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Abstrakt 
Tv-serien Vikings har blivit väldigt populär sedan den först sändes i mars 2013. Vi undrar dock 
hur de olika folken (nordbor och engelsmän) i serien framställs i de religiösa kontakter och 
konflikter som uppstår under den första säsongen. Den här uppsatsen syftar till att undersöka 
stereotypisering av religiösa skillnader mellan fornnordiskt religiösa nordbor och kristna 
engelsmän i tv-serien Vikings. Vi vill också besvara frågor om hur nordbor och engelsmän 
framställs i tv-serien, samt hur lärare kan använda sig av mediet tv-serier och specifikt tv-serien 
Vikings i undervisningen för att lyfta frågor om kulturella skillnader i dåtiden och elevernas 
samtid med utgångspunkt i LGr 11. 	
	
Teorin om stereotypisering grundar sig boken Histories on screen - The past and present in 
Anglo-American cinema and television (Edwards, Sayer och Dolski 2018). I boken beskrivs tv-
serien The last kingdom, som hade sitt första avsnitt 2015. I The last kingdom får publiken se 
hur nordbor, ur engelsmännens perspektiv, anlände till England under början av medeltiden. 
Författarna berättar hur nordborna i serien framställs som blodtörstiga vildar som plundrade 
och våldtog allt i sin väg. Författarna menar på att detta följer en stereotyp i tidigare 
populärkultur, ViciousVikings (1994), där nordbor framställs på liknande sätt.	
	
Undersökningen gjordes med grund i Andersson och Hedlings (1999) metod för filmanalys och 
utgår från Hedlings fyra principer. Vi har valt att ge en presentation av varje avsnitt blandat 
med löpande analys för att underlätta för läsare att förstå vilken del av de åtta avsnitten som 
analyseras istället för att ge en lång analys efter beskrivningen av empirin.	
	
Efter att ha analyserat de första åtta avsnitten i den första säsongen av tv-serien Vikings kom vi 
fram till att huvudkaraktärerna i serien inte passar in i den stereotypa bilden av vikingar. 
Däremot kunde vi se att många bikaraktärer och namnlösa karaktärer passar in i den stereotypa 
bilden genom deras handlingar.	
	
Vi kom även fram till att användningen av Vikings i undervisningssyfte kan vara fördelaktigt 
om det kombineras med övrig undervisning kring historia eller religionsämnet. Att visa bitar ur 
serien för att förstärka det man går igenom med eleverna kan hjälpa dem att lättare förstå en 
möjlig tolkning av hur fornnordisk religion utövades. Vikings kan även användas för att visa på 
stereotypisering inom medieprodukter inom svenskämnet i kombination med 
religionsundervisning. Att undervisa elever om stereotypisering av religiöst utövande i olika 
medieprodukter kan hjälpa elever att bättre förstå hur komplext religion kan vara.	
	
Utifrån denna analys har vi lärt oss på en fördjupad nivå om hur vi kan använda oss av 
filmmediet i det undervisade klassrummet, samt hur vi kan använda filmmediet för att nå en 
djupare kunskap inom det aktuella ämnet.	

 

 
 
 
 
 



Abstract 
The TV series Vikings has become very popular since it was first broadcast in March 2013. 
However, we wonder how the various peoples (Norsemen and Englishmen) in the series are 
portrayed in the religious contacts and conflicts that arise during the first season. This paper 
aims to investigate stereotyping of religious differences between old norse religious Norsemen 
and christian Englishmen in the TV series Vikings. We also want to answer questions about 
how the Norsemen and Englishmen are presented in the TV series, and how teachers can make 
use of the media TV series and specifically the TV series Vikings in the teaching to raise issues 
about cultural differences in the past and the pupils' time based on LGr 11.	

The theory of stereotyping is based on the book Histories on screen - The past and present in 
Anglo-American cinema and television (Edwards, Sayer and Dolski 2018). The book describes 
the television series The last kingdom, which had its first episode in 2015. In The last kingdom, 
the audience can see how the Norsemen, from the English perspective, arrived in England in 
the early Middle Ages. The authors explain how the Norsemen in the series are portrayed as 
bloodthirsty savages who plundered and raped everything in their path. The authors argue that 
this follows a stereotype in earlier popular culture, Vicious Vikings (1994), in which the 
Norsemen are produced in a similar way.	

The survey was based on Andersson and Hedling's (1999) method for film analysis and is based 
on Hedling's four principles. We have chosen to give a presentation of each episode mixed with 
ongoing analysis to make it easier for readers to understand which part of the eight episodes is 
analyzed instead of giving a long analysis after the description of the empirical data.	

After analyzing the first eight episodes of the first season of the TV series Vikings, we came to 
the conclusion that the main characters of the series don’t fit into the stereotypical image of 
Vikings. However, we could see that many side characters and unnamed characters fit into the 
stereotypical image through their actions.	

We also found that the use of Vikings for educational purposes can be beneficial if it’s combined 
with other teaching on history or religion. Showing pieces from the series to reinforce what a 
teacher teaches his or her students can help them understand a possible interpretation of how 
Old Norse religion was practiced. Vikings can also be used to demonstrate stereotyping in media 
products within the Swedish subject in combination with religious education. Teaching students 
about the stereotyping of religious practice in various media products can help students better 
understand how complex religion can be.	

Based on this analysis, we have learned at an in-depth level about how we can use the film 
media in the taught classroom, and how we can use the film media to reach a deeper knowledge 
within the current subject.	
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1 Inledning 	
Tv-serien Vikings är skriven och skapad av Michael Hirst, som även agerar som medproducent 

till TV-kanalen History. Det första avsnittet sändes i början på mars 2013 och har sedan dess 

varit en stor sensation för många tittare med kommentarer som, “The world of the Vikings is 

brought to life through the journey of Ragnar Lothbrok, the first Viking to emerge from Norse 

legend and onto the pages of history - a man on the edge of myth.”. - IMDB, Vikings ( 

https://www.imdb.com/title/tt2306299/?ref_=tt_urv).  

Under religionsvetenskap i LGR11 står det att elever ska söka information om religioner och 

andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. Redan i kursplanen för 

åk 1-3 inom historiaämnet ska eleverna lära sig om fornnordiskt samhälle och egen tid. 

(Skolverket, 2018)   

“Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och 

livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa”  

Fortsättningsvis står det också, 

“Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll I 

årskurs 7-9 

• Huvuddragen i världsreligionernas historia. 

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.” (Skolverket, 

2018).  

I läroplanen står det att eleverna ska analysera kristendomen, andra religioner och 

livsåskådningar. Det framgår att eleverna ska lära sig om huvuddragen i världsreligionernas 

historia. Kristendomen tillhör de fem världsreligionerna och innan kristendomen nådde Norden 

följde människorna där fornnordisk religion och dess ritualer. Detta är något som eleverna bör 

känna till sedan tidigare åldrar då det finns med i LGr11 för åk 1-3 i historiaämnet, där eleverna 

ska lära sig om norden historia.  

Stereotypisering inom västerländsk film är något vi vill lyfta med undersökningen. Vi har valt, 

genom denna undersökning, att fördjupa oss om tv-serien Vikings och dess framställning av de 

nordbor som levde i Skandinavien under 800-talet. Som framtida lärare inom religionskunskap 

vill vi även använda oss av detta medie i vår framtida undervisning. För att kunna använda detta 

medie i undervisningen behöver vi undersöka den stereotypisering som framställs av 
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västvärldens filmatisering av nordbor och vikingar. Utifrån detta kan vi då se om skaparna av 

tv-serien Vikings är relevant och trovärdig för undervisningen inom religion, mytologi och 

“sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser” (Skolverket 2018).   
 
 
1.1 Syfte 	
Med denna uppsats vill vi undersöka hur religiösa och kulturella konflikter inom 

utvald  populärkultur kan uttryckas med utgångspunkt i en analys av tv-serien Vikings och 

framställandet av nordbor och engelsmän under vikingatiden genom första säsongen av tv-

serien Vikings. Nordborna i tv-serien följer fornnordiska traditioner och tillber fornnordiska 

gudar och engelsmännen är kristna. Med vår uppsats vill vi lyfta fram hur man med hjälp av 

filmmediet kan framställa några utvalda folkgrupper på olika sätt och hur dessa sätt kan ta sig 

uttryck i modern populärkultur och på så sätt också kunna använda det i undervisningssyfte.  

1.2 Frågeställning  
1. Hur framställs de nordbor och engelsmän genom huvudkaraktärerna religiöst och 

kulturellt under sent 700-tal i den första säsongen tv-serien Vikings?  

2. Hur kan lärare med hjälp av populärkultur, i detta fall tv-serien Vikings, lyfta frågor i 

klassrummet kring olika kulturella skillnader förr i tiden och jämföra dessa med sin 

samtid med utgångspunkt i LGr11?  

1.3 Avgränsningar  
Då vi inte har en lång tidsram har vi valt att fokusera på att analysera de åtta första avsnitten i 

den första säsongen av tv-serien Vikings. Vi har valt dessa för att få en grundläggande bild av 

den religiösa och kulturella framställningen i tv-serien. Genom att lyfta fram dessa åtta avsnitt 

har vi därför lyckats skåda en viss utveckling för de inblandade karaktärerna. Samtidigt vill vi 

också lyfta denna första säsong då vi anser att denna säsong och dessa avsnitt är bra i ett 

undervisningssyfte eftersom mycket av nordbornas vardagsliv visas genomgående i hela 

säsongen. Däribland religiösa diskussioner och interaktioner mellan nordbor och engelsmän. 

Kursmålen för religionskunskap i LGr11 poängterar att elever ska ha kunskap om samband 

mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. Vi kommer att undersöka utefter 

huvudkaraktärerna och deras interaktion i de olika miljöerna som serien utspelar sig kring.  
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2 Bakgrund 	
Genom detta avsnitt lyfter vi fram fyra olika definitioner som populäranalytiker använder för 

att på bästa sätt nå ut till sin mottagare. Här ges också läsaren en möjlighet att lättare kunna 

relatera till vad som definierar  just populärkultur. 	

2.1 Populärkultur 	
Simon Lindgren, som skrivit boken Populärkultur (2009), betonar, och hänvisar till John 

Storeys “An introduction to Cultural Theory and Popular Theory (1997), att just populärkultur 

tillhör en tom begreppskategori som kan fyllas med olika innebörder beroende på vilket 

sammanhang de behöver användas. Med detta menas att begreppet populärkultur saknar en 

entydig definition. Lindgren (2009) poängterar att vi kan förklara begreppet populärkultur 

genom fyra olika  definitioner för den sociologiska litteraturen:  

Den första definitionen, och den vi kommer använda oss av, är ‘Populärkultur är kultur som 

många uppskattar’. Inom denna defination finner Lindgren (2009 s. 33) flera olika populära 

produkter som uppskattas av många. Exempelvis filmer som visas på bio, populära tv-serier 

som laddas ner på nätet, den populäraste skivan som ligger etta på albumlistan, matservering 

utifrån undersökningar från McDonalds och även Coca Cola som är världens mest kända 

varumärke. Han påpekar också att genom att analysera populärkultur ur detta sammanhang 

skulle leda till att filmer, tv-serier, musik, matservering eller varumärken, som har mindre 

utsträckning, inte skulle räknas som populärkultur just för att de når en mindre utsträckning och 

inte många som den första definitionen lägger fokus på.  

Den andra definitonen är ‘Populärkultur är annan kultur än finkultur’. (Lindgren 2009 s. 34) 

Fokuset i den här definitionen är resonemanget kring produkter som inte uppfyller kraven för 

att vara finkultur populärkultur. Detta skulle också kunna tolkas till att populärkulturen istället 

blir den undermåliga andra klassens kultur. Andra klassen skulle här betyda de som inte har 

förmågan att förstå eller kunna uppskatta den upphöjda finkulturen. Lindgren lyfter däremot 

fram att linjens position mellan de olika kulturerna är svår att fastställa. Han hänvisar till Pierre 

Bourdieu, sociolog och författare till Distinction: A social Critique of the Judgement of Taste 

(1986), som genom en studie av 1960-talets Frankrike kommit fram till att “ingen kan komma 

undan det kulturella spelet” eftersom mat, konst, kläder och heminredning på något sätt 

inspirerar till de båda kulturerna (Lindgren 2009 s.32).  

Den tredje definitionen är ‘Populärkultur är masskultur’. (Lindgren 2009 s.39) Genom denna 

tredje definition lyfter Lindgren fram populärkultur som en massproducerad kultur som är 

anpassad för masskonsumtion. Synsättet uppkom under 1800-talet i samband med 
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industrialiseringen men också urbaniseringen. Genom detta har västvärlden lyckats inspirera 

och påverkar än idag det kulturella planet. Enligt Lindgren är “populärkultur trots allt i någon 

mening kopplad till rekreation”. Här poängterar däremot Persson (2000 s.22) att begreppet är 

starkt förknippat med det moderna samhället och dess moderniseringsprocess. Han lyfter också 

fram om en masskultur som satte fart under 1700-talets slut och början på 1800-talet genom en 

massproducering av litterära texter.  

Slutligen, den fjärde definationen: “populärkultur är folkkultur”. (Lindgren 2009 s. 43) 

Populärkultur görs av människor för andra människor och borde därför vara en folkkultur. 

Lindgren menar att populärkulturen är skapad av de som ska använda den och det är även deras 

möjligheter att utveckla den. På så sätt ges människor det som de vill ha och kan därför spegla 

deras behov och vidare önskningar. 

 



 5 

3 Metod och material 	
Utifrån de analyserade avsnitten från första säsongen av tv-serien Vikings framhävs de 

kulturella och religiösa skillnaderna mellan de stereotypa karaktärerna genom en filmanalys 

och diskussion utifrån vad vi som åskådare får ta del av.  

3.1 Filmanalys  
Under vår undersökning har vi fokuserat på de religiösa och kulturella skillnader som är 

aktuella under första säsongen av tv-serien och har genom dessa dragit slutsatser, med stöd från 

Filmanalys - En introduktion som är skriven av Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling. Då 

deras introduktion för filmanalys är publicerad 1999 har vi självklart stött på vissa hinder 

genom med deras tolkning av olika filmer då filmtekniken inte var lika utvecklad då som den 

är idag. Vi har ändå valt att använda oss av deras filmanalys som stöd till vår undersökning 

eftersom vi kommer att använda oss av samma analyspresentation som de gör i sin analys av 

filmen Independence Day (1996) eftersom denna analyspresentation är för oss lättare, men även 

för läsaren. Löpande analys vid sidan av presentationen av empirin underlättar för läsaren att 

veta vilken del av säsongen vi analyserar eftersom läsaren precis fått ta del av empirin som 

analyseras. Med detta menar vi att vi löpande kommer att analysera de olika avsnitten var för 

sig, likt Andersson och Hedling, istället för att samla hela säsongens avsnitts analys i ett avsnitt. 

Detta gör vi då det annars kan bli svårt för läsaren att förstå vilken del av säsongen vi analyserar, 

och vi upprepar därför inte analysen av de olika avsnitten.  

 

Erik Hedling (1999 s.7-8) lyfter att det finns flera variabler som påverkar hur en film, eller i 

detta fall tv-serie, är uppbyggd. Filmanalyser utgår utifrån flera principer som måste finnas med 

i en filmanalys för att kunna göra analysen mer trovärdig. Hedling framhäver de fyra principer 

som är bra att utgår ifrån när man göra en filmananlys;  

1. En reflektion över kontexten på den tänkta analysen. Vad ska den behandla och bemöta? 

Vad vill jag uppnå med denna analys och till vem? Behöver läsaren förkunskaper för att 

förstå vad analysen handlar om?  

2. Observation över själva filmen. Här låter analysskribenten bekanta sig med materialet. 

Här är det inte bara innehållet i filmen/serien som ligger till grund för observationen 

utan även tillkomsten och mottagaren. Här är det till en fördel att observera upprepade 

gången då det är lättare för skribenten att kunna urskilja vad som är relevant för 

analysen.  
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3. Systematisera alla iakttagelserna. Här är det viktigt för skribenten att fokusera på en 

djupare nivå över den insamlade observationerna och kunna kontextualisera analysen 

för att kunna besvaras i den avslutande analysen.  

4. Framställning av analysen. Här är det viktigt att tänka på vem man vill nå med sin 

analys. Denna del kan också behandlas av lärare som lägger in analysen som fokus 

under ett lektionspass. Det är då till en fördel att anpassa terminologin efter den tänkta 

läsarens språk. 

Utifrån dessa fyra punkter har vi valt att övergripligt reflektera över vad som sker i de olika 

avsnitten. Vissa delar av avsnitten har vi valt att fördjupa oss mer i för att utge en förklaring 

och en tolkning över vad som sker. Tanken bakom analysen är att se över de religiösa och 

kulturella skillnader som framställs inom denna tv-serie. Vi vill med denna analys kunna hjälpa 

lärare, för framtida undervisning, att kunna använda sig av tv-serien Vikings i ett 

undervisningssyfte. Genom denna analys lyfter vi flera punkter över huruvida producenterna, 

som är en del av västvärldens medieindustri, har valt att lyfta fram de historiska händelserna 

under just vikingatiden. Analysen i sig är väldigt självgående då vi följer Andersson och 

Hedlings analyspresentation som sker löpande med berättelsens framfart. Därför behöver 

läsaren inga förkunskaper om tv-serien, men grundläggande kunskaper om vikingatiden för att 

kunna se de relevanta kommentarer och analyser som framställs.  

3.2 Material  
Det material som vi har använt för vår analys och diskussion är tv-serien Vikingar, skriven och 

producerad av Michael Hirst och History Channel. Hirst har tidigare arbetat med filmer och 

serier om engelsk historia. Bland annat Emmybelönade The Tudors (2007-2010). History 

Channel är en amerikansk tv-kanal som lanserades 1995 och har haft stort fokus på både 

dokumentärer och dramadokumentärer. Denna tv-serie hade premiär i mars 2013 och sågs av 

6,21 miljoner tittare, och är producerad genom inspiration av Ragnar Lodbrok, en viking som 

utförde räder mot Britannien och Frankrike under sent 700-tal och första halvan av 800-talet. 

Hirst har skrivit manus till denna tv-serie och har också använt sig av Eddan, lärobok i nordisk 

mytologi.  

Varje avsnitt är ungefär 47 minuter långa och följer ett löpande berättande genom avsnitten. 

Detta menas med att avsnitten följer en röd tråd genom hela säsongen och publiken får inte en 

introduktion av alla karaktärerna i början av varje avsnitt. 
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4 Teori 	
Vår teori grundar sig i boken Histories on screen - The past and present in Anglo-American 

cinema and television (Edwards, Sayer och Dolski 2018). I boken beskrivs tv-serien The last 

kingdom, som hade sitt första avsnitt 2015, hur nordbor, ur engelsmännens perspektiv, anlände 

till England under början av medeltiden. Författarna berättar hur nordborna i serien framställs 

som blodtörstiga vildar som plundrade och våldtog allt i sin väg. Författarna menar på att detta 

följer en stereotyp i tidigare populärkultur, ViciousVikings (1994), där nordbor framställs på 

liknande sätt.  

Stereotypisering berör hur stereotyper kan påverka hur karaktärer framställs i bland annat 

populärkultur. En stereotyp är en förenklad, ofta baserad på fördomar, bild av en folkgrupp. 

Stereotypisering är användandet av stereotyper i exempelvis populärkultur för att framställa 

och ibland överdriva karaktärsdrag för att göra karaktärerna enklare att beskriva för publiken. 

Uppsatsen avser att beröra bilden av hur nordbor och engelsmän framställs genomgående i den 

första säsongen av tv-serien Vikings. Samtidigt som dagens samhälle är präglat av olika medier 

för att framlägga information, vare sig den är trovärdig eller ej, har detta mediabruk letat sig in 

i skolans klassrum och undervisningen. Genom undervisning använder sig många lärare av 

olika medier för att göra undervisningen för elever lättare. I exempelvis engelska använder 

många lärare sig av cd-skiva, eller alternativa uppspelningssystem, med muntlig 

kommunikation i för att eleverna ska höra och lära sig engelska uttryck. Även i 

samhällsorienterade ämnen använder många lärare faktabaserade filmklipp som 

undervisningsstöd.  

Även digitaliseringen av läromedel har påverkats av samhällsförändringen, då de digitala 

läromedlen är anpassade efter brukaren. Exempelvis har Gleerups valt att använda sig av en 

lärarsida och en elevsida där lärarsidan fungerar som en handledning för läraren, samtidigt som 

elevsidan är anpassad för att låta eleverna i princip kunna undervisa sig själva. Istället för att 

läsa i en tjock bok på ett 400-tal sidor har det digitala läromedlet delat upp böcker och texter, 

likt fysiska böcker, i olika kapitel. För att eleverna i vissa avsnitt ska förstå vad kapitlet handlar 

om finns det även filmklipp som eleverna ska titta på eller lyssna till. Detta bevisar att 

användandet av ett rörligt media i klassrumsundervisningen utvecklas mer och mer där läraren 

fungerar som handledare genom avsnitten, istället för den faktiska undervisande läraren.  

Genomgående för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad används också ett medieverktyg 

för att underlätta lärandet till att studenterna ska bli framtida lärare. Självklart har de aktuella 
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filmklippen ofta innehållit information och testresultat utifrån en studie som utförts i olika 

klassrum runt om i världen. Även i ämneslärandet används det rörligt media för att visa hur 

exempelvis religioner fungerar i andra länder, där publiken - i detta fallet studenterna, får följa 

en eller flera utövare genom avsnitten i lärandesyfte. I svenskämnet används flera olika medier 

för att hjälpa elever och studenter att kunna analysera olika händelser eller situationer. 

Exempelvis används musikvideor för att förmedla ett budskap. Andra medier som används är 

också serie i skriftlig form. Författare har förändrat en berättelse till serieformat för att 

underlätta undervisningen för elever som troligen har svårt att ta sig igenom en hel roman på 

några hundra sidor. Även Vilhelm Mobergs berättelse om Utvandrarna (1949) har filmatiserats 

och används i undervisningssyfte där eleverna låts se filmen, istället för att läsa hela boken, 

som i pocketformat ligger på 573 sidor. Likaså Jan Guillous bästsäljande roman Ondskan 

(1981) som filmatiserades 2003 och används i undervisningssyfte.  
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5 Tidigare forskning 	

Den tidigare vetenskapliga forskning som vi sökt efter, relevans till vårt ämne, bestod till stor 

del forskning om en film Vikings, som hade premiär 1958, vilket inte är relevant för vår studie 

om den ‘nya’ tv-serien Vikings (2014). Det finns flertalet recensioner om just tv-serien, men 

det har varit väldigt svårt att finna vetenskapliga skrifter. Då vi inte hittat någon tidigare 

forskning med inriktning inom huruvida serien kan användas i undervisningssyfte har vi valt 

att söka efter litteratur med liknande syfte, utan att lyckas. Vi har däremot hittat forskning inom 

hur lärare kan använda sig av olika medier i undervisningen för att utveckla elevernas 

kunskaper inom de olika undervisande ämnena. Vanligtvis förekommer detta inom ämnet 

svenska, men vi har även funnit ämnesövergripande arbete mellan svenskämnet och so-

relaterade ämnen. 

Maj Bylock har skrivit ett flertal äventyrsböcker med historiskt tema för att underlätta för barn 

och ungdomar i sitt lärande. Att använda sig av en historiskt kopplad föreställningsvärld i en 

äventyrsroman menar Bylock kan hjälpa elever att ta till sig kunskap om den historiska period 

romanen utspelar sig i. Detta kan också kopplas samman med en intervjustudie som 

religionsvetaren Therese Gunnarsson (2013) lagt fram om hur lärare ser på användandet av 

populärkultur i form av olika medier i klassrummet. Lärarna i denna studie ser positivt på 

populärkultur och menar på att det är en del av elevernas sociala liv och ska därför inte nekas i 

just undervisningssyfte. Lärare arbetar ständigt för att elever ska lära sig om olika historiska 

händelser, och resultatet av intervjustudien visar att flera lärare lyssnar på eleverna och försöker 

att undervisa på ett sätt som får eleverna att lära sig och förstå. Fortsättningsvis menar Bylock 

(2010) att elever har lättare att koppla ihop sammanhangen mellan olika historiska händelser 

och har därför skrivit en rad med skönlitteratur för just den anledningen. Hon tyckte själv att 

skolböckerna som elever skulle läsa innehöll en tråkig information och tyckte att barn och 

ungdomar skulle får en möjlighet att lära sig på ett roligare sätt. 

Historikern Oren Falk publicerade i History Today (2016) en ‘cover story’ som heter Barbaric 

Beauty där han lyfter ett fokus på hur serien Vikings representerar Nordmännen och det manliga 

psyket i vikingarnas värld med moderna stereotyper som är uppdelad i två olika 

tyckeskategorier: håriga, pälstäckta och otvättade bjässar, eller ståtliga, snygga, långa och 

muskulösa atleter. Dessa två stereotypiseringar av nordbor under 800-talet är stereotyper vi 

känner igen sedan tidigare, både förekommande i läromedel från vår egen skolgång, och andra 

medieprodukter inom västerländsk populärkultur. 
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Faiza Hirji har bland annat forskat kring stereotypisering av stereotypisering av muslimer inom 

nyhetsmedia och populärkultur. Hirji skriver i Through the Looking Glass: Muslim Women on 

Television—An Analysis of 24, Lost, and Little Mosque on the Prairie (2011) om 

stereotypisering av muslimska kvinnor i västerländsk filmmedia sedan terrorattentatet den 11:e 

september 2011 i USA, där hon lyfter att den muslimska kvinnans stereotypisering har ökat och 

kvinnans roll i det muslimska samhället har regressiviserats. Media har sedan 11:e september 

2011 framhävt muslimer överlag som en stereotypiserad negativitet. Många fördomar mot den 

muslimska befolkningen kan komma att påverka de muslimska kvinnorna under en lång tid 

framöver. Utifrån denna artikel ställer vi oss frågan om det förekommer en stereotypisering av 

liknande karaktär i vikings.  
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6 Redovisning av empiri 	
6.1 Första avsnittet - Rites of passage 	
Det första avsnittet i serien Vikings inleds med texten “Eastern Baltic, 793 A.D.”. En man, täckt 

av blod, på ett slagfält introduceras samtidigt som två andra män slåss, varpå den ene besegrar 

sin fiende. Mannen, täckt i blod, heter Ragnar Lodbrok och den andra mannen är hans bror 

Rollo. När de samlat sig efter striden ses Ragnar blicka ut över slagfältet och ser döda kroppar 

ligga i gräset. Slagfältet fylls av korpar och Ragnar ser en mystisk man röra sig bland kropparna 

och Ragnar säger för sig själv “Oden..”. Mannen, som Ragnar ser, pekar på några av de döda 

männen på fältet och deras själar, som framställs som transparanta skepnader, tas till himmelen 

av några spökliknande och vita transparenta, händer. Detta ska föreställa valkyrior som inom 

den nordiska mytologin var kvinnligt andeväsen som hämtade de slagna krigarna vid slagfälten 

och förde dem till Oden i Valhall (Allan, 2002).  

När Rollo, Ragnars bror, ropar på Ragnar är den mannen som gick bland de döda kropparna 

försvunnen. Vi som observatörer förstår, efter tv-seriens intro, att dessa två bröder kommer vara 

huvudkaraktärer. Att de är nordbor kan vi bara anta då de slagits i Baltikum under ett 

plundringståg men vi vet också att serien handlar om vikingar. Det är också tydligt att dessa två 

bröder är skickliga krigare då de framställs som de enda överlevande under striden i Baltikum.  

En kortare stund in i avsnittet beger sig Ragnar med sin son in till staden, där jarlen bor. Under 

vandringen frågar hans son om vad som ska hända under tinget och Ragnar svarar att jarlen 

först ska ordna upp med kriminella oförrätter och sedan efter ska de diskutera deras kommande 

plundringar under sommaren. Sonen, frågar vart Ragnar ska resa, varpå han svarar:  

- Dit jarlen bestämmer. Jarlen kommer att bestämma att vi ska åka österut igen, som alltid, men 

jag vill hellre åka västerut för att ta reda på vad som händer där. Vilka städer och gudar som 

finns där.  

Ragnar fortsätter: 

- Oden gav sitt öga för att uppnå kunskap, men jag kommer ge mycket mer.  

Redan här framställs Ragnar som en man med kunskap om Eddorna, här med fokus på Oden. 

Han anser dock inte Oden som viktigare än sig själv, då ha säger att han själv skulle ge mycket 

mer än vad Oden gav för att få kunskap.  

Inne i staden möter de upp Rollo, tinget startar och en åtalad mördare träder fram. Tinget 

fungerar som domstol och inför jarlen får de åtalade förklara sig, varpå den anklagade mannen 
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påstår att hans brott skedde i självförsvar. Människorna som också befinner sig i rummet höjer 

sina röster och anklagar honom för att vara en ynkrygg. Jarlen börjar tala och förklara att mord 

är det allvarligaste brottet man kan begå. Han frågar människorna i rummet om huruvida de 

finner den åtalade skyldig eller icke. Ett enhälligt beslut måste tas och när alla människor i 

rummet har lyft sin arm dömer jarlen mannen till döden och frågar hur han önskar att dö varpå 

den dömde svarar:  

- Via halshuggning. 

Under halshuggningen ser Ragnar hur hans son Björn tittar bort för att inte se det som är så 

hemskt, men Ragnar säger åt honom att det är viktigt att alla ser på den dömde, eftersom han 

som krigare annars inte får komma till Valhall. Efter halshuggningen fördömer jarlen den 

dömde krigaren och kastar hans huvud och kropp till grisarna vilket förhindrar den dömdes 

chans att få komma till Valhall med andra tappra krigare. 

Här är det dock otydligt om vart denna krigares ande kommer till. Då det inte pratas om en 

specifik plats i scenen kan vi inte med självklarhet garantera att krigaren når Nifelheim (“skugg- 

eller dimvärlden”), som är den plats som mördare, förrädare och äktenskapsbrytare skickas till 

(Egerkrans, 2016). 

I detta läge reagerar både Ragnar och Rollo, som också är på plats, poängterar att detta inte alls 

var något som jarlen borde ha gjort då det enligt rykten sades att jarlen velat ha det land som 

ägdes av den mannen som mördades av den dömde och hade blivit skickad av jarlen att göra 

anspråk på den mördades mark i jarlens namn.  

Efter tinget är det dags för Ragnars son och en annan pojke att bli en del av jarlens män. Genom 

en armring, som de får, tillhör de jarl Haraldsson och ska därför följa och lyda under honom. 

Efter att de lovat att följa honom får de en kyss av jarlens fru och de är invigda. Detta påvisar 

sig vara en vanlig ritual som människorna gjorde för att visa att de tillhör gemenskapen, då alla 

jublade högt när den sista pojken får kyssen av jarlens fru. Denne ceremoni ansågs som en 

kulturell högtid och efter denna symboliska ritual ansågs pojkarna inte som barn längre, trots 

att de bara befinner sig runt 13 års ålder.  

Efter invigningen firas de nya invigda med en stor fest, Ragnar och Rollo vill hellre diskutera 

om vart de ska plundra under sommarens räder med jarlen. Ragnar föreslår att de ska segla 

västerut då han har hört att det ska finnas länder i väst fulla av rikedomar. Jarlen, som äger 

skeppen och därför bestämmer över vart de får åka, bestämmer att de återigen ska åka österut 
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för att plundra, något som de andra nordborna inte riktigt vill men accepterar eftersom jarlen 

råder över gruppen. Efter att Ragnar har haft sitt privata samtal med jarlen lämnar Ragnar och 

hans son festen för att istället prata med gudarna. De går in i ett mörkt rum där det sitter en man 

med ett förvridet ansikte och ska föreställa en siare, en person som har direkt kontakt med 

nordbornas gudar. Ragnar frågar vad gudarna har för planer för honom och siaren berättar att 

gudarna har en bra framtid för honom men också att de lätt kan ta det ifrån honom 

Senare under kvällen går Ragnar ut från sitt hus för att göra sina behov i naturen när han plötsligt 

ser en korp och en man lite längre bort. Han tror att den man han ser är Oden. Han tror att Oden 

har visat sig för honom för att bekräfta att hans planer om att trotsa jarlen och resa västerut är 

det rätta valet för honom.  

Under nästa scen beger sig Ragnar, Rollo och Floki ut på jungfruresa med det nya skeppet som 

Floki byggt. Ragnar går fram i fören på båten och spänner fast tampen för seglet. I solens sken 

syns ringen han bär runt handleden. Ringen han fått av jarlen Haraldsson som ett bevis om vem 

han plundrar och krigar åt. Att visa armbandet kan vara ett påtryck till att Ragnar förråder sin 

jarl.  

Det första avsnittet lägger stor vikt vid Ragnars tro på Oden och att Oden vill Ragnar väl, samt 

den kulturella betydelsen av jarlen och männens trohet till honom, trots att Ragnar planerar att 

gå emot jarlens vilja. Genom det första avsnittet introduceras de kulturella ritualerna så som 

tinget, halshuggning och initiering. Avsnittet är inte händelserikt, men bygger långsamt upp det 

kulturella och religiösa framspelet som kommer härnäst.  

6.2 Andra avsnittet - Wrath of the northmen  
Innan Ragnar och hans egna besättning beger sig av västerut håller de en kort ceremoni där de 

alla tvättar sig och ber gudarna om en lugn och säker färd.  

Hemma på gården får vi se hur Lagertha berättar historien om midgårdsormen för sina barn och 

hur guden Tor försökte fånga den. Under berättelsen klipps scenerna mellan besättningen som 

sover ombord på skeppet på ett lugnt hav och hemma på gården.  

Morgonen därpå drabbas besättningen av en storm. De tvingas ta ner seglet och ro istället. Rollo 

varnar om att det är Tor som orsakar åskan. Han tror att Tor är arg på besättningen och försöker 

sänka dem. Floki håller med om hur det är Tor som orsakar stormen, men han hävdar att Tor 

inte slår sin hammare för att han är arg, utan för att fira att de lyckas segla över havet.  
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Detta visar att karaktärerna tolkar händelser de utsätts för på olika sätt och hänvisar till sin 

kunskap om Eddorna och guden Tor. Floki ser stormen som en bekräftelse att hans skepp är 

tillräckligt bra för att klara en storm på öppet hav, något han inte var säker på. Här märker vi, 

som observatörer, att gudarnas handlingar är tolkningsbara. Tor som ofta förknippas att inneha 

vädrets makter, framför allt åskan, tolkas här på olika sätt av två olika karaktärer. Samtidigt 

berättar Lagertha hemma på gården om historien om Tor och hur han kämpade för att övervinna 

midgårdsormen. Gudarna har en viktig roll för nordborna och historier och myter om dem 

berättas för alla.  

Vi förflyttas till klostret på Lindisfarne där munkarna tittar ängsligt ut över havet och ser ett 

moln format som fören på ett vikingaskepp, med en drakliknande figur i fören. De frågar 

varandra om de alla sett samma sak och alla instämmer med att det är ett tecken från Gud att 

domedagen är nära. När munken Athelstan går till abboten och frågar om råd svarar abboten att 

Athelstan bara inbillar sig och att han ska gå till sitt rum och be till Gud och när han vaknar upp 

dagen därpå och stormen dragit förbi ska han se att det inte var någon fara.  

Detta är första gången vi som observatörer får engelsmännen presenterade för oss, kontrasten 

mellan munkarna och nordborna är tydlig då vi sett hur nordborna skrattade, skämtade och 

firade ombord på sitt skepp mitt ute i stormen samtidigt som munkarna ryggar ängsligt tillbaka 

varje gång blixten slår ner. Vi tolkar detta som ett tydligt exempel på hur skaparna av serien 

vill framställa engelsmännen som ängsliga och rädda i jämförelse med nordborna.  

När stormen lättat befinner sig nordborna fortfarande ombord på skeppet, det är dimmigt och 

de kan inte navigera. En av nordborna börjar tvivla på om det finns något land västerut och 

påstår att de blivit lurade att ge sig ut på sin resa av guden Loke, en gud, vars personifikation 

av ondskan hade kunnat bryta alla band för att störta världen i kaos. När de övriga i besättningen 

försöker lugna honom anklagar den orolige mannen Ragnar för att ha gjort en pakt med den 

sluga guden och att Ragnar kanske till och med är Loke själv. Den orolige mannen börjar hävda 

att skeppet är förbannat och att de aldrig kommer hitta land samtidigt som någon i besättningen 

ber honom vara tyst. Ragnar drar sin kniv och sticker den orolige mannen i halsen som faller 

till skeppets golv. Ingen i besättningen säger något och några tittar instämmande på Ragnar, 

som om han gjorde det rätta i att ta mannens liv.  

När Ragnar Lodbrok och hans besättning, efter lite tvivel, når den engelska kusten finner de 

klostret vid Lindisfarne. Munkarna är rädda och försvarslösa, och abboten frågar vad det är som 

sker och varför varningsklockan ringer, varav en av munkarna svarar då:  



 15 

-  De är här.  

-  Vilka är här? frågar då abboten igen.  

-  Helvetet, och alla dess djävlar.  

Munkarna stänger porten till klostret och gömmer sig.  

Nere på stranden där nordborna gått i land förbereder de sig för strid och Ragnar påminner de 

andra om att inte kasta bort sina liv i onödan, inte ens för att imponera på gudarna. Nordborna 

börjar röra sig upp mot klostret. När de kommer fram ser de förvånade ut då de inte stött på 

något motstånd än. Muren är låg nog för att Floki ska kunna häva sig upp på den och titta in, 

porten är gles och man kan se in genom den. Nordborna börjar bryta sig in och vi får se hur 

munkarna, som gömt sig, kan höra ljudet från den rämnande porten. Abboten försöker lugna de 

andra genom att påminna dem om att lita på Gud och munkarna börjar be. När Ragnar och hans 

besättning börjar röra sig in på klosterområdet kan de höra munkarnas bön från sitt gömställe. 

Nordborna, som aldrig stött på engelsmän tidigare, vet inte vad som väntar bakom dörren och 

står med dragna vapen redo för strid. När nordborna bryter ner dörren till munkarnas gömställe 

stannar de förvånat upp när de ser en grupp män, skrämda och helt försvarslösa. Abboten börjar 

be och Rollo drar sin kniv och sticker honom. Munkarna flyr i panik och nordborna jagar efter 

dem. Eftersom detta är nordbornas första kontakt både med engelsmän och kristendom vet de 

inte vad som sker när munkarna ber, så vitt de vet kan munkarna lägga en förtrollning över 

dem. Nordborna framställs här som brutala, vi ser flera exempel på hur helt försvarslösa munkar 

slås ihjäl eller tas till fånga. Nordborna, kan vi se, betrakta munkarna som fega när de hittar 

dem på diverse gömställen i klostret. Detta ser vi tydligt när Rollo hittar en munk som gömt sig 

i latrinen bland avföringen. Rollo ryggar äcklat tillbaka och kastar sin yxa på marken och väljer 

att sparka ihjäl munken. Han tänker inte smutsa ner sin yxa på någon som gömmer sig på en så 

vidrig plats.  

När Ragnar och ytterligare två nordbor hittar ett kapell i klostret frågar de sig varför denna 

konstiga plats har så många skatter men ingen som beskyddar det. De resonerar kring om det 

vilar någon form av magi eller förtrollning över skatterna, eller om munkarnas gud kanske 

skyddar dem. De ser Jesus hängande på korset och säger:  

-  Om det är deras gud är han död, han är ju uppspikad på ett kors.  

-  Han kan inte skydda någon. Han lever inte som Tor, Oden eller Frej.  

-  Vad är han då till för nytta?  
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Nordborna skrattar och förlöjligar Jesus på korset och vi kan se hur de inte förstår den religion 

de nu kommit i kontakt med, vilket inte är konstigt då de inte känner till historierna om Jesus. 

I kapellet hittar nordborna även en munk som gömt sig. Munken ber dem att inte döda honom 

på fornnordiska. Ragnar tittar förvånat på honom och frågar aggressivt hur munken kan tala 

deras språk. Det förekommer en viss rädsla i Ragnars ögon när han frågar, men när munken 

berättar att han har rest och på så sätt lärt sig nordbornas språk ser Ragnar mer förstående ut. 

Ragnars rädsla är inte obefogad, han har aldrig sett en engelsman eller munk förut och skulle 

kunna tro att det är en trollkarl som kan tala deras språk med hjälp av magi.  

Munken heter Athelstan och skyddar en bok, The Gospel of St:John, istället för alla skatter i 

kapellet han hittats i. När Ragnar frågar honom varför han valde att skydda boken istället för 

alla skatterna svarar Athelstan:  

- Utan Guds ord finns bara mörker.  

Innan Ragnar hinner svara på detta kommer Rollo in i kapellet och håller med övriga nordbor 

att platsen de kommit till är en väldigt konstig plats då de letat överallt utan att hitta några 

kvinnor. När Rollo sedan vill döda Athelstan förbjuder Ragnar honom då han tror att Athelstan 

är mer värd levande. Rollo blir arg och hugger sönder träkorset med Jesus på och säger till 

Athelstan innan han argt lämnar kapellet:  

- Så här mycket bryr vi oss om er gud. 

Nordborna tar en grupp munkar med sig som trälar och ombord på skeppet sitter munkarna och 

huttrar och snyftar medan nordborna styr hemåt.  

Det andra avsnittet lägger stor vikt vid den första kontakten mellan huvudkaraktärerna och 

engelsmännen. Vi får se hur nordborna plundrar klostret utan eftertanke och hur munkarna inte 

försöker försvara sig. Stereotypiseringen av vissa nordbor till att vara blodtörstiga och 

barbariska framställs i detta avsnitt främst genom Rollo då han utan någon som helst eftertanke 

bland annat hugger sönder det kristna Jesukorset i kapellet och vill döda munken Athelstan. 

6.3 Tredje avsnittet - Dispossesed  
Det tredje avsnittet börjar där det förra slutade, ombord på nordbornas skepp på väg hem till 

Kattegatt. Munkarna sitter och huttrar, och snyftar samtidigt som nordborna beundrar skatterna 

de stulit. Athelstan ser sig omkring och ser två nordbor hålla i ett guldkors och skratta. Utifrån 

denna scen utmärks det att nordborna inte visar någon respekt för de kristna symbolerna och 
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skillnaderna mellan de två folken, nordbor och kristna, blir tydligare om nordborna skrattar när 

de håller i ett kors istället för exempelvisl en ljusstake.  

Ombord på båten från England sitter Athelstan och läser i The Gospel of St:John som han 

gömde sig med, men hans läsning avbryts av Ragnar som frågar efter hans namn. De presenterar 

sig och under tiden som Athlestan berättar att det var Lindisfarn, som tillhör England skiner 

Ragnars ansikte upp, som om han vunnit högsta vinsten. Athelstan tittar på Ragnar och säger:  

- Det var förutspått att gudomligt straff skulle falla på Guds utvalda folk för alla våra synder, 

och nu har det hänt. Det är därför jag är här.  

Ragnar hånskrattar och säger: 

- Nej, du är här för att jag skonade ditt liv.  

När Athelstan frågar varför Ragnar valde att skona hans liv svarar Ragnar att han ännu inte vet. 

Vi ser här hur Athelstan försöker förstå det som har hänt genom att vända sig till sin religion. 

Ragnar, som själv inte följer en Gud som har en förutbestämd plan, förstår inte hur Athelstan 

kan tro att det är på grund av den kristna guden som Athelstan fortfarande lever när det är 

uppenbart för Ragnar att det är för att Ragnar skonade Athelstans liv istället för att döda honom.  

När skeppet seglat in i en fjord och resan snart är färdig märker Athelstan att munken bredvid 

honom inte överlevt resan. Athelstan uppmärksammar Ragnar på detta och Ragnar kastar den 

döde munken överbord och flinar när de andra munkarna förskräckt ser på. Athelstan ber en 

bön på latin för sin döde kamrat och vi får se Floki skratta åt munkarna. I Flokis ögon framställs 

troligtvis munkarna som fega och barnsliga som inte kan hantera döden.  

När Ragnar och hans besättning kommer hem igen kallas de genast till jarlens sal där de ska 

svara för att de inte löd hans order om att segla österut. Ragnar berättar att det var väldigt enkelt 

att ta skatterna de hittat och att munkarna inte kunde försvara sig. Ragnar berättar också att de 

var som bebisar innan han visar upp Athelstan för jarlen. Ragnar påpekar att det måste finnas 

fler platser som liknar det kloster som de plundrade och att det skulle vara lönsamt för alla i 

Kattegatt att fortsätta plundra västerut. När jarlen frågar hur Ragnar kunde hitta land västerut 

när så många före honom misslyckats svarar Ragnar att de troligen bara var mer tursamma än 

andra och att de hade Tor på sin sida. Besättningen instämmer nickande och säger Tors namn. 

Jarlen håller med om att Tor verkligen måste hjälpt dem, men kräver ändå att han ska få alla 

skatterna som de tagit med sig då besättningen faktiskt inte löd hans order då han är deras jarl. 

Besättningen tillåts dock välja en sak var av allt de tagit med sig och Ragnar väljer att ta 



 18 

Athelstan som slav. Ragnar, Rollo och Athelstan lämnar sedan jarlens sal och Rollo frågar hur 

Ragnar kunde ge bort alla skatter så enkelt. Ragnar svarade att jarlen bara letade efter en ursäkt 

för att döda dem och att de inte skulle få komma till Valhall och det hade varit ett meningslöst 

sätt att dö på. Rollo erkänner och visar för Ragnar att han tagit mer än en sak från jarlen, vilket 

gör Ragnar arg och trycker upp Rollo mot en vägg och frågar bestämt:  

-  Din idiot! Skulle Oden förvänta sig att vi skulle göra något så dumt?  

-  Du har din Oden, jag har min. svarar Rollo.  

Ragnar släpper taget om Rollo och tar med sig Athelstan och går. Genom hela denna scen talas 

det flera gånger om olika gudar och om tro. Detta upplyfter att trots att bland annat Ragnar 

skrattat åt Athelstans förklaring till varför han är kidnappad, är Ragnar själv fortfarande djupt 

troende för sina egna gudar och deras makt att inte låta honom komma till Valhall. Vi får också 

se ännu ett exempel på karaktärernas tolkningsfrihet av Eddorna och gudarna genom 

diskussionen mellan Ragnar och Rollo, varpå Rollo lyfter att de har olika syn på vad Oden 

förväntar sig av dem.  

När Ragnar och Athelstan kommer hem till Ragnars gård är Ragnars barn väldigt frågvisa kring 

vad Athelstan är för konstig person.  

-  Vad är det för fel på ditt huvud? frågar Björn och syftar till munkfrisyren Athelstan har.  

-  När vi blir munkar klipper de vårt hår såhär för att märka ut oss.  

-  Om du är en präst, vilken av gudarna gillar du då bäst? frågar sedan Gyda.  

-  Det finns bara en Gud. svarar Athelstan förvånat.  

Lagertha tittar undrande på munken innan hon och Ragnar går in i stugan och lämnar barnen 

utanför där de fortsätter ställa frågor till Athelstan. Samma natt när Ragnar och Lagertha har 

samlag sitter Athelstan i en annan del av huset och läser The Gospel of St:John, som han 

fortfarande har i sin ägo, och ber på latin. Lagertha och Ragnar avbryter sin akt och går bort till 

honom och Lagertha säger:  

-  Kom och var med oss präst.  

-  Jag är munk, jag har svurit en ed om att gå i celibat. Jag får inte röra en kvinna, och jag har 

aldrig gjort det.  

-  Skulle du inte vilja? Du hade gillat det, svarar då Ragnar.  

-  Det skulle vara en synd.  

-  Vem skulle veta?  



 19 

-  Gud skulle veta.  

- Om han tittade åt ett annat håll då? Frågar Lagertha, som lyft undan täcket hon virat kring 

sig i ett försök att förföra Athelstan.  

Athelstan tittar åt ett annat håll och fortsätter att be på latin. 

- Gå och lägg dig då...med din gud, säger Ragnar, med en hånande röst innan han och Lagertha 

återgår till sin säng och sin akt. 

Något vi märker här är att alla nordbor kallat munkarna för Priest, präst, och Athelstan kallar 

alltid sig själv och sina kamrater för munkar. Nordborna kallar också klostret för tempel medan 

Athelstan kallar det kloster. Detta gör att vi fortfarande kan förstå att nordborna inte förstår den 

kristna traditionen att gå i kloster, trots att nordborna själva har en siare och Goda som vigt sitt 

liv åt sin tro. Att låta nordborna kalla munkarna för präster och kloster för tempel hjälper också 

oss observatörer att komma ihåg att nordborna har en annan religiös tro.  

Några dagar senare sitter Athelstan och Ragnar och dricker mjöd, Athelstan börjar bli berusad 

och han och Ragnar sätter sig ner vid bordet. Ragnar berättar att han är intresserad av England 

och om vad som finns där. Athelstan berättar om hur det finns fyra kungariken i England och 

att Ragnar och hans besättning hamnade i Northumbria som styrs av kung Aelle som Athelstan 

beskriver som en stor och mäktig kung. Ragnar frågar då varför Kung Aelles män inte skyddade 

templet de plundrade. Athelstan svarar att det inte behövdes innan nordborna kom eftersom 

folket i England respekterar Guds hus. Ragnar frågar sedan varför engelsmännens gud behöver 

så mycket silver och guld som de hade och konstaterar att deras gud måste vara lika girig som 

Loke. Athelstan försvarar sig genom att förklara att kristna ger sina pengar och skatter till 

kyrkor och kloster för att rädda sina själar. Ragnar frågar då vad en själ är för något, till 

Athelstans förvåning. Innan Athelstan hinner svara berättar Ragnar att han vill lära sig 

Athelstans språk och ber Athelstan lära honom.  

Ragnar och Athelstan återvänder snart till jarl Haraldsson men innan de kommer fram passerar 

de två av Athelstans kamrater från klostret upphängda och döda i en träställning. Varken Ragnar 

eller Athelstan säger något och går vidare till jarlen. Ragnar berättar att han vill segla västerut 

igen eftersom Athelstan berättat många saker om England. Ragnar berättar att det finns byar 

och flera länder västerut fulla av platser som liknar Lindisfarne och att de utan tvivel finns 

många platser att plundra, framförallt en stor stad som ligger nära Lindisfarne. Athelstan 
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protesterar och försöker övertala jarlen att han ljugit om alltihop. Jarlen tillåter Ragnar och hans 

besättning att återigen resa till England på villkoret att en krigare jarlen litar på följer med.  

Ragnar med besättning reser tillbaka till England, där de redan på stranden möter engelska 

soldater. Ragnar som har lärt sig att tala fornengelska kan kommunicera med soldaterna och de 

erbjuder att slå följe in till byn. Rollo är däremot inte lika övertygad om denna vänskapliga gest 

och menar på att det troligen är en fälla. Soldaten som talar för engelsmännen hänger då av det 

smycke han har om halsen och hänger det runt Rollos hals som ett tecken på förtroende. Floki 

ser detta, går fram till en annan soldat och rycker av hans smycke som föreställer ett silverkors 

vilket leder till fientlighet och de börjar slåss. Nordborna är starkare än engelsmännen och dödar 

alla utom två, en som som lyckas komma undan med hjälp av en häst och en som nordborna 

lyckas ta som fånge. Vi ser i detta möte mellan nordbor och engelsmän hur nordborna tror att 

de blir ledda till en fälla. De vet att klostret de plundrat inte gått obemärkt och att engelsmännen 

troligtvis är ute efter hämnd. Engelsmännen är nervösa inför nordborna men erbjuder dem ändå 

att följa med och möta kungen under tron att nordmännen är köpmän. Ragnar och mannen som 

talar för engelsmännen är de enda som åtminstone till viss del litar på varandra vilket leder till 

att skräcken och nervositeten tar över hos engelsmännen som faktiskt var de första att dra vapen 

även om nordborna var mest provocerande. Rädslan för det okända, nordbornas rädsla för en 

fälla och engelsmännens rädsla för de brutala nordborna som plundrade ett kloster, är vad som 

får de båda parterna att börja strida istället för att tala fredligt med varandra.  

Det tredje avsnittet fokuserar mycket på Ragnars fascination av den engelska kulturen för sin 

egen vinnings skull då han utnyttjar sin nya kunskap för att ge sig själv ett övertag över 

engelsmännen. Den nya informationen om England kan han använda för att lyckas även med 

denna resa. Stereotypiseringen av både nordbor och engelsmän blir tydlig i slutet av avsnittet 

när de strider på stranden. Rollo framställs återigen stereotypt som en viking som hellre slåss 

än samtalar, och engelsmännen framställs som mer ängsliga trots att de strider på egen mark 

och borde ha övertaget mot angriparna. 

6.4 Fjärde avsnittet - Trial  
Ragnar och hans krigare är fortfarande kvar i England och planerar att plundra staden, som de 

hittat med hjälp av gisslan. Rollo vill attackera direkt men Ragnar stoppar honom och frågar en 

annan av hans krigare om vad det är för dag.  

- Lördag.  

- Bra, då väntar vi till imorgon. 
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Rollo som är ivrig att komma iväg blir irriterad och Ragnar svarar bara:  

- Du kommer att förstå imorgon.  

De spenderar natten i skogen som ligger i anknytning till byn och under morgonen efter är 

Ragnars krigare ivriga. Rollo menar på att de redan slösat bort dyrbar tid. Ragnar bromsar dem 

och säger åt alla att vänta lite till. Han menar på att alla ska lyssna och de svarar att de inte hör 

någonting alls. Bara ett par sekunder senare hör man kyrkklockorna från byn och Ragnar tar 

sitt vapen och sköld och säger:  

- Vad väntar ni på? 

Ragnar och de andra nordborna smyger omkring i byn, som verkar helt öde. De går vidare 

omkring och kommer fram till kyrkan där hela byns befolkning befinner sig. Detta är något som 

Michael Hirst har varit noga med att ta upp. För oss observatörer kan det vara konstigt först att 

de avvaktar till att kyrkklockorna ringer, men Ragnar Lothbrok skapade här sitt intresse för att 

plundra under kristna högtider. Detta skulle kunna vara på grund av att hela befolkningen då 

skulle kunna befinna sig i kyrkan, något som Ragnar hade lärt sig av munken Athelstan som 

fanns kvar i Kattegatt. Nordborna tar sig in i kyrkan och Ragnar går fram till prästen och berättar 

att om de kristna inte gör motstånd kommer de att får överleva och prästen berättar detta för 

befolkningen som därefter inte gör något som helst motstånd medan nordborna plundrar efter 

allt av värde. Samtidigt någon annanstans i byn går Rollo in i ett hus där det finns en sjuk man 

som är sängliggandes.  

Rollo går fram, häller upp ett kärl med vatten åt den sjuka mannen, låter honom dricka och tar 

sedan kärlet och bringaren och lämnar mannen. Här ser vi, observatörer, ett uns av 

barmhärtighet av Rollo mot en man som inte kan försvara sig och utgör inte heller något hot. 

Detta kan vara för att inte verifiera de fördomar som finns om vikingar och dåtidens nordbor, 

att de var barbariska och känslokalla. Tidigare har vi inte sett ett medmänskligt drag utifrån 

Rollos perspektiv på den nya kulturen som de integrerat sig med.  

Tillbaka i kyrkan går Floki fram till altaret och lyfter upp bägaren som innehåller nattvardsvinet, 

tar en slurk och spottar ut det, troligen för att det smakade fruktansvärt då det är rött vin och 

inte det igenkännliga mjödet. Befolkningen reagerar på hans handlande varpå han väljer att göra 

narr av situationen och tar ännu en slurk för att spotta ut det ännu en gång. Detta är självklart 

inget bekräftat genom forskning men Michael Hirst väljer att lyfta fram Flokis misstycke över 
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kristendomen just genom att spotta ut det heliga vinet på golvet till befolkningens förskräckelse 

och att använda söndagens gudstjänst som är religionens heligaste ritual.   

Vi byter scen och får se en engelsk kvinna med blodig näsa ligga över ett bord och jarlens bror 

Knut håller på att våldta henne. Lagertha kommer in genom dörren och säger åt honom att sluta 

varpå han frågar varför hon bryr sig om en kvinna hon inte känner och knuffar undan Lagertha 

bakom sig. Lagertha tar sitt svärd och sticker Knut i sidan. Han slår till Lagertha och vänder sig 

sedan om och dödar kvinnan har precis våldtagit och ger sig på Lagertha. Här ser vi hur han 

knyter upp Lagerthas kläder i ett försök att våldta även henne. Lagertha skallar honom och han 

faller bakåt. Hon tar upp sitt svärd och dödar honom och går sedan därifrån. När Lagertha 

kommer ut från huset och möter upp de andra frågar Ragnar efter Knut och hon svarar att hon 

hade dödat honom. Ragnars ansiktsuttryck skulle kunna beskrivas på två olika sätt. Ett slags 

flin i hans ansiktsuttryck och Ragnar frågar med en viss ton på rösten:  

-  Dödade du Knut?  

-  Ja, det gjorde jag. Han våldtog en Saxis kvinna och sedan försökte han våldta mig. svarar 

Lagertha.  

-  Var det någon som såg detta?  

Lagertha skakar på huvudet.  

- Det var ju synd. svarar Ragnar.  

Han vänder sig om mot Rollo och säger med irriterad ton:  

- Och vart var du?  

Här börjar vi att förstå det andra sättet som skulle kunna beskriva uttrycket i Ragnars ansikte. 

En kvinna, Ragnars kvinna, har dödat jarlens bror. En krigare som skulle följa med för jarlens 

intresse men också göra sin rätt inför Oden. Hur skulle Ragnar kunna förklara denna situationen 

för jarlen?  

När Ragnar och hans krigare kommer tillbaka till sitt skepp möts de av en grupp engelsmän 

som är redo att strida mot dem. De ställer upp i sex rader med ungefär fem personer i var rad 

och engelsmännens bågskyttar springer fram. Nordborna använder här sina sköldar till att 

skydda hela gruppen med hjälp av fiskfjällsformation (se Bilaga 1). Denna fiskfjällsformation 

är dock inte verifierad som en faktisk försvarsteknik men som vi observatörer kan se i scenen 
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är till gruppens fördel. Genom denna fiskfjällsformation kan nordborna attackera engelsmännen 

genom väl valda springor mellan sköldarna och på så sätt skada sina motståndare, utan att själva 

bli skadade.  

Med ett fåtal dödade nordbor besegrar de engelsmännen och tvingar deras befälhavare på flykt 

som återvänder till sin kung, kung Aelle, och berättar han att han aldrig sett män slåss som 

nordmännen gör, de ser djävulska ut och saknar rädsla för döden. Kung Aelle svarar honom 

med ilska och frågar:  

- Är inte dessa hedningar män som vi? Blöder de inte när man skär dem? Eller har de vingar 

och tungor av eld?  

Kung Aelle visar hur han inte tänker skrämmas av en grupp nordbor som kommit för att plundra 

hans land, och hur han inte heller tänker acceptera att hans underordnade visar feghet inför 

dessa inkräktare.  

Tillbaka i Kattegatt arbetar Gyda och Athelstan i stallet och Gyda frågar Athelstan om hans 

familj. Han berättar att han hade fyra bröder och en syster men att de alla hade dött av feber 

och likaså hans föräldrar. Han var den enda som hade överlevt då familjen hade lämnat bort 

honom till ett kloster på grund av att det var för många munnar att fylla. Gyda frågar Athelstan 

om han då växt upp helt själv. Han berättar då att Gud är hans far och han är aldrig ensam.  

- Hur ser din gud ut? frågar Gyda.  

- Ingen vet hur Gud ser ut. Det är ungefär som att titta in i solen. Det går inte. Men han sände 

sin ende son till att bo här på jorden och han såg ut som en man.  

Gyda berättar att Oden, Tor och Loke också ser ut som män, och frågar om de också är 

Athelstans gudar.  

- De är inte gudar. De finns inte. svarar Athelstan. 

Björn, Ragnars son, hör vad Athelstan och ser på honom med ett stort missnöje. Athelstan ser 

honom och det syns att Athelstan chockas av Björns närvaro och Athelstans ansiktsuttryck visar 

att han troligen blir rädd för hur ilsken Björn ser ut. Athelstan är fortfarande bara en träl, och 

när hans ägare visar missnöje gör han rätt i att vara rädd då hans liv är värt minimalt jämfört 

med nordborna och deras barn.  
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Innan Ragnar och de andra reser tillbaka till Skandinavien begraver de sina slagna krigare i en 

båtformad grav (se bilaga 3). Som vi kan se i bilagan ligger det fyra män med sina vapen och 

sköldar, tre bredvid varandra och en vid deras fötter, men också ett hästhuvud ovanför dem. 

Ragnar, Lagertha och Erik står vid graven och sörjer. Rollo försöker lindra deras sorg genom 

att säga:  

- Döden var på väg att ta Kauko. Sörj dem inte, avundas dem. Gissa var de är nu. Valkyriorna 

tar dem till Valhall. Nu sitter de och dricker öl med gudarna.  

Ragnar håller med men Erik, som förlorat en släkting, tycker fortfarande att de måste hämnas 

på kung Aelle som beordrade de engelska soldaterna att strida mot dem och Ragnar försäkrar 

honom att om gudarna vill kommer kung Aelle en dag att betala för det han orsakat. 

Ragnar vänder sig om och tackar deras gisslan som hållit sitt ord och lett dem till staden som 

han lovat. Ragnar erbjuder honom ett kärl att dricka ur och frågar om han vill leva. Mannen 

nickar och Ragnars ansiktsuttryck visar först på medmänsklighet, men hans leende försvinner 

och med en liten skakning på huvudet lämnar han deras gissla, varpå Floki sparkar mannen 

framåt och Rollo hugger huvudet av honom. Detta är en av få tillfällen som vi än så länge har 

sett att nordmännen inte visar barmhärtighet som tack. Här framställs de som riktigt barbarer 

och vi är tillbaka till de fördomar som skapades under sent 1800-tal när vikingarna döptes till 

just Vikingar - stora barbariska bjässar utan medmänsklighet.  

Samtidigt, hemma på gården har Athelstan ansvaret för Ragnars och Lagerthas barn. De ska 

precis börja äta och Björn vill resa till Kattegatt för att möta sina föräldrar när de kommer hem. 

Athelstan tänker inte låta barnen resa själva och han tänker inte heller lämna gården då ingen 

skulle kunna se efter den medan de var borta. Innan de börjar äta ber Athelstan en kort bordsbön 

och Gyda, Ragnars dotter, tittar förvånat upp från sin mat. Björn säger att han vill offra något 

till Tor för sina föräldrars säkra hemfärd. När Athelstan frågar vad han tänkt offra reser han sig 

arg och säger att han tänkt offra Athelstan, han slår ut ett glas och lämnar bordet.  

Det är tydligt här att även om Björn och Gyda är övermän över Athelstan är Björn inte alls nöjd 

med situationen där Athelstan har ansvaret medan barnens föräldrar är iväg. Efter maten tar 

Athelstan fram sin bibel, ber till Gud och frågar till vilket syfte han har hamnat här hos 

nordborna. Han är både arg och förvirrad eftersom han inte riktigt känner Guds närvaro.  

- Var är du Herre? Berätta för mig. Är det din vilja att jag är här med dessa hedningar? Hur 

tjänar det dig? Jag förstår inte. Och för första gången i mitt liv, är jag arg på dig. Du tillät mina 
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bröder bli slaktade och sålda. Är detta verkligen din vilja? För första gången, känner jag mig 

ensam. Var är du Herre? Var är du? Och varför svarar du inte mig?  

När Athelstans bön störs av en uggla bestämmer han sig för att ta med sig barnen till Kattegatt 

när Ragnar och Lagertha kommer hem.  

När besättningen kommer tillbaka till Kattegatt frågar jarl Haraldsson hur resan gick. Ragnar 

berättar att de angreps av en stor styrka och till folkets jubel berättar han att de besegrade 

engelsmännen. Jarl Haraldsson frågar sedan var Knut är och Ragnar berättar att Knut dött och 

att det var Ragnar som dödade Knut eftersom han försökte våldta Lagertha. Jarlen beordrar att 

Ragnar ska gripas och han förs iväg. Under rättegången anklagas Ragnar för mordet på Knut, 

som var bror till jarl Haraldsson. Ragnar fortsätter hävda att han dödade Knut då han försökt 

våldta Lagertha. Rollo ombeds vittna då han tidigare blivit erbjuden makt av jarl Haraldsson, 

men när han ska vittna styrker han Ragnars berättelse att Ragnar dödade Knut på grund av 

våldtäktsförsöket och domen blir alltså att Ragnar inte kan dömas då han hade goda anledningar 

att döda Knut.  

Under festen de har för att fira sin lyckade plundring sätter sig Ragnar med Athelstan, frågar 

om Athelstan vill dricka med honom och tackar honom för att han har tagit hand om Ragnars 

barn när han och Lagertha var borta.  

- Du är en god kristen. 

Athelstan bara skrattar. Frågan här är om det är så att Athelstan skrattar för att han fortfarande 

tvivlar på sin tro eller om det är så att han tar komplimangen mer som ett skämt.  

Vi får se Rollo när han tänker ta mer mjöd att dricka och den detalj vi får se först är jarlens ring. 

Den ring som bekräftar hans lojalitet, som han nyligen förrått genom att neka jarlens möjlighet 

att göra sig av med Ragnar. Samtidigt dyker Lagertha upp och tackar honom för att han ställde 

upp för Ragnar.  

-  Du gjorde en god sak Rollo. Jag hoppas att gudarna ser.  

-  Jag gjorde det inte för honom. Jag gjorde det för dig, sköldmö. säger Rollo och lämnar henne.  

Avsnittet slutar med att jarl Haraldsson besöker siaren för svar på frågor om sin framtid. Siaren 

berättar att Ragnar frågar gudarna om hjälp att döda Haraldsson för att ta över makten som jarl.  
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Det fjärde avsnittets fokus ligger återigen på kontakten mellan nordborna och engelsmännen. I 

det här avsnittet framställs nordborna mer stereotypt som vikingar som plundrar engelska städer 

och dödar de som sätter sig upp mot dem. Vi får även se hur karaktärerna kan vara dynamiska 

och inte alltid följa den stereotypa bilden av vikingar, exempelvis när Rollo hjälper den sjuka 

mannen.  

6.5 Femte avsnittet - Raid  
Det femte avsnittet inleds med att jarl Haraldsson angriper Ragnars gård då han är rädd för att 

Ragnar ska utmana honom, döda honom och ta över som jarl. När Ragnar både är skadad och 

omringad tvingades han lägga ner sin yxa för jarlens fötter och knäböja för honom. Ragnar ber 

om att få prata med sin gud.  

- Oden, herrarnas herre, far, hjälp mig. viskar han för sig själv innan han gör en sista 

kraftansträngning och dödar en av jarlens män och stjäl en häst och flyr därifrån.  

Jarlen bränner ner hela Ragnars gård medan Ragnar, hans familj och Athelstan tvingas fly och 

gömma sig hos Floki. Floki är kunnig inom läkekonst och när han och Lagertha ska rengöra 

Ragnars sår med en glödgad kniv säger Lagertha:  

- Jag dedikerar denna kniv till Freja, hjälp oss rädda min man. 

Athelstan citerar en bibelvers och ber till jungfrun Maria att inte låta Ragnar dö. Här ser vi hur 

Athelstan försöker hjälpa till på det sätt han kan, genom bön, men han visar också att han 

uppriktigt bryr sig om Ragnar och hans välmående. 

När Ragnar börjar tillfriskna men fortfarande är sängliggandes citerar Athelstan samma 

bibelvers igen. Floki bara skrattar åt Athelstan och säger åt honom att vara tyst och äta sin 

soppa. Ragnar tittar på Athelstan och säger:  

- Ibland låter din gud väldigt mycket som en av våra. 

Tyvärr specificerar inte Ragnar vilken gud han syftar på men vi ser här hur Ragnar börjar få 

respekt för Athelstan och ett annorlunda intresse för kristendomen väcks. Ett intresse över hur 

det faktiskt är uppbyggt och eventuellt vilka traditioner som tillkommer. Tidigare har vi 

observatörer bara fått veta att Ragnar haft intresse för kristendomen för att få mer information 

om England och dess skatter.  
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Några kvällar senare sitter Ragnar, hans familj, Athelstan och Floki runt en brasa och Athelstan 

frågar vad Valhall är och de olika nordborna berättar vad Valhall är, var de olika gudarna bor. 

När Floki nämner Ragnarök frågar Athelstan vad det är men ingen vill svara, han frågar då 

istället hur världen skapades och får svar på hur nordborna tror det gick till innan Floki frågar 

hur han själv tror att världen skapades med ett hånskratt. Här ser vi hur Athelstan assimileras 

in i nordbornas samhälle och lär sig mer om deras tro. Nordborna ställer frågor till Athelstan 

men det är oftast för att förlöjliga honom eftersom de själva är övertygade om att de själva har 

rätt.  

I ett försök att locka fram Ragnar kidnappar och torterar jarl Haraldsson Rollo. När Ragnar får 

veta detta blir han ursinnig och vill genast åka till Kattegatt för att utmana Haraldsson i en 

envig. Ragnar skickar iväg Floki med ett meddelande till jarl Haraldsson att Ragnar utmanar 

jarlen. Om jarlen skulle neka utmaningen ska skam alltid vila över honom och Oden ska aldrig 

släppa in honom i Valhall. Att inte tillåtas en plats i Valhall är för dessa nordbor otänkbart. 

Genomgående i serien är samtal om hur viktigt det är för karaktärerna att komma till Valhall.  

Det femte avsnittet lägger fokus på hur Athelstan och Ragnar kommer närmare varandra och 

hur främst Athelstan får lära sig mer om nordbornas kultur och tro. Vi får även se hur Ragnar 

får en djupare respekt för Athelstan.  

6.6 Sjätte avsnittet - Burial of the dead  
Det sjätte avsnittet börjar med att Floki besöker jarl Haraldsson och levererar meddelande om 

utmaningen. Jarlen är till en början negativt inställd till att acceptera en utmaning från en 

brottsling, han vill inte se Ragnar som jämlik. När Ragnar kommer till Kattegatt är han 

fortfarande skadad sedan angreppet på hans gård. Kampen mellan de två männen inleds med 

en genomgång av reglerna och sedan börjar Ragnar och jarl Haraldsson slåss. Det är en jämn 

kamp men Ragnar besegrar jarl Haraldsson genom två snabba hugg med sin yxa. När jarl 

Haraldsson faller till marken sätter sig Ragnar på knä bredvid honom. Ragnar får syn på en 

korp som sitter en bit bort och han viskar till Haraldsson att Oden är närvarande för att se vem 

av dem som ska följa med honom till Valhall. Haraldsson verkar lättad över att till slut få festa 

med asarna och hans förlorade söner i Valhall och Ragnar skär Haraldsson över handleden och 

utropas till Jarl.  

Här ser vi hur nordborna framställs som dels hedersfulla då kampen är rättvis med samma regler 

för båda kämparna och när alla hyllar Ragnar efter han blivit jarl. Vi ser även att nordborna 
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framställs som ett folk som inte fruktar döden utan snarare omfamnar den om de känner sig 

säkra på att få följa med Oden till Valhall.  

När Ragnar tagit plats i jarlens stol träder en gammal man fram och ber om att få följa med till 

England nästa gång Ragnar ska åka dit och plundra. Ragnar tänker först neka honom att följa 

med, men efter mannen berättat att han hela sitt liv varit krigare som förlorat alla sina vänner i 

strid utan att själv någonsin skadas. Mannen ber om att få följa med och få en chans att dö 

ärofullt i strid och återförenas med sina vänner i Valhall. Återigen ser vi hur nordborna längtar 

efter döden eftersom de känner sig hedrade för att få komma till Valhall.  

När jarl Haraldsson ska begravas frågar Athelstan Ragnar varför han tillåter Haraldsson en så 

stor begravning. Ragnar svarar att jarl Haraldsson var en stor man som ska till Valhall och 

förtjänar en stor begravning. Ragnar tar sedan med sig Athelstan till ett tält i närheten där han 

möts av en vacker, kraftigt berusad kvinna som Ragnar förklarar är en av jarlens slavinnor som 

gått med på att dö under begravningsceremonin för att följa med sin herre till nästa liv för att 

tjäna honom där. Athelstan ser förskräckt ut och lämnar tältet. När ceremonin börjar förs 

slavinnan fram till en kvinna som har en hjälm med vingar på. Athelstan frågar Björn vem 

kvinnan med hjälmen är och Björn svarar att de kallar henne “The angel of death” (dödsängeln). 

Athelstan ser förfärad ut och ritar ett kors över sitt bröst. När slavinnan ber om att få återförenas 

med sin herre i döden vill Athelstan gå därifrån men han stoppas av Björn som hotar med att 

berätta för Ragnar att Athelstan lämnade begravningen. Athelstan ser hjälplöst och förskräckt 

på hur kvinnan skär av halspulsådern på slavinnan och hon läggs i samma skepp som 

Haraldsson ligger i. Skeppet sätts i brand och knuffas ut i vattnet för att brinna upp och alla ser 

på i tystnad. Athelstan kysser korset han bär kring halsen.  

Här ser vi ytterligare en bekräftelse på att Athelstan fortfarande är trogen den kristna religionen 

eftersom han ritar ett kors över sitt bröst och inte anammat den fornnordiska kulturen eftersom 

han inte kände till människooffer och förfäras över att offer av denna karaktär förekommer i 

serien.  Om liknande händelser hände i verkligheten är oklart och riskerar att vara vinklade av 

de kristna som skrev källorna. 

Samma kväll berättar Ragnar för sina vänner att de återigen ska resa till England för att plundra. 

Efter Ragnars besked om att de ska åka sätter sig alla kring en brasa och Athelstan frågar 

återigen vad Ragnarök är för något. Hela rummet stannar till och tittar på honom. Athelstan 

säger att han hört ordet flera gånger men att ingen förklarat innebörden av det för honom än.  
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- Nu visar vi denna okunniga kristna vad Ragnarök är för något. säger Ragnar och siaren berättar 

om hur nordborna tror att Ragnarök, domedagen, kommer gå till.  

När siaren berättar sitter alla tysta och lyssnar något besvärat och Athelstan verkar väldigt 

obekväm. Vi som observatörer får se olika bilder av förstörelse både på land, hur stora isberg 

bryter sig loss, och stora bränder samtidigt som bilden förvrängs och klipper snabbt mellan 

olika karaktärer och förstörelse. Producenterna av serien gör på detta sättet för att hjälpa 

observatörerna att förstå hur hemskt och obehagligt Athelstan tycker berättelsen är, vi förstår 

att det är en fruktansvärd berättelse genom siarens ord, men på grund av hur skaparna klippt 

scenen väcker den även ett starkt obehag som inte kunnat förmedlas med ord.  

Det sista vi får se i avsnittet är hur kung Aelle anklagar en av sina adliga för feghet efter att 

nordborna besegrat hans män senast de befann sig i England. Adelsmannen försvar sig genom 

att hävda att nordborna slåss som demoner utan rädsla för döden. Kung Aelle frågar då om 

adelsmannen fruktar döden, vilket han gör. Mannen är dock säker på att Gud kommer ta hand 

om hans själ efter döden. Kung Aelle tar då med sig adelsmannen ut ur huset de befinner sig i 

och visar honom fram till en ormgrop där han säger att han ska kasta i nordborna och låta 

ormarna bita dem, men även dem som inte vågar slåss för sin kung och vänder sig mot 

adelsmannen som genast grips av panik. Han har dock ingen chans att fly då kungens män 

genast griper honom. Kung Aelle frågar honom vad problemet är, om han förlorat sin tro på att 

Gud ska rädda honom innan adelsmannen kastas ner i ormgropen för att dö bland ormarna. Det 

sista som sägs är av kung Aelle.  

- Låt oss nu förbereda oss för att försvara oss mot dessa hedningar och barbarer. 

Vi förstår nu att kung Aelle inte framställs på samma sätt som tidigare engelsmän, kung Aelle 

är en man som inte skyr några medel för att bestraffa folk han anser ska bestraffas och han ser 

sina undersåtar som fega om de inte besvarar nordbornas brutalitet med samma brutalitet.  

Det sjätte avsnittet lägger stort fokus vid döden, dels hur nordborna omfamnar den, men också 

hur de ser på livet efter döden. Genom dialog får vi veta vad de olika karaktärerna tror och 

tänker om döden. Athelstan, som fortfarande har kristna föreställningar om döden, chockeras 

av nordbornas inställning till människooffer och acceptans för livets slut. 
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6.7 Sjunde avsnittet - A king’s ransom  
Ragnar och hans krigare reser tillbaka till England efter en längre vistelse i Norden. De ror upp 

för en flod och passerar en gård som verkar ha blivit övergiven i all hast då en eldstad 

fortfarande pyr och djuren fortfarande är kvar på gården, men inga människor syns till.  

Vi får sedan se hur en stor engelsk folksamling och några adelsmän är på väg in genom 

stadsporten in i staden som omringas av en stor stadsmur. En av adelsmännen får vi veta är 

kung Aelles bror Aethelwulf som kommit för ett möte med kung Aelle. De diskuterar hur 

besvikna de är på sin yngre bror som flytt istället för att komma till kung Aelles hjälp när 

nordborna åter kommit till England. Aethelwulf frågar om Aelle vet var hedningarna är varpå 

Aelle svarar att de är en eller två dagar bort. Att de använder ordet hedningar när de pratar om 

nordborna visar hur de ser ner på dem. När sedan Aethelwulf skämtar skrattar de andra 

adelsmännen, men en kvinna vid hovet skrattar inte. När Aethelwulf frågar om hon inte har tid 

för skratt svarar hon att hon endast har tid för rädsla. Hennes rädsla verkar också påverka kung 

Aelle som slutar le och ser mer bekymrad ut efter hennes kommentar.  

Nordborna har stigit i land utmed floden och har börjat sätta upp barrikader runt sitt läger. Rollo 

frågar hur långt det kommer dröja innan engelsmännen kommer. När Ragnar svarar att de borde 

komma inom en snar framtid säger den gamle mannen som följde med att han hoppas det och 

att han inte kan vänta på att få komma till Valhall och ler tillsammans med Ragnar.  

Hemma i Skandinavien får vi se hur Lagertha har tagit över Ragnars uppgifter som jarl medan 

han är i England. En man och en kvinna har kommit till jarlens långhus för att få råd av 

Lagertha. Hon frågar vad problemet är och mannen svarar att hans fru är problemet som har 

fött ett barn som inte är hans. Mannen berättar att en annan man vid namn Rig hade besökt dem 

för ungefär ett år sedan och stannat i tre dagar, nio månader senare föddes sonen. Lagertha 

frågar då kvinnan vems barnet är till vilket kvinnan svarar att hon inte vet. Mannen anklagar 

henne återigen för att ha varit otrogen med Rig. Lagertha vinkar fram kvinnan och frågar om 

hon vet vem Rig var. Kvinnan svarar att hon inte vet och att han bara var en ung man. Lagertha 

berättar att de vet, tack vare sina urgamla berättelser, att Rig är ett annat namn för Heimdall. 

Kvinnan blir förvånad och frågar om Lagertha menar guden Heimdall och Lagertha svarar ja 

och att de var väldigt tursamma att Heimdal valt just deras hem att uppenbara sig i. Mannen 

säger då att det bara är en saga till vilket Lagertha svarar att han borde skämmas eftersom han 

inte litat på sin fru trots att hon skänkt honom glädjen av en son och att en gud valt att hjälpa 

dem få en son. Lagertha säger sedan att paret borde offra ett av sina djur till guden Heimdall 

och att mannen kommer få stå till svars inför henne om hon får veta att han skadat antingen 
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kvinnan eller barnet. Här visar Lagertha att hon känner till de gamla sagorna och tolkar 

oäktingen som en gåva från gudarna. 

I England har Aethelwulf tagit med sig en patrull och spanar på nordbornas läger. Han säger att 

de borde försöka lura ut nordborna ur lägret då de har en stark position och lätt kan försvara 

sig. Två av hans soldater argumenterar emot och säger att de borde anfalla nordborna innan de 

hinner förbereda sig och sitt försvar bättre. Aethelwulf menar dock på att nordborna är vildar 

som inte är särskilt smarta vilket kommer göra det enkelt att lura ut dem ur lägret. Soldaterna 

säger att man inte försöker tänka smartare än en varg i fårhagen, utan att man dödar den direkt. 

Aethelwulf blir arg på sina soldater som säger emot honom trots att han är mer erfaren än dem 

och bestämmer sig för att rida tillbaka till sitt läger.  

På natten ligger engelsmännen och sover i sitt läger, ur skogen kommer nordborna och de börjar 

långsamt smyga sig in i lägret. De dödar de engelsmän de kommer i kontakt med och sätter eld 

på tälten de sover i. Då blir nordborna upptäckta och engelsmännen börjar ropa till varandra att 

de blir angripna. Nordborna går till anfall och en strid bryter ut. Mitt i tumulten vrålar den gamle 

mannen som följde med ut Odens namn som ett rop efter honom, kanske i hopp om att Oden 

ska se honom strida tappert. Aethelwulf vaknar och inser vad som händer och sätter sig på knä 

framför ett kors med sitt svärd i händerna och börjar be på latin. En soldat kommer in i 

Aethelwulfs tält och berättar att de blir angripna, men Aethelwulf sitter kvar på knä och ber. 

Precis när han är klar med sin bön skär Floki av ett av repen som spänner upp tältet och det 

rasar och Aethelwulf blir fånge tillsammans med några av sina soldater.  

Hos kung Aelle är stämningen nedstämd. Han är upprörd över att hans bror har besegrats och 

troligtvis är död. Kung Aelle frågar sitt råd om vilka barbarerna och vildarna är och varför de 

kommit för att plåga dem. En biskop svarar då att vissa lärda hävdar att nordborna är sända av 

Gud för att straffa det engelska folket för deras synder. En adelsman frågar då om det inte 

istället kan vara djävulens verk. Kung Aelle frågar då vad adelsmannen har för plan. Mannen 

svarar då att om de nu måste försvara sig mot satans arméer måste försvara sig med alla möjliga 

medel eftersom ondska inte går att förhandla med. En annan adelsman frågar om det kan vara 

så att nordmännen varken är sända från Gud eller Satan, utan att de snarare bara är vildar som 

är mer intresserade av att plundra än något annat. När adelsmannen sedan föreslår att de borde 

ge nordborna tillräckligt med pengar för att de ska lämna dem ifred blir stämningen hetare och 

flera av adelsmännen börjar argumentera emot och ropa glåpord. Kung Aelle avbryter 

adelsmännen och säger att han ska tänka på saken och att han skickat bud efter fler soldater att 
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hjälpa dem. Vi får sedan se Kung Aelle sitta på knä och be men blir avbruten av en man som 

säger att nordborna har ankommit.  

Utanför muren har Ragnar och några av hans närmaste män ridit fram med Aethelwulf bunden. 

En grupp soldater rider ut och möter dem och frågar om de är villiga att komma in till kung 

Aelles villa för att tala och komma överens om en lösensumma för Aethelwulf. Ragnar och 

hans sällskap rider iväg och lämnar Aethelwulf i lägret och rider sedan tillbaka till staden och 

accepterar inbjudan. När de rider in i staden har en folkmassa samlats för att bevittna vad som 

sker. De mumlar nervöst mellan varandra och blänger på nordborna. De går in till kung Aelle 

som sitter på sin tron och väntar på dem. Det är en tryckt stämning i salen och adelsmannen 

som tog emot nordborna utanför staden presenterar Ragnar för kungen. Aelle säger att han hört 

Ragnars namn förut och att han är glad över att nordborna beslutat sig för att tala med honom. 

Ingen av nordborna säger ett ord och kung Aelle bjuder in dem till att äta först till vilket Ragnar 

ler lite.  

Vid middagen påpekar Floki att bordet de sitter vid är mycket välgjort och en av nordborna 

säger att även kvinnorna är välgjorda till vilket nordborna skrattar åt. Eftersom de talar ett annat 

språk än engelsmännen vet inte engelsmännen vad som sägs och de säger därför inget om 

nordbornas kommentarer. När kung Aelle kommer in i salen presenterar han sin fru och son för 

Ragnar. Leif erbjuder sonen öl, men sonen är rädd och kramar om sin mor. När maten ställs 

fram på bordet börjar nordborna äta direkt samtidigt som engelsmännen väntar på bordsbönen. 

De ser förskräckt på hur nordborna direkt börjar äta. Biskopen välsignar maten och nordborna 

förstår att de inte borde börjat äta före engelsmännen gjort detta. Då börjar en kör sjunga och 

nordborna tittar förundrat på varandra innan en av dem säger att det låter fruktansvärt och att 

derast gästgivare är ett konstigt folk. När måltiden börjar sitter Floki och inspekterar en tallrik 

gjord av keramik. Han råkar göra sönder den och fnissar och de andra nordborna börjar slå 

sönder tallrikar men Ragnar stoppar dem eftersom de får honom att skratta och att han försöker 

vara seriös. Ragnar samlar sig och frågar Kung Aelle om de ska förhandla. Kung Aelle svarar 

ja och frågar vad Ragnar vill ha i betalning för att lämna tillbaka Aethelwulf och lämna England. 

Ragnar frågar då om biskopen är präst och Aelle svarar att biskopen är en biskop, en Guds man. 

Ragnar svarar då att han också har en Guds man hemma. Sedan säger Ragnar att han vill ha 

2000 pund (viktenheten) i guld och silver. Salen blir tyst och några engelska soldater börjar gå 

fram mot nordborna som reser sig upp och drar sina vapen. Kung Aelle säger då att han går 

med på villkoren och nordborna sätter sig ner igen. Aelle säger att han först vill ha tillbaka sin 

bror innan de kan få betalningen, men Ragnar säger att de vill ha betalningen först. Ragnar och 

kung Aelle kommer överens om att det kommer ta tid för kungen att samla ihop den mängd 
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guld och silver Ragnar kräver och att nordborna ska stanna i sitt läger utan att angripa kungens 

folk eller deras egendom tills betalningen kan föras fram. En adelsman frågar kungen hur han 

kan lita på hedningarna till vilket kungen svarar, här även till Ragnar, att han vill att antingen 

Ragnar eller någon av hans följeslagare döper sig in i den kristna tron eftersom kungen då skulle 

känna sig tryggare om han gör en förhandling med en annan kristen. När Ragnar berättar detta 

för sina vänner skrattar de högt men Rollo säger att han kan döpas och det blir tyst.  

Efter middagen med kung Aelle är det dags för Rollos dop. Rollo, biskopen och två präster står 

i en flod och biskopen inleder dopet med att be Gud driva ut demonerna ur Rollo. Alla ser på 

och Floki ser arg ut. När biskopen sedan lägger handen på Rollo för att döpa honom ser Rollo 

fundersam ut men gör som biskopen vill. När han sedan doppar huvudet under vattnet skrattar 

alla nordbor och Biskopen förklarar Rollo döpt och pånyttfödd med det kristna namnet Rolf. 

Då sätter sig alla engelsmän på knä och nordborna gör detsamma, alla utom Floki som argt 

spottar åt Rollos håll.  

Tillbaka i lägret spelar Rollo och några andra nordbor ett spel och Rollo vinner. Floki sitter en 

bit bort och säger att Rollo är duktig, men Floki kallar Rollo för Rolf argt. Rollo frågar då vad 

felet är med Floki som svarar att det inte är Floki det är fel på, Floki var inte den som avsade 

sig gudarna inför alla. Rollo skrattar och säger att det hela var ett skämt för honom så de kunde 

få ett avtal med kung Aelle. Floki tror dock inte det spelar någon roll utan att gudarna utan 

tvivel är arga. Floki frågar Rollo hur han tror att Oden ska förlåta honom efter han gjort något 

så dumt. Rollo reser sig och går mot Floki och det är en väldigt spänd stämning. Det ser ut som 

om de kommer att inleda en duell. I sista sekunden kommer Arne och säger att engelsmännen 

kommit med betalningen.  

Vi ser här återigen hur nordborna kan tolka sina gudar på olika sätt. Floki tror att gudarna är 

arga över att Rollo konverterat, även om Rollo hävdar att det var ett skämt. Rollo tror inte att 

gudarna är arga eftersom de borde förstå att Rollo bara konverterade för att hjälpa nordborna 

nå en överenskommelse med engelsmännen. 

Tre engelska soldater kör fram en kärra och ställer den en bit utanför nordbornas läger och 

springer snabbt därifrån. Nordborna skrattar och Ragnar skickar upp fyra män att hämta kärran. 

Männen upptäcker att kärran är tom och när de ropar ner till Ragnar kommer en engelsk trupp 

ridande mot dem. De fyra männen börjar springa mot lägret och de nordborna som är kvar i 

lägret springer efter sina vapen. Det blir en våldsam strid med flera förluster på båda sidorna. 

Under striden ropar flera av nordborna efter Oden likt den gamle mannen under den nattliga 
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striden. Den gamle mannen får ett svärdshugg i ryggen och faller till marken, Ragnar springer 

fram till honom och mannen ler, viskar att han äntligen ska till Valhall och dör.  

När kung Aelles män tar till flykten springer Rollo efter och dödar en till för att sedan gå runt 

på slagfältet och döda de engelsmän som fortfarande lever innan han ropar till Floki:  

- Hur många kristna dödade jag nu Floki? Hur kan gudarna fortfarande vara arga på mig?  

Floki svarar inte.  

Ragnar går efter striden till Aethelwulf och säger att kungen inte verkar bry sig om hans bror 

lever eller dör. Aethelwulf svarar då att Ragnar borde låta honom tala med Aelle och att han 

kan övertala honom till att hedra sitt löfte. Ragnar målar då ett kors i Aethelwulfs panna med 

blod från sin yxa och frågar varför han inte bara ska döda honom, Aethelwulf svarar då att 

Ragnar inte skulle ha något kvar att köpslå med, men Ragnar säger att han har sin yxa. En stund 

senare skickas Aethelwulfs lik fram på en kärra till stadsporten och Kung Aelle skickar ut en 

kärra som faktiskt är full med guld och silver. Ragnar och hans män ger sig av med pengarna 

och det sjunde avsnittet avslutas med att Kung Aelle säger:  

- Jag svär inför Gud allsmäktig, jag förklarar evigt krig mot nordmannen Ragnar Lothbrok.  

Det sjunde avsnittet lägger stort fokus på hur nordborna kan tolka sina gudars viljor på olika 

sätt. Det läggs också stor vikt vid konvertiter och de kulturella skillnaderna mellan nordborna 

och engelsmännen, som framförallt visas i scenen där de båda grupperna äter middag ihop. 

6.8 Åttonde avsnittet - Sacrifice  
Det åttonde avsnittet börjar med att Ragnar berättar för Athelstan att de ska åka till Uppsala för 

det stora Uppsala-blotet, detta är någon nordborna gör var nionde år och Ragnar vill att 

Athelstan ska följa med. Ragnar hade inte tänkt åka eftersom han har mycket att göra i Kattegatt, 

men på grund av att hans ofödde son dog innan innan födseln bestämmer han sig för att åka till 

Uppsala trots allt. Han frågar Athelstan:  

- Vad gör kristna åt sådan sorg?  

Athelstan svarar:  

- Bibeln säger att all sorg kommer passera. Ragnar tittar då frågande på athelstan och säger:  

- Hursomhelst, jag har bestämt mig för att åka. 
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Ragnar visar att han har ett intresse för kristendomen, men bara om det kan hjälpa honom med 

något konkret. Att en enligt kristna helig bok säger att sorgen kommer gå över är för diffust för 

att Ragnar ska bry sig om det. Om Athelstan istället berättat någon sorgeprocess hade kanske 

Ragnar tagit till sig informationen på ett annat sätt.  

Samtidigt står Lagertha och tar emot gåvor som människorna i byn vill skicka med till Uppsala 

för att offra till gudarna. De ber om god hälsa, välsignelse och välstånd. Lagertha ser Ragnar 

sitta en bit bort och tittar på dem, hon ber då Gyda att ta emot gåvorna en stund och går bort till 

Ragnar. Hon frågar honom om han inte är glad för att de ska resa till Uppsala och Ragnar svarar 

med att han är jätteglad. När de kommer fram till Uppsala ska han fråga gudarna varför de ger 

med ena handen samtidigt som de tar med den andra. Han vill veta varför de gör honom till jarl 

men samtidigt tar hans ofödda son ifrån honom. Lagertha svarar då att de kan få fler söner men 

Ragnar skrattar lätt och frågar om de inte redan försökt. De ser på varandra men säger inget 

mer. Detta visar att Ragnar önskar få fler söner men att han och Lagerthas försök inte har gått 

så bra. 

Innan resan börjar får vi se Athelstan öppna en låda där han förvarat boken, Johannesevangeliet, 

han hade med sig från Lindisfarne när han kidnappades av Ragnar och hans krigare. Boken är 

mycket sliten och sidorna faller ur den och dammar. Boken har inte använts på ett tag och detta 

visar på hur Athelstan assimileras in i den fornnordiska kulturen och religionen eftersom han 

inte använt den på länge. Athelstan ser dock uppgiven ut över att han själv låtit sin bok förfalla 

men han stänger boken och resan mot Uppsala börjar.  

När hela resesällskapet anländer till Uppsala beger de sig till ett tempel där det finns en grupp 

godar som alla ser likadana ut, rakade huvuden och vita rockar. Ragnar och hans familj, 

tillsammans med Athelstan sätter sig på knä framför en av godarna som går igenom flera 

fornnordiska gudar som alla ska hedras samtidigt som han skvätter blod på gruppen. När goden 

når Athelstan stannar han upp innan han skvätter blodet och fortsätter med ceremonin på nästa 

grupp som kommer. Ragnar, Athelstan och Björn går fram till en staty som föreställer guden 

Tor. Björn frågar om Athelstan vet vem staty föreställer. Athelstan svarar att han givetvis vet 

vem den föreställer. Han fortsätter sedan att beskriva Tor och ifrågasätta hur någon inte skulle 

tro på Tor och hur man hör honom slå sin hammare när åskan går. Sättet Athelstan beskriver 

Tor på visar att han har förståelse och kunskap om den fornnordiska religionen han nu befinner 

sig bland, men sättet han säger det på får tittaren att misstänka att han bara säger det han säger 

för att glädja sina vänner, inte för att han själv tror det. Lagertha har gått fram till en staty som 
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föreställer guden Frej och ber om att få en till son oavsett vad det kostar henne, hon säger att 

Frej kan göra henne blind eller döv så länge hon får en son. 

Björn får sedan gå fram till en staty som föreställer Oden och ber till honom att få växa upp till 

en stark och modig man. Samtidigt som Björn ber får vi som tittare se hur Ragnar och Athelstan 

byter blickar och sedan en närbild på Athelstan som gömmer ett litet kors som han knutit vid 

handleden, Vi ser här att Athelstan, som man kunnat ana sedan tidigare, inte övergett 

kristendomen utan bara gör som han blir tillsagt och utnyttjar den kunskap han fått om de 

fornnordiska gudarna för att behaga Ragnar och hans vänner. När Björn är klar är det Ragnars 

tur. Sättet han ber till påminner till viss del om hur kristna ber till sin Gud när Ragnar säger:  

- Lord of lords, Father, hear my prayer. 

Ragnar frågar sedan om det siaren sagt är sant och att han ska få fler söner. Han ber också Oden 

att acceptera offret han planerar att ge honom innan han slutligen kastar en blick på Lagertha 

och sedan frågar vem som ska ge honom en ny son. Detta visar en form av tvivel på Oden då 

Ragnar inte förstår hans vilja, vi ser också att Ragnar börjar ifrågasätta om Lagertha är kvinnan 

som gudarna bestämt ska ge honom fler söner eller om han borde söka efter en ny fru.  

Senare på kvällen har sällskapet samlats i en hydda och en kvinna vid namn Helga förbereder 

maten. Rollo frågar henne om hon varit i Uppsala tidigare, när hon svarar nej frågar han om 

hon vet vad som händer där. Hon svarar att hon har hört berättelser och Rollo svarar att alla är 

sanna, men att de ändå inte går att förbereda sig på vad som faktiskt händer. Samtalet avbryts 

av tjoande utanför hyddan och in kommer Ragnar och två andra män. Ragnar går fram till sin 

dotter Gyda och frågar henne om hon känner gudarnas närvaro. Männen säger att gudarna har 

lämnat sin stora sal för att vandra bland dem, och döma dem. Björn frågar när de ska utföra sina 

offer till gudarna och Arne, en av männen, svarar att det gör man i slutet av festivalen och att 

man tills dess ska passa på att njuta av gudarnas närvaro hur man än kan. Ragnar ber Arne ge 

Athelstan något att dricka och Arne ger Athelstan en kopp med mjöd. När han ger ifrån sig 

koppen kallar han Athelstan för präst, likt många andra karaktärer gjort under seriens gång 

vilket visar att de fortfarande inte ser honom som en av sina jämlikar än. Trots detta sitter de 

bredvid honom och skålar med honom. Men att kalla honom präst visar som sagt att han inte är 

helt jämlik.  
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Gyda frågar Lagertha om hon varit i uppsala tidigare och när hon svarar ja frågar Gyda om hon 

bad gudarna om något den gången till vilket Lagertha svarar att gudarna gav henne allt hon bad 

om.  

Nästa dag får vi se Athelstan vandra runt på området kring templet och hittar ett flertal 

inhägnader med djur. Han frågar Ragnar vad dessa inhägnader är till för och varför djuren är 

där. Ragnar svara att alla djuren ska offras till gudarna. Athelstan räknar snabbt ut att det är nio 

av varje djur i inhägnaderna och Ragnar svarar honom att det stämmer, nio djur av varje sort 

ska offras till gudarna. Athelstan ser en tom inhägnad och frågar vad den är till för och Ragnar 

svarar lite nedstämt att den är till för människorna som blivit utvalda. Athelstan ser förskräckt 

på Ragnar som inte visar några känslor tillbaka. Athelstan har tidigare sett att nordborna har 

offrat människor, under jarl Haraldssons begravning offrades en träl till Athelstans 

förskräckelse.  

Senare får vi återigen se athelstan vandra bland besökarna i Uppsala där det är en festlig 

stämning. Folk dricker, äter och skrattar. Han går förbi Ragnar och hans sällskap och någon av 

dem ropar till honom att komma och sätta sig med dem. Återigen kallas athelstan präst. Han får 

en kopp mjöd och Rollo erbjuder honom några svampar att äta. Svamparna ser ut som 

toppslätskivling, vilket är en svamp med höga halter hallucinogena substanser som kan ge en 

psykedelisk effekt. Athelstan tvivlar men tar ändå emot den erbjudna svampen och äter några 

stycken till allas glädje. I gruppen sitter även en kvinna vi inte sett förut som flörtar med 

Athelstan och vi får se hur han blir lite generad.  

På grund av svamparna Athelstan åt har han nu hamnat i en psykedelisk trans som skaparna av 

serien visar genom att förvränga bilden, klippa scenen så att tittarna får endast en hackig 

frekvens med otydliga bilder, närbilder på Athelstan som är väldigt svettig och stirrig. Han rör 

sig vingligt och ser konstiga syner. Tillslut trillar han framåtstupa men får hjälp upp på fötterna 

av Leif, en av Ragnars vänner, som säger att Athelstan måste avsluta den långa resa han 

påbörjat. Athelstan ber Leif att inte släppa taget om honom och att om han gör det kommer han 

trilla igen. Leif försäkrar Athelstan om att han inte kommer falla eftersom gudarna håller upp 

honom. Leif släpper Athelstan som kan gå vidare i folkvimlet och träffar kvinnan som flörtade 

med honom tidigare. Hon säger att hon väntat på honom och går fram och kysser honom. 

Kvinnan tar med sig AThelstan till en hydda där hon tvättar honom, När han frågar varför hon 

gör det säger hon att hon måste. Athelstan ser fundersam ut men accepterar hennes svar.  
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Morgonen därpå får vi återigen se Athelstan gå till inhägnaderna, nu har även den tomma 

inhägnaden fyllts med människor som ska offras. Athelstan verkar fortfarande obekväm med 

tanken på mänskliga offer, men innan han hinner spendera för mycket tid med att observera de 

utvalda offren blir han hämtad av Ragnar som tar honom med sig till kung Horiks tält. Hos 

kungen samtalar Ragnar och kung Horik om att det finns fler rikedomar att finna om man seglar 

västerut. Ragnar berättar att Athelstan har varit i ett land som heter Frankia (dagens frankrike) 

till vilket Athelstan berättar att han var en kristen munk som missionerat. Kung Horik säger att 

han hört talas om kristna och deras gud, han frågar även Athelstan om han fortfarande är kristen 

och Athelstan svarar nej. Kung Horik säger glatt att han självklart inte kan vara det samtidigt 

som han går tillsammans med deras gudar i Uppsala. 

Efter mötet med kung Horik går Athelstan till templet där han möts av siaren från kattegatt. 

Siaren säger till athelstan att följa med honom in i templet och Athelstan lyder. I templet går 

Athelstan fram till statyn som föreställer Oden och en gode frågar honom om han kommit till 

Uppsala av egen fri vilja. Athelstan tittar mot ingången till templet där siaren stod men han är 

inte längre där. Athelstan svarar ja på godens fråga. Goden säger att han först var misstänksam 

mot Athelstan och att han kände att något var fel. Munken berättar att han talat med Ragnar 

som berättat historien om hur Athelstan varit en kristen munk som tjänat en gud som kallas 

Jesus Kristus. Goden frågar om detta är sant och Athelstan svarar ja. Goden frågar då om 

Athelstan fortfarande är kristen i hjärtat till vilket Athelstan svarar nej. Goden ber honom säga 

det igen och Athelstan svarar nej. Goden ber honom säga det en tredje gång och Athelstan 

svarar återigen nej. Goden frågar då om Athelstan vet varför han är där men innan Athelstan 

hinner svara säger goden att Athelstan är utvald att offras till gudarna. Athelstan ser rädd och 

förvirrad ut och rör vid korset han har knutit runt sin handled goden ser det och tag i Athelstans 

hand och tittar på korset och på honom. Athelstan springer då därifrån. Detta går att likna med 

hur Petrus förnekar Jesus tre gånger i Lukasevangeliet 22:54-62. I Lukasevangeliet förnekar 

Petrus Jesus tre gånger innan han springer därifrån, precis som Athelstan förnekar Jesus tre 

gånger innan han springer iväg.  

Väl tillbaka i Ragnars tält berättar siaren att Gudarna inte kommer nöja sig med att man offrar 

Athelstan eftersom han inte avsvurit sig sin tidigare tro och sin “falska gud”. Ragnar visar då 

till Athelstan att det verkar som om hans gud äntligen hjälpte honom till vilket Athelstan ser på 

Ragnar med en förundrad blick. Siaren säger då att eftersom Athelstan inte kommer offras 

måste någon annan i sällskapet ta hans plats för att tillgodose gudarna. Om de inte gör det 

kommer gudarna att straffa alla. Athelstan inser då att han indirekt skickat någon av sina vänner 

i döden och vet även att han inte kan offra sig för dem eftersom godarna och siaren inte ser 
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honom som värdig att offras till gudarna. Det blir tyst och nedstämt i tältet. Floki, som många 

gånger visat sig väldigt kunnig om gudarna och väldigt djupt troende vill först offra sig, men 

innan han hinner säga något hinner hans flickvän Helga stoppa honom. Arne börjar sedan resa 

sig för att ställa upp som offer men stoppas av Leif som lägger handen på hans axel och reser 

sig upp:  

- Innan någon annan hinner lägga beslag på denna ära, önskar jag att bli offrad. För min familjs 

skull, och för allas er skull, mina vänner. Men ännu mer för alla människor i hela midgård. Jag 

litar på att gudarna finner mitt offer acceptabelt, och jag ser därför fram emot det med glädje.  

Arne sänker blicken eftersom en av hans vänner valt att offra sig för dem innan han själv hann 

offra sig för det vilket visar på en stark övertygelse om att detta offer bär vikt för de som får 

leva vidare och det visar även på en stark känsla av kamratskap mellan personerna i sällskapet. 

Siaren accepterar offret och bugar sitt huvud mot Leif som gör detsamma tillbaka. Athelstan 

ser väldigt uppgiven ut på grund av att någon annan var tvungen att ta hans plats.  

När det är dags för offerritualen att börja samlas alla besökare framför en offerhäll där godarna 

visar upp en rad olika knivar som kommer att användas för offren. Vi får också se hur alla 

offerdjuren, och människorna, tvättas och görs fina. Även Kung Horik är närvarande och 

inspekterar knivarna. Sedan börjar en kvinna sjunga en psalmaktig sång på ett för oss 

observatörer okänt språk. Sången ger ett intryck av sorg och, men samtidigt hoppfullhet och 

heder för de döda och gudarna. Sången är det enda som hörs och offerritualen börjar. Ragnar 

står och kramar sina barn samtidigt som de ser på hur den första geten offras genom att godarna 

skär av halsen på den. Alla åskådare ger ett intryck av vördnad, förutom Athelstan som har ett 

mer äcklat och förskräckt minspel. Ritualer innebär att godarna tömmer djur på blod som de 

tappar upp i skålar och sedan hänger upp i träden runt om templet. När det är dags för 

människorna är det kung Horik som skär av halsen på dem innan de töms på blod. Personerna 

som ska offras visas först upp för åskådarna innan de lägger sig på offerhällen redo att offra 

sig. Medan blodet rinner över offerhällen ser Athelstan ut som om han ska börja gråta eller 

kräkas. Han verkar väldigt uppgiven och förvånad över hur människor kan göra något så 

motbjudande som människooffer. Den tidigare gången han bevittnade en liknande offer var 

under jarl Haraldssons begravning, men då var det en helt annan stämning, folk jublade och 

festade, men nu är alla tysta och nedstämda och han känner inte att han kan gå därifrån eftersom 

han känner en av dem som ska offras. När det är dags för Leif att offras ställs han, likt alla 

tidigare offer upp framför offerhällen och han blickar ut över människorna som samlats för att 

bevittna ceremonin. Hans blick vandrar över sina vänner som alla ser ledsna ut och nickar mot 
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honom och han nickar tillbaka med ett kroppsspråk som säger att de inte ska sörja honom 

eftersom han ska festa med gudarna i valhall efter sitt offer. Han lägger sig på offerhällen och 

vi får se hur Athelstan fäller en tår för Leif. Avsnittet avslutas med att kung Horik doppar två 

fingrar i blodet och målar två streck med det på varsin kind innan vi får se alla offrade 

människor och djur hänga upp och ner i träden runt templet. Vi får även se hur Ragnar har 

tårfyllda ögon innan eftertexterna visas och avsnittet är slut.  

I avsnittet Sacrifice förekommer flera religiösa konflikter mellan Athelstan och nordborna. 

Athelstan visar att han inte övergett sin kristna tro och detta orsakar problem då de andra 

förutsatt att han gjort det. Han skulle egentligen offras till gudarna, men eftersom han inte 

övergett sin egna tro leder detta till att Leif istället offrar sig, som enligt honom själv är en stor 

ära. Vi får dock se att Athelstan besitter goda kunskaper om den fornnordiska religionen genom 

flera dialoger om gudarna. Athelstan förvånas dock fortfarande över flera av nordbornas 

traditioner och vi som tittare får se hur Athelstan chockeras över det han får uppleva. Detta 

visar hur han, trots sina tidigare erfarenheter och kunskaper, inte förstår nordbornas sociala 

kultur till fullo. Han har redan bevittnat människooffer när jarl Haraldsson begravdes. Den form 

av organiserade offerritualer som Athelstan upplever vid Uppsalablotet visar dock att han 

fortfarande chockeras över sådana våldsamma ritualer. 
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7 Analys 	
Innan vi tittade på serien trodde vi att den skulle efterleva stereotypen av att porträttera vikingar 

som våldsamma, brutala vildar som begick rånmord mot det brittiska folket. Den våldsamma 

och brutala stereotypen beskrivs i Histories on screen eller genom målningen Evariste Vital 

Luminais, Normandiska pirater från 800-talet från 1894 (se Bilaga 3).  

7.1 Karaktärernas interaktioner med varandra och olika kulturmöten mellan 

karaktärerna. 
De viktigaste karaktärerna i serien under första säsongen är Ragnar, Rollo, Lagertha, Floki, 

Björn, Gyda, Athelstan, och kung Aelle. Dessa åtta karaktärer har alla olika interaktioner med 

varandra och den främmande kulturen. Ragnar visar ett stort intresse för den nya kulturen då 

han ser en stor möjlighet till att tjäna på den nya vetskapen om en främmande kultur han nyss 

kommit i kontakt med. Rollo har svårare för att se helhetsbilden och ser det främmande som 

något löjligt som han inte behöver lägga någon större vikt vid. Lagertha, Ragnars fru, lägger 

inte heller någon större vikt över att Athelstan har en annorlunda religion. Hon accepterar att 

Ragnar är väldigt intresserad av kristendomen utifrån Athelstans perspektiv och hon känner en 

viss tillit till Athelstan för att kunna lämna sina barn i hans ansvar. Floki däremot är väldigt 

övertygad över hur den egna kulturen han kommer ifrån är överlägsen gentemot kristendomen 

och ser ner på den nya kulturen på ett annorlunda sätt än Rollo och Lagertha då han anser 

utövarna som inkompetenta. Detta ser vi klara tecken på då han alltid kallar Athelstan för präst 

med en nedlåtande ton och tramsar under de kristnas gudstjänst som nordborna avbryter i fjärde 

avsnittet, Trial. Björn och Gyda, Ragnars barn, fungerar som motpoler till varandra när det 

gäller hur det uppfattar Athelstan och den kristna tron och engelska kulturen. Björn försöker 

leva upp till den stereotypa vikingen som är stark, modig och han försöker att inte visa ånger 

för dödsrelaterade handlingar. Han hotar Athelstan att offra honom till de fornnordiska gudarna 

i fjärde avsnittet, Trial, om han inte får sin vilja igenom att gå till Kattegatt och möta Ragnar 

och Lagertha vid deras ankomst. Björn skäller på Athelstan i sjätte avsnittet, Burial of the dead

, för att Athelstan inte vill se på när nordborna offrar människor, i detta fall en kvinnlig träl, till 

gudarna. Gyda visar, till skillnad från Björn, ett intresse för den främmande religionen hon 

kommer i kontakt med via Athelstan. Hon ställer frågor om hans gud men verkar inte riktigt 

förstå varför han tror på något annat än vad hon gör för i hennes värld finns det bara en tro. 

Athelstan är en karaktär som tvingas till att assimileras in i den fornnordiska kulturen då han 

kidnappas och tas som träl under andra avsnittet, Wrath of the northmen. Tack vare att Athelstan 

blir tagen som träl hos Ragnar får han, vad vi tror, en annorlunda upplevelse och bild av 

nordborna än vad han hade fått om han varit träl hos exempelvis Rollo eller Floki. Athelstan 
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visar på en djupare förståelse för nordborna än vad kung Aelle gör, eftersom Athelstan har 

spenderat en längre tid med nordborna och lärt sig hur deras samhälle fungerar och hur deras 

tro tar uttryck hos utövarna. Kung Aelle, en engelsk kung, är mycket mer intolerant och fientlig 

mot nordborna. Detta är förståeligt då nordborna plundrat, vad serien visar, både ett kloster och 

en stad i hans land, och även dödat flera av hans soldater. På grund av detta ser han på nordborna 

som hedningar och banditer eftersom de skändat heliga platser och rånat hans folk.  

Huvudkaraktärerna i Vikings följer inte den tidigare nämnda stereotypen av hur vikingar 

framställs fullt ut inom populärkultur samtidigt som de övriga karaktärerna i serien gör det. 

Detta kan vi se genom hela seriens framfart i och med att karaktärer som inte har några namn 

eller, som vi observatörer inte får se mycket av i serien, ofta lever upp till stereotypen av 

vikingar. Åskådarna vid tinget exempelvis är alla förtjusta över våldet som sker framför deras 

ögon, medan Ragnar, Rollo och Björn inte verkar fröjdas över det. Under det andra 

plundringståget i England försöker Knut, jarlens bror, våldta en saxis kvinna men stoppas av 

en annan person i plundringsgruppen, Lagertha.  

Under åttonde avsnittet, Sacrifice, får vi observatörer se hur några av huvudkaraktärerna visar 

sorg över att en de själva känner behöver offras till gudarna under blotet, eftersom Athelstan 

inte var villig eller troende enligt den fornnordiska tron och kunde därför inte offras. Här ser vi 

en av de mindre karaktärerna ställa upp på att offras i blotet. Sättet han beskriver sina känslor 

när han anmäler sig frivilligt visar på hur han lever upp till stereotypen om att vikingarna hade 

en stark och religiös övertygelse om att blodiga blot var nödvändiga för att få gudarnas välvilja 

med sig. Nordborna omfamnar en ärofull död snarare än att frukta döden.  

Vi kan se att engelsmännen har framställts som fungerande kontrast gentemot stereotypen av 

vikingar. De är mer civiliserade och rädda för den nya kulturen som de kommer i kontakt med. 

Producenterna av Vikings har dock varit nyanserande av karaktärerna då kung Aelle inte 

utmålas som en harig ynkrygg som de andra i engelsmännen, utan snarare som en stark ledare 

som kräver respekt och mod från sina undersåtar.  

Någon som bryter den traditionella stereotypen är huvudkaraktären Lagertha. Redan i första 

avsnittet av första säsongen får Lagertha, Ragnars fru, besök av två män med onda avsikter, en 

strid hon vinner ensam. Första intrycket av kvinnorna i serien ses som starka, fram tills att vi 

får veta att Lagertha är en så kallad shield maiden som är tränad för att döda. Andra kvinnor i 

samhället där nordborna bor framställs som relativt självständiga, eftersom de jagar, fiskar och 

sköter hemmen ensamma medan männen är iväg. De kvinnliga trälarna framställs dock som de 
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engelska män och kvinnor, ynkliga och försvarslösa. Detta bekräftas då Rollo våldtar en av sina 

kvinnliga trälar precis innan männen ger sig av mot England i andra avsnittet. Under det fjärde 

avsnittet ser vi jarlens bror Knut ta för sig av en saxis kvinna och våldtar henne, samtidigt som 

Lagertha kommer in i huset och avbryter överfallet. Här har filmskaparna valt att lyfta ett 

feministiskt perspektiv genom att visa att kvinnor alltid stöttar varandra, oavsett om de känner 

varandra eller inte. Avslutningsvis under denna scen får vi en bekräftad syn över hur stark 

Lagertha är menad att vara i denna serie om vikingar då hon dödar jarlens bror.  

7.2 Att använda Vikings och populärkultur i undervisningssyfte  
Magnus Persson (2000) beskriver populärkulturen som en viktig del av undervisningen i skolan 

eftersom den spelar en stor roll för eleverna. Stilar och uttryck anammas eller förkastas på ett 

sätt som får ungdomarna att utveckla rollförebilder och då även elevernas personligheter. 

Persson (2000) menar att elever uppskattar den populärkultur som framställs genom rörlig bild, 

musik och surfande på nätet. Detta leder till att skolan konstant är i ett konkurrerande stadie om 

elevernas uppmärksamhet, intresse och tid. Undersökningar har däremot visat att ett 

användande av populärkultur i klassrummet leder till ett ökat inlärningsintresse och har därför 

efter Perssons (2000) forskning lagts in i Skolverkets styrdokument. 

För en lärare som vill använda sig av Vikings i skolmiljö är det viktigt att kombinera 

filmvisningen med någon annan form av undervisning för att ge eleverna en tydlig bild av hur 

fornnordisk religion och relationen mellan nordbor och engelsmän kunde se ut. Det är även 

viktigt att understryka att Vikings är en dramatisering och att filmskaparna kan ha tagit sig vissa 

konstnärliga friheter samt att man som observatör inte ska tro att allt som händer och sägs i 

serien är verklighetsskildringar trots att filmskaparna hämtat inspiration i verkliga händelser. 

Genom att använda sig av populärkultur inom religionsundervisning kan vi likt Maj Bylocks 

teori (2010) förenkla inlärningen för våra elever, som i sin tur kan koppla ihop händelser med 

det som de sett, som i detta fallet, Vikings. 

Under ett arbetsområde, i syfte med att använda tv-serien Vikings som lektionsmaterial, behöver 

läraren innan visning av den första scenen förklara grunderna för den fornnordiska religionen 

med dess gudar och flera traditioner. Det kan vara bra att använda sig av en tankekarta som har 

möjligheten att finnas kvar på tavlan eller väggen under tiden som eleverna ser på filmscenen. 

Genom denna tankekarta kan läraren successivt gå igenom den fornnordiska religionens 

viktigaste gudar och de traditioner som tillhör på ett pedagogiskt sätt där eleverna använder sig 

av flera inlärningsstilar genom att både se och lyssna. Här har vi också möjligheten att använda 
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oss av den kinestetiskt lärande, genom att låta eleverna själva rita eller anteckna samtidigt som 

läraren går igenom på sin tankekarta (Hertz 2014). 
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8 Avslutande reflektion 	
Serien var mycket mer nyanserad än vad vi trodde att den skulle vara då vi fick se karaktärer 

som Ragnar Lodbrok både mörda och plundra men samtidigt vara en god familjefar som värnar 

om sin familj och vänner. Vi får även se karaktären Athelstan förändras från en skenhelig munk 

till en tvekande konvertit. 	

Några av stereotyperna bekräftas i och med att nordborna faktiskt plundrar och mördar 

engelsmän, men vi får också se hur nordborna bedriver demokratiska handlingar genom tinget 

samt köpslår med engelsmännen. När de bara pratar om sin tro eller gudar gör de det dock utan 

några barbariska inslag. Ragnar visar också en oväntad respekt för sin nya träl Athelstan genom 

att göra honom till en fri man, något vi inte förväntade oss när vi började titta på serien. Vi 

trodde att Ragnar skulle behandla honom som den stereotypa vikingen behandlar trälar, med 

våld och förnedring. 	

Utifrån denna analys har vi lärt oss på en fördjupad nivå om hur vi kan använda oss av 

filmmediet i det undervisade klassrummet, samt hur vi kan använda filmmediet för att nå en 

djupare kunskap inom det aktuella ämnet.	
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