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DEL I: Bakgrund 
 
1. Inledning 
 
En av livets sanningar är att alla ska vi en dag dö, och denna biologiska sanning är både   
dyster och skrämmande. Den är skrämmande idag och vi kan vara säkra på att den var minst 
lika skrämmande förr. Det finns flera sätt att försöka förstå döden, och ett av dem är att    
vända sig till religionen, och genom tron placera döden inom en religiös tankeram. Kanske är 
inte döden en slutdestination, utan bara en övergång till en ny tillvaro? Döden bör ha spelat 
en stor roll för hur vikingatida och den medeltida människan levde sitt liv, liksom den har 
gjort i alla tider: döden är ett existentiellt faktum som alla var tvungna att reflektera över och 
ta ställning till. Tänker vi oss ett samhälle där det saknas ett organiserat religiöst prästerskap 
av kristen typ, och där det inte fanns någon enhetlig religiös kanon med tillhörande levnads-
regler, kan det för en modern människa bli svårt att föreställa sig vad människan i  en  för-
kristen tid föreställde sig om det hinsides. Idag är vi medvetet eller omedvetet i hög grad  
färgade av en kristen dualistisk föreställning om en himmel och ett helvete, vilket dessvärre 
sätter käppar i hjulet när en forntida religion skall undersökas och tolkas.  
 
Vi har idag ett flertal bevarade handskrifter från främst Island som är daterade till medeltid 
och vilka berättar om den fornnordiska gudavärlden och det sociala livet. Med hjälp av dessa 
och andra källor är det möjligt att närma sig vad den forna människan föreställde sig om   
döden och tillvaron efter denna. Jag tänker med denna uppsats försöka utröna vilka   före-
ställningar om ett dödsrike människan hade i den fornnordiska religionen under förkristen 
tid, en tid präglad av ett religionsskifte och upprepade vikingatåg.  
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Jag har valt att behandla förhållandet till döden i den fornnordiska mytologin, och särskilt 
föreställningar om dödsriken. Mitt syfte kommer dels att vara att samla den norröna          
litteraturens många omnämnanden av dödsriken, dels att beskriva dem samt dels att ge en 
bild över förhållandet mellan döda – levande. Den epok jag kommer att lägga tyngdpunkten 
vid är vikingatid och tidig medeltid, en tid som karakteriseras av ett religionsskifte. Denna 
omvändelse till kristendom bör inte ses som något som sker över en natt, utan det rör sig om 
en lång och utdraget process. För att läsaren lättare ska kunna orientera sig kronologiskt i 
undersökningen bifogar jag en tabell för religiositet med avseende på förkristen – kristen. 
Tidsangivelserna är ungefärliga och ges för Island respektive Skandinavien: 
 
Age of Paganism and Early Contacts with Christianity  
 

- 800  

Age of Syncretism 
 

800-950 

Age of Conversion 
 

950-1000/1050 

Age of Christianization 
 

1000/1050-1100 

Age of Antiquaran Interest in Heathen Times 
 

1100-1300 

Tabell 1: Efter Simek, 2004, s. 94. 

         

Anledningen till att jag valt denna tidsperiod är till stor del styrt av källmaterialet, vilket   
innan vald period är mycket sparsamt och svårtolkat. Detta innebär inte att den övergångstid 
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jag undersöker är en lätt period att behandla, ofta är det väldigt svårt att avgöra vad som 
verkligen kan vara förkristen tro i källorna vilka i stor utsträckning är nedtecknade av kristna 
män. De skaldedikter och eddakväden som jag har användning av är alltså inte utan kristen 
prägel, även om de ofta ger en bättre inblick i den fornnordiska religionen än den bild som 
förmedlas av Snorri Sturluson i hans Edda. Många gudar och gudinnor omnämns i källorna 
som ”mottagare av de döda”, och jag har därför valt att undersöka de mindre kända av dem 
närmare för att på så sätt få en enhetlig bild av dessa gudar.  Undantag från den här regeln 
utgörs av Freyja, som trots att hon är relativt känd är i behov av en närmare undersökning för 
att utröna om hon verkligen kan vara en ”dödsgudinna”. Jag utvidgar vid behov mitt under-
sökningsområde genom att vid passande tillfällen tillämpa arkeologiskt material, och runste-
nar. Dessa är viktiga komplement i jakten på vad som kan kännetecknas som kristet, influerat 
av kristendom eller vad som kan betecknas som förkristet. Jag kan inte nog betona att någon 
kongruens knappast går att finna i källorna, därför är det viktigt att närmare försöka undersö-
ka och kommentera fall till fall. Mitt syfte är inte att göra en komparativ studie, där parallel-
ler dras till andra myter, även om detta kommer att ske i enstaka behövliga fall. I mitt arbete 
ska jag försöka svara på följande vägledande frågeställningar: 
 

• Fanns det en tro på ett liv efter detta i förkristen tro? 
• Vilka dödsriken omtalas i källorna? 
• Skilde man på föreställning om dödsrike beroende på person, social status eller dyl. ? 
• På vilket sätt har kristendomen påverkat den förkristna föreställningen om ett hinsides 

liv? 
 

      
3. Avgränsning 
 
Jag har medvetet tonat ned anspråken på komparativ mytforskning då en sådan typ av under-
sökning är för bred för att rymmas inom ramarna för denna uppsats. Jag kommer dock att dra 
paralleller i uppsatsen vid enstaka tillfällen, men har ingen ambition att försöka knyta sam-
man en fullständig religionshistorisk komparativ studie över mytologiska föreställningar om 
det hinsides. Samma avgränsning gäller det arkeologiska materialet som av utrymmesbrist 
inte ingående kommer att diskuteras och jämföras med det skriftliga materialet. Även om det 
vore intressant att undersöka begravningsritualer så är detta också något jag i större utsträck-
ning måste avgränsa mig ifrån. Kristendomen och olika kristna uppfattningar om det hinsides 
kommer inte att dryftas annat än i förbigående eller i jämförande syfte.   
 
Den här uppsatsen är ett försök att spåra och sammanställa de olika föreställningar om döden 
som vi möter i källorna, och den aspirerar inte på något sätt att vara uttömmande, för detta 
krävs det ett mycket större arbete, och en mer djupgående analys.   
 
 
4. Begrepp och definitioner 
 
De fornnordiska namnen återges här i sin ursprungliga isländska form och jag stavar alltså 
guden Tor som Þórr eller Oden som Oðínn etc. Detta för att det i ett arbete av den här typen 
rymmer så många termer som inte är inarbetade i modern översättning, och för att det på så 
sätt blir konsekvent att återge orden i deras korrekta fornnordiska form. De inarbetade be-
greppen ställer också till en del problem, då man idag stavar namnen olika i olika arbeten, 
som t.ex. Freyr vilken kan stavas som Frej, Frey eller Frö. För att undvika missuppfattningar, 
eller inkonsekvent språkbruk, försöker jag hålla mig fast vid en fornvästnordisk ordform men 
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kommer grammatiskt att följa svensk form. Detta leder enligt mitt tycke till minst felaktighe-
ter eller missförstånd.  
 
När det gäller så pass väl inarbetade begrepp på grupper så som vaner, asar, alver, dvärgar, 
jättar, valkyrjor och einherjar o.s.v. kommer jag att använda de inarbetade begreppen. Även 
här finns olika bud för hur dessa ska stavas i modern svenska, alver kan stavas som alfer, 
einherjar som enhärjar eller einhärjar och valkyrjor som valkyrior etc. Citerat källmaterial 
återges tillsammans med en svensk översättning när det gäller isländska källor. I övriga fall 
(latin, arabiska, grekiska, fornengelska etc.) är enbart de svenska översättningarna återgivna. 
Citat på tyska, engelska, danska och norska återges utan översättningar. Som vägledning för 
fornisländska termer har jag fritt översatt efter Cleasby-Vigfussons ”An Icelandic-English 
Dictionary”, om inte annat anges. 
 
Jag kommer genomgående i uppsatsen att använda mig av begreppet fornnordisk mytologi då 
jag tycker att det är ett bättre begrepp än fornskandinavisk mytologi vilket många forskare 
använder sig av idag.1 Jag kan inte hålla med den argumentation som förs av dessa forskare 
som då menar att fornskandinavisk religion är bättre än fornnordisk eller norrön då de senare 
anses allt för flytande till sin definition. De hävdar att termen fornskandinavisk religion gör 
en naturlig avgränsning mot den samiska och finska religionen.2 Jag tycker att det är en oge-
nomtänkt definition, då den språkligt ser ut att utesluta Island, Färöarna och Grönland. Detta 
leder till att de isländska källorna, som ju är de mest värdefulla i sammanhanget, ser ut att 
uteslutas. Fornnordisk som är en språklig term avskiljer fornnordiskt från finskt och samiskt, 
vilket fornskandinaviskt inte gör. Termen förvirrar mer än vad den ger och därför använder 
jag mig av det inarbetade fornnordisk religion. Jag ser heller inte varför man ska utesluta sa-
misk och finsk religion i sammanhanget då kulturella utbyten i gränstrakterna inte bör uteslu-
tas.    
 
Att bruka termen ‘hednisk’ om den fornnordiska religionen, är något jag kommer att försöka 
undvika i den löpande texten. Den är mindre bra ur ett teoretiskt perspektiv, den myntades 
vid tiden för kristendomens genombrott på germanskt område, då det latinska paganus över-
sattes till fornengelskans hæþen. Med de kristna missionärerna kom detta ord in i de fornnor-
diska språken som fornvästnordiska heiðinn och fornsvenska hēþen. Det ursprungliga pag-
anus, anspelade till en början till folk på landsbygden, i motsats mot stadsbefolkningen. Den 
romersk-katolska kyrkan kom dock att bruka termen som beteckning på icke-kristna ”barbar-
folk”. Det rör sig alltså om en nedsättande term, använd av kyrkan i polemik mot de polyteis-
tiska religionerna. Termen ”hednisk” ger också association till att det rör sig om en primitiv 
religionsform, en mindre civiliserad sådan, vilket naturligtvis inte behöver vara fallet. Jag gör 
ingen skillnad på ”högre” och ”lägre” religionsformer.3   
 
 
5. Källor och källkritik 
 
För uppsatsen har jag använt mig av ett brett utbud av källor som direkt eller indirekt berör 
den fornnordiska mytologin. Det finns givetvis en problematik kring källmaterialet som så-
dant, och nedan tänkte jag kortfattat beskriva de vanligast nyttjade källorna, och definiera hur 
jag använt dem. Det är inte min avsikt att återge en ingående källkritisk diskussion, då en 
                                                 
1 Myntat av Uppsalaprofessorn Anders Hultgård, och som fått anhängare i Britt-Mari Näsström, Olof 
Sundqvist, Anne-Sofie Gräslund, Stefan Brink etc.  
2 Näsström, 2002, s. 11f. 
3 Hultgård, 1991, s. 161 f. 
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sådan när det gäller den norröna litteraturen, är allt för omfattande och utrymmeskrävande att 
sammanställas i en uppsats av den här typen.  
 
 
6.1 Sagalitteratur 
 
Källornas historiska värde är svårt att avgöra eftersom det sällan existerar komparativt mate-
rial. På modern svenska betyder ju saga en fiktiv berättelse, ofta avsedd för barn. Så är inte 
fallet med de isländska sagorna, orden saga och säga är besläktade med varandra, och saga 
betyder i sammanhanget att teckna historia genom att just berätta historier. Sagorna utgjorde 
på ett sätt islänningarnas sociala minne. De nedtecknades oftast inte på latin vilket var norm 
hos de kontinentala litterära verken, utan man valde i regel att istället nedteckna dem på sitt 
modersmål dvs. fornisländska.  
 
Till en början trodde forskarna att sagorna var faktiska nedteckningar av historiska händelser 
och framhölls som trovärdiga källor. Senare kritik fick forskningen att helt ändra uppfattning 
och man antog att de istället var helt värdelösa som källor. Under 1900-talet har debatten 
fortsatt och alstrat en aldrig sinande ström med forskning på området.1 
 
Andreas Heusler, lanserade 1914 en teori som skulle sammanfatta forskningen som han dela-
de upp i två läger: friprosa respektive bokprosa. Friprosateorin menade att sagorna traderats 
muntligt och att de vid tiden för nedtecknandet mer eller mindre behöll sin ursprungliga 
form. Bokprosateorin menade istället att sagorna var litterära skapelser av nedtecknarna även 
om de kunde basera sig på muntliga berättelser. Huvudtanken var dock hos bokprosateoreti-
kerna att sagorna först och främst var en produkt av nedtecknarnas fantasi.2 Heusler ville 
med detta alltså sammanfatta och bringa klarhet till den tidigare forskningen men även om 
hans avsikt var god blev effekten den motsatta. Han skapade motsättningar som egentligen 
inte existerat tidigare. Det han lanserat som skillnader mellan de båda skolorna var egentligen 
inga större skillnader utan snarare tendenser som nu skarpt avgränsandes. Forskarna sällade 
sig nu till de båda teorierna och Finnur Jónsson tog täten för bokprosateoretikerna medan 
Heusler själv tog täten för friprosaförespråkarna.3  
 
År 1949 knöt Sigurður Nordal mer eller mindre samman debatten i sin avhandling om Hrafn-
kels saga Freysgoða. Han ville med denna visa att sagans grund var uppdiktad men att den 
trots allt innehöll vad han benämnde som historiska element, om en med en snäv betydelse. 
Sigurður menar att sagalitteraturen gradvis har övergått från mer primitiva och enklare for-
mer till mer fullständiga i takt med att det litterära skapandet utvecklades. Han vill också se 
en växelverkan mellan de olika sagaformerna och att konkurrensen mellan de rent under-
hållande och de mer historiskt korrekta så småningom ledde fram till de mest fulländade ver-
ken inom isländsk litteratur såsom Snorres Heimskringla och Brennu-Njáls saga.4 Nordal 
själv förespråkar bokprosateorin och lade med sin teori grunden för den s.k. isländska skolan 
inom sagaforskningen.5  
 

                                                 
1 O´Donoghue, 1994, s. 36. 
2 Mundal, 1977, s.142ff. (Mundal citerar och diskuterar Andreas Heusler i sin text)    
3 Mundal, 1977, s. 159. 
4 Nordal, [1949] 1958, s. 56ff. Nordal själv kom att kalla sagan Hrafnkatla, ett kärleksfullt smeknamn 
som följer samma mönster som islänningar tidigare använt om andra sagor t.ex. Egla, Njála, Grettla och 
Glúma. 
5 Nordal, 1952, s. 180ff. 
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Forskare som sällat sig till bokprosateorin har sedan dess dominerat debatten fram till våra 
dagar. Forskningen har dock inte helt uteslutit att muntliga berättelser ligger till grund för 
delar av sagorna och att dessa är av kulturhistoriskt värde. De senaste 40 åren har forskning-
en intresserat sig för de historiska miljöer som nedtecknarna levde i för att på så sätt avgöra 
inflytande på berättelserna. Försök att avgöra vilka de anonyma sagaförfattarna är har också 
ägnats stort utrymme. 1 Peter Hallberg är en av dem som gjort detta och han menar sig till-
sammans med ett flertal forskare kunna utpeka Snorri Sturluson som författare till ett flertal 
sagor däribland den berömda Egil saga Skallagrímssonsar. Just detta menar sig Hallberg 
kunna visa med språkliga kriterier som grund.2 Lars Lönnroth har ytterligare påpekat att is-
länningasagornas porträttkonst visar påfallande likheter med annan samtida europeisk littera-
tur och att detta beror på influenser från dem.3 Den senare forskningen kring den isländska 
litteraturen har mer eller mindre suddat ut Heuslers skiljelinjer även om den metod man före-
dragit varit den gamla bokprosans om än med vidare perspektiv. Debatten står idag istället 
inom denna modernare bokprosateori mellan rivaliserande och oliktänkande forskare.  
 
 
6.1.1. Islänningasagorna 
 
Íslendingasögur kallas ofta för ättesagor eller familjesagor, men jag tycker att begreppen blir 
för snäva då sagornas innehåll ofta kan omfatta så mycket mer än en ätt eller familj. Därför 
har jag valt att kalla denna kategori för islänningasagor, en sagalitteratur som i stor utsträck-
ning nedtecknades under 1100 - 1200-talet. Merparten av dessa sagor är skrivna av anonyma 
skribenter, och speglar både sociala och politiska förhållanden i Norden. Handlingarna bru-
kar vara centrerade kring en eller flera ätter, och man brukar i regel följa släkternas livsöden 
under en tid som utspelar sig från alltingets inrättande vid Þingvellir 930 fram till ca 1030. 
Det är detta skede som brukar betecknas som just sagatiden, och under denna tid accepteras 
kristendomen vid alltinget år 999 eller 1000.4  
 
Islänningasagorna kan ses som Islands största och mest originella bidrag till världslitteratu-
ren.5 En central ingrediens i dessa sagor är blodshämnd och släktfejder, något som verkar ha 
varit av stor betydelse för moral och ära.6 En del röster har höjts som menar att det inte går 
att betrakta islänningasagorna som en homogen genre, trots att många drag är typiska för oli-
ka islänningasagor, så har de olika nedskrivningsperioder och är av skilda karaktärer.7 För 
den här uppsatsen har jag till stor del förlitat mig på Hjalmar Alvings översättningar, men i 
de fall då enstaka sagor nyöversatts så har jag använt dessa. Kristna inslag och påverkan i 
dessa sagor går naturligtvis inte att utesluta, men i överlag är dessa sagor väldigt trovärdiga 
som ett kulturhistoriskt minne av tiden de speglar. Religion har sällan en framträdande roll i 
dessa sagor, när religionen skildras har den ofta fått en kristet färgad ton av de kristna ned-

                                                 
1 Mundal, 1977, s. 266ff.  
2 Hallberg, 1962. 
3 Mundal, 1977, s. 271. 
4 Strömbäck diskuterar frågan något, och menar att forskaren Ólafía Einarsdóttir gett starka argument för 
att kristnandet skedde i juni 999. Argumentet vilar på att Ari påpekar att konverteringen skedde samma 
sommar som kung Ólaf Tryggvason dog vilket var år 1000, men att diskrepansen beror på att Ari (Íslen-
dingabók) räknar sitt nya år från 1 september. Óláfr tros ha dött den nionde september samma år, vilket 
var strax efter det att år 1000 inletts. Med vår tideräkning som utgår från 1 januari, skulle året fortfarande 
räknas som 999. se Strömbäck, 1975, s. 2.    
5 O´Donoghue, 2004, s. 22ff., Clover, [1985] 2005, s. 239ff., Hallberg [1977] 2003, s. 30ff. 
6  Se Byock 1982 och Miller 1990. 
7 Andersson, 1967, s. 6ff. 
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tecknarna, detta utesluter dock inte att författaren ändå kan skildra genuina riter och äkta re-
ligiositet. Tyngdpunkten i sagorna är förlagd på det sociala och politiska planet.1    
 
 
6.1.2. Fornaldarsagor 
 
Den andra stora gruppen av isländska sagor som jag kommer att utnyttja är de s.k. fornaldar-
sagorna. Begreppet myntades av dansken Carl Christian Rafns i hans första stora samling, 
Fornaldarsögur Nordlanda, vilken kom ut mellan 1829-1830. Fornöld betyder helt enkelt 
‘forntid’, termen syftar inte på det medeltida, utan anknyter till den period som sagorna ut-
spelar sig i. Det rör sig i regel om populära och fantastiska berättelser i en forntid, innan ko-
loniseringen av Island, eller i Skandinaviens forntid, vanligen utspelar sig handlingen mellan 
åren 700-1000. Helga Reuschels har delat in sagorna i tre subgenrer: hjältesagor, vikingasa-
gor och äventyrssagor. Denna sagaform, vilken har flera drag av det övernaturliga, mytiska, 
heroiska och orealistiska, brukar oftast betraktas som yngre än de övriga sagaformerna. De 
har antagligen nedtecknats under sista delen av 1200-talet fram till 1500-talet. Det fantastiska 
sagainnehållet, som ligger närmare saga i modern mening, har gett dem beteckningen ”lögn-
sagor”.2 Det är kanske en orättvis beteckning då deras stora syfte trots allt var att underhålla, 
och inte att återge den sanna historian, de är heller inte mer övernaturliga än många helgon-
legender, riddarsagor eller biskopssagor.3 Sagorna kan innehålla motiv som är mycket äldre 
än dess nedtecknande, och därför kan det vara intressant att även konsultera detta sagamate-
rial, i sökandet efter de fornnordiska föreställningarna kring döden. Det föreligger ingen en-
hetlig god översättning av dessa sagor, så jag kommer löpande konsultera forskare som över-
satt brottstycken.       
   
 
6.2. Myter  
 

”When we are tackling a strange mythology, we seek instinctively an Olympus where the gods 
abide, an Erebus, kingdom of the dead, a hierarchy of gods, specialized as patrons of war, of the 
arts, or of love. And, seeking them, we do not fail to find them”4 

 
Dessa ord är nog så viktiga när man undersöker mytologier. Det kan ofta vara ödesdigert att 
försöka finna något som skall passa in i en teori. Är källorna svåra att tyda, kan det oftast 
vara bäst att inte försöka övertolka materialet efter på förhand styrande teorier. Detta har 
gjorts många gånger och jag ska försöka att undvika detta i denna undersökning. Det är svårt 
för en nutidsmänniska att föreställa sig den världsbild som rådde i Skandinavien och på Is-
land för drygt tusen år sedan. Vi är omedvetet styrda av kristna värderingar och av en kristen 
världsbild, en religion som saknar ett etablerat prästerskap av kristen typ och som dessutom 
inte äger någon liturgiskt utformad kanon, utan snarare karakteriseras av regionala och lokala 
skillnader blir ännu mer svårbegriplig. Fornvästnordiskan saknar också ett ord för religion i 
modern mening, istället användes termen siðr ‘sed’ medan uttryck för tro (trú) och att tro 
(trúa) är senare lånord.5 Detta betyder inte att människan var mindre religiös under den här 
tiden, bara att religiositeten tog sig andra uttryck än den judisk-kristna dogmatiska religionen. 

                                                 
1 Sagornas tillförlitlighet när det gäller förkristen religiositet är ofta ämne för debatt. Se t.ex. Turville-
Petre, 1964, 17ff., Clover, [1985] 2005, s. 239ff., Mundal 1977. 
2 Jakobsson, Lassen & Ney, Inledning, 2003, s. 7ff. 
3 Lönnroth, 2003, s. 37.  
4 Sjoestedt, [1949] 2000, s. xiii. 
5 Winterbourne, 2004, s. 22. 
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Myter var integrerade i underhållning och vardagslivet, gudarna fanns och det var i stor ut-
sträckning ätten och återkommande årsfester som gjorde att människan upprätthöll en kon-
takt med gudavärlden.  
 
Vad är då en myt? En myt är en episkt fixerad och geografiskt spridd narrativ berättelse, där 
berättelsen i sig är trodd men inte alla element i den. Myten är uppbyggd av episka element 
och motifs.1   
 
 
6.2.1. Eddadikter 
 
Den poetiska Eddan så som vi känner den idag har aldrig existerat som det enhetliga verk vi 
idag kan köpa hos närmaste bokhandlare. Det rör sig om ett redigerat verk där ett flertal dik-
ter har sammanförts och redigerats. 1643 blev den isländske biskopen Brynjólfur Sveinsson 
ägare till en gammal handskrift vilken idag går under beteckningen Codex Regius. Man antog 
att diktsamlingen var mycket äldre än Snorris Edda, och då Brynjólfur trodde att det var hans 
landsman Sæmundr Sveinsson (1056-1133) som nedtecknat den gavs den namnet Sæmunds 
Edda. Namnet Edda blev bestående, men för att skilja detta verk från Snorris Edda kallar 
man idag detta verk för den poetiska Eddan. Den ursprungliga handskriften Codex Regius är 
förmodligen yngre än Snorris Edda och dateras till 1270-tal, men då ett flertal dikter citeras 
av Snorri som skrev sitt verk första hälften av 1200-talet, antar man att även Codex Regius är 
en avskrift förmodligen sammanställd av en samlare med antikvariskt intresse.2 Det är högst 
troligt att ett flertal av eddadikterna har bevarats i muntlig form innan de nedtecknades. Just 
detta är en fråga som forskare brottats med alltsedan de första manuskripten blev funna, och 
vad som kan vara muntligt, kultiskt, lån, kristet, historiskt etc. kommer jag inte att försöka 
redogöra för här. Eddadiktningen kan delas upp i tre grupper: de egentliga eddadikterna, ed-
diska bihang och eddica minora. Den första gruppen utgörs av de dikter som ingår i Codex 
Regius, hit brukar också Baldrs draumar räknas som är återfunnen på ett fragmentariskt och 
likartat manuskript. Den andra gruppen brukar utgöras av Rígsþula, Hyndluljóð (med 
Vôluspá in skamma), Hlôðskviða och Grottasôngr. Dessa dikter återfinns i olika manuskript 
av Snorris Edda, i mytiska hjältesagor, Flateyjarbók samt i senare manuskript. Den sista 
gruppen utgörs av dikter som anses vara ”eddiska”. Dessa är sammanställda från ett flertal 
fornaldarsagor vilka återfinns i ett flertal manuskript, vilka i regel är relativt sena men vars 
innehåll ibland anses vara lika gamla som de andra eddadikterna.3 En del menar att de i 
många fall är äldre och som går tillbaka på folkvandringstid.  
 
Jag följer i denna uppsats den redigering av Codex Regius som sammanställdes av Gustav 
Neckel, och som har omarbetats av Hans Kuhn. För svensk översättning har jag främst an-
vänt mig av Björn Collinders utgåva. 
 
 
6.2.2. Skaldediktning 
 
Även om både skaldediktning och eddadiktning är diktade av skalder, skiljer sig deras former 
åt så pass mycket att de bör behandlas som separata genrer. Skaldediktningen har en aktuell 
prägel som karakteriseras av skaldens samtid, och de bevarade dikterna är till stor del hyll-
                                                 
1 En kritisk analys över mytskolor och begreppet myt, särskilt i forskningen kring Loki se Drobin, 1968, 
s. 19ff.  
2 Hallberg, [1962] 2003, s. 24. 
3 Harris, [1985] 2005, s. 68. 
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ningskväden till någon furste, vilket gör att många av dem går att tidfästa med större säkerhet 
än de anonyma eddadikterna. Dessa skalder är också till skillnad mot eddadikternas skalder 
ofta kända vid namn, och dikterna ålder kan i grova drag beräknas till tiden ca: 800-1300. 
Skaldediktningen är också till sin utformning mer komplicerad än eddadikterna, även om 
båda typerna vilar på samma typ av stavrim och versmåtten fornyrðslag1 samt ljóðaháttr2. I 
skaldediktningen återfinns även versmåttet dróttkvœtt3 ‘kväde för en drótt’, vilket är en hårt 
reglerad och komplicerad versform och som innehåller värderingen att det kvädas för en furs-
te.4 Metoden att använda kenningar förekommer i både edda- och skaldediktning, men de är 
svårare och mer komplicerade i den senare typen. Skaldediktningen är unik i världshistorien 
till sin utformning, och dess stil är präglad av en slags yrkesmedvetenhet, ett yrke som först 
är känt från Norge, senare även från Island, och troligen var det känt även i Sverige och 
Danmark även om inga sådana dikter finns bevarade. Forskare har brottats med termen skald 
och försökt reda ut vad skalden hade för funktion i samhället:5 
 

The role of the Norse poet in his society is still an open question, though perhaps not a very 
practical one given the state of our knowledge. What part of his culture did the skald’s poetry 
reflect? Did skaldic verse contribute to the self-awarness of a particular group? Was the verse pro-
paganda for the ruling class, a formal announcement of public discontent, or a codification of pat-
terns of heroism and deceit? Was the skald genealogist, prime minister, historian, warrior, storytel-
ler, journalist, satirist, prophet, diplomat, lover, or fool?6  

 
Skaldediktning har dels bevarats av Snorri Sturluson, och dels har manuskript återfunnits 
med denna typ av dikter. Jag har använt mig av Finnur Jónssons redigerade samling ”Den 
norsk-isländske skjaldedigtning” både till direkta citat, och hans översättningar.  
 
 
6.2.3. Snorri Sturluson 
 
Snorri har haft för avsikt att framställa den fornnordiska gudatron som en vantolkning av 
verkligheten. Gudarna är inget annat än människor som genom sin makt och trollkunnighet 
efter sin död lurat sin omgivning till att tro att de är gudar. Snorri har tolkat den fornnordiska 
gudavärlden euhemeristiskt (vilket var kyrkans officiella uppfattning på Snorris tid), en teori 
om gudavärlden som för första gången myntades av den grekiske filosofen Euhemeros 300 
f.v.t. Vad Snorri dock gjort är att han i sin stora mytkorpus, Gylfaginning, baserat sin redogö-
relse främst på olika dikter. Meningen med hans Edda var att den skulle bli till en handbok i 
skalddiktningen riktad till unga skalder. Gylfaginning kan ses som Snorris försök till att 
sammanställa ett nordiskt summa mythologiae, där den fornnordiska mytologin systematise-
                                                 
1 Fornyrðislag är en åttaradig strof där varje rad har två betonade och något växlande obetonade stavel-
ser. Verserna binds samman två och två i allitterationen. I den senare oftast av ett ord en huvudstav 
(h†fuðstafr), i den förra oftast av två s.k. stöttor (stuðlar). Stavrimmen kan grunda sig på både konsonan-
ter eller vokaler. Hallberg,[1962] 2003, s. 10. 
2 Ljóðaháttr följer samma grundregler men strofformen skiljer sig här i andra respektive fjärde versparet 
vilka har bytts ut mot en s.k. fullrad. Strofen blir då sexradig istället för åttaradig. Allitterationen sker då 
inom fullraden. Hallberg, [1962] 2003, s. 11. 
3 Dróttkvœtt kan karakteriseras genom att den är stavelseräknande, normalt består raden av sex stavelser, 
där tre är betonade. Versens sista två stavelser utgör en troké, rytmen kan annars variera. Strofen innehål-
ler allitteration och assonans där den första knyter samman raderna parvis, medan den senare håller sig 
inom en och samma rad. Assonansen eller inrimmet följer regeln att varje vers har två rimstavelser, där 
den senare regelbundet skall komma på radens näst sista stavelse, medan den förras position kan växla. 
Hallberg, [1962] 2003, s. 16. 
4 Hallberg, [1962] 2003, s. 9ff. 
5 Frank, [1985] 2005, s. 157ff. 
6 Frank, [1985] 2005, s. 181. 
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ras. Snorri var rädd för att skaldediktning skulle dö ut, och att han själv var en av de sista 
som behärskade denna konstform. Snorres Edda är troligen skriven i omvänd ordning. Kro-
nologiskt skrevs Háttatal först, sedan Skáldskaparmál, följt av Gylfaginning och sist Prolo-
gus. Detta skedde under första hälften av 1200-talet, möjligen 1220. Jag förutsätter liksom 
översättarna att världsbilder Snorri förmedlar, utgår från hans kristna och mycket lärda 
grundsyn1. En av fördelarna med Snorris systematiserade mytologi är att många dikter, vilka 
utgör dess kärna, hos honom förklaras in extendo, vilket i sin tur förmodligen tyder på att han 
hade tillgång till material som gått förlorat. Ibland verkar dock det motsatta råda, eftersom 
Snorri i vissa avseenden inte nämner eller tar hänsyn till eddadikter kan förklaringen här vara 
att han inte hade tillgång till dem. Snorri skrev också de kungasagor som vi kallar Heimsk-
ringla, efter de inledande orden Kringla heimsins ‘världsrundeln’. I manuskripten finns inte 
hans namn, men forskarna är överens om att det är Snorri som författat detta verk. Heimsk-
ringla är de norska kungarnas historia som troligen var färdigställt kring 1230. I dessa berät-
telser har Snorri baserat en stor del av sitt underlag på dikter, vilka ofta citeras flitigt.2 När 
det gäller Snorres Edda kommer jag att använda mig av Karl G. Johansson och Mats Malms 
översättning, den fornisländska texten citeras efter Finnur Jónssons utgåva från 1900. 
Heimskringla citeras ur Ìslenzk Fornrit utgiven av Bjarni Aðalbjarnarson 1941, och översätt-
ningar är hämtade ur Karl G. Johanssons Nordiska kungasagor 1-3 utgivna 1992-1994. 
 
 
6.3. Saxo Grammaticus 
 
I forna tiders Östdanmark, dagens svenska Skåne, satt det en munk som hette Sakse och 
skrev ett stort verk om nio böcker på latin under samlingsnamnet Gesta Danorum ‘Danernas 
bedrifter’. Forskare har antagit att projektet övervakades och initierades av Lunds ärkebiskop 
och statsman Absalon, vilken var en ledargestalt i dansk politik. Sakses namn latiniserades 
till Saxo, och tillnamnet ”Grammaticus” fick han antagligen på grund av sitt invecklade sätt 
att skriva. Dateringen brukar göras efter antagandet att Saxo skrev sitt förord efter det att 
själva verket var färdigt, troligen mellan 1208 och 1218, eftersom han anspelar på en expedi-
tion över Elbe av Valdemar II som skedde 1208, men inte nämner något om expeditionen till 
Estland 1219. Saxos syfte är helt klart tendensiöst och han skriver redan i inledningen att 
hans mening är att ”glorify the fatherland”. Det var en tid då ett flertal glorifierande böcker 
skrivits i samma anda, Saxo nämner att han inspirerats av bl.a. Beda och Dudo. Andra som 
skrivit liknande verk och vilka troligen var kända av Saxo är Jordanes som skrev om goterna, 
Paulus Diaconus som skrev om langobarderna, Widukind som skrev om saxarna, Helmold 
om slaverna, Geoffrey av Monmouth som skrev om britterna och Giraldus Cambrensis som 
skrev om iriska och walesiska folket. Likheten var att de alla var kristna som ville skildra sitt 
folks forna och gärna heroiska förkristna historia. Saxo ville med sitt verk förmedla foster-
landskärlek och samtidigt civilisera sitt folk. Hans källor bestod till stor del av samma källor 
som Snorri använde sig av: dikter och isländska skrifter, men han har också låtit sig inspire-
ras av forna inhemska inskrifter och skrifter samt av inflytelserika personer som Absalon.3  
Jag följer här översättningen av Peter Fisher, med kommentarer av Hilda Ellis Davidson.      
 

                                                 
1 Snorri Sturluson, Snorres Edda, Inledning, 1997, s. 7ff., Anthony Faulkes har en något annorlunda upp-
fattning och ser i Snorris verk en tendens att försöka betona likheter mellan förkristen myt och kristen-
dom, även där en sådan inte existerade. Han har jämfört Snorris arbeten med tillgängliga latinska arbeten 
under Snorris tid, och drar slutsatsen att Snorri antagligen är en av de mest originella och analytiska my-
tografer som verkat under hela medeltiden. Faulkes, 1983, s. 283ff. 
2 Johansson, Karl G. ”Förord” i Snorri Sturluson, Nordiska kungasagor, 1992, s. 7ff. 
3 Fisher, [1979] 2002, s. 1f. 
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6.4. Tacitus 
 
Tacitus Cornelius, vars fullständiga namn är okänt, levde någon gång mellan ca: 56-120 e.v.t. 
Källorna omnämner diffust både Publius eller Gaius som förnamn, men släktnamnet Corneli-
us omtalas mer betryggande i dem. Tillnamnet ”Tacitus” tillhör en typ av romerska egen-
namn som ofta angav en karakteristisk egenskap och betyder ‘tystlåten’ eller ‘tankfull’. Han 
tillhörde troligen en aristokratisk släkt och fick en god utbildning. Hans karriär går att följa 
via de kejsare han tjänat: han blev militärtribun under Vespasianus (69-79), kvestor under 
Titus (79-81), folktribun eller edil samt pretor under Domititianus (81-96), konsul under 
Nervas regering (96-98) och prokonsul över provinsen Asien (ca: 112) under Trajanus tid. 
Han skrev under sin tid ett flertal verk, och kan räknas bland de största romerska hävateck-
narna. Bland hans verk är Agricola, Germania, Dialogus de oratoribus, Historiae och Anna-
les kända. Tacitus föraktade diktatur och despotism vilket han tydligt upplevt under kejsar 
Domitianus sista regeringsår, och det är något som återspeglas i hans verk. I sin etnografiska 
skrift Germania, vilken troligen skrevs 98, skildrar Tacitus de germanska folken och visar på 
ett stort intresse för de folk han skildrar. Stundtals jämför han romare med germaner och 
framhåller olikheter i ordalag som är till fördel för germanerna, de germanska stammarnas 
dygder förhärligas mot bakgrunden av det romerska folkets moraliska fel. Bilden är dock inte 
genomgående vurmande, ibland framhåller han även fel hos germanerna vilket har tolkats 
som om han med sin skrift ville ”hålla en etisk spegel” framför sina landsmän vilka han an-
såg vara förvekligade, och kontrastera dem mot ett sedligt högtstående folk som var ofördär-
vat men samtidigt barbariskt och vilt. Tidiga forskare menade på att Tacitus’ verk troligen 
var en rent litterär skrivbordsprodukt, men det har avvisats och troligt är att han förlitade sig 
på samtida sagesmän och ögonvittnen, möjligen även själv bevittnat en del av de germanska 
stammar han skildrar. Till modern tid blev främst två handskrifter bevarade, en avskrift från 
800-talet och en från 1000-talet, den från 800-talet är idag dessvärre förlorad. Jag har här för-
litat mig på Alf Önnerfors reviderade översättning från 2005, med arkeologiska kommentarer 
av Anders Kaliff.1        
 
 
6.5. Ibn Fadlan  
 
Flera muslimska krönikörer har skildrat nordmän och av dessa är den kändaste och mest de-
taljrika Ibn Fadlan. Ibn Fadlan vars fullständiga namn är Ahmed Ibn Fadlan ibn Rashid ibn 
Muhammed, troligen en diplomat som färdats från Bagdad och som reste ut i världen för att 
missionera islam. Han är en dunkel person i historien som vi vet väldigt lite om, bortsett från 
den reseberättelse han lämnade till eftervärlden. Ur denna förstår man att han hade en god 
teologisk utbildning samt ett anseende i hovkretsar, eftersom han anförtroddes huvuduppdra-
get i den religiösa och diplomatiska missionen till olika turkiska folkstammar. Det var en 
turbulent tid i den muslimska världen, och då Ibn Fadlan ca. 922 blev utsänd från Bagdad 
gjorde kalifens fiender framsteg bland perser och turkar i norr. I söder härjade den muslimska 
sekten karmaterna som erövrade Syrien, Palestina och södra Mesopotamien samt upprättade 
sin egen stat i Baharin. Andra grupper spred sig till Nordafrika och Indien. I Nordafrika och 
Egypten upprättades den shia-muslimska ismailitiska fatimidiska dynastin (de var uppkallade 
efter Fatima, Profetens dotter eftersom härskaren ansågs härstamma från henne). Från 900-
talet till 1100-talet konkurrerade fatimiderna med ett försvagat abbasidskt imperium och 
spred sig framgångsrikt över Nordafrika, Egypten, Sicilien, Syrien, Persien och Västarabien 

                                                 
1 Önnerfors, [1960] 2005, s. 7ff. 
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samt till Sind i öster. Ibn Fadlan tillhörde de sunnitiska abbasiderna, som på många sätt kan 
anses utgöra den islamiska civilisationens blomning både med starkt centralstyre, stort eko-
nomiskt välstånd, utveckling av sharia-lagar och kulturell blomstring (filosofi, litteratur, al-
gebra, geometri, naturvetenskap, medicin, konst och arkitektur). Denna era kom att odödlig-
göras i ”Tusen och en natt”. Ibn Fadlan var troligen inte arab, troligen var han en bysantinsk 
eller iransk frigiven. Han behärskade inte turkiska utan får förlita sig på tolkar under sin resa, 
och drivs hela tiden av en nyfikenhet och antecknar det mesta han ser. Ibn Fadlan var dock 
tendensiös och han var en missionär, vilket färgar hans texter. Vid ett par tillfällen i sina re-
sor stöter han på ruser och väringar, nordbor i Östeuropa, vilket är värdefullt för en religions-
historiker. Främst är hans skildring av en begravningsceremoni vid Volgas strand av en ru-
sisk hövding av stort intresse, då den är detaljerad och samtida med vad som återges. Idag är 
det senare avskrifter av Ibn Fadlan som bevarats.1 Jag använder mig i uppsatsen av Stig Wi-
kanders översättning.        
 
 
6.6. Beowulf 
 
Den handskrivna Beowulf-texten finns i en samling medeltida manuskript i Brittish Museum, 
London. Samlingen benämns med katalognamnet MS Cotton Vitellius A.xv, vilket går tillbaka 
på Sir Robert Cotton (1571-1631) som sammanställde samlingen från två äldre separata vo-
lymer. Den första volymen, folio 1r – 90v härstammar troligen från 1100-tal, och nedteckna-
des troligen i St Mary´s Priory, Southwick, Hampshire. Den andra volymen, 91r-206v, är av 
okänt ursprung och kallas för Nowell Codex, efter den tidigare ägaren Laurence Nowell 
(1529-1576). Handstil och språkstil stämmer inte överens och är troligen ett verk av två ned-
tecknare (det skiljer sig från och med rad 1939), den innehåller även skrivfel vilket tyder på 
att det rör sig om en avskrift. Beowulf föregås av tre fornengelska prosatexter i manuskriptet 
vilka samtliga är avskrifter från latin: The Passion of St Christopher, (ofullständig) handlar 
om ett helgon med gigantisk fysionomi, The Wonders of the East, beskriver orientaliska 
monster, The Letters of Alexander to Aristotele, brev som beskriver monster under Alexan-
ders kampanjer österut, Beowulf följs sedan av Judith, en fornengelsk förkortning av den 
apokryfiska gammaltestamentliga boken om Judit. Beowulf är skriven på sen västsaxiska, 
men innehåller många lånord som inte är västsaxiska, speciellt angliska ord. Texten är i då-
ligt skick och blev delvis skadad av en brand 1731, och man har bundit om den vid två tillfäl-
len. Forskningen kring Beowulf är gigantisk, och det råder ingen konsensus kring dess ur-
sprungliga ålder, men det är dock många som vill placera den till 700-talet. Eposet innehåller 
mycket av intresse; den beskriver händelser i det forna Skandinavien och berättar om ett fler-
tal legendariska karaktärer som återfinns i andra berättelser och dikter.2 Jag har använt mig 
av Björn Collinders översättning.    
 
 
6.7. Missionsverksamhet  
 
Ett flertal kristna berättelser finns bevarade som beskriver den förkristna religionen eller själ-
va missionsverksamheten. En av de mest berömda är Adam av Bremens ”Gesta Hammabur-
gensis Ecclesiae Pontificium” (Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar) vilken skrevs 
ca: 1070 eller mot slutet av decenniet. Adam var en magister (domskollärare) som kom till 
det nordtyska ärkesätet Bremen omkring 1060, och författade där sin stifthistoria. Mellan år 
1066/67 trädde han i tjänst till ärkebiskop Adalbert, och blev troligen anställd för att författa 
                                                 
1 Wikander, 1978, s. 17ff., Esposito, [1988] 2001, s. 82ff. 
2 Newton, 1993, s. 16f., Jack, [1994] 1997, s. 1ff. 
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stiftets historia. Hans första uppdrag blev att uppsöka den danske kungen Sven Estridsson 
vilken var en av Hamburg-Bremens viktigaste sympatisörer i Norden. Där fick Adam en god 
inblick i de nordiska ländernas och kungens historia. Adalbert dog 1072, och Adams verk 
som bestod av fyra böcker fick då överlämnas med en personlig dedikation till dennes efter-
trädare Liemar. Boken anknyter till samma typ som Saxos Gesta, där Gesta står för en litterär 
genre vars huvudsakliga uppgift är att sammanställa vad människan utfört, hennes gärningar 
och handlingar vilka ansågs värda att efterlämna till eftervärlden. De skrev båda från ex offi-
co dvs. från ett ärkebiskopssäte, och ville fastslå det förflutna för att bekräfta biskopssätets 
juridiska, ekonomiska och politiska rättigheter och för att teckna dess ideala roll för framti-
den.  Sedan skiljer sig böckerna till stor del åt, där Saxo främst var intresserad av den forna 
historien och glorifiering av ”fosterlandet” som en självständig och fri stat, ägnade Adam tre 
av sina fyra böcker åt att skildra de hamburska ärkebiskoparnas gärningar i att sprida mis-
sionsverksamheten, med andra ord en ”ärkebiskopshistoria”. Den fjärde boken, vilken inne-
håller den berömda skildringen av ”templet” i Uppsala, har överrubriken ”Beskrivning av de 
nordiska öarna”, och skildrar geografiskt-historiskt Norden och dess folk samt deras seder 
och bruk. Adam var den förste författaren som gjort ett försök till en uttömmande beskriv-
ning av de nordiska ländernas geografi och folk. Han författade sitt verk på latin, och var väl 
bevandrad i både klassisk litteratur och kyrkans skrifter.1 Adam var själv aldrig på plats när 
han skildrade Norden utanför Danmark, och fick därför förlita sig på ögonvittnesskildringar 
eller hörsägen. Klart är i alla fall att hans syfte är tendensiöst, och att han med sin skildring 
återger kyrklig världsuppfattning. Jag har här använt mig av Emanuel Svenbergs översätt-
ning.     
 
Ärkebiskop Rimberts hagiografiska skildring av ärkebiskop Ansgars missionsverksamhet i 
Sverige på 800-talet ger en intressant inblick i Sverige under vikingatid, och i synnerlighet 
Birka där Ansgar var verksam vid två tillfällen. Ansgar dog 3 februari 865 i Bremen, och 
tiden utmärktes av att stiftet Hamburg-Bremen precis inrättats som ett ärkestift med påvligt 
godkännande. I en bulla av Nicolaus I från 864, står det att ärkebiskopen i Hamburg-Bremen 
fått missionsuppdrag över de nordiska folken. Texten som Rimbert författade Vita Anskarii 
är en s.k. vita , ett slags helgonbiografi, som framgår av titeln, vilken brukades av forn- och 
medeltidskyrkan  att teckna helgonets liv med mer eller mindre historisk anknytning. Rim-
bert stod Ansgar nära och fick mycket information direkt från honom, och troligen hade de 
goda kontakter redan 843, men han nyttjar även två andra informatörer: munken Witmar vil-
ken var Ansgars lärarkollega från Corvey och som varit med vid första besöket i Birka där de 
lidit skeppsbrott, samt en av de kristna från Birka som genomgick en lekmannautbildning i 
Bremen. Möjligen hade han även kontakter med andra som varit involverade i missionsverk-
samheten i Norden bl.a. präster från Birkamissionen. Efter Ansgars första besök i Birka läm-
nades hjälpbiskop Gautbert kvar för att upprätthålla ”den kristna civilisationens yttersta ut-
post mot norr”, och fick sedan fly på grund av uppflammad motvilja mot missionen. Det 
andra besöker resulterade, enligt krönikan, i att Ansgar fick en tomt i staden att bygga ett ka-
pell på, något som inte är belagt arkeologiskt. Rimberts skildring är intressant eftersom för-
fattaren inte bara anlagt ett missionscentrerande perspektiv, han skildrar själva trosmötet i 
Danmark och Sverige mellan förkristen tro och kristendom, vilket ger en inblick i fornnor-
disk religion, om än sparsamt. Rimberts huvuduppfattning om fornnordisk religion är att det 
rör sig om en utpräglad offerkult, men förbiser inte att det rör sig om ett medvetet gudsför-
hållande. Ansgars mission blev dock ett misslyckande för kyrkan, vilket inte minst blir tyd-
ligt hos Adam av Bremen som drygt tvåhundra år senare skildrar folket fornnordisk religion. 
Rimberts helgonbiografi föreligger i två manuskript kallade A-versionen från 800- eller 900- 

                                                 
1 Nyberg, [1984] 1985, s. 295ff. 
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tal och den förkortade B-versionen från 1100-tal.1 Jag har använt mig av Eva Odelmans 
översättning.        
   
   
7. Forskningsläget 
 
Döden i fornnordisk religion är märkligt nog ett ämne som förhållandevis få forskare valt att 
skriva om. Jag tänker här kortfattat redogöra för ett par viktiga arbeten eller artiklar, och så-
dana som jag flitigt konsulterat i mitt arbete.  
 
Den dödsrikesföreställningen som den tidiga forskningen främst valde att undersöka var 
Valhôll, och den första studien som i dagsläget fortfarande har betydelse var A. Schullerus 
som 1887 med sin artikel Zur Kritik des altnordischen Valhollsglaubens riktade kritik mot 
dem som föreställde sig att Valhôll var ett samgermanskt krigarparadis. Schullerus försökte 
istället se en kronologisk utveckling av Valhôllbegreppet. Han gjorde detta genom att syste-
matiskt genomgå de norröna källorna, och insåg då att Hel var ett vanligare begrepp i Edda-
dikterna och att Valhôll endast förekom i de förhållandevis sena lärdomsdikterna. Denna ut-
veckling såg han också i skaldepoesin, där begreppet Valhôll började användas först på 900-
talet. Schullerus tänkte sig att Valhôll var en rent skandinavisk tro, eftersom den saknade 
analogier hos övriga germanska folk och dessutom var av ett relativt sent datum.  
 
1913 utkom Gustav Neckels studie Walhall. Studien über germanischen Jenseitsglauben, och 
den har med tiden vunnit en rad anhängare. Neckel redogör i sin studie grundligt för själva 
ordet Valhôll, och menar att förleden valr aldrig syftar på döda i största allmänhet, utan en-
dast om dem som fallit i strid. Tidigare forskare hade tänkt sig att Valhôll kunde uppfattas 
som ett dödsrike i största allmänhet, och att det var ett gemensamt dödsrike. Neckel ansåg 
istället att föreställningen uppstod av upplevelsen av de döda som ligger utspridda på slagfäl-
tet. Han menar att den forna tron föreställde sig en fortsättning av jordelivet, och att det på 
dessa slagfält bildades en föreställning om att kampen fortsatte i den hinsides världen. Dessa 
föreställningar, menar Neckel, sammanblandades sedan med tron på att de döda vistades i 
gemensamma salar i underjorden. Valplatsen, dvs. slagfältet, kom då att identifieras med Hel 
vilken började uppfattas som en slags krigarhall där de stupade fortsatte sin kamp i en evig 
strid. Neckel menar att den bild som Snorri förmedlar är ytterligare en utveckling av denna 
tro, nu kom de stupade kämparna att uppfattas som einherjar (gudar och gudomliggjorda 
människor) vilka skulle kämpa tillsammans vid ragnarök. Tanken om det guldglänsande 
Valhôll fick aldrig något fotfäste i mytologin, menar Neckel, utan var främst en bild som 
skalderna valt att förmedla. Framställningarna anknöt fortfarande till de döda som låg ut-
strödda på ett slagfält, omgivna av sina vapen och sköldar: ”Walhall ist ein als Halle stilisier-
tes Schlachtfeld.”2  
 
Helge Roséns avhandling Om dödsriket och dödsbruk i fornnordisk religion utkom 1918, och 
jämför i sitt arbete de fornnordiska dödsföreställningarna med liknande föreställningar i 
andra kulturer över hela jordens yta. Roséns jämförelser är idag till stor föråldrade, men han 
framhåller en intressant observation att ”hos en hel del folk, som begrava personer, som avli-
dit under vissa omständigheter, finns således tron, att dessa leva i ett särrike i dödens land.”3 
En liknande tanke fanns, som vi kommer att se, troligen även i den fornnordiska religionen. 
Hilda R. Ellis publicerade 1943 The Road to Hel, som i dagsläget är det mest omfattande ar-
                                                 
1 Hallencreutz, 1986, s. 163ff., Hallencreutz & Odelman, 1986, s. 115ff.  
2 Neckel, 1913, s. 30. 
3 Rosén, 1918, s. 67. 
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betet som skrivits om döden i den norröna litteraturen. Hon betonar i sin studie sambandet 
mellan de döda och de levande, och betonar att de döda fortfarande var betydelsefulla för de 
efterlevande eller farliga som hotande draugar ‘odöda lik’. Ellis menar vidare att det är den-
na föreställning som, enligt källorna, är primär framför dödsrikesföreställningar och att dessa 
många gånger glider samman.  
 
Anne Holtsmark skrev 1964 artikeln Studier i Snorres mytologi där hon kritiskt granskar 
hans texter och jämför dessa med samtida eller tidigare kristen litteratur, och finner ett flertal 
likheter i bl.a. Snorris skildring av ett flertal himlar. Även Anders Hultgård gjorde en liknan-
de jämförelse av Gylfaginning med betoning på eskatologin 1999 i artikeln Fornskandinavisk 
hinsidestro i Snorre Sturlusons spegling, och menade att den hinsidestro som framträder 
t.o.m. kan kallas ”kristen tro i fornskandinavisk förklädnad.”1  
 
Den medeltida kristna föreställningen om det hinsides i Norden blev utgångspunkten för 
Arnved Nedkvitnes Møte med døden i norrøn middlealder 1997, även om detta arbete främst 
tar fasta på detta efter religionsskiftet. Han menar att det i förkristen tid var ett relativt svagt 
intresse för livet efter döden och att detta i sin tur hade med då politisk-sociala förhållanden. 
Nedkvitne framhåller att kristendomen ersatte det tidigare föreställningskomplexet med ett 
flertal dödsriken med ett enhetligt. Men att man trots detta föreställde sig ett flertal uppe-
hållsplatser i dödsriket, där de döda inordnades efter guds vilja. Det betonas också att: ”det 
under århundradena 500-1200 skedde en tydlig utveckling i riktning mot att i förkunnelsen 
lägga en stadig vikt på helvetes plågor.”2 Något som är tydligt i teologiska handböcker för 
präster och predikosamlingar på norrönt område t.ex. Elucidarius och Gammelnorsk homile-
bok.  
 
Andreas Nordbergs avhandling Krigarna i Odins sal 2003 undersöker sambandet mellan 
Valhôll och Óðínnföreställningen i myterna och religionen, och jämför dessa med arkeolo-
giskt material. Nordberg menar att det finns ett klart samband mellan Òðínnkult och Valhôll 
och att detta även återspeglas i det arkeologiska materialet. Även sambanden mellan den aris-
tokratiska hallen och med den, i många fall, knutna Óðínnkulten av krigare lyfts fram från 
litteraturen och jämförs med gravfynd. Spår av kulten är dock svår att hitta i gravarna:  
 

De säkraste indikationerna på att en grav restes efter Odins krigare tycks därför inte vara 
spåren efter den religiösa kulten, utan istället de som berättar om de dödas sociala, ekono-
miska och politiska status. Mest intressant i detta sammanhang är naturligtvis sådana gravar 
som har ett innehåll, som anknyter till den aristokratiska hallkulturen.3       

 
Nordberg ger exempel på sådana gravar från Vendel, och tänker sig att ett par av de 
undersökta troligen en gång vigts till Óðínn.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hultgård, 1999, s. 109. 
2 Nedkvitne, [1997] 2004, s. 73. 
3 Nordberg, 2003, s. 297. 
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DEL II: Gudarnas dödsriken 
 
8. Mytologiska dödsriken och dess gudar 
 
Den fornnordiska religionen omfattade ett brett spektrum av dödsrikesföresställningar, ibland 
rent motsägelsefulla och svårbegripliga. I översiktsböcker om fornnordisk mytologi läser vi 
oftast om tre huvudsakliga dödsriken Valhôll, Hel och de som kommer till Freyja. Av dessa 
är inget mer berömt för eftervärlden än just Valhôll, de fallna krigarnas sal. Många fler gudar 
antyds stå i intim förbindelse med de avlidna, eller sägs uppta dem i sina dödsriken. I under-
sökningen kommer jag att försöka summera källskrifternas omnämnande av dödsriken eller 
de gudar som på något sätt är förbundna med de döda. Dessvärre är det en svår uppgift, efter-
som källorna kan vara nog så svårtolkade. Jag tar mig här friheten att citera E.O.G. Turville-
Petre: 
 

At the outset, it must be recognized that we can look for no consistency. Different men held diffe-
rent beliefs, and a man might well hold views which were not logically consistent. Beliefs in the 
afterlife were hazy but, in general, it may be said that life went on after death, at least for a time, 
and there was communion, more or less intimate, between the living and the dead.1  

 
Det är ingen mening att försöka systematisera källornas dödsriken eller strukturera dem, då 
de som sagt är alldeles för diffusa och motsägelsefulla för att något sådant låter sig göras. Det 
är heller inget som talar för att ett sådant ”system” existerade i den fornnordiska religionen, 
snarare vittnar min undersökning om att det motsatta var gällande eller för att religionen skil-
de sig åt från ort till ort och troligen även mellan olika ätter. Döden är ett faktum människan 
måste leva med, och vad man gör av detta kan naturligtvis skilja sig från individ till individ 
och familj till familj liksom från samhälle till samhälle.   
 
 
8.1 Freyja får hälften av de döda? 
 
Freyja är allmänt känd som erotikens och kärlekens gudinna par préférence i den fornnordis-
ka mytvärlden, men hon är egentligen komplex med flera olika aspekter. För att vara en av de 
mest berömda i den fornnordiska gudavärlden, ja utan tvekan den mest berömda gudinnan, 
har väldigt lite forskning ägnats henne.2 Jag kommer att göra en bredare undersökning av 
källmaterialet, för att på så sätt undersöka vad som sägs om gudinnans relation till döden.  
 
Freyja är en gudinna med många funktioner. I ”Den poetiska eddan’” finner vi henne i ett 
flertal dikter: Grímnismál, Þrymskviða, Lokasenna, Hyndluljóð och Fjôlsvinnsmál. Freyja är 
också den enda gudinnan som ägnats en eddadikt där hon är huvudaktör, detta i Hyndluljóð. 
Jag kommer att försöka måla upp en bild av vad källmaterialet berättar om Freyja, för att se-
dan undersöka om hon på något sätt kan ha med de döda att göra. 
 
I Grímnismál, daterad till 900-talet,3 framgår det av strof 14 att Freyja har att välja hälften av 
de fallna, medan Óðínn får den andra hälften: 
 

Fólcvangr er inn níundi,       enn Þar Freyia ræðr 
Sessa kostom í sal; 

                                                 
1 Turville-Petre, 1964, s. 269. 
2 Britt-Mari Näsström har skrivit det i dagsläget mest omfattande arbetet om Freyja; Näsström 1995, om 
“den stora gudinnan” se bl.a. Ellis-Davidson 1998, Motz 1997, eller Billington & Green 1999. 
3 Simek, Grímnismál, [1984] 2000, s.119. 
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      hálfan val      hon kýss hverian dag, 
 enn hálfan Óðinn á.1 
 
Den nionde är Folkvang, där Freja råder 
och delar ut säten i salen; 
hälften av de fallna blir hennes var dag 
och Odin får andra hälften.2 

 
Här liknar Freyjas funktion som dödsgudinna den som Snorri gett Hel. Snorri citerar ur 
Grímnismál 14, i Gylfaginning kap.23, och nämner också där att Freyja får hälften av dem 
som fallit i striden. Den stora skillnaden ligger i att för Freyja rör det sig om fallna krigare 
medan Hel omfattar döda överlag. Jens Peter Schjødt har tolkat detta i gudarnas karaktär som 
ett uttryck för å ena sidan fysisk död och fruktsamhet till Freyja, och å andra sidan död och 
andlig fruktbarhet till Óðínn.3 Gro Steinsland menar att Freyja som en kärleksgudinna vilken 
samlar döda kring sig, tyder på att döden var omgärdad av samma Eros som livet: 
 

Døden har sin egen mening, den henter kraft fra livet, men gir også energi tilbake til livssyklusen. 
Innenfor vikingtidens livssyn er døden ikke bara en sluttstrek, Eros og visdomer forbundet med 
denne dimensjonen.4 

 
Steinsland kommer även att applicera denna hypotes, om den erotiska förbindelsen av mötet 
med döden, på andra dödsgudinnor, vilket jag kommer att redogöra för nedan. 
 
Det är intressant att Grímnismál omnämner Freyjas rike som Fólkvangr, medan Snorri tilläg-
ger att hennes sal kallas för Sessurumnir.5 Egentligen är inte skillnaden så påtaglig som den 
kan se ut, då Fólkvangr betyder ‘krigarnas fält’ eller ‘härskarornas fält’, medan Sessrumnir 
har den vidare betydelsen ‘rum/plats med många säten’. Sessurumnir som Freyjas sal nämns 
bara hos Snorri. Ordet återfinns dock i ett par þulur och är då namnet på skepp.6 Fólkvangrs 
betydelse kan jämföras med det fornengelska uttrycket wœlwong ‘slagfält’ eller ‘de fallnas 
fält’. Namnet på Freyjas rike tycks alltså anknyta till valplatsen där de stupade krigarna låg. 
Andreas Nordberg har också påpekat att det i inledningsprosan till Grímnismál berättas om 
att de två bröderna Agnarr och Geirrøðr var fiender och förtrogna med Frigg respektive 
Óðínn. Nordberg menar att detta motiv kan vara mycket gammalt, då det har en parallell hos 
diakonen Paulus Diaconus berättelse i Historia Langobardum från 700-talet.7 I första boken 
berättar Diaconus historien om slaget mellan vandalerna och vinnilerna: 
 

Här berättar nu de gamla en löjeväckande saga: att nämligen vandalerna vände sig till Godan och 
bad om seger över vinnilerna och att denne svarade att han ville ge segern åt dem som hans öga 
först föll på då solen gick upp. Därpå hade Gambara gått till Frea, Godans hustru, och bett om se-
ger för vinnilerna, och denna Frea hade gett det rådet att vinnilernas kvinnor skulle lösa upp sitt 
hår och låta det falla ner över ansiktet, så att det såg ut som ett långt skägg, och tidigt på morgonen 
möta upp med sina män, och så skulle allesammans ställa upp sig, så att Godan måste märka dem 
då han, som han brukade, genom ett fönster såg mot öster. Och så hade skett. Men då Godan såg 
dem vid soluppgången hade han sagt: ”vad är det där för långskäggiga människor?”. Då hade Frea 
sagt svarat att dem han hade gett ett namn borde han också ge segern, och så hade Godan tillerkänt 
vinnilerna segern.8  

                                                 
1 Grímnismál 14, Edda: die Lieder..., 1962, s. 60. 
2 Grimnesmål 14, Den poetiska Eddan, 1993, s. 84. 
3 Schjødt, 1984, s. 60.““ 
4 Steinsland, 1997, s.102.  
5 Grimnesmål, Den poetiska Eddan, 1993, s. 53. 
6 “Þulur, z.skipa heiti“, Den Norsk-islandske Skjaldedigtning B II. rettet tekst, 1908-1915, s. 668. 
7 Nordberg, 2003, s. 127. 
8 Paulus Diaconus, Langobardernas historia, 1971, s. 19f. 
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Óðínn kallas i fornvästnordiska källor för just Langbarðr och enligt Diaconus gav Go-
dan/Óðínn också vinnilerna namnet langobarder vilket betyder ‘långskäggen’. I Sôrla þáttr 
finns ytterligare en historia som beskriver en evig strid mellan två härar, vilken Óðínn och 
Freyja anses ligga bakom.  
 
Þrymskviða är egentligen en dikt där guden Þórr står i centrum, och som är präglad av komik. 
Den är troligen författad så sent som 1200- till 1300-talet.1 Freyjas roll i dikten är egentligen 
sekundär, jätten Þrymr stjäl Þórrs hammare och vill i utbyte mot den ha gudinnan till sin 
gemål. Symboliken är tydlig, utan hammaren är åskguden hjälplös och hans krafter är bero-
ende av hammaren. En kraftlös åskgud ger inget regn vilket i sin tur är förödande för bönder-
nas skördar. Det blir således upp till Þórr att förklädd till Freyja bege sig till jätten och i 
brudgåva få tillbaka hammaren. Vad lär oss då denna dikt om Freyja? Dels omnämns hennes 
fjäderhamn (strof 3, 4), hennes skönhet vilken gör jättarna lystna (strof 7, 11), och att hon 
äger halssmycket Brísingamen (strof 12). I strof 12 har gudarna föreslagit att Freyja ska fär-
das till jätten så att hammaren kan återlämnas, men då utbrister hon så ilsket att halssmycket 
spricker: ”Måttlös karlgalen kunde du kalla mig om jag ginge med dig till Jôtunheim.” Dik-
ten ger oss inga som helst upplysningar om Freyja som en dödsgudinna.  
 
Lokasenna är svårdaterad och man har föreslagit att den borde vara författad före kristen tid 
eftersom den annars borde vara mer influerad av kristna tankegångar, andra menar att den på 
grund av sitt strukturerade panteon borde vara från 1100-talet.2 Hur det än är med den saken 
så omnämner stroferna 29-32 gudinnan Freyja. Här är dialogen hätsk mellan Loki och Freyja, 
han beskyller henne för att (30); ”… bland asar och alver som äro här finns det ingen som ej 
har ägt dig”, och senare (32) ”Tig du, Freja! En trollkona är du och full av allsköns ont”.3 
Freyja är här alltså karlgalen, till skillnad mot den beskrivning som ges i Þrymskviða, där hon 
är stark nog att trotsa gudarnas vilja, och hon beskrivs i Lokasenna som en ond trollkona. 
Lokasenna är en s.k. senna-diktning, där Loki utmanar de andra gudarna i en verbal duell; 
onbindan beadurune, vilket ungefär betyder ‘utfärda stridsord’.4 Funktionen av Freyja som 
en trollkona kommer vi att återvända till senare då den har betydelse för nekromantik (sejd 
och divination knutet till döden). 
 
Hyndluljóð återfinns inte i Codex Regius utan dess äldsta kända form återfinns i Flateyjarbók 
från 1300-talet. Dikten är svårtolkad och den innehåller även Vôluspá in skamma ‘den korta 
Vôluspá’ (strof 30-45).  Forskarna är oense om diktens ursprung, Jan de Vries har föreslagit 
att den förmodligen skrevs ned till en norsk person som stod diktens huvudperson Ottarr 
nära. Denne Ottarr är i övrigt okänd och återfinns inte i andra källor. De Vries menar att dik-
tens likheter med Hakonarmál och Helgakviða Hundingsbana I och II pekar på att Hynd-
luljóð lånat motiv från dessa dikter, och alltså är av senare datum. Klingenberg menar där-
emot att dikten förmodligen skrevs ned av en diktsamlare på 1200-talet, och att han då slagit 
ihop de äldre Vôluspá in skamma med diktens genealogier, och sedan diktat en ramberättelse 
kring dessa. Gurevich menar att det är i diktens genealogier som dess ursprung bäst bör för-
stås. Dikten är då en produkt uppkommen för att fastställa arv, och att den på så vis har fått 
ett mytologiskt ramverk.5 Björn Collinder tror att dikten uppkom för att prisa någon storman 

                                                 
1 Simek, Þrymskviða, [1984] 2000, s. 331. 
2 Simek, Lokasenna, [1984] 2000, s. 193. 
3 Fisl.: 30. ”ása oc álfa, er hér inni ero, hverr hefir þinn hór verið”, 32. ”þegi þú, Freyia! Þú ert fordæða oc 
meini blandin mi†c”.  Locasenna, Edda: die Lieder…, 1962, s. 102f.   
4 Clover, [1979] 2002, s. 99, Swenson, 1991, s. 57ff. 
5 Simek, Hyndluljóð, [1984] 2000, s. 169. 



 20

som härstammade från Ottarr, och genom dikten ville härleda sin släkt från fornhjältar och 
sagokungar. Han är dock tveksam till ett förhållande mellan Ottarr och Freyja, hur skalden 
hade tänkt sig deras relation. Collinder ställer sig frågan; ”Vad kunde det innebära på nordisk 
botten att en jordisk man var en gudinnas make?”.1 Strof 6 vittnar om ett erotiskt förhållande 
och Collinder menar då att det kan vara tänkt så att Ottarr var Freyjas make under skördefes-
ten.2 Det är märkligt att dikten inte ger några uppgifter om fadersätten. Antingen är den skju-
ten i bakgrunden eller så existerar den helt enkelt inte. Motivet kan vara så som Collinder 
framhållit; att ge uttryck för kungadömets mytologiska förankring. Agneta Ney påpekar att 
kungens urmödrar är jättemör, och någon manlig medverkan finns inte, förmodligen med 
anledning att knyta kungen till det gudomliga planet.3  
 
Hur det än är med det så är dikten av intresse för Freyjas koppling till döden. I dikten är det 
Freyja som väcker jättinnan Hyndla för att hjälpa sin entusiastiska tillbedjare Ottarr. Det in-
tressanta här är att detta sker på í valsinni4, alltså på ‘de fallnas väg’ eller ‘dödens väg’. Hon 
ber jättinnan att rida med henne till Valhôll. Freyja föreslår att jättinnan kan rida på en varg 
och hon själv på sitt svin Hildisvíni, vilken dvärgarna smitt åt henne. De rider aldrig iväg 
utan kliver istället av sina riddjur och samtalar på plats. Större delen av dikten handlar om 
Ottarr och Angantýrs genealogier, innan den (vid strof 30) övergår i den passande s.k. 
Vôluspá in skamma. Den är faktiskt till formen lik just Vôluspá, och är en slags domedags-
profetia med överblick över betydande händelser i gudavärlden. Baldrs död (strof 30) är den 
händelse som slutligen leder till hans faders kamp mot Fenrir vid ragnarök (strof 45). Freyja 
manar sedan jättinnan att hon ska ge Ottarr att dricka av minnesölet, som ska få honom att 
glömma vad som sagts. Jättinnan uppträder nu hotfullt och hotar Freyja med hånfulla ord. Ett 
exempel på ett av Hyndlas hån mot Freyja i Hyndluljóð: 
 

Rannt at Œði   ey Þreyiandi 
scutuz þér fleiri   und fyrirscyrta; 
hleypr þú, eðlvina,   úti á náttom, 
sem með hôfrom   Heiðrún fari.5 

 
Efter Od for du alltid trånande; 
flere kommo innanför framskörtet på dig, 
du löper, ädla vän, ute om nätterna, 
som geten Heidrun gör med sina bockar. 

 
Freyja måste hota Hyndla, som åter vill lägga sig att vila, med en magisk eld som omsluter 
henne så att hon inte kan lämna platsen, innan hon själv ger sig av för att ge Ottarr av min-
nesölet. Minnesölet/drycken har paralleller med senare sagor och myter. I Sigrdrífomál väck-
er hjälten Sigurður valkyrian som Óðínn förtrollat till sömn. När hon vaknar erbjuder hon 
Sigurður ett horn med minnesdryck vilket i sig är ett initierande i de kosmiska mysterierna 
(där döden ingår). Kultdrycken, de kosmiska mysterierna och symboliken med en kvinna 
som bjuder hornet kommer att diskuteras mer ingående längre fram. Hyndluljóð förefaller 
alltså först och främst vara en släktutredning i mytisk inramning. Även om den som mytisk 
källa är allt annat än ofelbar, så nämner den en del av intresse: Freyjas koppling till Valhôll, 
hennes bruk av magi, att hon trånat efter Óðr (ett av Óðínns många namn), minnesdrycken 
och uppväckandet av Hyndla.  

                                                 
1 Collinder, Inledning till Den poetiska Eddan, 1972, s. 26. 
2 Collinder, Inledning till Den poetiska Eddan, 1993, s. 26f. 
3 Ney, 2004, s. 48. 
4 Hyndluljóð 7, Edda: die Lieder…, 1962, s.289.  
5 Hyndolióð, Edda die Lieder…, 1962, s. 296. 
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Fjôlsvinnsmál är en fortsättning på eddadikten Grógaldr, och tillsammans utgör de efter 
Sophus Bugges benämning, Svipdagsmál. De återfinns bara i sena handskrifter från 1600-
talet. Förslag har gjorts att datera dikten till slutet av 1200-talet.1 Björn Collinder anser att en 
myt om Freyja och hennes make Óðr ligger bakom kvädet. Han påpekar dock att den är väl-
digt svårtolkad.2 I dikten är Freyjas namn troligen dolt bakom kenningen Menglôð 
(Fjôlsvinnsmál strof 44-50). Dikten berättar om Menglôðs sorg över hjälten Svipdagr, hon 
befinner sig på ett berg omgivet av eld. Hjälten utfrågar den mystiska karaktären Fjôlsviðr 
(en jätte? Óðínn?) om henne, Svipdagr finner henne slutligen och de deklarerar ömsesidig 
kärlek till varandra.        
 
I Snorris Heimskringla omnämns Freyja i Ynglingasagan. Det är en märklig berättelse där de 
fornnordiska gudarna beskrivs i euhemeriserande ordalag. Efter en beskrivning över hur 
Óðínn som hövding lagt under sig stora områden i Norden och upprättat sin huvudborg Ás-
gard, berättas hur han tar upp striden mot släktet vanerna från Vanaland eller Vanaheimr. 
Detta släkte visade sig mycket svårt att besegra och de bjöd Óðínns här svårt motstånd. Efter 
att vaner och asar stridit med växelvis segrar och förluster, beslöt de sig för att sluta fred. 
Freden sluts med att man kommer överens om att utbyta gisslan. Vanerna utelämnade Njôrðr 
och hans son Freyr. Asarna utelämnar i gengäld Hœnir och Mímir. Med Njôrðr följde hans 
dotter Freyja, och om henne berättar Snorri att ”[h]on var blotgydja. Hon var den första som 
lärde ut sejd till asarna.”3 Senare i samma saga berättar Snorri att då Freyr dött sotdöden i 
Svealand vid sitt huvudsäte i Uppsala, höll Freyja bloten uppe då hon var den sista som levde 
kvar av gudarna. Hon blev hedrad för detta: 
 

Freyja helt þá upp blótum, þvíat hon ein lifði þá eptir goðanna, ok varð hon þá in frægsta, svá at 
með hennar nafni skyldi kalla allar konur tignar, svá sem nú heita frúvor. Svá hét ok hver freyja 
yfir sinni eigu, en sú húsfreyja, er bú á. Freyja var heldr marglynd. Óðr hét bóndi hennar. Dœtr 
hennar hétu Hnoss ok Gersimi. Þær váru fagrar mjôk. Af þeira nafni eru svá kallaðir inir dýrstu 
gripir.4 
 
Freya fortsatte med blotet, eftersom hon nu var den enda av gudarna som levde. Hon blev mycket 
känd och därför kan man med hennes namn benämna alla hedervärda kvinnor, de som nu kallas 
fruar. Därför heter också var och en freya över sina ägor och den som har ett hus kallas husfreya. 
   Freya var ganska frisinnad. Hennes man hette Od. Hennes döttrar heter Hnoss och Gersimi. De 
var mycket vackra. Från deras namn kommer ord för de vackraste saker.5 

 
Jag kommer senare att återkoma till Ynglingasaga, men nu räcker det med att konstatera att 
Freyja var den som lär asarna sejd och att hon härstammar från vanernas släkte. Sejd kommer 
jag att återkomma till senare i uppsatsen, då den delvis har en stark koppling till döden.  
 
Snorri har mer att berätta om Freyja i Gylfaginning (kap.23-24, 35, 42, 49). Jag har tidigare 
kommenterat att det i Gylfaginning kap.23-24 förekommer ett tillägg av den ur Grímnismál 
14 citerade strofen om att Freyjas sal heter Sessrumnir. Snorri instämmer alltså med eddadik-
ten i det att Freyja får hälften av de fallna och fortsätter med att berätta om Freyja att hon 
färdas i en vagn dragen av två katter. Detta strider mot uppgiften ur Hyndluljóð (se ovan) om 
hennes galt Hildisvíni. Förklaringen kan vara den att Freyjas svin beskrivs som gullinborsti 
                                                 
1 Simek, Svipdagr, [1984] 2000, s. 307. 
2 Inledning, Den poetiska Eddan, 1993, s. 27. 
3 Ynglingasagan kap. 4, Nordiska kungasagor I, 1992, s. 27. fisl.: ”Hon var blótgyðja. Hon kenndi fyrst 
með Ásum seið, sem V†num var títt”, Ynglinga saga, Íslenzk Fornrit 26, 1941, s. 13. 
4 Ynglinga saga kap. 10, Íslenzk Fornrit 26, 1941, s. 24f. 
5 Ynglingasagan kap.10, Nordiska kungasagor I, 1997, s. 33. 
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vilket betyder ‘guld-/gyllenborst’ och som även är namnet på hennes bror Freyrs svin. Svinet 
har en koppling till graven i egenskap av offerdjur. Således skulle Freyja om hon nu ägde ett 
svin i annan egenskap än av en fruktbarhetsgudinna, återspegla någon form av ritual kopplad 
till döden. Det är en långsökt hypotes men intressant att fundera över. Snorri berättar också 
att det är bra att åkalla Freyja i kärlek, och att det är ur hennes namn som hedersnamnet fruar 
härstammar. Fruar är den beteckning man använder om högättade gifta kvinnor.  
 
Freyjas katter och speciellt att hon färdas i en vagn är av intresse. Gro Steinsland har upp-
märksammat att kvinnor som avbildats på gotländska bildstenar ofta reser i vagn eller släde. 
Motivet som brukar avbildas i stenens övre fält visar oftast män som färdas till häst, men i ett 
par fall så återfinns kvinnor dragna av en vagn eller släde. Steinsland menar att kvinnor med 
vagn ingår i ett brett mytologiskt spektrum.1 Ett exempel som kan nämnas är hämtat ur Taci-
tus Germania kap. 40: 
 

På en ö i oceanen finns en obesmittad lund och i denna en helgad vagn, som täcks av ett kläde. 
Denna vagn har endast en präst tillåtelse att vidröra. Han är den som märker, när gudinnan är till-
städes i sitt allraheligaste, och som med djup vördnad ledsagar henne, när hon kommer åkande, 
dragen av kor. Glada är dagarna då, festsmyckade alla de platser som hon aktar värdiga att besöka 
och gästa. Man börjar inte krig, man uppträder inte beväpnad, allt järnverktyg hålls undanlåst, fred 
och ro känner man och älskar man då, men blott då, till dess att samme präst återför gudinnan till 
helgedomen, när hon blivit mätt på samvaro med dödliga.2 

 
Gylfaginning kap.35 räknar upp alla Freyjas namn: Freyja, Mardôll, Hôrn, Gefn, Sýr och Va-
nadís. Här berättar Snorri historien om hur Freyja gifte sig med en man som hette Óðr (troli-
gen Óðínn) och att de tillsammans fick dottern Hnoss. När Óðr for bort på långa färder grät 
Freyja röda tårar av guld. Det är när hon sedan begav sig ut för att leta efter Óðr som hon 
kallade sig vid alla dessa olika namn. Det är alltså den idag förlorade myten om Freyja och 
Óðr som ligger bakom eddadikten Fjôlsvinnsmál (se ovan). Även Brísingamen nämns här 
som hennes ägodel.  
 
Gylfaginning kap. 42 anspelar på samma motiv som återfinns i Þrymskviða. En jätte kom och 
erbjöd asarna att hjälpa dem att bygga en borg efter det att gudarna grundlagt Midgard och 
byggt Valhôll. Till lön ville han ha Freyja men inte nog med det, han skulle även ha solen 
och månen. Jättarna trånar alltså även här efter Freyja. Gylfaginning kap.49 behandlar Baldrs 
död och hans likbål. Här omnämns bara att Freyja kom till begravningen dragen av sina kat-
ter. 
 
Snorris Skáldskaparmál omnämner Freyja i många kenningar. Skáldskaparmál kap.20, 32 
och 37 omtalar hur hon ska kännetecknas utan att ge oss någon ny information. Hon är även 
med på guden Ægirs gästabud i Skáldskaparmál kap.1 och kap.33. Vidare ställen som om-
nämner henne i Skáldskaparmál är (med en kortfattad beskrivning och strofnummer) är föl-
jande:  
Då hon lånar ut sin falkhamn (kap.56), Njôrðr som hennes far (kap.6), Freyrs som hennes 
bror (kap.7), Heimdallr omnämns som Freyjas smyckeshämtare (kap.8), hon kallas för ken-
ningarna; Óðs sängvän [Freyja] och Freyjas ögonlockstö [tårar, guld] (kap.49), jätten Hrung-
nir vill äga Freyja och Sif och Freyja häller upp öl åt honom (kap.17). Ingenstans omnämns 
Freyja som en gudinna i ett dödsrike vilken tar emot hälften av de fallna. 
 

                                                 
1 Steinsland, 1994, s. 148f.  
2 Tacitus, Germania, 2005, s. 53. 
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Skaldediktningen ger oss inte mycket mer information om Freyja än vad vi redan vet genom 
eddadiktningen och Snorris berättelser. Freyja används av skalder främst som en kenning för 
skönhet eller om vackra kvinnor. Det finns dock en skaldedikt, en lausavísa från 987 som har 
lite mer information. Det är när skalden Hallfréðr vandræðaskáld tvångskonverteras till kris-
tendomen som han yttrar:  
 

9. Mér skyli Freyr ok Freyja, 
fjôrð lætk ôðul Njarðar, 
líknisk grôm við Grímni, 
gramr, ok Þór enn ramma; 
krist vilk allrar ástar, 
erum leið sonar reiði, 
valdesá frægt und foldar 
feðr, einn ok goð kveðja. 
 
9. Frey og Freyja må være mig gramme; 
jag forlader Njords templer; 
utyskerne vise sig nådige mod Odin og den stærke Tor;  
jeg vil bede Kristus alene og gud om hele deres kærlighed;  
jeg er ked af sönners vrede,  
som har af faderen berömmelig magt over jorden.1 
(Översättning Finnur Jónsson) 

 
Det är i sagorna som fler ledtrådar finns att hämta, främst Egils saga Skalla-Grímssonar. Det 
är en episod ur sagan som berättar att när Egils son Bôðvarr drunknat sjunker Egil ned i en 
djup depression och vill inte längre leva. Egil stänger in sig i sitt sängrum och vägrar att äta 
och dricka. Hans hustru Asgerd låter då skicka efter deras dotter Torgerd som genast rider till 
Egils gård. Där frågar Asgerd om Torgerd fått något att äta varpå hon svarar: 
 

”Engan hefi ek náttverð haft, ok engan mun ek, fyrr en at Freyju; kann ek mér eigi betri ráð en 
faðir minn; vil ek ekki lifa eptir fôður minn ok bróður.”2 

 
”Jag har inte ätit någon kvällsmat och jag ska ingen ha innan jag är hos Freyja. Jag kan inte kom-
ma till något bättre beslut än min far. Jag vill inte leva kvar efter min far och min bror.”3 

 
I ovan citerade passage ur sagan, så uttrycker sig Torgerd klart att hon vill dö och att hon då 
räknar med att hamna hos Freyja. Freyja uttrycks som en mottagare av de döda, och i detta 
fall av en kvinna. Det vore lätt att koppla samman detta citat med Grímnismál 14 och dra 
slutsatsen att Freyja verkligen var en dödsgudinna. Det vore dock ganska naivt och okritiskt. 
Först måste sagans ålder dateras. Sagan utspelar sig på 900-talet, en tid då brytningen mellan 
kristet och hedniskt är kännbar. Egil är själv en ivrig anhängare av Óðínn men i handlingen 
vävs det in kristna karaktärer.  
 
Av de tretton pergamenthandskrifter med ca 60 000 ord prosatext som finns bevarade av sa-
gan har forskningen daterat dem till 1200-tal. Peter Hallberg är även en anhängare av en äld-
re teori om att sagans upphovsman inte är någon annan än självaste Snorri Sturluson. Hypo-
tesen lades först fram av Nikolai Grundtvig under tidigt 1800-tal, men fick nya anhängare 
efter det att Sigurður Nordal utvecklade den i början av 1900-talet. Trots att många valt att 
tro på hypotesen om Snorri som sagans upphovsman finns det forskare som är av en annan 

                                                 
1 Skj B1, 1973, s. 159.  
2 Egils saga Skallagrímssonar, ÍF 2, 1933, s. 244. 
3 Egil Skallagrimssons Saga, 1992, s. 221. 
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åsikt, även de med starka belägg för sina teorier.1 Om Snorri är sagans författare är det inte 
märkligt att Torgerd refererar till Freyja som en dödsgudinna, eftersom det ligger helt i linje 
med vad Snorri berättar om henne i Gylfaginning kap.23-24 där han stöder sig på 
Grímnismál 14. Om inte Snorri är författare till sagan så kan författaren trots allt, liksom 
Snorri, ha använt sig av Grímnismál 14 för att få information om att Freyja är en dödsgudin-
na. Källan till informationen kan mycket väl komma från något annat håll, en idag okänd 
källa. Vore så fallet väger teorin om Freyja som en dödsgudinna tyngre än vad den gör idag, 
det bör naturligtvis inte uteslutas att även om Snorri författat sagan behöver det inte betyda 
att han enbart lutat sig mot Grímnismál, han kan ha känt till något som idag är förlorat.    
 
Britt-Mari Näsström inspirerad av Grímnismál 14 och episoden ur Egils saga Skalla-
Grímssonar, utgår ifrån att Freyja är en dödsgudinna och att de som kommer till henne i ett 
hinsides liv är de som dött en ärofull död. Vilka Näsström menar är de kvinnor som har be-
gått självmord för att beskydda sin heder samt män som dött i strid. Den senare funktionen, 
att hon fick män som dött i strid är intressant, eftersom det gör Freyja till en som väljer ut de 
döda i strid. Detta har lett Näsström till att poängtera att Freyja har en funktion som ledare 
över valkyrjorna, hon är den stora disen.2 Tanken om att diserna kan ha ett samband med just 
Freyja och att Grímnismál omtalar att hälften av de fallna kommer till Freyja är värt att be-
grunda.      
 
I Flateyjarbók, nedskriven mellan 1387 och 1394 och som består av 225 pergamentfolieblad, 
finns det en passage som kallas Sôrla þáttr, och som ger oss unik information om gudinnan. 
Här berättas om hur Freyja en dag vandrar till dvärgarna och såg hur fyra dvärgsmeder smitt 
ett vackert halsband. Hon ville genast äga detta och bad dvärgarna att de skulle ge det till 
henne i utbyte mot guld och silver. Dvärgarna sa att de inte var i behov av vare sig guld eller 
silver, och att hon kunde få det om hon lovade att tillbringa en natt med var och en av dem. 
Freyja gick med på detta och begav sig sedan hem. Óðínn var förälskad i Freyja och när han 
fick höra av Loki hur hon betalat för sitt halsband bad han Loki hämta det åt honom. Loki 
begav sig till Freyjas hem och när han upptäckte att det var låst förvandlade han sig till en 
fluga och lyckades ta sig in i hennes hem. Freyja sov och bar halsbandet så att dess lås var 
vänt nedåt. Han förvandlade sig då till en loppa och bet henne så hårt på kinden att hon vände 
sig om. Loki stal då halsbandet och skyndade till Óðínn. Freyja blev förfärad när hon vakna-
de och misstänkte snabbt vem som låg bakom stölden. Hon begav sig till Óðínn för att kräva 
tillbaka sitt halsband, men han sa att hon fått den på ett så uselt sätt att ända sättet för henne 
att få tillbaka sitt halsband var om hon kunde genom sin trolldom förmå två kungar tjänade 
tjugo kungar vardera, att strida mot varandra i en evighet. Om en av dem dog skulle han åter-
uppstå följande morgon och fortsätta kampen. Striden skulle upphöra först när en kristen man 
skulle våga sig in i kampen och besegra dem. Freyja lovade att göra detta och återfick då sitt 
halsband.3 Sagan är av relativt sent datum, men den ska nog inte helt förkastas av en sådan 
anledning, då dess innehåll ändå kan återgå på gammalt mytologiskt stoff. Av störst intresse 
här är Freyjas magiska förmågor, och att hon kan råda över striden på ett sätt som annars 
brukar tillskrivas Óðínn eller hans valkyrjor. Motivet om ”den evige striden” är relativt van-
ligt förekommande i mytologiskt material, och här påminner den om skildringen som ges av 
Paulus Diaconus i första boken av hans Historia Langobardum, där Frea (Frigg) och Godan 
(Óðínn) står bakom varsin här.  

                                                 
1 Hallberg, 2003, s. 42, 112, 118. För den som är intresserad av att studera den akademiska diskussionen 
om upphovet till Egils saga, se t.ex. emot Snorri som upphovsman: Wieselgren 1927, Van den Toorn 
1935: för Snorri som upphovsman: Nordal 1933, Hallberg 1962.  
2 Näsström, 1995, s. 88. 
3 Flateyjarbók, I, 1860-68, s. 275ff. 
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Saxo Grammaticus bok Gesta Danorum, innehåller en episod som är av särskilt intresse för 
en studie av fornnordiska dödsriken, och då försök har gjorts att förknippa den med just Frey-
ja är det av intresse att citera episoden: 
 

While Hading was staying there as a guest, a remarkable portent occurred. As they were dining, a 
woman beside a brazier, bearing stalks of hemlock, was seen to raise her head from the ground 
and, extending the lap of her garment, seemed to be asking in what part of the world such fresh 
plants might have sprung during the winter season. The king was eager to find out the answer and 
after she had muffled him in her cloak she vanished away with him beneath the earth. It was, I 
believe, by the design of the underworld gods that she took a living man to those parts which he 
must visit when he died. First they penetrated a smoky veil of darkness, then walked along a path 
worn away by long ages of travellers, and glimpsed persons in rich robes and nobles dressed in 
purple; passing these by, they eventually came upon a sunny region, which produced the 
vegetation the woman had brought away. Having advanced further, they stumbled on a river of 
blue-black water, swirling in headlong descent and spinning in its swift eddies weapons of various 
kinds. They crossed it by a bridge and saw two strongly matched armies encountering one another. 
Hading asked the woman their identity; 
   “They are men who met their death by the sword,” she said, “and present an everlasting display 
of their destruction; in the exhibition before you they are trying to equal their activity of their past 
lives.” Moving on, they found barring their way a wall, difficult to approach and surmount. The 
woman tried to leap over it, but to no avail, for even her slender, wrinkled body was no advantage. 
She thereupon wrung off the head of a cock which she happened be carrying and threw it over the 
enclosing barrier; immediately the bird, resurrected, gave proof by a loud crow that it had truly 
recovered its breathing.1 

 
Näsström föreslår att kvinnan som ledsagar hjälten Hadingus har funktionen hos en psyko-
pompos (en ledsagare av den döde), och att hon mycket väl kan identifieras med Freyja. Hon 
träder fram ur jorden och lever på krigarnas fält, Folkvangr. Episoden om Hadingus består av 
flera element från fornnordiska myter: främst från vanerna, särskilt Freyja och Njôrðr. Detta 
har lett Näsström till tro att citerade episod ur sagan bör ha en speciell koppling till just va-
nerna.2 Citatet ovan ur Gesta Danorum är en av de mest detaljerade beskrivningarna av döds-
riket ur förkristen religion i Norden. Saxos källor är okända, och Ellis-Davidson föreslår här 
att han förmodligen använt sig av ett flertal källor inklusive kristen litteratur. Hon vill inte gå 
lika långt som Näsström och identifiera episodens kvinna med Freyja eller någon annan gu-
dinna, utan menar att ingen bra förklaring ännu har getts. Tyngdpunkten i episoden, menar 
Ellis-Davidson, berör livet och inte döden. Detta grundas på de växter som växer under vin-
tertid i den andra världen, och att en död fågel ges liv igen. De män som är klädda i dyrbara 
kläder vill hon jämföra med klassiska källor från antiken, då främst Virgilius Aeneiden, efter-
som beskrivningarna liknar varandra, men hon tvekar om att fastställa att så verkligen är fal-
let.3 Floden med vapen har en parallell till Vôluspá 36:  
 

Á fellr austan   um eitrdala 
sôxom oc sverðom,  Slíðr heitir sú.4 

 
En å faller östan i etterdalar 
Med svärd och dolkar, Slid heter den. 
···· 
···· 5   

                                                 
1 Saxo Grammaticus, History of the Danes. Book I-IX, Book one, [1979-80] 2002, s. 30f. 
2 Näsström, 1995, s. 88. 
3 Ellis-Davidson, 1998b, II, s.35. 
4 V†luspá, Edda: Die Lieder…, 1962, s. 8.  
5 Völvans spådom, Den poetiska Eddan, 1993, s. 47. 
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De två arméer som står uppställda mot varandra verkar ha en förkristen grund. Denna bild 
hör kanske bättre in i framställningen av Valhôll. Den höga muren och fågeln har också pa-
ralleller utanför Saxo, och då från en begravningsceremoni vid Volga som är nedtecknad av 
araben Ibn Fadlan. Jag kommer att i detalj återge hans beskrivning av händelsen senare i 
uppsatsen. Hos Ibn Fadlan är det en kvinna som leder begravningsceremonin beskriven som 
”dödens ängel”, och i likhet med kvinnan i Saxos berättelse, skär hon av huvudet på en fågel 
(höna) och kastar det in i begravningsskeppet. Hos Saxo kastas fågeln (tuppen) över muren. 
Tuppens galande har ofta i folktro associerats med triumf över döden.1 Tuppens galande har 
annars en mytisk anknytning och likt den profana tuppen signalerar gryningen har den en 
episk motsvarighet: i Vôluspá 42-43 galer tre tuppar vid Ragnarök, i Helgaqviða Hundings-
bana II 49 galer Salgofnir för att väcka einhärjarna.   
 
Det finns många paralleller mellan Freyja och andra gudinnor i mytvärlden, och då det faller 
utanför mitt syfte att jämföra dessa ingående tänkte jag nöja mig med att återge en tabell 
hämtad ur ett av Lotte Motz arbeten. Här har hon listat olika egenskaper eller särdrag mellan 
en rad olika gudinnor hämtade från främst Främre Orienten, dessutom har hon med valkyrjor 
och fornnordiska jättinnor i tabellen. Att Motz jämför olika gudinneaspekter i tabellen nedan-
för är för att styrka hennes tes om att den sexuella aspekten hos Freyja mycket väl kan vara 
en import från detta kulturområde. Motz menar att: 
 

It cannot be too much of a speculation to think that along the glass vessels and the silver bowls the 
sexual goddess was also carried aboard the boat.2  

 
Gudinnorna i tabellen är hämtade från många olika mytologier: Ishtar – babylonisk, Astarte – 
semitisk, Anat – egyptisk och kananeisk, Afrodite – grekisk (Venus – romersk) och Šauška – 
hurritisk:  
 
Karaktärsdrag: 
 Freyja Ishtar Astarte Anat Aphrodite Valkyrjor Jättinnor Šauška 

Beskyddande allians med en gud,
hjälte. × × × ×  × ×  
Erotisk 
 × × × × × × ×  
Beväpnad, krigisk 
 × × × ×  × × × 
Besläktad med den härskande 
 gudarna, speciellt som syskon. × ×  ×    × 
Relation till skogsväsen 
 × × × ×  × × × 
Våldsam, befallande 
 × ×  ×     
Smycken, rikedomar 
 × ×   ×  ×  
Magiska förmågor 
 ×      ×  
Samband med döden 
 × ×    ×   
Bevingad, flygförmåga 
 × ×  ×  × × × 
”Sköka” 
 × ×   ×    

Tabell 2: Efter Motz 1993 s. 111. 

                                                 
1 Turville-Petre, 1964, s. 215. 
2 Motz, 1993, s. 111. 
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Folke Ström har lagt ned stor möda på att ur Freyjas namn Vanadís (‘vanirs dis’, ‘vanirs gu-
dinna’), utgå ifrån att hon är den stora disen, dvs. disernas främsta gestalt, och menar att hen-
nes vinterliga aspekt är Skaði som av skalderna fått kenningen Ôndurdís, vilket Ström över-
sätter till skidgudinnan. Han anser att valkyrjor och diser visar på ett genetiskt samband, och 
att då Freyja är den störste disen, disen par excellence, så är hon nära knuten till dessa väsen. 
Valkyrjorna blir hos Ström en typ av diser, krigiska gudinnor, som är knutna till både Freyja 
och Óðínn, vilket Ström till stor del baserar på Grímnismál 14. Diserna har med tiden blivit 
föremål för dyrkan kopplad till strid, och de två aspekterna fruktbarhet – krig ser Ström i des-
sa väsen.1  
 
 
8.2 Freyr som dödsgud 
 
Freyr var en av de största och en av de mest populära gudarna i den fornnordiska gudavärl-
den. Att en gud som åtnjöt en sådan popularitet inte på något sätt vore kopplat till dödsföre-
ställningar vore märkligt.  I en av islänningasagorna, Víga-Glúms saga nedtecknad på 1200-
talet, berättas om hur sagans centrala karaktär Glúmr vid ett tillfälle får en märklig dröm: 
 

En áðr Glúmr riði heiman, dreymði hann, at margir menn væri komnir þar til Þverár at hitta Frey, 
ok þóttisk hann sjá mart manna á eyrunum við ána, en Freyr sat á stóli. Hann þóttisk spyrja, hverir 
þar væri komnir. Þeir svara: ”Þetta eru frændr þínir framliðnir, ok biðjum vér nú Frey, at þú sér 
eigi á brott færðr af Þverárlandi, ok tjóar ekki, ok svarar Freyr stutt ok reiðuliga ok minnisk nú á 
uxagjôf Þorkels ins háva”. Hann vaknaði, ok lézk Glúmr verr vera við Frey alla tíma síðan.2 

 
Innan Glum red hemifrån, drömde han, att många män voro komna till Tvärå för att besöka Frey, 
och han tyckte, att han såg en myckenhet folk på sandstränderna vid ån, och Frey satt på en stol. 
Glim tyckte, att han frågade, vad det var för folk, som hade kommit dit. ”Vi äro dina framlidna 
fränder”, svarade de, ”och vi bedja nu Frey, att du icke må bli driven bort från Tvärålandet, men 
det tjänar ingenting till, och Frey svarar kort och vredgat och kommer nu ihåg Torkel höges oxe-
gåva.” Glum vaknade, och sedan den stunden var han än mer fiende till Frey än förut, sade han.3    

 
Sagan ger alltså en glimt av att Glúmr såg sina avlidna fränder samlade kring guden Freyr, 
och att de varnade honom för att han inte skulle gå mer emot Freyr än vad han gjort. Bak-
grunden är viktig i sammanhanget. Handlingen kretsar kring ett hov4 till Freyr som stod vid 
gården Þverá, och till gården hörde det bördiga fältet Vitazjafi, vilket var helgat åt Freyr och 
som aldrig blev ofruktsamt. Sagan berättar om hur Sigmundr och Þorkell utan rätt utnyttjar 
fältet ett tag när efter överenskommelse var så att fältet skulle nyttjas vartannat år av Glúmr 
och hans mor Astrid, och varannan av Sigmundr och Þorkell. När Astrid väckte Glúmr för att 
berätta detta red han ut till fältet och dräpte Sigmundr på plats. Glúmr stämdes för dråpet 
men vann rätten på tinget, så att Þorkell förlorade sin rätt till Þverá, och därmed till Vitazjafi. 
Þorkell som var en ivrig anhängare till Freyr vill inte utan vidare lämna över egendomen: 
 

Ok áðr Þorkell fór á brott frá Þverá, þá gekk hann til hofs Freys ok leiddi þagat uxa gamlan ok 
mælta svá:  

                                                 
1 Ström, 1954, s. 5ff, s.70ff. 
2 Víga-Glúms saga, Íslenzk fornrit 9, 1956, s. 87f. 
3 Viga-Glums saga, Isländska sagor band 4, 1998, s. 152. 
4 Här avses en byggnad helgad åt guden Freyr, ofta översätts denna typ av byggnad slentrianmässigt med 
”tempelbyggnad”. Väldigt många ortnamn i Skandinavien innehåller suffixet – hof, troligen avses någon 
form av gårdsbyggnad vilka kombinerade profana med sakrala funktioner men hur det har sett ut är osä-
kert. Vad som är säkert att ett hov (hof) på något sätt var förknippat med förkristen religiositet. se Vik-
strand, 2001, s. 253ff. 
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   ”Freyr”, sagði hann, ”er lengi hefir fulltrúi minn verit ok margar gjafar at mér þegit ok vel lau-
nat, nú gef ek þér uxa þenna til þess, at Glúmr fari eigi ónauðgari af Þverárlandi en ek fer nú. Ok 
láttu sjá nôkkurar jartegnir, hvártú þiggr eða eigi. ” 
   En uxanum brá svá við, at hann kvað við ok fell niðr dauðr, ok þótti Þorkatli vel hafa við látit ok 
var nú hughæra, er honum þótti sem þegit myndi heitit.1      
  
Och innan Torkel flyttade bort från Tvärå, gick han till det hov, som guden Frey hade vid Hrip-
kelstad söder om ån, och ledde dit en gammal oxe.  
   ”Frey”, sade han, ”du som länge har varit min fulltrogne vän, och som har fått många gåvor av 
mig och lönat dem väl – nu ger jag dig denna oxe, för att Glum en gång må bege sig bort från Tvä-
rå lika ovillig, som jag gör det nu. Och låt nu se några tecken huruvida du tar emot min gåva eller 
inte.”  
   I detsamma bölade oxen högt och föll död ned, och Torkel tyckte, att det var ett gott tecken och 
var nu bättre till mods, emedan det tycktes honom, att Frey hade hört hans bön.2 

 
Något senare i sagan så döms Glúmrs son Vigfúss till fredlöshet. Glúmr höll då sin son gömd 
på sin gård, trots att detta var något som man sade att guden Freyr inte tillät. Det är efter detta 
som Glúmr fick drömmen om sina framlidna fränder. Dråpmålet för mordet på Sigmundr 
togs snart upp igen på tinget, och den här gången dömdes Glúmr till fredlöshet med krav på 
att lämna sin gård innan vintern var slut och han fick inte heller bosätta sig i närbygden.  
 
Aðalsteinsson har gjort en intressant iakttagelse i sin studie av sagan. Han menar att ovan 
nämnda motiv bör ses mot en religiös bakgrund, och menar att dessa motiv i sig är mycket 
gamla men att de kommit i bakgrunden hos författaren.3 Ett av de motiv som kan vara baserat 
på äldre traditioner är den konflikt som råder mellan Víga-Glúmr och Þorkell i sagan. En 
konflikt som av Aðalsteinsson tolkas som en konflikt mellan anhängare av Óðínn och Freyr. 
Víga-Glúmr skulle då vara Óðínns förtrogne och Þorkell är anhängare av Freyr. En kamp 
som Óðínns anhängare förlorar. Denna konflikt är huvudanledning till att lyckan vänder för 
Víga-Glúmr, lyckan vänder i samma stund som Freyr accepterar Þorkells oxoffer. Det är ock-
så av denna anledning han får en dröm där hans förfäder, vilka var Freyr-dyrkare, vilka upp-
manar honom för att förarga guden.  
 
Attribut som man tolkat som typiska för en anhängare av Óðínn är det spjut och den släng-
kappa Víga-Glúmr äger, och ett tillfälle har tolkats som om Víga-Glúmr försöker offra går-
dens nya ägare och hans manskap genom hängning.4 Freyr står här i kontrast mot Óðínn som 
en fredens och den lagliga ordningens gud, en typisk egenskap för en fruktbarhetsgud.5 
Aðalsteinsson menar att:  
 

It would seem that the people who were transmitting material of this sort, and cherishing it, were 
fully capable of grasping that the god of fertility, peace, and law and order, should come off 
victorious over the god of kings, warriors, rebels and poets. Tradition that set forth such truths also 
gave appropriate support to stability and lawfulness in the young legal system of tenth century 
Iceland.6          

 
Jag tycker nog att det är en intressant teori som Aðalsteinsson presenterar, även om den ty-
värr inte går att belägga närmare. Det finns inte utrymme att här undersöka saken, eller att 
redogöra för hur han tillämpar samma typ av teori på andra sagor. Kanske är konflikten mel-

                                                 
1 Víga-Glúms saga, Íslenzk fornrit 9, 1956, s. 34. 
2 Viga-glums saga, Isländska sagor band 4, 1998, s. 105f. 
3 Aðalsteinsson, 1998, s. 94. 
4 Aðalsteinsson, 1998, s. 90ff, s.111ff. 
5 Strömbäck, 1975, s. 41. 
6 Aðalsteinsson, 1998, s. 115f.  
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lan gudarna en yttring för att en ny kult spred sig på Island, en där tron på Óðínn var i kon-
flikt med en (möjligen) äldre tro på Freyr?  Kan det ha varit en strid mellan två släkter, en 
som var Óðínn-tillvänd och en som var Freyr-tillvänd?  
 
Vad som är av huvudintresse är just den del av sagan där Víga-Glúmr i en dröm ser sina för-
fäder samlade kring guden Freyr. Guden framstår här som en dödsgud, men utan någon hän-
visning till något specifikt dödsrike. Skaran i drömmen var samlad vid ån i närheten till går-
den. Kanske var det så att olika ätter ansåg att de stod olika gudar olika nära. Här fick alltså 
Freyr den roll som vanligtvis tillskrivs Óðínn. Gränserna mellan gudarna och deras funktio-
ner suddas ut eller glider samman.  
 
Det finns ytterligare en islänningasaga där en episod vittnar om att Freyr kan ha stått i för-
bindelse med den döde. Det är Gísla saga Súrssonar daterad till mitten av 1200-talet. Sagans 
huvudperson Gísli har här dräpt sin vän Vesteinns baneman Þorgrímr vilken var en Freys-
goði, d.v.s. ett slags ”Freyr-kultfunktionär”. Sagan berättar att Þorgrímrs gravhög vittnade 
om vilket intimt förhållande han haft till Freyr: 

 
Varð ok sá hlutr einn, er nýnæmum þótti gegna, at aldri festi snæ útan ok sunnan á haugi Þorgríms 
ok eigi fraus; ok gátu menn þess til, at hann myndi Frey svá ávarðr fyrir blótin, at hann myndi eigi 
vilja, at frøri á milli þeira.1  

 
Det hände också, som tycktes förunderligt, att snö aldrig lade sig på sydsidan av Torgrims hög och 
där aldrig frös. Man trodde att han var Frej så kär för de blot han hade gjort, att han inte ville att 
det frös mellan dem.2 

 
Aðalsteinsson tolkar detta som en belöning Þorgrímir får för att han tjänat guden i sitt liv, 
och guden ser då till att hans tjänare blir hämnad. Hämnden följer kort därefter vid ett boll-
spel som anordnas i närheten av Þorgrímirs grav. Gísle som slagit sönder sitt bollträ sätter sig 
ned för att laga detta, och ser mot Þorgrímirs gravhög, varpå han troligen mot sin vilja diktar 
en strof som avslöjar honom som Þorgrímirs baneman. Sagan berättar vidare att detta är en 
följd av att trollkarlen Þorgrímir nef ‘näbb’ låtit utföra sejd just med syftet att avslöja 
Þorgrímirs baneman. Aðalsteinsson anser att vi här har att göra med kristen illvilja mot gu-
darna och att man låtit sejden vara motiv för att Gísli låter avslöjar sig, när det egentligen är 
en följd av att Þorgrímir Freysgoði i den ursprungliga sagan blir hämnad direkt av guden. 
Kristen vidskepelse och förakt mot avgudadyrkande låter här ”svart magi” träda i förgrunden 
på bekostnad av Freyrs roll i sagan. Aðalsteinsson utgår alltså från att sagan till sitt ursprung 
florerade i muntlig form redan 960 (ca: fyrtio år innan Island kristnades) och att den nedteck-
nades någon gång kring år 1240, vilket ger ett spelrum för den narrativa varianten om 280 
år.3  
 
De exempel jag gett ovan är båda hämtade ur islänningasagor, och de är dessvärre alltid 
vanskliga som källor till förkristen religiositet. Båda ger exempel på någon form av förbin-
delse mellan Freyr och den döde. Ingen av sagorna säger dock något om att den döde skulle 
befinna sig i någon form av dödsrike hos Freyr. Enligt Grímnismál 5 är Freyrs sal Álfheimr, 
dock utan någon beskrivning av vad det är för en plats, annat än att Freyr fick den av gudarna 
som tandgåva i tidens begynnelse. Detta har av de Vries tolkats som om den baserar sig på att 
det funnits en fruktbarhetskult där man betraktat guden som ett barn vilket låter aningen 

                                                 
1 Gísla saga Súrssonar, Íslenzk fornrit 6, 1943, s. 57. 
2 Gisle Surssons saga, 2005, s. 55. 
3 Aðalsteinsson, 1998, s. 100f. 



 30

märkligt.1 Jag anser att det istället bör förstås som en metafor, att guden fick Álfheimr när 
världen var ung. Hos Snorri, Gylfaginning kap.17, är Álfheimr hem till ljósálfar (ljusalver-
na), och i Snorris berättelse är det dessa ljusalver som bebor Álfheimr, och inte Freyr. Enligt 
Vôlundarkvida 15 heter alvernas hövding Vôlundr. Att Freyr står i förbindelse till de väsen 
som kallas alver (álfar), m. ælf / ylf, f. ælfen/elfen, är inte märkligt, då de verkar stå i förbin-
delse med någon form av fruktbarhetskult. Freyr anses vara den store fruktbarhetsguden. 
Freyrs namn betyder ‘herren’ eller ‘härskare’, och att han i Grímnismál 5 beskrivs som herre 
över Álfheimr där också alver vistas kan vara av intresse för undersökningen, då det finns 
indicier i källorna som talar för en relation mellan alver och döden. Något jag tänker under-
söka närmare lite längre fram.  
 
 
8.2.1 Om Freyr och det sakrala härskardömet2 
 
I Ynglingasaga kap.10, berättar Snorri att Óðínn gjort Freyr till hófgoði (hovgode) efter det 
att ett fredslut slutits mellan vaner och asar. Efter det att Óðínn dött sotdöden blev Njôrðr 
hövding över svearna, och när han dött efter en tid så gav han sig åt Óðínn (dvs. märkte sig 
rituellt till Óðínn) varpå hans son Freyr fick makten, och när han dött av sjukdom så hände 
följande: 
 

Freyr tók sótt, en er at honum leið sóttin, leituðu menn sér ráðs ok létu fá menn til hans koma, en 
bjoggu haug mikinn ok létu dyrr á ok þrjá glugga. En er Freyr var dauðr, báru þeir hann leyniliga í 
hauginn ok sôgðu Svíum, at hann lifði, ok varðveittu hann þar þrjá vetr. En skatt ôllum helltu þeir 
í hauginn, í einn glugg gullinu, en í annan silfrinu, í inn þriðja eirpenningum. Þá helzk ár ok friðr.3 

 
Frey blev sjuk och när sjukdomen tog på hans krafter beslöt man att endast få män skulle få besö-
ka honom. Man reste en stor hög och satte dit en dörr och tre fönster. Och när Frey var död bar de 
honom i hemlighet till högen och sade till svearna att han levde. De förvarade honom där i tre år 
och hällde all skatt i högen, guldet i ett fönster och silvret i ett annat och i det tredje kopparmynt. 
Den goda årsskörden och freden fortsatte. 4   
 

Snorri baserar merparten av sitt stoff ifrån skaldedikten Ynglingatal av skalden Þjóðólfr ór 
Hvíni från 800-talet samt från eddadiktningen. Det längre citatet ovan knyter guden Freyr till 
svearnas rike med centrum i Uppsala. Det är inte min avsikt att problematisera och utreda 
kulten kring Freyr i Uppsala eller frågan om ett sakralt härskardöme i fornnordisk religion.5 
Vad som är av intresse är just Freyr och den nämnda gravhögen, samt tanken på en kult av 
den avlidne härskaren. Olof Sundqvist har påpekat att passagen ovan om att svearna offrade 
guld, silver och kopparmynt i tre fönster till den avlidne Freyr, kan vara ett dimmigt minne 
av ett faktiskt offer till den döde fursten. Han menar vidare att arkeologiska undersökningar 
stödjer tanken att begravningsplatser var viktiga kultplatser i det forntida Skandinavien, spe-
ciellt härskargravar.6 I Hákonar saga góða kap.14 får vi veta att: 
 

                                                 
1 de Vries, 1956, s. 259. 
2 Det är inte min mening att i den uppsatsen redogöra för den komplicerade frågan om det sakrala härs-
kardömet. Att jag här inte kan utesluta detta helt är dess relevans för eventuell dödskult kring härskaren 
och hans grav. Jag bygger till stor del på Sundqvist och hänvisar därför den intresserade till hans omfat-
tande och välskrivna avhandling: Sundqvist, 2000.    
3 Ynglinga saga kap.10, ÍF 26, 1941, s. 24. 
4 Ynglingasagan kap.10, Nordiska kungasagor I, 1992, s. 32.  
5 För den typen av undersökning hänvisas läsaren till; Ström 1954, Sundqvist 1997 och 2000, Lönnroth 
1986, Steinsland 1991.  
6 Sundqvist, 2000, s. 256. 
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Menn drukku ok full frænda sinna, þeira er heygðir hôfðu verit, ok váru þat minni kôlluð.1 
 

Man drack även en skål för de släktingar som hade blivit höglagda och den kallades minnesskål.2 
 

Snorri använder ordet heygðir, vilket är ett perfekt particip av heygja (leggje i haug), vilket 
visar att han även refererar till gravarna över döda släktingar. Sundqvist menar att dessa av-
lidna släktingar tillhörde samhällets elitskikt.3 I Hálfdanar saga svarta kap.9 beskriver Snorri 
hur folk från olika delar av det norska riket kom överens om att dela på den döde kungen för 
att på så sätt få del av den fruktbarhet som associerades med den döde kungens kroppsdelar: 
 

Svá mikit gerðu menn sér um hann, at þá er þat spurðisk, at hann var ðauðr ok lík hans var flutt á 
Hringaríki ok var þar til graptar ætlat, þá fóru ríkismenn af Raumaríki ok af Vestfold ok Heiðmôrk 
ok beiddusk allir at hafa líkit með sér ok hegja í sínu fylki, ok þótti þat vera árvænt þeim, er næði.4 

 
Folket tyckte så mycket om honom att när det spred sig att han var död och hans lik blev fört till 
Hringerike och det skulle bli en begravning där, kom mäktiga män från Romerike och Vestfold 
och Hedmark. Och alla bad de om att de skulle få föra liket med sig och höglägga det i sitt fylke. 
Det ansågs bringa god årsväxt för den som fick det.5 

 
Överenskommelsen i Snorris version av sagan går ut på att man delade upp kungens lik i fyra 
delar som fördes till fyra fylken. I Fagrskinna delas kungens kropp upp i tre delar. Enligt 
Flateyjarbók utvecklas historien och Halvdanshögarna blev föremål för offer, ända tills dess 
att denna sed blev förbjuden: 
 

En huerr hofdinge hafde sinn hluta heim med ser ok letu uerpa haug i hueriu þui fylke ok eru þeir 
kalladir Halfdanshaugar. Ok hellt vid blot ok atrunat af morgum monnum adr en þat var bannat af 
frændum hans.6  
 
Var hövding förde var sin del av Halvdans kropp till sitt hem och lade över den en gravhög i varje 
Fylke vilka kallades Halvdanshögar. De som hade den gamla tron utförde offer vid högarna till 
dess att deras fränder förbjöd detta.7   

 
Vad som är intressant är att den äldsta versionen, Ágrip inte nämner något om att konungens 
kropp styckades upp eller att den var föremål för någon kult. De andra versionerna beskriver 
konungens Halfdan som ársæll ‘år-säll’ både som levande och som död. Att dricka gravöl 
över den döde konungen och att åkalla honom vid gravhögen kan ha varit ett sätt att uppnå 
kommunion med gudarna.8 I Rimberts Vita Anskarii berättas att Ansgar vid sitt andra besök i 
Birka (ca: 851-852) möter en man som hävdar att han deltagit i en församling av de gudar 
som härskar i landet. Denna man sa då att gudarna sagt följande till honom: 
 

Och kulten av den där andre guden, vars lära strider mot vår, skall ni inte acceptera hos er, och ni 
skall inte bry er om att tjäna honom. Om ni å andra sidan vill ha fler gudar och vi inte räcker till 
för er, så upptar vi enhälligt er förra kung Erik i vår krets, så att han räknas till gudarna.9 

 
                                                 
1 Hákonar saga góða, ÌF 26, 1941, s. 168. 
2 Hakon den godes saga, Nordiska kungasagor I, 1992, s. 142. 
3 Sundqvist, 2000, s. 257. 
4 Hálfdanar saga svarta kap.9, ÍF 26, 1941, s. 93. 
5 Halvdans svartes saga kap.9, Nordiska kungasagor I, 1992, s. 84. 
6 Flateyarbók I, 1860, s. 566f. 
7 Egen översättning efter Sundqvist 2000, s. 257. 
8 Sundqvist, 2000, s. 257f. 
9 Boken om Ansgar, kap 26, 1986, s.52ff.  
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Folket skall ha godtagit detta och uppfört ett tempel till kung Eriks ära och börjat offra vid 
det. Nu är Vita Anskarii en typisk missionstext, och gör gällande att detta folk i Birka var så 
vilsna att det egentligen var i stort behov av biskop Ansgars mission och vägledning. Det är 
ändå intressant i sammanhanget att en kung efter sin död kunde uppfattas som en gud, och att 
man upprättade ett slags kult kring honom. Detta stämmer väl överens med de ovan nämnda 
källorna. I Snorris euhemristiska Ynglingasaga blir Freyr en sveakonung som efter sin död 
upphöjs till gud av sina landsmän. Det rör sig enligt Snorri om villfarelser, och de senare be-
rättelserna i Heimskringla fortsätter på samma spår. Snorris förlaga Ynglingatal uppges av 
Snorri ha diktats av den norske skalden Þjóðólfr på 800-talet. Dateringen av dikten är man i 
stort sett överens om men man har diskuterat om dikten kan anses vara förkristen, eller istäl-
let influerad av kristna element. Det har mycket varit en fråga om man i Ynglingatal kan fin-
na stöd för att Ynglingarna som hos Snorri skulle ha haft mytiskt ursprung.1 Sundqvist menar 
att det finns element som kan knyta Ynglingarna till gudarna. Han finner stöd för detta dels i 
Ynglingatal men även i andra dikter som Háleygjatal, Hyndluljóð, Lokasenna och Haustlông. 
Huvudargumentet är att skalderna använt sig av ett språk som ofta förbinder Ynglingakung-
arna med gudarna. Ofta i kenningar som deras ättlingar eller krigare.2 Han menar vidare att 
de första kungarna bör ha hört till mytens värld då deras dödssätt stödjer detta; 
 

Fjölner drunknar i ett mjödkar, Svegder blir inlockad av en dvärg i ett berg och Vanlande kvävs av 
en mara. Det är uppenbart att Tjodolf, eller den som skapade traditionen som skalden bygger på, 
har fört samman historiska uppgifter med stoff av mytisk karaktär. Det är möjligt att han inte upp-
levt någon diskrepans mellan myt och historia.3 

 
 
8.2.2. Alver och döden  
 
Alverna verkar ha haft en semimytisk plats i den fornnordiska mytologin, dessutom har de en 
roll i den profana världen, där flera sagor nämner offer till alverna. Dessa väsen överlevde 
trosskiftet och var under en längre tid aktiva i olika former inom folktron. I Vôluspá 48 säger 
völvan: ”Hur är det med asarna,  hur är det med alverna?”(Hvat er með ásom,  hvat er með 
álfom?) Asagudarna och alverna hör alltså samman på ett mytiskt plan.  
 
Freyr vistas enligt Grímnismál 5 på Álfheimr, som gavs i tandgåva4 till honom av de andra 
gudarna. Snorris tillägg om ljusalver, i Gylfaginning kap.17, saknar annars stöd i övriga käl-
lor. Anne Holtsmark tolkar detta som om Snorri placerat ljusalverna i himlen för att där ge 
dem samma roll som änglarna och de saliga i kristen tro. Álfheimr lyfts i Snorris mytologi 
upp till ett himmelsrike. Han kan ha tolkat latinets andi ‘ande’ som en synonym för álfr. Då 
andi kan användas med betydelserna spiritus och demon, kunde dessa liksom fvn. álfr brukas 
om de avlidna. Det blev en naturlig delning mellan goda och onda andar, de goda tar plats i 
himmelen, och de onda i underjorden dvs. Helvetet. Álfheimr placeras bredvid Urðarbrunn 
som ‘dödens källa’, och bildar således en parallell till livets brunn i Paradiset. Álfheimr bru-
kas alltså av Snorri som ett interpretatio pagana av himmelsriket.5  
 

                                                 
1 T.ex. Åkerlund 1939, Krag 1991, Baetke 1964, Sundqvist 1997. 
2 Sundqvist, 1997, s. 112f. 
3 Sundqvist, 1997, s. 113f. 
4 En gåva som ges av gudföräldrar till barn när de fått sin första tand. Aningen märkligt i sammanhanget, 
men bör troligen förstås som en metafor dvs. att Freyr fick detta residens mycket tidigt, möjligen i tidens 
begynnelse eller vid bebyggelsen av Asgård. 
5 Holtsmark, 1964, s. 36ff. 
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Benämningen álfrôðull, användes som en benämning för solen, och som betyder ‘alvglans’. 
Denna kenning används i Vafðrúðnismál 47, Skírnismal 4 och Skáldskaparmál kap.24. Det 
anglosaxiska adjektivet ælfscience, ‘vacker som en alv’, återfinns i anglosaxiska personnamn 
som Ælfbeorth och Ælfred. Detta anspelar på den alvernas ljusa sida.1 Paradoxalt nog räknas 
alver upp i Beowulf som härstammande ur Kains ätt, bland onda varelser som jättar, av-
grundsandar och de giganter som kämpar mot Gud. Men detta kan väl förklaras med att Beo-
wulf i grunden är en kristet dikt.2 En rad termer för sjukdomar vittnar om alvernas skadliga 
natur, t.ex. fornengelska Ælfsiden ‘mardröm’, œlfsogoða ‘hicka’, och Ylfagescot, vilken har 
en motsvarighet i norska ‘alvskott’, alltså ryggskott en sjukdom som kan drabba en plötsligt. 
En typ av hudsjukdom kallas på isländska för álfabruni ‘alv-bränna/alvsveda’.3 Dessa sjuk-
domsnamn kan till en viss del vara förknippade med den yngre folktron om älvor, i Sverige 
har vi uppteckningar om sjukdomarna älvblåst och älvskott och dessa bottnar sig enligt Carl 
von Sydow i föreställningen om älvdans. Ordet ”älva”, är synonymt med alv, alltså sprunget 
ur samma ord, och kan ses som ett inom folktron arv av föreställningen om alver. 4  
 
I isländsk folktro glider ofta termerna för alver samman med huldufólk ‘det gömda folket’. 
Alver föreställs i isländsk folktro som hjälpsamma väsen, men som samtidigt är snara till 
grym hämnd om de råkar ut för oförrätter. Alverna kunde också ingå kärleksaffärer med 
människor, men dessa affärer brukar få ett olyckligt slut. Tron på alver är än idag levande på 
Island, och ofta föreställer man sig att de lever i stenar eller under vägar.5 Med utgång från 
att solen spelar en stor roll för fruktbarhet kan detta anspela på alvernas fruktbarhetskaraktär, 
vilket i fornnordisk kontext knyter dessa väsen till Freyr som fruktbarhetsgud par excellence. 
Skírnismal 17-18 kallar jättinnan Gerðr Freyrs tjänare Skírnir för en alv. Varpå han svarar att 
han inte är vare sig alv, asason eller van. Hans namn Skírnir betyder just ‘den skinande’. 
Namnet är härlett ur fornnordiskans skírr ‘ljus, klar’. Namnet tolkar Simek som ett tecken på 
att han verkligen är kopplad till Freyr som en solgud.6 Kan det vara så att Snorri anspelar på 
detta när han i Gylfaginning kap.17, menar att Álfheimr är ljusalvernas hem? Eller är det så 
som Holtsmark menar ett interpretatio pagana? Bör vi kanske tolka Skírnir som om han är 
en sådan ljusalv, tillhörande ett kollektiv av alver som är underordnade Freyr?  
 
Folke Ström menar att det verkar vara ett karakteristiskt drag hos vanerna, att de omgavs av 
gudaväsen av lägre rang. Freyr av alver, Freyja av valkyrjor.7 Jag tycker att det är en mindre 
bra definition då detta även gäller asarna, Óðínn omges av einherjarna och valkyrjorna, Þórr 
av sina tjänare Þjalfi och Rôskva. Jätten Ægir, ofta beskriven som en havsgud, omges i my-
terna av sina nio döttrar. Det verkar alltså inte alls vara ett karakteristiskt drag enbart hos va-
nerna. Njôrðr, som en av vanernas släkte, är inte såvitt vi vet, omgiven av gudaväsen av lägre 
rang.8  
 
Alver i fornnordisk tradition (de bör inte förväxlas med föreställning om älvor i yngre folk-
tro), var ett mytiskt väsen som var föremål för kult. I skandinavisk folktro var tro på alver 
förbunden med gravhögar. Emil Birkeli menar att det norska ordet ”alvadanser” bör återgå på 
                                                 
1 Simek, Elves, [1984] 2000, s. 73. 
2 Beowulf, [1954] 1998, rad 111-113. 
3 Turville-Petre, 1964, s. 232. 
4 von Sydow, 1935, s. 144, s. 149.  
5 Aðalsteinsson, 1998, s. 136ff. 
6 Simek, Skírnir, [1984] 2000, s. 290. 
7 Ström, 1954, s. 28. 
8 De är enligt myterna människor men Þjalfi visar i myterna på övernaturliga drag, t.ex. Skáldskaparmál 
17 där han besegrar M†kkurálfi. De väsen som vanen Nj†rðr omges av är sjöfåglar som fiskmåsar och 
svanar, och dessa kan väl knappast tolkas som gudaväsen av lägre rang! 
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en gammal gravkult. Han anser att ordets efterled är ett tecken på den religiösa aktiviteten, 
som skett vid dessa religiösa samlingar. Birkeli konstaterar dock att det inte finns något 
skriftligt bevarat om detta, vilket då får tolkas som att denna tolkning är hans egna hypotes.1 I 
Kormáks Saga utspelar sig en episod där häxan Þórdís berättar för en allvarligt skadad man 
att han skall bege sig till en kulle (hóll) och att det i den vistas alver, där ska han offra en tjur 
och av dess blod skulle han färga kullen och låta alverna festa på köttet. Av detta lovade 
Þórdís, skulle han bli läkt. I denna saga sägs det inte att det verkligen rör sig om en gravhög, 
då hóll liksom engelskans mound kan syfta på: kulle, gravhög eller upphöjning.2  
 
I Snorris version av Ólafs saga Helga, vilken ingår i den s.k. Heimskringla, sägs det att då 
kung Ólafs vän Sigvatr Þórðarson, reste runt bland gårdarna i Götaland, kom han till en gård 
där det uttryckligen hölls álfablót: 
 

Þá kom hann at ôðrum garði. Stóð þar húsfreyja í durum, ok bað hann ekki þar inn koma, segir, at 
þau ætti álfablót; Sigvatr kvað: 
 

”Gakkattu inn”, kvað ekkja, 
”armi drengr, in lengra. 
Hræðumk ek við Óðins 
erum heiðnir vér, reiði.” 
Rýgr kvazk inni eiga 
óþekk, sús mér hnekkði, 
alfablót, sem ulfi 
ótvín, í bœ sínum.3 

 
Därefter kom han till en annan gård. Där stod husfrun i dörren och hon erbjöd honom inte att 
komma in. Hon sa att de höll alvblot. Sigvat diktade: 
 

”Gå inte längre in, stackare”  
sade kvinnan. ”Jag fruktar 
för Odens vrede. 
Vi är hedningar här.” 
Den förfärliga husfrun 
drev bort oss som en varg. 
Hon sade att de höll  
alvblot inne i huset.4      

 
Skalden som är kristen blir avvisad från totalt fyra gårdar i trakten, och han anser att det be-
ror på att bönderna är hedniska. I strofen som är citerad ovan omnämns Óðínn i samband 
med álfablótet, men det bör antagligen ses i ljus av författarens intentioner att förstärka blo-
tets hedniska karaktär. Möjligen kan det förstås som en konflikt mellan Freyr och Óðínn. 
Kulten av alverna i motsättning till Óðínns kult.5 Álfablót hölls i början av vintern eller möj-
ligen under hösten, ungefär vid samma tidpunkt som dísablót, blotet till Freyr och Vôlsi, vil-
ket tyder på att blotet antagligen var av fruktbarhetskaraktär.6 I Ynglingasaga kap.48-49 be-
skriver Snorri hur kung Guðrøðr styrde över riket Álfheimr som låg beläget på gränsen mel-
lan dagens Sverige och Norge, mellan Glåma och Göta älv. Hans son Olaf fick tillnamnet 
Geirstaðaálfr, alltså ‘alven från Geirstað’. I fornaldarsagan Þorsteins saga Víkingssonar, blir 
Álfheim till en semimytisk plats, här sägs det att: 
                                                 
1 Birkeli, 1942, s. 101. 
2 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 111f. 
3 Óláfs saga helga, ÍF 27, 1945, s. 137. 
4 Olav den Heliges saga, Nordiska Kungasagor 2, 1993, s. 113.  
5 Ellis-Davidson, [1943]1968, s. 114. 
6 Turville-Petre, 1964, s. 231. 
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Þat váru kallaðir Álfheimar, er Álfr konungr réð fyrir, en þat fólk er allt álfakyns, er af honum er 
komit. Váru þat fríðarimenn en aðrar þjóðir næst risafólki.1 

 
The land over which King Álfr ruled was called Álfheim, and the people who sprang from him 
were all of elfin race; they were fairer than all other peoples except the rísir.2            

 
I Flateyarbók berättas det mer om denna Olaf Geirstaðaálfr, bror till Hálfdan svarti. Kung 
Olaf drömmer här om hur pesten snart når hans land och att den kommer att bli hans död. Då 
beordrar han sitt folk att låta upprätta en stor gravhög på näset, till denna gravhög skulle fol-
ket deponera så mycket de kunde av dyrbarheter. När kungen var död skulle de bära in ho-
nom i högen, men han varnade folket för att offra till dem som dött: 
 

…And I give this warning to you all: there must be no following the example of those who 
sacrifice to dead men in whom they put their trust while they were alive, because I do not believe 
that the dead have any power to help.3  

 
Efter detta, som visar sagaförfattarens uppenbara kristna synsätt, varnar Olaf sitt folk att om 
offer sker till gravhögarna, kommer de som vistas i högarna ofrivilligt förvandlas till troll. 
Olaf dog när pesten kom och en stor del av hans folk avled. Åren gick och när nästa farsot 
kom började folket åter offra till gravhögar för gott år, och man kallade nu den döde kungen 
Geirstaðaálfr. Birkeli tolkar den gravhög som omnämns i sagalitteraturen hos Snorri och Fla-
teyarbók, som identisk till Gokstadgraven på Gjekstad, vid Sandefjord i Norge, vilken blev 
uppförd kring 860-870. Flateyarbók blev sammanställd sent, kring 1380-1390.4 Ellis-
Davidson ser berättelsen ur Flateyarbók som ett starkt bevis för att det fanns en aktiv 
dödskult i Skandinavien; ”The very fact that as it stands it is so illogical and so obviously 
misunderstood makes it the more convincing.”5 Denna berättelse har också en ganska stark 
likhet med Snorris skildring av Freyrs död i Ynglingasaga kap.10, och hur folket sades fort-
sätta dyrka Hálfdan svarti (se ovan). 
 
 
8.3 Þórr - trälarnas dödsgud? 
 
I eddadikten Hárbarðsljoð återvänder Þórr från en av sina expeditioner i jättarnas land. Dik-
ten berättar att den trötte vandraren Þórr kommer fram till ett sund han måste ta sig över. Där 
möter han en färjekarl som befinner sig på andra sidan sundet med sin färja. Färjekarlen är 
Óðínn förklädd, och när Þórr ropar på honom tar en ordväxling vid där den förklädde Óðínn 
som kallar sig Hárbarðr hånar Þórr i en ordtävling som kallas mannjafnaðr. Ordväxlingen 
berättar om många av Þórrs stordåd som alla hånas av den ironiske färjekarlen, och kulmine-
rar i strof 24: 
 

Hárbarðr qvað: 
´Var ec á Vallandi oc vígom fylgðag, 
atta ec iôfrom, enn aldri sættac; 
Óðinn á iarla, Þá er í val falla, 
 enn Þórr á þræla kyn.6 

                                                 
1 Þorsteins saga Víkingssonar, Fornaldar sögur Norðurlanda III, 1950, s. 1. 
2 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 113. 
3 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 101. 
4 Birkeli, 1938, s. 88. 
5 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 101. 
6 Hárbarðsljoð 24, Edda: Die Lieder..., 1962, s. 82. 
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Harbard kvad: 
”Jag färdades i Valland och följde striderna, 
jag eggade kungarna, rådde aldrig till sämja. 
Odin får stormän som stupa i strid, 
men Tor får trälarnas ätt.”1 

 
Rudolf Simek anser att dikten är av sent datum och föreslår att den troligen skrevs mot slutet 
av ”hednisk” tid. Den jämförs här med Lokasenna som även den är uppbyggd kring hån av 
gudarna.2 Om man föreställde sig Þórr som en dödsgud under förkristen tid vet vi egentligen 
ingenting om, eftersom det inte omnämns i källorna på annat ställe än i ovan citerade strof. 
Av strofen vore det lätt att föreställa sig att de döda trälarna vistas i Þórrs rike, men eftersom 
den ingår i en typisk verbal tävling där skryt och hån utgör dess grund vore det förhastat med 
en sådan slutsats. Snorri berättar på tre ställen om Þórs hem som kallas Þrúðvangr ‘kraft-
åker’, Skáldskaparmál ger även ett namn för hans hall: Bilskírnir.3 I eddadikten Grímnismál 
4 kallas Þórrs rike för Þrúðheimr ‘kraft-hem’, vilket även Snorri kallar det för i prologen till 
sin Edda där det är samma plats som Trakien4. Simek har påpekat att namnen är av relativt 
sent datum och förmodligen uppstod i slutskedet av den förkristna religionen.5  
 
Med Bilskírnir förhåller det sig dock annorlunda. Gamli gnævaðarskáld, en skald från 900-
talet använder sig av en kenning som bekräftar Þórrs association med just Bilskírnir. Tyvärr 
finns det bra åtta rader bevarade av denna skalds konst. Den kenning som används för Þórr 
och som kopplar honom till hallen lyder:  
 

Þás gramr, hinn´s svik samðit, grundar fisk með grandi 
snart Bilskirnis, hjarta, glúfrskeljungs nam rjúfa 
 
Da Tor, han som ikke pønsede på svig i sit hjærte, med kraft slog ormen ihjæl med hammaren.6 
(Översättning: Finnur Jónsson)   

 
Denna helming är av betydelse, eftersom den verkligen kopplar Þórr till en hall, och Snorri 
har troligen haft denna som sin förlaga. Tyvärr kan den inte på något sätt bekräfta Þórr som 
en dödsgud, den typen av undersökning måste göras på annat håll.  
 
I Grímnismál 24 ges ytterligare information om Bilskírnir: 
 

24. Fimm hundruð gólfa oc um fiórom togom, 
 svá hygg ec Bilscírni með bugom; 
ranna þeira, er ec rept vita, 
 míns veit ec mest magar.7 
 
24. Femhundra golvrum och fyrtio därtill 
har Bilskirne alltsomallt; 
av alla högraftade hus jag vet 
är min sons säkert det största.8 

 
                                                 
1 Sången om Harbard 24, Den poetiska Eddan, 1993, s. 101. 
2 Simek, Lokasenna, [1984] 2000, s. 130. 
3 Benämns i Gylfaginning kap.21, Skáldskaparmál kap.17, Ynglinga saga kap.5. 
4 Snorres Edda, prolog kap. 9, 1997, s. 27.  
5 Simek, Þrúðheimr, [1984] 2000, s. 330. 
6 Jónnson, 1912, s. 132. 
7 Grímnismál 24, Edda: die Lieder..., 1962, s. 61. 
8 Grimnesmål 24, Den poetiska Eddan, 1993, s. 85. 
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Strof 23 i samma dikt berättar att Valhôll har 540 dörrar och att det ur varje kommer att välla 
ut 800 einherjar inför slaget mot ulven (ragnarök). Är det en slump att de påminner om var-
andra? Troligen inte, om talet 540 dörrar och 432 000 einherjar (540 gånger 800) har Andre-
as Nordberg utförligt diskuterat, och kommit till slutsatsen att syftet egentligen inte är mer 
komplicerat än att skalden som författat Grímnismál med siffrorna bara ville skildra Valhôll 
och Bilskírnir som storslagna platser.1 
 
Det finns ytterligare en myt som ser ut att koppla Þórr till döden. Den berättas av Snorri i 
Gylfaginning kap.49. Här sägs att då Baldr dödas av den blinde Hôðr på grund av Lokis illist 
ordnar gudarna ett likbål över Baldr, och Þórr viger bålet med sin hammare: 
 

Þá var borit út á skipit lík Baldrs, ok er Þat sá kona hans Nanna Nepsdóttir, þá sprakk hon af harmi 
ok dó. Var hon borin á bálit ok slegit í eldi. Þá stóð Þórr at ók vígði bálit með Mjôllni.2 
 
Så bars Balders lik ut på skeppet, och när hans hustru Nanna Nepsdotter såg det sprängdes hon av 
sorg och dog. Hon lades på bålet och man satte eld på det. Tor stod bredvid och vigde bålet med 
Mjölner.3 

 
Maths Bertell har föreslagit att en sådan handling skyddar den döde och bålet, vilket han på 
god grund jämför med de ”torshammarringar” man återfunnit i ett flertal vikingatida gravar. 
95 procent av de funna ringarna har hittats i Uppland och Södermanland och ett fåtal har fun-
nits i Västmanland, Dalarna, Småland och på Öland. De har också funnits utanför Sverige på 
Åland och i Ryssland. De är vanligast i brandgravar för både män och kvinnor. Oftast ligger 
dessa hammarringar ovanpå benen. Jag kan inte annat än hålla med om att de, liksom Bertell 
föreslår, haft en beskyddande funktion för de döda.4  
 
Jag har gjort ett försök att finna spår efter Þórr i trälgravar men sökandet var i stort sett frukt-
löst. Dels är det väldigt svårt att överhuvudtaget finna trälgravar i det arkeologiska materia-
let, och de som funnits är i regel ofrivilliga offer, vilka i egenskap av gods följt med i graven. 
Trälar är i regel tillhörande en kategori som kan betecknas som ”övrigt gravgods”.5 Leif Nor-
denstorm har påpekat att arkeologer gör fel i att kalla dödandet av trälar vid begravningar för 
offer. Han menar att de döda inte har dödats för att skapa ett band till en specifik gudom, utan 
att de istället dödats just som gravgods. Kollektivet värderades mer än individen, och då höll 
ätten och familjen samman. Det är av just av den anledningen som det var naturligt att trälar-
na följde med sin husbonde i graven. På samma sätt som den avlidne fick med sig vapen och 
bruksföremål i graven, behövde han också trälar i det nya livet. Dödandet av människor är 
inte, enligt Nordenstrom, bundet till något specifikt dödsrike.6 Tanken är att de döda trälarna 
då ska följa med sin herre in i ett ospecificerat dödsrike. Attityden till slavar blir tydlig hos 
Ibn Fadlan: 
 

Om någon av dem [ruserna och deras slavar] insjuknar, sätter de upp för honom ett särskilt tält i 
närheten och lägger honom där och ger honom litet bröd och vatten. Men de närmar sig inte till 
honom och talar inte med honom, och besöker honom inte ens en enda dag, i synnerhet inte om 
det är en fattig eller slav. Om han tillfrisknar och kan stå upp, återvänder han till de andra: om han 

                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 225ff. 
2 Snorri Sturluson, Edda: Prologus and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 46. 
3 Gylfaginning kap.49, Snorres Edda, 1997, s. 81. 
4 Bertell, 2003, s. 195. 
5 Se t.ex. Zachrisson, 2003, s. 88ff. och övriga essäer i antologin. 
6 Nordenstorm, 1994, s. 271ff. 
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dör låter de bränna honom. Men om det är en slav, låter de honom ligga där tills hundar och rov-
fåglar äter upp honom.1  

 
Þórr som beskyddaren av de döda kan också återfinnas på runstenar från brytningstiden mel-
lan den gamla och nya tron. Det är formeln ‘Þórr vige’ som är vanligast. Denna inskriptions-
formel återfinns på en sten i Sverige som står i Velanda i Västergötland (Vg 150) och lyder: 
 

Þurvi resti sten æftiR Ogmund, bonda sinn, miok goðan þegn. Þorr vigi. 
 
Tyrvi reste stenen efter Ogmund, sin make, en mycket god tägn. Tor vige.2 

 
I toppen på denna sten återfinns ett rovfågelshuvud. Rovfågelhuvudet har orsakat en del fun-
deringar och man har föreslagit att den är en symbol för den gamla tron. Den förekommer 
dock på stenar resta i en kristen kontext (även om kristna fågelmotiv inte brukar vara rovfåg-
lar).3 Formeln ‘Þórr vige’ återfinns bara på tre andra stenar, varav alla rests i Danmark: Vir-
ringstenen (Dr 110), Sønder kirkeby (Dr 220) samt Glavendrupstenen (Dr 209).4 Rune Palm 
har i formeln velat se en rest av ett muntligt ursprung. Det är en skyddsformel som ser till att 
fungera som en skyddsformel för den döde.5 En sten i Södermanland, Jurstastenen (Sö 140) 
har en liknande formulering som lyder ”Þórr skydde/vården”6 
 
Andra runstenar som kopplats till Þórr är de med inristade ‘torshammare’ bl.a. från svenskt 
område i Stenkvista (Sö 111) och Södra Åby (Sö 86).7 Dessa bör även räknas som att Þórr 
åkallas i beskyddande syfte. Dessa hammarsymboler är dock vanskliga att tolka, eftersom de 
även dyker upp på tydligt kristna stenar.8 
 
Bertell ser ett samband med Velandastenen (Vg 150) och det inristade rovfågelhuvudet, med 
de Torshammare man funnit där ett rovfågelshuvud är avbildat.9 Det är frestande att se denna 
avbildade rovfågel som ett tecken för asfågel, vilken vanligtvis är en symbol för döden, men 
troligen är det en rovfågel (örn? falk? hök?). Att man valt att åkalla Þórr på runstenar resta 
till minne över de döda ger också guden en koppling till just döden. Kanske är det så att man 
med de hammare som återfunnits i gravar och ristningarna, viger de döda till Þórr eller mer 
troligt vill ge dem gudens beskydd? Runstenarna är till största delen resta under kristen tid, 
eller snarare under en brytningstid och att man då på ett fåtal stenar valt att åkalla Þórr kan-
ske kan ses som en reaktion mot den kristna missionen. På samma sätt som Þórr i Brennu-
Njáls saga, förmodligen från sent 1200-tal, kunde kontrasteras mot Kristus. Missionären 
Þangbrandr har predikat sin tro i trakten och stöter vid ett tillfälle på den asatroende gamla 
kvinnan Steinunn. De konfronteras, och predikar i tur och ordning inför en folksamling. Mis-
sionären tror sig äntligen övertygat kvinnan om sin tro när hon utbrister: 
 

”Hefir þú heyrt þat”, sagði hon, ”er Þórr bauð Kristi á hólm, ok treystisk hann eigi at ber-
jask við Þór?” 
”Heyrt hefi ek þat, ”segir Þangbrandr, ”at Þórr væri ekki nema mold ok aska, þegar guð 
vildi eigi, at hann lifði.” 

                                                 
1 Wikander, 1978, s.65. 
2 Västergötlands runinskrifter, 1940-1970, s. 279. 
3 Västergötlands runinskrifter, 1940-1970, s. 280. 
4 Danske Runeinskrifter, 1983, (Dr.110 s. 121f., Dr.220 s. 185., Dr. 209 s. 82) 
5 Palm, s. 166., för en diskussion av Þórr vige-formeln se Kuusela, 2006. 
6 Södermanlands runeskrifter, 1924-1936, s. 106f. 
7 Södermanlands runinskrifter II, 1924-36, plansch 52 (Sö 111) resp. plansch 43 (Sö 86) 
8 Västergötlands runinskrifter, 1940-1970, s. 280. 
9 Bertell, 2003, s. 196. 
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”Veiztú,” segir hon, ”hverr brotit hefir skip þitt?” 
”Hvat segir þú til?”segir hann. 
”Þat mun ek segja þér,” segir hon. 
 

Braut fyrir bjôllo gæti, 
bônd ráku Val strandar, 
môgfellandi mellu, 
móstalls, Vísund allan; 
hlífðit Kristr, þá er kneyfði 
knôrr, málmfeta varra; 
lítt ætla ek, at gúð gætti 
Gylfa hreins at einu.1 

. 
”Har du hört”, sade hon, ”om när Tor utmanade Krist till holmgång, men han vågade inte kämpa 
mot Tor?” 
”Jag har hört”, svarade Tangbrand, ”att Tor vore ingenting annat än mull och aska, om inte Gud 
ville att han får leva.” 
”Vet du”, frågade hon, ”vem det är som brutit sönder ditt skepp?” 
”Vem tror du, att det är”, frågade han. 
”Det skall jag säga dig”, svarade hon: 
 

”Jättars baneman bröt 
fromme broders skepp, Höge asar drevo 
Havhästen upp på land. 
Illa, tycks mig, höll 
vite Krist sin hand 
över ditt skepp, som bräcktes  
i storm och bränning.”2 

 
En speciell typ av fynd benämns som ‘torshammarringar’, dessa är cirkelformade järnringar 
med en öppning, och på dessa hänger sedan små föremål, den vanligaste typen är hammar-
formade. De användes troligen som halsband. Nittiofem procent av alla torshammarringar 
funna på idag svenskt område, är funna i begravningar i Uppland, på gränsen till Söderman-
land, alltså kring östra Mälarlandskapen. Flest fynd har gjort nordöst och öst om Birka, åttio 
procent av fynden i Uppland. En mycket stor del av dessa är funna i eller ovanpå gravurnor. 
Detta har fått arkeologer att fästa stor vikt vid dessa torshammarringar som ett betydande 
inslag i en förkristen kremering- och begravningstradition. De är även funna i både mans- 
och kvinnogravar. Större delen av dessa torshammarringar är daterade mellan 900-1000-talet. 
Hammarringarna har antagits vara sakrala och att de hade någon form av religiös kultsignifi-
kans, dessutom har man försökt knyta dessa ringar till Freyja eftersom hon var ägare av 
Brísingamen. Man har också funnit ett ringformat smycke där en gravid kvinna med ett hals-
band är avbildad, detta antas märkligt nog avbilda ”den gravida Freyja”.3 Jag tror att det är 
långsökt att knyta dessa torshammarringar till Freyja, utan ser istället att denna vana är ett 
uttryck för torshammarens beskyddande karaktär, med dessa hammarsymboler ville man 
skydda graven. Det var typiskt att åkalla just Þórr i religionsskiftet.4 Þórr var trots allt 
Miðgarðs véurr ‘Midgårds värn’, vinr veðrliða ‘människornas vän’ och Ásgarðs verjandi 
‘Asgårds beskyddare’.  
   
 
 

                                                 
1 Brennu-Njáls saga, ÍF 12, 1954, s. 265. 
2 Njals saga, 1965, s. 164f. 
3 Andersson, 2005, s. 45ff. 
4 Kuusela, 2004, s.51f. 



 40

8.4. Gefjon - jungfruns dödsgudinna? 
  
I ett tidigt skede av Gylfaginning berättar Snorri om en kvinna som var av asarnas ätt och 
som heter Gefjon. Av kung Gylfi skulle hon få så mycket land som fyra oxar kan plöja upp 
på en dag och en natt. Hon var moder till fyra oxar som hon fått med en jätte. Berättelsen 
tjänar till att förklara hur dessa fyra oxar med hjälp av en plog plöjer så kraftigt att landet 
delades, och hur oxarna drog en del västerut vilken gavs namnet Själland. På det land där 
Gefjon plöjt uppstod Mälaren.1 Myten berättar alltså om hur Själland skapades, och Gefjon 
bör alltså enligt denna berättelse vara speciellt knuten till Danmark.  
 
I ett senare skede av Gylfaginning i kap.35 berättar Snorri att Gefjon är den fjärde av asyn-
jorna och att hon är jungfru, därför kommer alla som dör som ”jungfrur” i hennes tjänst:  
 

hon er mær, ok henni þióna þær er meyiar andask.2 
 
Hon är jungfru, och henne tjänar alla som dör som jungfrur.3 

 
Översättningen kanske inte är helt lyckad då just ordet ”jungfru” kan associeras med betydel-
sen av ”någon som är sexuellt oerfaren”. På fornisländska har just singular mær, ackusativ 
mey, plural meyiar flera betydelser; som jungfru, ung flicka, mö, ogift och tjänsteflicka.4 
Finnur Jónsson har påvisat hur ordet använts inom skaldediktningen med vitt skilda betydel-
ser: 
 
1.) mö, ogift flicka  
2.) dotter 
3.) hustru (ovanligt)  
4.) tärna, tjänsteflicka.5    
 
Vad som blir tydligt är att det inte är säkert att Snorri syftar på just ”jungfrur”, utan lika gär-
na kan syfta på tjänsteflickor, ogifta flickor, hustrur (ovanligt) eller döttrar.  
 
Uppgifterna som Snorri ger är motstridiga men det är ganska typiskt för Snorri, som inte har 
till syfte att försöka systematisera myterna på ett sammanhängande sätt, utan istället valt att 
låta dem utgöra grundvalen för blivande skalders kännedom om de gamla gudarna. I ett så-
dant sammanhang behöver inte uppgifterna stämma överens eller göras fullt begripliga, vi vet 
heller inte om Snorri blandat ihop sina källor, eller om han valt att själv ”krydda” sina histo-
rier. Till berättelsen om Gefjon och de fyra oxarna uppger Snorri skalden Bragi Boddason 
som upphovsman. Strofen som Snorri använder sig av har alltså ett ursprung ur Bragi Bodda-
sons Ragnarsdrapa från 800-talet, den äldsta skaldedikten vi känner till. De rader från Rag-
narsdrapa som omnämner Gefjon lyder: 
 

13. Gefjon dró frá Gylfa 
glôð djúprôðuls ôðla, 
svát af rennirauknum 
rauk, Danmarkar auka. 
bôru øxn ok átta 

                                                 
1 Gylfaginning, Snorres Edda, 1997, s. 31. 
2 Snorri Sturluson, Gylfaginning kap.35, Edda: Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 29. 
3 Gylfaginning, Snorres Edda, s.60. 
4 Zoëga, mær, 2004 [1910], s. 306., de Vries 1962, s. 399, MÆR, Cleasby-Vigfusson, [1874] 1957, s. 
443. 
5 Jónsson, mær, 1931. 
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ennitungl , Þars gingu 
fyr vinjeyjar víðri 
valrauf, fjogur haufuð. 

 
Gefjon trak, glad ved guldet, Danmarks forøgelse i rask fart bort fra Gylfe, så at der stod damp af 
trækdyrene; okserne bar fire hoveder og otte öjne, der de gik foran den store, løsrevne græsrige ø.1 
(Översättning: Finnur Jónsson) 

 
Forskarna är oense om Bragis motiv för sin dikt. En teori som lades fram av Hallvard Lie går 
ut på att tolka skaldedikten psykologiskt, och Lie föreställer sig då att Bragi Boddason inspi-
rerats av en sköld med mytiska bilder, vilken han fått i gåva. Peter Hallberg, Rudolf Simek 
och E.O.G. Turville-Petre är några av dem som ansluter sig till samma tolkning.2 Anne 
Holtsmark har efter en studie av Ragnarsdrápa slutit sig till att bilden på skölden framställer 
sådana ting som var okända på Island och som inte var i bruk på Norge. Den hjulplog som 
hon identifierat på skölden hör således samman med kung Ragnarr Loðbróks land (Skåne, 
Danmark eller England).3 
 
Berättelsen om hur Själland skapades behandlar Snorri mer ingående i Ynglingasagan. Berät-
telsen handlar om hur Óðínn genom sin trollkunnighet insåg att han skulle styra nordhalvan 
av världen, och därför skickade ut sina söner och döttrar att bebygga den. Óðínn tog sin bo-
ning Odense på ön som idag är Fyn, därefter lät han skicka ut Gefjon mot norr för att söka 
land. Hon mötte då den mytiske kung Gylfi som gav henne ett plogland. Då begav hon sig till 
Jôtunheim, och fick med en jätte fyra söner. Dessa fyra söner förvandlade hon sedan till oxar, 
vilka hon använde för att plöja landet hon fått och drog sedan detta land mot Fyn, vilket idag 
kallas Själland. Gefjon fick då gifta sig med Óðínns son Skjôldr, och de bosatte sig sedan i 
Lejre.4 Gefjon omnämns bland asynjorna på två ställen i Skáldskaparmál kap.33 och 55. Nå-
gon information om Gefjon ges inte här, annat än att hon räknas bland asynjorna. Hon är i 
Gylfaginning kap.1 och Ynglingasaga en människa, men beskrivs i Gylfaginning kap.35, 
Skáldskaparmál kap.33 och 55 som en gudinna. Detta kan tyckas märkligt, men är typiskt för 
Snorris sätt att återge de gamla myterna.   
 
I Lokasenna 20 smädar Loki Gefjon för att ha ska ha sålt sin gunst för ett smycke: 
 

Loki qvað. 
Þégi þú, Gefion! Þess mun ec nú geta, 
 er Þic glapþi at geði: 
Sveinn inn hvíti, er þér sigli gaf, 
 oc Þú lagðir lær yfir!5 
 
Loke kvad: 
”Tig du, Gefjon! Förtälja kan jag 
vem som fick dig på fall: 
ett smycke gav dig svennen den vite, 
du lade låren om honom.”6 

 

                                                 
1 Jónsson, 1912, s. 3.  
2 Hallberg, [1964] 2003, s. 22f., s.101, s.103f., s.113f., Simek, [1984] 2000, s. 260., Turville-Petre, 1964, 
s. 188. 
3 Holtsmark, 1944, s. 169ff. 
4 Ynglingasagan kap.5, Nordiska kungasagor I, 1992, s. 28. 
5 Lokasenna, Edda: die Lieder…, 1962, s. 100. 
6 Lokes träta 20, Den poetiska Eddan, 1993, s. 113. 
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Det är väl ovan citerade strof, i samband med hennes koppling till plogen och oxarna som 
fått en del forskare att se ett samband mellan Gefjon och Freyja eller Frigg. Tydligare blir 
kopplingen redan vid nästa strof, då Gefjon framställs som en völva (vô 
lva - spåkvinna), och Óðínn kommer till hennes försvar: 
 

Óðinn: 
Œrr ertu,Loki oc ørviti, 
 er Þú fær Þér Gefion at gremi, 
Þvíat aldar ørlôg hygg ec at hon ôll viti 
 iafngorla  sem ec.1 
 
Odin kvad: 
”Du är rasande, Loke, och rent från vettet, 
då du gör dig Gefjon gramse; 
jag tror hon vet lika väl som jag 
alla människors öden.”2 

 
Så menar t.ex. Folke Ström, att när Gefjon säljer sin gunst för ett smycke, ligger det nära till 
hands att se henne som en hypostas till Freyja, vilken i andra sammanhang beskylls för just 
detta. Gefjon, i samband med myten om plogningen påminner vidare om rituell plogning, 
vilket hör till fruktbarhetskulten, och därmed bör hon enligt Ström, ha haft en roll som frukt-
barhetsgudinna. Plogar har återfunnits i stort antal i just Danmark, i offermossar från brons-
åldern, vilket är mycket intressant då det styrker att Gefjon främst kan ha varit en dansk gu-
dinna.3 Turville-Petre ser i beskyllningen en parallell till en episod i Flateyjarbok, närmare 
bestämt Sôrla þáttr, där Freyja säljer sin gunst till fyra dvärgar för att vinna smycket Brísing-
amen.4 
 
Niels Lukman vill också hos Gefjon se en fruktbarhetsgudinna. Han refererar till en walesisk 
form av myten från 1100-talet, vilken i sin tur kan gå tillbaka på antik förlaga om Jasons 
plogning. Han återger den walesiska myten i korta drag: 
 

Et vildnis skal på én dag planeres, tilsås og høstes. Dôns søn Gofannon er den eneste dyr, der kan 
trække ploven, er Gwlwlydd´s to okser, men de skal først hentes højt oppe i Skotl., de er mennes-
ker, som Gud for deres synders skyld har omskabt til okser.5 

 
Lukman finner vidare paralleller i namnen på huvudpersonerna i de båda plöjningshistorier-
na. I myten om Gefjon heter kungen Gylfi och i den walesiska Gwlwlydd, på samma sätt som 
Gefjon i den danska myten blir till Gofannon i den walesiska. Han menar vidare att dessa 
namn kan ha förbindelse med engelska ord från 1100-talet: geofon, geofen (ang.sax. geban), 
vilka i anglosaxisk poesi betecknar sjön/havet (det givande). Lukman resonerar kring hypote-
tiska spår av gudinnans namn i flodnamn där gifel eller yeovil ingår i namnledet.6 Sambandet 
mellan Gefjon och den walesiska varianten skulle alltså enligt Lukmans tolkning bero på att 
den senare lånat motivet från Danmark, vilken i sin tur lånat det från antikens myter om Ja-
sons plogning.       
 
Britt-Mari Näsström sammanställer kategoriskt Gefjon med Freyja, och menar att de har för 
många egenskaper gemensamt för att det skulle kunna ignoreras (de är båda skickliga med 
                                                 
1 Locasenna, Edda: die Lieder... , 1962, s.100. 
2 Lokes träta 21, Den poetiska Eddan, 1993, s. 113. 
3 Ström, 1999 [1961], s. 189., om den rituella plogningen s. 23. 
4 Turville-Petre, 1964, s. 176, 188. 
5 Lukman, 1960, s. 228. 
6 Lukman, 1960, s. 228f. 



 43

svek och magi, de är båda dödsgudinnor, och de anspelar båda på en i myterna sexuell natur). 
Freyjas tillnamn Gefn påminner även om just Gefjon. Näsström utvecklar dock innebörden 
av att Gefjon kallas för jungfru, och menar att detta inte bör ses som ”sexuellt oerfaren” utan 
snarare som ogift (se ovan). Detta förklarar således varför hon i myterna kan framställas som 
sexuellt aktiv. Namnet Gefjon har betydelsen ‘den givande’, och Näsström påpekar att nam-
net är ett vanligt gudinnenamn på kontinenten. Hon menar att det i Lokasenna anspelas på att 
det är Loki som givit henne smycket, i betalning för en natt med gudinnan.1 Anders Bæksted 
har en annan åsikt om Lokasenna, och tänker sig att det i Lokis beskyllning är den jätte med 
vilken hon avlat oxarna som åsyftas.2 Den sexuella rollen hos Gefjon får ytterligare stöd hos 
Vilhelm Kiil, som in absurdum propagerar för att gudinnan aktivt kombinerade prostitution 
med spådom. Argumentet vilar i stort på ovan citerade strofer ur Lokasenna, där Kiil menar 
att hon först sålde sin gunst för smycket och jämför det med att hon sedan sägs vara en kun-
nig spåkvinna. Detta jämförs vidare med en farandi kona, fornnordisk spåkvinna som for 
från gård till gård och, enligt Kiil, bedrev någon form av prostitution. Han menar att ordet 
volva används synonymt med vina ‘älskarinna’ i ett flertal norröna texter, han ger ett exem-
pel på detta när skalden Holmgarða Refr skáld kallar havsgudinnan Rán för Gymis vôlva.   
Kiil anser att strofen djúprôðul œðla från Ragnarsdrápa bör översättas med ”lønn for erotisk 
oppflamming”, och argumenterar för att det stödjer hans hypotes. Dessutom anser Kiil att 
Gefjon kombinerar prostitution med spådom och hänvisar till Lokasenna 20-21.3  
 
Namnet Gefjon i förhållande till Freyjas namnform Gefn har vållat en hel del bekymmer. Det 
har vanligtvis, som hos Näsström, tolkats som samma namn (Gefjon = Freyja-Gefn). Ett tidi-
gare försök att förstå namnet gjordes av Albert Morey Sturlevant. Han skriver i en kort essä 
om ordens morfologi. Formen Gef- är samma hos båda namnen och har ett samband i bety-
delsen ‘produktionsförmåga’. Detta blir i formen Gef-n likställt med ‘att ge’, och skulle be-
tyda ‘hon som ger välstånd eller lycka’. Gefj-on blir till hon som ‘generöst ger välstånd’, 
eller i formen efj-un ‘ger styrka’.4 Resultatet av Sturlevants essä skulle kunna innebära att 
Gefjon trots allt bör förstås som en fristående gudinna, eller i annat fall som en annan aspekt 
av Freyja. Holtsmark menar just detta; Gefjon är en hypostas (uppenbarelse under annat 
namn) för Freyja. För honom var Gefjon en fristående asynja, hon var enligt Snorri en s.k. 
farandi kona, en lösaktig kvinna.5  
 
Bretasagan, vilken är en sen riddarsaga berättar om hur sagans hjälte Brutus beträder ett 
tempel tillägnat Saturnus, Jupiter och Gefjon. Dessa gudar kallas även för Oðínn, Þórr och 
Gefjon. Brutus offrar en ko till Gefjon och utfrågar gudinnan om framtiden. Brutus övernat-
tar i templet och på natten uppenbarar sig Gefjon för honom, och hon lovar honom ett mäk-
tigt kungarike. Riket visar sig senare i sagan bli England vilket grundläggs av Brutus.6 Gef-
jons namn har konsekvent översatts med Diana i helgonsagor under medeltiden (t.ex. Ións 
saga postola, Post. 462, Páls saga, Post. 223, Agathu saga, Katrinu saga, Nikulas saga och 
Clemens saga). Anledningen var att Diana/Artemis ansågs vara ”häxornas gudinna” under 
medeltiden och med henne förknippades en tillhörande kult av prästinnor. Gefjon blir alltså 
en interpretatio norrœna av Diana. Gefjon har alltså under missionstid stått som en farlig 
trollkunnig gudinna och hennes kult har förknippats med sexualitet. Snorri kunde under sin 
tid läsa i tidens stora uppslagsbok, Isidor av Sevillas Etymologiae, att Diana var en jungfru 

                                                 
1 Näsström, 2002, s. 156f. 
2 Bæksted, 1970, s. 191. 
3 Kiil, 1965, s. 63ff. 
4 Sturlevant, 1952, s. 166f. 
5 Holtsmark, 1964, s. 69. 
6 Näsström, 2002, s. 156.  



 44

och syster till Apollo, och tillika månen och vägarnas gudinna. Detta kan vara anledningen 
till att Snorri skriver om Gefjon som en mö och att de som dött som jungfrur tjänar henne i 
det hinsides. Han använder för ”tjäna” det isländska þióna, ett ord som var vanligt under hans 
tid inom kyrkan men ordet kan likaväl användas i betydelsen ”att tjäna en hednisk gudinna”. 
Gefjon som en mö/jungfru ska då tjäna till kontrasten mot den heliga jungfru Maria.1 Anne 
Holtsmark sammanfattar sin syn på Gefjon på följande sätt: 
 

Legendene oversetter Diana med Gefion, grunnen er en viss likhet i kulthus, en flerhet av prestin-
ner, hofgyðiur. Isidor og andre lærde som skriver av etter ham, forteller hun er virgo, da må vel 
Gefion også være det. Men dermed blir hun den selvfølgelige hedenske vrangtolkning av kristen-
dommens store virgo , den hellige Maria.2 

 
Något som stärker tilltron till att Gefjon kan ha varit de unga kvinnornas gudinna antyds i en 
episod av Flateyjarbók, närmare bestämt Vôlsa þáttr. I den ofta citerade och omskrivna epi-
soden berättas om hur en hästlem går runt bland gårdens kvinnor, omtalas gudinnan Gefjon. 
Det är när denna konserverade hästlem (vôlsi) gått ett varv kring de församlade kvinnorna på 
bondgården, och ska falla i händerna på den unga bonddottern som hon kväder: 
 

Þess suer ek vid Gefion 
ok vid gudin ônnur 
at ek naudig tek 
vit nosa raudum.3  

 
Det svär jag vid Gefjon 
och vid andra gudinnor 
att jag nödgad 
tar i den röda lemmen4 

 
Ovan citerade strof är av intresse, den sammanför gudinnan Gefjon med unga kvinnor. Den 
ger också sken av att den unga bonddottern inte ville delta i den sexuella riten, och därmed 
främst åkallade Gefjon för att styrka sina ord och uttala sitt avståndstagande från kultakten. 
Att bonddottern i detta avseende väljer att åberopa just Gefjon, skulle i så fall betyda att gu-
dinnan kan vara unga kvinnors (meyiar) gudinna. Det är vid hennes namn den unga kvinnan 
svär, och kultiskt vore det märkligt om hon svor vid någon gudinna som saknade betydelse i 
avseendet. Detta strider då mot Näsströms tolkning av gudinnan. Om nu bonddottern syftade 
på gudinnan Freyja, vore det märkligt för att inte säga ologiskt, att åberopa en sexuellt laddad 
fruktbarhetsgudinna i avseende att ta avstånd från en sexuell kultisk aktivitet.     
 
Hilda R. Ellis-Davidson ser episoden med völsen och avståndstagandet från den ”falliska 
kulten” i förhållande till senare sagorna ur Hauksbók, där Gefjon identifieras med antika 
jungfrugudinnor, och menar att det är argument för att inte identifiera Gefjon som Freyja (el-
ler Frigg). Hon menar vidare att Gefjon bör ha haft en egen kult eftersom hennes namn dyker 
upp i ett par danska ortnamn som Gevnø och Gentofte.5  Hypotesen om ortnamn stödjer sig 
på en lång essä av Axel Olrik, där han försöker undersöka vem gudinnan var och vilken 

                                                 
1 Holtsmark, 1964, s.70f. (Ións saga postola, Post. 462, Páls saga, Post. 223, Agathu saga, Katrinu saga, 
Nikulas saga och Clemens saga i Heliagra Manna Sögur I s. 16f., s. 417 II, s. 30, Arnamagnæanska Sam-
lingen M 645, s. 36f.) 
2 Holtsmark, 1964, s. 71. 
3 Flateyjarbók, II, 1945, s. 444. 
4 Näsström, 2002, s. 264.  
5 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 75., Turville-Petre är mer tveksam till om ortnamnen verkligen speglar 
en kult till Gefjon se; Turville-Petre, 1964, s. 188. 
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funktion hon haft. Han menar liksom flera forskare att Gefjon tillhör samma typ av gudinnor 
som Freyja och Frigg. Plogmotivet gör att hon står nära åkerbruket. Han ser i plogmotivet att 
det är spritt från Norden till Nordtyskland, och grundar en teori som går ut på att myten är 
sprungen ”i plöjeskik og rimeligvis også i plöjesagnene.”1 Folksagor tar upp mycket plats i 
Olriks essä, och då det idag allmänt betraktas som föråldrat med ett evolutionistiskt förhåll-
ningssätt i mytforskningen, lämnas det här utanför. Gefjons namn menar Olrik återfinns i de 
danska ortnamnen Gevnø, Gentofte, Gevninge och ett par idag försvunna Gefnewathe och 
Gieffnskouff. Slutsatsen av Olriks essä med dess tillägg, blir att han i gudinnan ser ett person-
ligt förhållande till just Själland.2 Det vore intressant att undersöka dessa ortnamn på nytt för 
att se vilken bärkraft argumenten verkligen har. Hypotesen om att Gefjon står i en intim rela-
tion till just Danmark är intressant och med tanke på bevarat mytmaterial kan tanken inte 
uteslutas.   
 
Rudolf Simek ser i Gefjons namn, som ”den givande”, en potentiell fruktbarhetsgudinna och 
skyddsgudinna. Han menar att dessa egenskaper är vanliga hos germanska gudinnor, och på-
pekar att episoden ur Lokasenna på grund av sin sena komposition och sitt stereotypiska 
mönster, inte bör vara tongivande för synen på gudinnan.3 Jan de Vries vill också se att Gef-
jons namn bör syfta på ‘den rikligt givande’. Han drar paralleller till sydgermanska gudinne-
namn, vilkas namn han ser som synonyma till Gefjon, t.ex. Aalagabiae och Gabiae.4 
 
Gefjon kan alltså ha varit de unga kvinnornas, eller jungfrurnas gudinna. Mycket talar för 
detta, och även om hon har påfallande likheter med Freyja ansluter jag mig till tolkningen om 
att hon trots allt bör ses som en fristående gudinna, möjligen kan hon ha varit en dansk lokal 
hypostas av Freyja. Att hon skulle höra till asynjorna låter dock märkligt med tanke på hen-
nes rituella koppling till plogning, vilket bl.a. Ström påpekat.5 Det vore naturligare att se Gef-
jon som en av vanerna, och anta att det är Snorri som placerat henne bland asynjorna. Ellis-
Davidson menar också att Gefjon tillhörde just vanakulten, men tillägger också att hon är en 
av s.k. ”gåtfulla gudarna”, de som vi inte vet mycket om.6  
 
Bara Snorri ger oss uppgiften om att hon var en dödsgudinna, som råder över ett dödsrike för 
unga kvinnor. Många forskare vill se Gefjon som en hypostas av Freyja, och tillnamnet Gefn 
talar för att så kan vara fallet, men då bör man troligen se Gefjon som en dansk lokal variant 
av Freyja vilken samtidigt kunde föreställas fristående med egen kult. Det skulle i så fall be-
tyda att Freyja och Gefjons ”dödsriken” är sammanflätade. Till Gefjon/Freyja kommer de 
unga kvinnorna och hälften av dem som fallit. Näsström ser som sagt de två gudinnorna som 
en. I ett större mytologiskt perspektiv kan detta rike uppgå i dödsriket Hel, som på ett myto-
logiskt plan hör samman med andra dödsriken. Jag kommer att utveckla denna tanke senare i 
uppsatsen under rubriken ”Hel, vägen till en gudinna eller ett dödsrike?”.  
 
 
8.5 Rán och de som drunknat 
 
I den fornnordiska mytologin, som den framträder i eddadiktningen, är gudinnan (jättinnan?) 
Rán maka till havsguden eller jätten Ægir (det råder oklarhet om vilket). Deras barn är vå-

                                                 
1 Olrik, 1910, s. 7. 
2 Olrik, 1910, s. 1ff. 
3 Simek, Gefjon, [1984] 2000, s. 102. 
4 de Vries, 1957, s. 293 
5 Ström, 1999, s.189. 
6 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 163. 
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gorna som kan vara nog så farliga för de sjöfarande nordmännen. I Snorris Skáldskaparmál 
kap.33 berättas det att vid ett gille som Ægir höll så ”upptäckte asarna att Rán ägde ett nät 
som hon hade för att fånga alla män som kom ut på havet”.1  Rán omtalas inte i den myto-
logiska poesin, utan framträder i skaldepoesin och de isländska sagorna. I Egils saga Skalla-
Grímssonar klagar Egil över sina förlorade söner, framförallt älsklingssonen Bôðvarr, vilken 
Rán berövat honom. Han diktar då den mästerliga skaldedikten Sonatorrek : 

 
6. Grimt vôrum hlið, 
Þats hrônn of braut 
fôður míns 
á frængarði. 
veitk ófult 
ok opit standa 
sonar skarð, 
es mér sær of vann. 
 
7. Mjôk hefr Rôn 
of rysktan mik; 
emk ofsnauðr 
at ástvinum 
sleit marr bônð 
minnar ættar, 
snaran Þátt 
af sjôlfum mér. 
 
8. Veizt, ef sôk 
sverði of rækak, 
vas ôlsmið 
allra tíma; 
hroða válbrœðr 
ef viða mættak, 
fórk ægis 
andvígr manni.2 
 

Hårt för mig 
var hålet som 
havet slet i 
min faders släktrad. 
Jag vet att gapet 
ska stå ofyllt, 
såret efter sonen 
som havet tog.  
 
Mycket har Ran  
ryckt från mig, 
jag har berövats 
alla som jag älskat. 
Havet slet alla 
min släkts band, 
en hård tamp 
av mig själv.  
 
Jag vet, om svärdet 
dög i denna sak, 
att ölsmedens 
levnad var över. 
Om jag mäktade 
gick jag till strid 
mot Ägir och  
hans hustru. 3 

 
    

 
I de ovan tre citerade stroferna framgår det att det är gudinnan Rán berövat Egil en av hans 
älskade söner, och att han vill hämnas det som han anser vara en oförrätt mot honom. Simek 
påpekar att Rán, av de sjöfarande nordmännen ansågs vara den grymma, vilda sidan av havet, 
till skillnad mot Ægir som personifierade havets vänliga sida. Rán ansågs vidare härska över 
ett dödsrike på havets botten dit de som drunknat vistas. Egils reaktion över att Rán berövat 
honom en son förklaras etymologiskt med ordet Rán, som närmast skulle betyda ‘rånare’, 
‘plundrare’ eller ‘den som rövar bort’.4 Havet har alltså ”rövat bort” Egils son från honom, 
vilket kanske bör ses som om att hans son inte gick en värdig död till mötes. Andreas Nord-
berg påpekar att just Sonatorrek behandlar flera eskatologiska motiv och att de på ett ratio-
nellt plan inte kan kombineras. I dikten kombinerar Egil föreställningar om döden hos Rán (i 
havet), i graven och Hel samt hos gudarna i deras boningar i gudavärlden (Valhôll). Förklar-
ingen kan mycket väl vara som Nordberg framhåller, att det på ett kosmologiskt plan är möj-
ligt att tala om flera dödsriken, men att det i den mer intuitiva relationen till de döda inte är 
                                                 
1 Skáldskaparmál kap.33, Den poetiska eddan, s. 139, fisl.: ”Þá urðu Æsir þess varir at Rán átti net þat er 
hon veiddi í menn alla þá er á sæ kómu.”: Skáldskaparmál 33, Edda: Skáldskaparmál 1: Introduction, 
Text and Notes, 1998, s. 41. 
2 Den Norsk-islandske Skjaldedigtning B1, 1973, s. 34f. 
3 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s.224. 
4 de Vries, ”rán”, 1962, s. 433., Jónsson, ”rán”, 1931, s. 459.  
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det. Det är så man bör förstå att de som drunknat ibland kunde tänkas vistas hos Rán i ett 
dödsrike under havet, men att denna föreställning inte uteslöt andra motsägelsefulla uppfatt-
ningar om den dödes hinsides liv.1 Ellis-Davidson ser i skaldediktningen en hånfull form av 
humor när det talas om att de döda vistas hos Ægirs och Ráns sal, och menar att detta inte bör 
betraktas som ett seriöst mytstoff.2 
 
I Eyrbyggja saga berättas det om ett flertal män som drunknat och när man senare förberedde 
för att dricka arvöl över dessa hände något oväntat. När gästerna kommit till arvölet och satt 
sig ned vid bänkarna kom de som drunknat (Þórodd och hans följeslagare) genomvåta in i 
stugan: 
 

Menn fôgnuðu vel Þóroddi því at þetta þótti góð fyrirburðr, því at þá hôfðu menn þat fyrir satt at þá væri 
mônnum vel fagnat at Ránar ef sædauðir menn vitjuði erfis síns.3 

 
Torodd blev väl mottagen, ty detta ansågs för ett gott tecken. Man trodde nämligen dåförtiden, att 
om drunknade kommo till sitt eget arvöl, betydde det att de blivit väl mottagna hos Ran.4 

 
För att återgå till Snorris Skáldskaparmál kap.33 talas det även om att Rán ägde ett nät som 
hon fångade alla män i som kom ut på havet: ”…at Rán átti net þat er hon veiddi í menn alla 
þá er á sæ kómu.”5 
 
Anders Bæksted tänker sig att Rán använder sig av detta nät för att fiska upp drunknade sjö-
män, och tanken är trolig på ett mytologiskt plan.6 Skáldskaparmál är författat i syfte att fun-
gera som hjälpmedel åt blivande skalder, och motivet med Ráns nät bör kanske bäst förstås 
mot en sådan bakgrund. Motivet tjänar främst till att utgöra kenningar för skalden, då han 
talar om hur det vilda havet ibland kunde beröva sjöfarare livet. I Völsungasagan, som är av 
relativt sent datum, omnämns Ráns nät i samband med att gudarna Óðínn, Hœnir och Loki 
tagits tillfånga av Hreidmar, eftersom det att Loki dödat hans bror Ottr (Utter) med en sten. 
Gudarna skickar iväg Loki att ordna vad han ställt till med, och inbringa den lösensumma i 
guld som krävs för att Hreidmar skall låta dem gå fria. Loki lånar då nätet av havsgudinnan 
Rán, för att i Andvariforsen fånga Andvari, som lever i en gäddas hamn (skepnad).7 
 
I Skáldskaparmál kap.25 omnämns Ráns och Ægirs nio döttrar, och då har de likheten att de 
oftast omnämns som vilda vågor. Då bör alltså även de, i likhet med sin mytologiska mor, ses 
som den vilda sidan av havet, den delen av havet som är farlig för sjöfararen. En tanke kan 
vara att de bör ses som olika delar av Rán. Hon är vågorna och de farliga havsstormarna och 
hennes make är hela havet, de är alltså båda metaforer för havet och dess olika egenskaper. 
Mytmotiv kring Ægir och Rán bör därför inte ha tolkats bokstavligen, utan det var kärnan i 
myter kring havet som togs till vara. Ráns nio döttrar kan alltså på det sättet sammanfalla 
med henne själv och gudinnan kan mycket väl vara en del av havet, d.v.s. Ægir. Jag tolkar 
Ráns dödsrike som att det är ”döden i havet” med en mytologisk föreställning om ett dödsri-
ke, och kan därmed mycket väl sammanfalla med föreställningen om Hel. Rán berövar sjöfa-
raren livet och hennes dödsrike uppgår i den vidare föreställningen om Hel. Ulf Drobin har i 
en artikel visat att myter sällan existerar i en fixerad form, och att de episka motiv som före-
                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 269ff. 
2 Ellis-Davidson, 1988, s. 210. 
3 Eyrbyggja saga, ÍF 4, 1935, s. 148.,. 
4 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s.135. 
5 Snorri Sturluson, Edda: Skáldskaparmál 1: Introduction, Text and Notes, 1998, s. 41. 
6 Bæksted, 1965,s. 192. 
7 Völsungasagan, 2001, s. 70f. 
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kommer därmed kan kombineras och varieras, utan att kärnan för den skull går förlorad.1 
Régis Boyer menar att då substantivet rán är ett neutrum så skulle det kunna vara en del av 
Ægir, vilken han i dumeziliansk anda, härleder till grekiska havsguden Okeanos.2 En tanke 
som jag kan tycka vara aningen långsökt och som saknar en övertygande argumentation.  
 
Rán och hennes döttrar är alltså det vilda havet, det farliga havet, som kan beröva sjöfararen 
livet. Hennes våldsamma karaktär framgår även i Háttatal 19, verslistan i Snorris Edda: 
 

Segl skekr of hlyn –Huglar–  
(hvast drífa skip) rasta, 
en fôll of gram Gylli 
grunn (djúp) hata [unna]; 
ne Rán við(r) hafhreinum 
háraust – skapar flaustum –  
(hrônn fyrir húfi þunnum 
heil klofnar) frið – deilu.3 
      
Seglen skakar över fursten på ström- 
mens  [havets] lönn [skeppet], de 
grunda bränningarna vid Hugl är 
farliga för vågornas Gylle [skeppet] 
(höga skepp far snabbt fram). den  
högröstade Ran ordnar inte frid för 
havsrenen [skeppet], hon skapar 
kamp för fartygen (hela vågen klyvs 
framför den smala bogen).4 

 
Margaret Clunies Ross har en tanke, som kan tyckas något långsökt, när det gäller de vilda 
vågorna i förhållande till havet. Hon menar att man bör se ett incestuöst förhållande mellan 
Ægir och hans nio döttrar, och att förklaringen är att dessa vågor försöker undkomma sin far, 
vilket ger upphov till de våldsamma vågorna! Hennes argument är en slags förklaringsmodell 
till guden Heimdallrs födelse, eftersom hans mödrar omtalas som nio jättinnor, och Clunies 
Ross menar att då de fruktbara havsvågorna blandas med jorden (det ktoniska) vid stranden, 
gav detta upphov till guden.5 En äldre tolkning av Rán som är ännu mer långsökt än den om 
det incestuösa förhållandet, återfinns hos O. Schoning som i sin artikel från 1903 vill härleda 
jättarnas släkte till en slags likätande demoner. Havet är hos Schoning ett dödsrike i likhet 
med Jôtunheim, vilket han då anser vara ett dödsrike. Rán blir i Schonings föreställnings-
värld till en likätande demon som äter de människor hon fångar upp i sitt nät!6 Carl von Sy-
dow som i ett arbete från 1920 kritiskt granskat Schoning, och punkt för punkt avfärdat den-
nes resultat, avfärdar även teorin om en likätande ”demon-Rán”.7 
 
Anne Holtsmark ställer sig kritisk till Rán som en faktisk dyrkad gudinna hos det förkristna 
nordiska folket, och vill hellre enbart se Rán som ett skaldemotiv: 
 

Myten om Rán hører til blant sjøfarere, den er kjent fra isl. Overlevning, og det er ikke funnet spor 
av den utanfor vn. Den gjør inntrykk a å være en skaldisk myte.8 

                                                 
1 Drobin, 1968, s.19ff. 
2 Boyer, 2000, s. 34. 
3 Snorri Sturluson, Edda: Háttatal, [1991] 1999, s. 13. 
4 Háttatal 19, Snorres Edda, 1997, s.232. 
5 Clunies Ross, 1996, s. 213. 
6 Schoning, 1903, s. 45. 
7 Sydow, C.W, 1920, s.18. 
8 Holtsmark, 1968, s. 655. 
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Gro Steinsland menar att det i skaldediktning, eddadiktning och saga många gånger ges ex-
empel på mötet med döden som en erotisk upplevelse. Det är främst den som dött i kamp, 
eller omkommit på havet, som förenas med dödsgudinnan på ett erotiskt vis. Motivet be-
skrivs av Steinsland som ett dödsbröllop, och träder i kraft när den döde upptas i det hinsides 
bortom den profana tillvaron. Hon ger exempel på sådana föreningar av erotisk karaktär när 
den döde möter Rán: 
 

Dødsopplevelsen kan omtales som et bryllup. Det kan for eksempel hete at det døende eller den 
døde ”bestiger Rans seng”. Ran er en jotunkvinne som råder i havet. Hun omgir sig med ni vakre 
døtre. Kvinnene fanger opp menn som er i ferd med å forlise. Druknende menn opplever døden 
som et kjærlig favntak med kvinnemaktene i havet.1 
 

Ett liknande motiv med en erotisk underton återfinns i den anonyma dikten Plácitúsdrápa 17: 
 
Þás auðskiptis eptir 
almilds konu dvalði 
( væn leizk hodd-Gefn 

 hônum ) 
hjôrlundr á skæ sunda; 
hreins varð heggr við sína 
hraustr, þás gekk af flausti, 
auðar eiginbrúði 
óviljandi at skiljask. 

 
Da manden holdt den alfromme mands hustru tilbage på skibet; kvinden syntes ham smuk; den ta-
pre mand måtte mod sin vilje skilles fra sin hustru,da han gik fra borde. 2 
(Översättning: Finnur Jónsson) 

 
I tidigare nämnda Sonatorrek strof 10 sägs det att Egils son färdas á munvega, vilket av Karl 
G. Johansson översätts till att han ”död försvann på glädjens väg” och i en not till strofen 
förklarar att det är vägen till Valhôll som åsyftas3. Det är förmodligen en felöversättning, då 
både Olof Sundqvist samt Gro Steinsland översätter det med ”on the paths of desire”4 respek-
tive ”på lystens vei”5, som då rimmar bättre med tanken om ett erotiskt möte mellan Bôðvarr 
och Rán. Ett förslag till en annan översättning av raderna á munvega har getts av Aðalsteins-
son, som i en essä kritiskt granskar Sonartorreks olika översättningar. Nyckelordet i strofen 
är munvega och strofens betydelse är beroende av hur man väljer att tolka detta uttryck. Suf-
fixet betyder ‘vägar’ och ställer inte till med några svårigheter. Förleden munr, m.gen. munar 
eller muns  är gammalt i de nordiska språken och kan ha tre betydelser: 
 

1) sinne, tanke, själ 
2) lust, längtan, vilja eller glädje 
3) kärlek   

 
Aðalsteinsson tolkar munvega i den första betydelsen. Det är sinnets eller den andliga sfären 
som den avlidne övergått till. Att tolka det som att strofen berör glädje är inte aktuellt för 
Aðalsteinsson. Det passar inte in i sammanhanget, då en nedbruten Egil sörjer sin döda son. 
Han menar att Egil i dikten bara talar om att hans son lämnat livet på tankens, sinnets eller 

                                                 
1 Steinsland, 1997, s. 103. 
2 Jónsson, 1912, s. 611. 
3 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 225, not till strofen på s. 274. 
4 Sundqvist, 2000, s. 264f. 
5 Steinsland, 1994, s. 144.  
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själens vägar, vilket kan ses som ett uttryck för att han är död. Ingen precisering ges av vart 
han kommit efter döden. Han anser inte att Bôðvarr kommit till Valhôll, utan lämnar destina-
tionen ospecificerad.1  
 
I Friðþjófs saga, som är av relativt sen, sägs det att det är tursamt att föra med sig guldföre-
mål på havet utifall att man skulle gå förlorad. Hjälten fördelar därför guldstycken bland sin 
besättning när de överraskas av en storm, vilket då skulle hjälpa dem om de kommer till Ráns 
sal. Varpå han säger att: 
 

”Nú er víst, at til Ránar skal fara, ok búumst vaskliga, ok skal hverr gull hafa á sér ok höggva í 
sundr hringinn Ingibjargarnaut, ok skiptum með oss.2 
 
”Nu tycks det mig troligast, fortsatte han, att några av våra män måste fara till Ran, men då vi 
kommer dit, torde vi inte synas skickade för färden, om vi inte rustar oss raskt. Jag finner det råd-
ligt, att var man bär guld på sig.”3  

 
Varför Rán här vill att de döda ska ge henne guld vid sin ankomst förblir dunkelt, men kan-
ske får de döda enligt denna föreställning inte tillträde till dödsriket utan betalning med guld. 
En annan förklaring står kanske att finna i Skáldskaparmál kap.33, där guldet kopplas till 
Ægir. Bakgrunden som Snorri ger till detta är att havsguden håller ett gille för de andra gu-
darna och när de satt sig: 
 

”…þá lét Ægir bera inn á hallargólf lýsigull þat er birti ok lýsti hôllina sem eldr ok þat var þar haft 
fyrir ljós at hans v[eizl]u svá sem í Vallhôllu váru sverðin fyrir eld.”4  
 
 ”…lät Ägir bära in lysguld i hallen. Det strålade och lyste upp hallen som eld och han hade det 
istället för ljus på gillet, på samma sätt som svärden var istället för eld i Valhall.”5  

 
Är det denna föreställning som ligger bakom guldets betydelse för den som drunknar i 
Friðþjófs saga? Snorri hänvisar i samma kapitel till hur denna föreställning utnyttjas av skal-
den Bragi: 
 

Eld of þák af jôfri     
ôlna bekks við drykkju,     
 - þat gaf -  Fjôlnis fjalla -  
med fulli mér stillir.6 
 
Jag mottog från fursten makrillbänkens  
[havets] eld [guld] för fjäll-Fjölnes 
[jättens] dryck [skaldskapen]. Härskaren 
gav mig det i ett kärl.7 

 
Britt-Mari Näsström tycker sig se en likhet mellan havets dödsrike och Valhôll. Likheten 
ligger i att Ægir och Ráns hall liksom Valhôll var upplyst av lysande guld, och att de båda 
skildras som strålande. Båda hallarna var dessutom fyllda av mat och öl. Havets dödsrike bör 
därför kännetecknas som ett Valhôll för de havsdöda, enligt Näsström. Hon menar vidare att 

                                                 
1 Aðalsteinsson, 1991, s. 12f. 
2 Friðþjófs saga ins frækna, Fornaldar sögur Norðurlanda III, 1950, s. 86. 
3 Fritjof den djärves saga, Fornnordiska sagor, 1984, s. 60. 
4 Snorri Sturluson, Edda: Skáldskaparmál 1, 1998, s. 40f. 
5 Skáldskaparmál kap.33, Snorres Edda, 1997, s. 139. 
6 Snorri Sturluson, Edda: Skáldskaparmál 1, 1998, s. 41. 
7 Skáldskaparmál kap. 33, Snorres Edda, 1997, s. 140. 
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de döda som drunknat kan ses som offer till Rán, och att guldet som glimmar på havsbotten, 
av skaldedikten uppfattas som en parallell till Rhenguldet.1 Att drunkna med guld har alltså 
en potentiell betydelse av att få tillträde i dödsriket under havet, eller åtminstone till dess ski-
nande sal, om vi får tro Friðþjófs saga. Varför förblir ett mysterium och kan mycket väl vara 
ett litterärt motiv som ”glidit samman” med föreställningen om havets guld.  
 
Rán och Ægirs sal är inte bara hemvist för drunknade sjömän, utan den omnämns också i 
eddadiktningen på ett sätt som får den att ännu mer påminna om föreställningen om Valhôll. 
Den mest berömda av de dikter som omnämner denna sal är Lokasenna, där Ægir bjudit in 
gudarna till sin sal och tillrett öl åt dem i en stor kittel. Han kopplas även i skaldediktningen 
ihop med just sin ölkittel, vilket påminner om Óðínns roll som skaldemjödets gud. De nio 
döttrarna kan kanske på detta sätt även påminna om Óðínns valkyrjor, när de med sin för-
ödande kraft fyller haven med döda, vilka Rán sedan fiskar upp. Kanske hon här även kan 
tänkas välja ut de som är värdiga att vistas i Ægirs sal, och att de som drunknar med guld 
anses värdiga att fångas i hennes nät? Även motivet med Óðínns raseri finner paralleller med 
det vilda, rasande havet som kommer till uttryck genom Rán och deras döttrar. Tanken att de 
båda salarna liknar varandra är den att Ægirs och Ráns sal kan basera sig på föreställningen 
om Valhôll, eller härledas ur samma stoff som formade Valhôll, d.v.s. format efter en profan 
förebild där främst skaldernas ”idealhallar” utgjorde ett ledmotiv. 
 
 
8.6. Loki och jättarna som likätande demoner 
 
Loki anses vara en av de mest problematiska gudarna i den fornnordiska gudavärlden. Guden 
är omskriven och omdebatterad och hans väsen är höljt i dunkel.2 Han har en roll som på-
minner om en trickster. Detta var utgångspunkten för Jan de Vries i hans arbete om Loki.3 
Just trickstern är den roll som många forskare tänkt sig hos Loki, då hans roll i myterna oftast 
sammanfaller med tricksterns ”hjälpande och stjälpande” funktioner. Schoning har menat att 
Lokis roll bäst förklaras genom hans förbindelse med gudinnan Hel. Då Loki avlar barn med 
jättinnan Angrboða blir deras avkomma Hel, Fenrir och Jôrmungandr och när de kommer till 
världen rubbas ordningen. Hel bör enligt denna uppfattning ses som ett äldre väsen, en under-
jordens gudinna, vars funktion som en dödsgudinna med tiden uppslukas av Loki! Schoning 
tänker sig att Hel och Loki hör till olika typer av folktro där den äldre – Hel – uppgår i den 
nya Loki. Som skäl anför Schoning en jämförelse med den grekiska mytologin, och jämför 
med gudarna Hades som från början antas vara en likdemon/djävul och Persephone, som den 
ursprungliga dödsrikesgudinnan. Till denna teori kopplar Schoning Jôtunheimr som Lokis 
dödsrike, där jättarnas funktion är som likätande demoner. Jôtunheimr ska vidare, enligt 
Schoning, ses som ett dödsrike som hör till norsk folktro, och enligt honom blir då även Loki 
inget annat än en likätande demon.4 Ett av hans argument var att då Loki i ”Färden till Ut-
garðaloki” i Gylfaginning kap.46 tävlar mot Logi (elden) i en kappätningstävling, var målet 
att äta upp mest kött utplacerat på ett tråg. Loki förlorar den tävlingen eftersom Logi även 
förtär tråget, och då menar Schoning att Loki i egenskap av likätande demon endast gnager 
av köttet från benen vilket en äkta ”likdemon” skulle ha gjort! Jag utgår ifrån att Schoning 
läst myten som om det nu var mänskliga kadaver de skulle kappätas om, vilket det faktiskt 
inte står något om i källorna. Han menar om samma myt att namnet Utgarðaloki skulle vara 

                                                 
1 Näsström, 2002, s. 209f. 
2 För den intresserade av Loki hänvisar jag till Celander 1911, Ström 1959, Rooth 1961 och Schnurbein 
2000. 
3 de Vries, 1933, s. 253f.   
4 Schoning, 1903, s. 27ff. 
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identiskt med Loki, eftersom Utgarðr bör ses som identiskt med Jôtunheimr, och att då han 
tänker sig Jôtunheimr som ett dödsrike befolkat av likätande jättar, blir det naturligt för ho-
nom att förställa sig att det är just kadaver som de skulle tävla om att äta snabbast.1  
 
Anledningen till att jättarna skulle vara likätande demoner finner Schoning i själva ordet jät-
te, som en härledning av verbet äta. Därför anser han att jättar är ”ätare”, vilket jämförs med 
med väsen ur grekisk, persisk och indisk mytologi, och kommer fram till att de alla äter ka-
daver. Detta menar sig Schoning finna stöd för i norska folksagor där jättar äter människor.2  
 
En jätte som Schoning undersöker närmare är Hræsvelgr som omnämns i Vafþrúdnismál 37. 
Han beskrivs som en jätte vilken sitter vid himlens ände i örnhamn, och med sina vingslag 
sänder ut vindarna över världen. Naturligtvis ser Schoning i jätten en likätande demon, men 
den här gången anser han sig ha stöd av själva namnet. Schoning väljer att inte att tolka jätten 
som någon vindarnas upphovsman: 
 

Gennem hans navn får vi da en forklaring af hans oprindelige virksomhed. Folkelig fantasi er ro-
bust og viger ingenlunde tilbage for at tænke sig jætten ”Hræsvelgr”, der æder ligene i ganske 
bokstavelig forstand; men som det ofte er tilfældet med jætter, er også denne iført örneham og 
anskues altså ret som en anden ådselfugl, blot i dimensioner, der er forstörret af en opskræmt fan-
tasi. Når så denne jætte sidder ”ved himlens ende”, er det slet ikke for at ”göre vind”: han opholder 
sig mod nord i dødsriget, hvor der hersker kulde, og hans ernærer sig hæderligt som ligdæmon.3 

  
Vanligt har namnet tolkats som ‘likslukaren’. Av hrœ vilket betyder ‘lik’, ‘kadaver’, ‘kropp’ 
eller ‘död varelse’ och svelgr med betydelsen ‘den som sväljer’. En närmare undersökning av 
ordet kan dock leda till andra slutsatser. Hrœ kan ha en vidare betydelse än ‘lik’ eller ‘död 
varelse’. Det kan också betyda ‘vrakgods’, ‘vrak’, ‘skeppsvrak’ eller helt enkelt resterna av 
någonting. Jon Hnefill Aðalsteinsson ger flera exempel på hur ordet används med olika bety-
delser i Grágás och Landnámabók andra än för lik och döda varelser, främst brukas de i 
samband med just skeppsvrak eller trasiga skepp. Ordet svelgr kan betyda ‘sväljaren’ eller 
‘slukaren’, men det kan också betyda något som har att göra med ‘virvlar’, ‘strömvirvel’ eller 
en ‘strid ström’. För att ge exempel på detta exemplifierar Aðalsteinsson med stycken ur 
Snorris Edda, Gróttasôngr och ur Alexanders saga i vilka ordet får en betydelse som sätts 
samman med virvlar av något slag. Slutsatsen Aðalsteinsson drar är att Hræsvelgr i det när-
maste borde översättas med ‘Den som sväljer skeppsbrott och andra typer av vrakgods som 
flyter på havet, och suger ned dem eller får dem att dras ned i havsdjupet’. Denna tolkning 
ligger mycket närmare med jättens roll så som den uttrycks i Vafþrúdnismál 37, eftersom 
jättens vindar ger upphov till havsstormar och därmed skapar strömvirvlar med sugande 
havsströmmar. Aðalsteinsson kommenterar aningen ironiskt att: ”corpses and dead creatures 
are not what you would expect to find in the path of the wind in these conditions”, och jag 
håller med.4   
 
Jag kommer inte närmare redogöra för hur Schoning försöker argumentera för sin evolutio-
nistiska tes, eftersom den idag känns hopplöst föråldrad. Inte heller tycker jag att en redogö-
relse för en tes om likätande jättar har någon större relevans för min uppsats. C.W. Sydow 
bemötte Schoning med hätsk kritik under artikelns samtid, och jag kan inte annat än att in-
stämma med den där levererade kritiken.5  

                                                 
1 Schoning, 1903, s. 29f. 
2 Schoning, 1903, s. 9ff. 
3 Schoning, 1903, s. 13f. 
4 Aðalsteinsson, 1998, s. 25ff. 
5 Sydow, 1920, s.13ff.  
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Kopplingen mellan Loki och gudinnan Hel är trots allt inte helt ointressant. Är det ytterligare 
ett uttryck för Lokis tricksterfunktion? Lokis barn är de som tillfogar gudarna störst skada, 
Fenrir dräper vid ragnarök gudarnas hövding Oðínn och Jôrmungandr dräper gudarnas kraft-
gud Þórr. I detta eskatologiska mönster passar inte Hel, hon har inte har samma funktion som 
sina syskon, vilka skildras som gudarnas dödligaste och farligaste fiender. Hel kvarhåller 
dock Baldr i sitt dödsrike efter dråpet på honom, vilket kan ses som en stor skada. Men då 
gudarna i extrema fall kan ses som dödliga, kan man inte beskylla döden för att vara ond 
även om den naturligtvis inte är önskvärd.1 Ödet har sin gång och efter detta rättar sig gudar-
na, eller snarare lever gudarna.  Loki är den som orsakar gudarna skadan, det är även han 
som är mordets arkitekt. I alla fall om man får tro Snorri, liknande berättelse hos Saxo ger en 
helt annan bild. Baldrs död finns bevarat i flera källor utöver Snorris Gylfaginning kap. 49: 
nämligen Vôluspá 33, Baldrs draumar 11, Lokasenna 28, och möjligen begravningsskild-
ringen i Húsdrápa2. Brakteatrar från 400-500-tal visar bilder som kan föreställa Baldrs död.3 
Vad som är intressant är att det är främst hos Snorri och möjligen i Lokasenna 28 som vi får 
kunskap om att det är Loki som är upphovsman till dråpet. I Lokasenna 28 säger Loki till 
Frigg att ”Jag åstadkom att du aldrig får se Balder komma tillbaka.”4 Jag kommer att under-
söka myten om Baldrs död, och om Hel som en gudinna utförligare längre ned.  
 
Anne Holtsmark har jämfört hur Snorri i Gylfaginning, främst i kapitel 33, använder samma 
språkbruk om Loki och hans egenskaper som annars används i den kristna litteraturen för att 
karakterisera djävulen. Hon menar att det är den etiska värderingen Loki lånat hos Snorri från 
de kristna källornas föreställningar om Satan. Snorri har alltså tillskrivit Loki en moralisk roll 
som är hämtad direkt ur kristen litteratur och med ord som i kristen litteratur används för att 
karakterisera djävulen. Hon menar att: 
 

Den etiske fordømmelse av Loke som kommer så klart frem i kap. 33 av Gylfaginning, er den 
samme som den kristne fordømmelse av djevelen, og Loke har fått aksentuert sin ondskap og ill-
vilje ved at samme ord blir brukt om ham og djevelen.5 

 
Att Loki och Satan har egenskaper som påminner om varandra är ganska klart när man kri-
tiskt läser Snorris beskrivning av guden. Loki är förrädisk, fager, ond till sinneslaget, mycket 
ombytlig till sättet och han är mycket listig. Satan är på samma sätt den fagraste av änglarna 
(före sitt fall), slug, förrädisk, ondsint och mycket ombytlig. Satan segrar inte i de kristna 
myterna, och liksom Loki besegras han slutligen och blir bunden till underjorden som straff 
för sina onda handlingar. Holtsmark menar att vid den tid då Snorri skrev sin mytologi, om-
kring 1220, så var de två gestalterna så pass lika att den ena lätt kunde överta drag från den 
andra.6 I den äldre diktningen om Loki återfinns inte många av de drag som Snorri ger ho-
nom, här är det snarast tricksterfunktionen som är framträdande. Det fanns inte heller samma 
distinktion mellan gott och ont, som var så väsentligt för kristen mytologi och teologi.    
 

                                                 
1 Gudarna är naturligtvis inte dödliga på samma sätt som människorna, de lever i en mytisk värld där 
enbart unika och extrema situationer kan döda dem, och då är de inte döda på samma villkor som männi-
skor jmf. med Baldrs död, där guden lever vidare som en ärad gäst i Hel rike (se nedan). Efter ragnarök 
sägs Baldr återvända till gudarnas värld: V†luspá 62, Gylfaginning 53. 
2 Simek, Baldr´s funeral, [1984] 2000, s. 31. 
3 Simek, Baldrs death, [1984] 2000, s. 30. 
4 Lokes träta 28, Den poetiska Eddan, 1972, s. 114. fisl.: “ec því ræð, er þú riða sérat síðan Baldr at 
s†lom”, Locasenna 28, Edda, 1962, s. 102. 
5 Holtsmark, 1964, s. 67. 
6 Holtsmark, 1964, s. 65ff. 
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8.7. Valhôll, etymologi och källor 
 
Den i särklass mest berömda föreställningen om ett dödsrike i fornnordisk mytologi är den 
om Valhôll. De utförligaste beskrivningarna av Valhôll återfinns hos Snorri, Gylfaginning 
36-41, och i eddadiktningen: Grímnismál 8-10, 18-26. Just Grímnismál, härstammar förmod-
ligen från sen förkristen tid (sent 900-tal), och är i sin tur förmodligen influerad av äldre dik-
ter från 800- och 900-tal, som Þórbjôrn Hornklofis Hrafnsmál, Eyvindr Skáldaspillirs Háko-
narmál samt från Eiríksmál.1   
 
Grímnismál räknar upp gudarnas residens och just Valhôll omnämns vid flera tillfällen. Det 
är Óðínns sal och är belägen på en plats som heter Glaðsheimr, byggnadens tak består av 
guldglänsande sköldar, och spjut utgör dess taksparrar. Väster om dess port hänger en varg 
och en örn sänker sig över den. Runt Valhôll flyter en fiskrik och strid flod som heter Þund. 
Hallens väldiga port har namnet Valgrind och det är få som vet hur man öppnar dess lås. 
Valhôll har 540 dörrar och när den sista striden är kommen kommer 800 einherjar strömma 
ur varje dörr för att strida med ulven. I hallen är bänkarna strödda med brynjor. Här finns det 
också en kock som heter Andhrímnir och han tillagar svinet Sæhrímnir i en kittel som heter 
Eldhrímnir. Óðínns två vargar Geri och Freki lever på den mat guden ger dem, men själv vill 
han bara leva av vin. Varje morgon lämnar korparna Huginn och Muninn Valhôll för att fly-
ga över jordens yta och Óðínn ängslas över att de inte ska återvända.2 Det är en typisk oprob-
lematisk bild av Valhôll som den brukar framställas i vardagliga sammanhang, och populär-
vetenskapliga verk.  
 
Andreas Nordberg har påpekat att Óðínns sal Valhôll språkligt inte kan vara gammalt. An-
ledningen är den att det fvn. hôll inte återfinns i det äldre nordiska språket. Som ortnamn är 
ordet inte känt i äldre form än 1000-talet medan det är något tidigare belagt i skaldediktning-
en. Forskare har då utgått ifrån att ordet förmodligen är ett lån från fornengelskan eller från 
de kontinentalgermanska språken där det återfinns i former som feng. heall och fsax., fhty. 
halla. Valhôll återfinns i Grímnismál strof 8 och 23 och Nordberg anser att de av språkliga 
skäl förmodligen är relativt sena kompositioner men är samtidigt öppen för att det mytolo-
giska innehållet kan vara baserat på ett äldre motiv. Han menar vidare att benämningen 
Valhôll har kommit att ersätta en äldre benämning för Óðínns krigarsal i gudavärlden.3 Ste-
fan Brink har gjort en större genomgång av ortnamn knutna till religiösa orter, och menar att 
så väl ”hall” som ”sal” används i sammanhang med ett högre socialt skikt, rörande byggna-
der där kungar och stormän firat gästabud eller blotat. Han menar att det i ljuset av detta är 
träffande att man i Norden döpt om Jerusalem till Jorsalum! Brink anser att man bör betvivla 
om ordet ”halls” autenticitet i det fornvästnordiska språket. Han är öppen för att det kan vara 
ett västgermanskt lån och att det då först togs upp i det poetiska språket. Det äldre ordet bör 
alltså ha varit ”sal” då ordet är äldre och omfattar en liknande funktion. Ser man till ort-
namnsmaterialet så är de flesta orter som innehåller ”sal” ofta av teofor art och att dessa i stor 
utsträckning riktar sig till Óðínn. Brink har exempel som det svenska Odensala eller ett äldre 
norskt Óðinssalir.4 Nordberg påpekar att det vore märkligt om dessa ortnamn, som i så 
många fall är riktade till just Óðínn, inte tog sig uttryck i mytologiska föreställning-
ar/gestaltningar: 

                                                 
1 Simek [1984] 2000, Hákonarmál, s. 118, Eiríksmál, s.347. Dessa dikter är bifogade som Appendix 1 
och 2. 
2 Grimnesmål 8-10, 18-26, Den poetiska Eddan, 1962, s. 83f, 85f. 
3 Nordberg, 2003, s. 57. 
4 Brink, 1999, s. 21ff. 
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Det måste ha varit mycket enkelt för skalderna – som dessutom verkade i dessa hallbyggnader – 
att framställa Odin tronande i en sal eller hall likt den jordiska konungen.1  

 
I Bragis Ragnarsdrapa 12, från tidigt 800-tal, återfinns sköldkenningen ”Óðínns sals pen-
ning”, och i Haraldskvæði 11 från 900-talet, återfinns en annan sköldkenning ”Óðínns sals 
nävrar”. I Hákonardrápa 5 finner vi ”Sveigðis [Óðínns] sal”. Begreppet ”Óðínns sal” an-
vänds också parallellt med Valhôll i Eiríksmál och Grímnismál. I den senare nämns också att 
salen var täckt av sköldar (strof 9) i likhet med kenningarna ovan.2  
 
Förleden av namnet Valhôll har varit mer komplicerat att härleda betydelsen av. Ett av de 
tidigaste etymologiska försöken att fastställa namnet gjordes av Jacob Grimm 1844. Han 
översätter ordet Valhôll till aula optionis ‘valets hall’, ‘hallen dit man önskade komma’ och 
menar att det hör ihop med tanken om att krigarna ”väljs ut”. Vidare ska ordet valkyrja, såle-
des enligt Grimm, uttrycka denna önskan och valet. Han menar att alla ”goda män” efter dö-
den tillåts att leva i en närmare kommunion med sin gud, Óðínn. När sagorna talar om ”att 
vara gäst hos Óðínn”, ”besöka Óðínn” eller ”att fara till Óðínn” bör det ses som synonymt 
med att dö och ”fara till Valhôll”. Med kristendomen skulle detta få en negativ mening enligt 
Grimm men att dess ursprung var det motsatta.3  
 
Det fvn. valr som utgör förleden i Valhôll har i tidigare forskning jämförts med ord som; de 
litauiska substantiven velỹs ’död’, vėlės ’de dödas andar’, velůkas ’spöke, gengångare’, det 
albanska vale ’dödssång’ och de tokariska walu ’död’ och wäl ’dö’. Dessa språk är inte ger-
manska och jämför man med dessa borde ordet ha en mer specifik betydelse. Gustav Neckel 
har gjort en grundlig undersökning som visar att valr inte åsyftar de döda i allmänhet, utan att 
den syftade på döda kämpar som stupat på ett slagfält. Namnet Valhôll åsyftar alltså specifikt 
de krigare som fallit i strid och ordet betyder således ”de stupade krigarnas hall”. Neckels 
tolkning har blivit allmänt accepterad och är den som passar bäst in i den mytologiska före-
ställningen om Valhôll som ett krigarparadis. Nordberg påpekar dock att även om Valhôll 
bör åsyfta ”de stupade krigarnas hall” stöter vi på ett större semantiskt problem. Ordet valr är 
förbundet med jordiska slagfält medan ordet Valhôll alltid åsyftar guden Óðínns hall i guda-
världen. De krigare som vistas hos guden kallas aldrig för pl. valir i skaldediktningen, vilket 
vore mest logiskt. Istället kallas de för einherjar. Problemet är det att ett ord som åsyftar fall-
na jordiska krigare återfinns som bestämningsled i en mytologisk plats. Neckel ansåg att det-
ta berodde på att föreställningarna om Valhôll till en början var knutna till slagfälten men att 
detta sekundärt kom att förknippas med Óðínns boning, då man tänkte sig att en del stupade 
krigare anslöt sig till guden efter döden. En utveckling som svårligen kan beläggas i källma-
terialet och med språkliga faktorer som talar emot en sådan utveckling. Nordberg menar att 
namnet Valhôll knappast kan ha tillhört ett äldre mytologiskt skick eftersom -hôll förmodli-
gen introducerades i det fornvästnordiska språket under mitten av 900-talet. Han menar vida-
re att då vi inte återfinner något *Valsalr är det äldsta belägget för Valhôll i Eiríksmál från 
mitten av 900-talet, och den åsyftar Óðínns boning i gudavärlden. 4   
 
Eiríksmál (återfinns längst bak i uppsatsen som appendix 1) är ett hyllningskväde till Eiríkr 
blodyx och komponerades av en idag okänd skald efter det att kungen fallit i slaget vid Ste-

                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 57f. 
2 Den norsk-islandske Skjaldedigtning B1, 1973, Ragnarsdrapa strof 12, s. 3, Haraldskvæði strof 11, s. 23, 
Hákonardrápa strof 5, s. 55f. 
3 Grimm, [1883] 1966, s. 145. 
4 Nordberg, 2003, s. 58., Neckel, 1913, s. 1ff. 
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inmore i England. Dikten inleds med två strofer där Óðínn berättar för Bragi och Sigismund 
att en stor konung skall komma till Valhôll och han befaller därför att hallen skall färdigstäl-
las för en stor fest. Einherjar strör halm på bänkarna i hallen och valkyrjor förbereder med 
dryck. Bragi menar att det bullrar som om självaste Baldr är på väg tillbaka från Hel. Óðínn 
förklarar att det är för att konung Eiríkir tillsammans med fem andra kungar är på väg. Två 
einherjar (Sigmundr och Sinfjôtli) sänds för att möta sällskapet och ledsaga det. Sigismund 
undrar varför Óðínn lät Eiríkir falla i striden om han nu var så fäst vid honom och Óðínn för-
klarar att det är för att han vill ha honom hos sig inför den annalkande stora striden, Ragnarô 
k. 
 
Jag kommer senare att återkomma till innehållet i Eiríksmál men för stunden räcker det med 
att konstatera att den förmodligen diktades i England. Det kan vara av stort språkligt intresse 
då ordet -hôll sannolikt är ett lån från fornengelskan till fornvästnordiskan (se ovan). Nord-
berg har uppmärksammat en parallell och fvn. valr och feng. weal, vilka båda förbinds med 
de stupade krigarna på slagsfältet. I fornengelskan har dock ordet en vagare betydelse och 
kan åsyfta ett mer allmänt begrepp som berör krig och död.1 Evans har konstaterat att det i 
den fornengelska diktkonsten också var populärt att sammansätta varianter av ordet med suf-
fix som –heall ‘-hall’ och –sele ‘sal’.2 Denna intressanta likhet har fått Nordberg att anta att 
benämningen Valhôll kan ha uppstått ur den tvåspråkiga danelagen, och att den därför fick 
ett vagare innehåll än om den vore av genuin skandinavisk språklig härkomst. Han menar 
vidare att detta gör det lättare att acceptera att ordet valr lösgjordes från sin starka koppling 
till jordiska slagfält, och kunde övergå till att benämna Óðínns mytologiska ”krigarparadis”. 
När den nya benämningen Valhôll introducerats som gudens residens i poesin på det här sät-
tet, skulle den användas i vissa mytiska och eddiska dikter, men inte i den rena skaldedikt-
ningen.3  Gustav Neckel menar att en hel del nya valr-kompositioner uppstått i svalvågorna 
av att man introducerat namnet Valhôll. Nu betecknar förleden av ordet val- inte längre fallna 
krigare på slagfältet, utan får en vidare betydelse som en benämning på ‘de som tillhör 
Valhôll’.4 Exempel på sådana nya ord är valglaumnir (förmodligen en benämning på de stu-
pade som är på väg till Valhôll) och Valgrind (benämning för Valhôlls port) ur Grímnismál 
21 och 22. Nya heiti för Óðínn som Valfôðr ‘De fallnas fader’, Valgautr ‘De fallnas Gautr 
[Óðínn]’, Valkjósandi ‘Den som väljer de fallna’ och Valtýr ‘De dödas gud/valgud’ introdu-
ceras i poesin.5  
 
Att ordet Valhôll inte är äldre än mitten av 900-talet betyder inte att föreställningen om att 
fallna krigare som kommer till Óðínn inte existerade innan! I den äldsta bevarade poesin, 
som härstammar från 800-talet, omnämns ”Óðínns sal”. Uttrycket används i senare dikter 
parallellt med Valhôll vilket tyder på att de inte kan vara helt skilda föreställningsmässigt. 
Vore så fallet att det nu inte skulle ha funnits en föreställning om att de döda färdas till 
Óðínns sal vore de gotländska bildstenarna mycket svårtolkade. Många av dessa bildstenar 
belägger denna föreställning så långt tillbaka som 700-talet (mer om dessa senare). Vi kan 
inte veta exakt hur gammal föreställningen är men om man tillämpar ett religionsfeno-
menologiskt perspektiv finns det mycket komparativt material att undersöka. 
 

                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 59. 
2 Evans, 1997, s. 102. 
3 Nordberg, 2003, s. 59. Danelagen var de delar i nordöstra England som på 800- och 900-talen behärska-
des av danskar, och där dansk lag gällde. 
4 Neckel, 1913, s. 15f. 
5 Simek, [1984] 2000, Valf†ðr s. 346, Valgautr s. 346, Valkjósandi, s.348f., Valtýr s.350. 
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Helge Rosén har redan 1918 gjort just detta, och fann att föreställningen om att de som fallit i 
strid tas upp till sina gudars boningar i dödsriken är mycket vanlig. Nu kan man ju alltid ifrå-
gasätta det material han arbetat med då det rör sig om myter från t.ex. Mexico, Nicaragua, 
Karibien, syd- och nordamerikanska indianstammar, Melanesien, Borneo, Hawaii, Babyloni-
en och Grekland. Kort sagt hela världens mytologiska föreställningsvärldar undersöks och 
finkammas efter intressant komparativt material.1 En religionsfenomenologisk metod av den 
typen vi finner hos Rosén kan dock vara en länk till att förstå hur utbrett och vanligt ett fe-
nomen kan vara, och därmed kan det inte uteslutas att en nordisk föreställning om döda kri-
gare som samlas kring en gud, mycket väl kan vara mycket gammal. Alltså äldre än vad or-
dets etymologi kan avslöja.  
 
Hákonarmál (återfinns längst bak i uppsatsen som appendix 2) är något yngre än Eiríksmál 
och komponerades av skalden Eyvindr Skáldaspillir omkring 960. Alltså var den väldigt nära 
i tid till Eiríksmál. Anledningen kan vara mycket enkel, skaldens tillnamn kan översättas som 
‘skaldefördärvaren’ eller ‘plagiatorn’. Eyvind alluderar medvetet i sin dikt på Eiríksmál! Det 
kan också vara värt att nämna att Eiríkr och Hákon var halvbröder och att Hákon erövrade 
makten i Norge efter att Eiríkr föll i striden. Eiríkrs söner försökte sedan ta över makten och 
även om Hákon segrade i slaget så sårades han så allvarligt av en pil att han senare avled. 
Hákonarmál har således en liknande bakgrund, en kung är fallen och man måste prisa honom 
i ett hyllningskväde. Detta görs då bäst om man skildra hur kungen tas väl emot i Valhôll. I 
Eyvindrs dikt berättas först hur Òðínn sänder ut två valkyrjor för att möta konungen och föra 
honom från slagfältet till Valhôll. Då Hákon närmar sig sänds Hermóðr och Bragi att möta 
honom. Tydligen ryggar kungen tillbaka, han tror att Óðínn är ovänligt sinnad. Det kan vara 
ett tecken på att Hákon i sin engelska uppfostran var kristen, men att han på grund av folk-
opinionen hemma i Norge återupptagit hedniska kultbruk. Skalden skall då ha velat presente-
ra Hákon som en man som aldrig avvikit från asatron då det särskilt betonas att han aldrig 
kränkt några icke-kristna helgedomar. Han välkomnas in i Valhôll och Eyvindr försäkrar att 
ingen jämngod konung kommer att beträda Valhôll före Ragnaröks dagar.2  
 
Hrafnsmál skapad av Þórbjôrn Hornklofis kretsar främst kring ett samtal mellan en valkyrja 
och en korp, därav namnet på dikten som betyder ”korpmål” och härstammar från omkring år 
900. 3  
 
Enligt dikterna jag gått igenom ovan befinner sig alltså Valhôll i gudarnas värld, enligt 
Grímnismál 8 ligger hallen belägen i Glaðsheimr (det ljusa hemmet) och är den plats varifrån 
Óðínn väljer ut fallna krigare. Valhôll återfinns också i andra källor.  
 
Vôluspá 34 berättar att Frigg i sitt hem Fensalir (myr/träsk salen) sörjer: ”över Valhalls ve”.4 
I Hyndlolióð 1 beskrivs Valhôll som gudarnas hov, alltså deras hem.5 I Helgaqviða hun-
dingsbani II instucket mellan strof 37 och 38 står det i prosa om den avlidne Helge, att ”då 
han kom till Valhall, bjöd Odin honom att råda över allting med sig.”6 Förmodligen är dikten 
sent nedtecknad (ca: 1100-1200 - tal) och använder sig då av Valhôll som ett inarbetat be-
                                                 
1 Rosén, 1918, s. 19ff. 
2 Hallberg, [1962] 2003, s.110f. 
3 Den norsk-islandske Skjaldedigtning B1, 1973, s. 22ff. 
4 Völvans spådom 34, Den poetiska Eddan, 1993, s.47. 
Fisl.: V†luspá 33 ”enn Frigg um grét í Fens†lom   vá Valhallar”, Edda: die Lieder…, 1962, s. 8. 
5 Hyndla 1, Den poetiska Eddan, 1993, s. 140. 
6 Det andra kvädet om Helge Hundingsbane, Den poetiska Eddan, s.191.  
fisl.: Helgaqviða Hundingsbana †nnor, ”Enn er hann kom til Valhallar, þá bauð Óðinn hánom †llo at ráða 
með sér”, Edda: die Lieder…, 1962, s. 158. 
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grepp. På samma sätt borde det ligga till med Snorri som genomgående beskriver Valhôll 
som gudarnas hem, Snorris Edda nedtecknades under första hälften av 1200-talet. I islän-
ningasagorna är användandet av namnet sparsamt, men återfinns i Gisla saga Sursonar där 
Valhôll beskrivs som ett dödsrike dit den döde måste gå (se nedan). 
 
Nordberg menar, förmodligen med rätta, att anledningen till att ordet Valhôll i den äldre litte-
raturen knappt går att spåra, är den att begreppet infördes relativt sent. Föreställningen som 
ett krigarparadis kan vara mycket äldre än så, men inte själva ordet Valhôll.1 Helge Rósen 
har, som jag nämnt ovan, visat i sin religionsfenomenologiska studie över dödsriken, att det 
är relativt vanligt att framstående människor i olika kulturer förenar sig med gudarna eller 
lever vidare i krigiska paradis efter döden.2    
 
 
8.7.1. – Valhôll, gudarnas hem 
 
Hur beskrivs då Valhôll i den fornvästnordiska litteraturen och poesin? Tydligast är bilden 
hos Snorri, och även om han baserar mycket av sin framställning på de källor som jag nyss 
gått igenom, innehåller Snorris variant mer detaljer som kan vara en följd av att han haft till-
gång till idag förlorade källor, eller att han helt enkelt valt att ”krydda” sin framställning. Det 
kan vara av intresse att återge bilden av Valhôll så som den framträder hos Snorri, och 
komplettera med de källor han kan ha använt sig av där detta går att spåra. 
 
I Gylfaginning kap.1 berättar Snorri om hur kung Gylfi förklädd till en gammal man beger 
sig till Asgarðr för att se efter om asarna besatt sådan makt som han hört talats om. Asarna lät 
sig inte luras utan såg att han var på väg och lät då förvränga hans syn: 
 

En er hann kom inn í borgina þá sá hann þar háva hôll, svá at varla mátti hann sjá yfir hana. Þak 
hennar var lagt gyltum skjôldum svá sem spánþak. Svá segir Þjóðólfr enn hvinverski at Valhôll 
var skjôldum þôkð.3 

 
När han kom in i borgen såg han en hall så hög att han knappt kunde se över den. Taket var lagt 
med gyllene sköldar som ett spåntak Tjodulf från Hvin berättar att Valhall var täckt med sköldar.4 

 
Gylfi möter sedan en man i dörröppningen som jonglerar med sju kortsvärd. Gylfi säger att 
hans namn är Gangleri och att han söker nattkvarter, och undrar vem som är kung över hal-
len. Mannen säger då att han kan leda Gylfi till deras kung:  
 

Ok snerisk sá maðr fyrir honum inn í hôllina. En hann gekk eptir, ok þegar lauksk hurðin á hæla 
honum. Þar sá hann môrg gólf ok mart fólk, sumt með leikum, sumir drukku, sumir með vápnum 
ok bôrðusk. Þá litaðisk hann umb ok þótti margir hlutir ótrúligir.5 

 
Mannen vände in i hallen framför honom. Han gick efter, och genast slog dörren igen bakom hans 
hälar. Han såg många rum och mycket folk. Somliga roade sig med lekar och somliga drack, andra 
kämpade med vapen. Han såg sig om och mycket av det han fick se tycktes honom otroligt.6 

 

                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 152. 
2 Rósen, 1918, s. 19ff, 
3 Gylfaginning kap.1, Edda – Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 7.  
4 Gylfaginning kap.2, Snorres Edda, 1997, s. 31f. 
5 Gylfaginning kap.2, Edda – Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 8. 
6 Gylfaginning kap.2, Snorres Edda, 1997, s. 32. 
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Det märkliga i sammanhanget är det namn ”Gangleri” som Snorri tillskrivit kung Gylfi. Det 
betyder närmast ‘den som är trött på att vandra’, och är i Grímnismál 46 och flera þulur ett 
heiti på Óðínn.1 Man kan fråga sig varför Snorri valt att tillskriva kungen ett sådant namn?  
 
Gylfi förs sedan fram till tre högsäten som är placerade över varandra. Det närmaste högsätet 
tillhörde kungen som hette Hárr ‘Hög’, den över honom hette Jafnhárr ‘Jämnhög’ och den 
översta Þriði ‘Tredje’. Hárr frågar Gylfi om han har några ärenden, eller om han vill delta i 
ätandet och drickandet som alla andra i hans hall. Det är av dessa tre märkliga personer som 
Gylfi får svar på sina frågor och ges en övergripande världsbild av asarna. Efter många frågor 
och svar så undrar Gylfi vad Alfôðr (Óðínn) gjorde efter att Asgarðr byggts. 
 

Hár mælir : Í upphafi setti hann stjórnarmenn ok beiddi þá at dœma með sér ørlôg manna ok ráða 
um skipun borgarinnar. Þat var þar sem heitir Iðavôllr í miðri borginni. Var þat hit fyrsta þeira 
verk at gera hof þat er sæti þeira standa í, tólf ônnur en hasætit þat er Alfôðr á. Þat hús er bezt gert 
á jôrðu ok mest. Allt er þat útan ok innan svá sem gull eitt. Í þeim stað kalla menn Glaðsheim. 
Annan sal gerðuþeir, þat var hôrgr er gyðjurnar áttu, ok var hann allfagr. Þat hús hann kalla menn 
Vingólf. […] ok svá gnógliga þann málm er gull heitir at ôll búsgôgn ok ôll reiðigôgn hôfðu þeir 
af gulli, ok er sú ôld kôlluð gullaldr, áðr en spiltisk af tilkvámu kvennanna. Þær kómu ór Jôtun-
heimum.2 

 
Hög säger: Först tillsatte han styresmän och bjöd dem att döma med honom över människornas 
öden och besluta hur borgen skulle ordnas. Det var mitt i borgen, på Idavall. Deras första verk var 
att bygga ett hov där deras högsäten skulle stå, tolv stycken och så det högsätet som är Odens. Det 
huset är det största och mest välbyggda på jorden. Både utan och innan är hela huset som rent 
guld. Det stället kalls Gladsheim. De byggde en sal till, det var gudinnornas helgedom och den var 
mycket praktfull. Det huset kallas Vingolf. […] De hade så rikligt av den malm som heter guld, att 
allt deras bohag och alla redskap var av guld. Den tiden kallas guldåldern och den fördärvades när 
kvinnorna kom dit från Jotunheim.3        

 
Snorri har nu gett en bild av ett gudarnas hem som kallas Asgarðr ‘Asarnas gård’ och nämnt 
ett par mytologiska orter: Iðavôllr, Glaðsheimr, Vingólf och Jôtunheimr. Jôtunheimr har jag 
redan undersökt ovan, och Vingólf kommer att undersökas närmare nedan. Övriga är av in-
tresse att undersöka närmare, för att på så sätt komma närmare den mytologiska föreställ-
ningen om gudarnas hem, och därmed hem till de döda som anses vistas hos dem. 
 
Iðavôllr förekommer förutom hos Snorri i Vôluspá 7 och 60. I strof 7 beskrivs hur asarna 
möts på Iðavôllr för att där bygga ”… höga harg och blothus, gjorde smideshärdar, hamrade 
smycken, smidde tänger, slöjdade redskap.”4 Alltså metaforer för att de bebyggde/skapade 
världen. Strof 60 har en liknande innebörd då gudarna, de som överlevt ragnarök, möts på 
Iðavôllr och låter återbebygga. Anne Holtsmark har tolkat innebörden av Iðavôllr som ‘fältet 
där gudarna är aktiva’, då hon anser ordets förled iða- gå tillbaka till substantivet f. íð ‘aktivi-
tet’ eller till verbet íðja ‘uträtta’, och fört det samman med vôllr som betyder ‘fält’ eller 
‘mark’.5  
 
Glaðsheimr är ett ord som Snorri förmodligen hämtat från Grímnismál 8: 
 

Glaðsheimr heitir inn fimti,    þars en gullbiarta 

                                                 
1  Simek, Gangleri, [1984] 2000, s. 99. 
2 Gylfaginning kap. 13, Edda – Prologus and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 15. 
3 Gylfaginning kap. 14, Snorres Edda, 1997, s. 42. 
4 Fisl.: V†luspá 7: ”h†rg och of  há timbroðo; afla l†gðo,  auð smíðoðo, tangir scópo   oc tól gorðo”, 
Edda: die Lieder…, 1962, s. 2. 
5 Holtsmark, 1969, s. 69ff. 
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 Valhall víð of þrumir; 
enn þar Hroptr    kýss hverian dag 
 vápnadauða vera.1 

 
Gladsheim är den femte, där grundfast står 
gullglänsande vidsträckta Valhall; 
där väljer Hropt för varje dag 
män som stupat i strid.2 

 
Hroptr är ett vanligt namn för Óðínn vars betydelse är dunkelt.3 Nordberg har undersökt den 
semantiska innebörden av ordet Glaðsheimr, och kommit till slutsatsen att då förleden som 
utgörs av adjektivet glaðr ‘glad/fröjdig’ eller ‘glänsande’, och den senare delen som utgörs 
av ordet m. heimr ‘boning/gård’ eller ‘värld’, borde syfta på att Glaðsheimr betyder ‘gudar-
nas glänsande hem i gudavärlden’.4  
 
Snorri berättar i Skáldskaparmál kap.34 att det växer ett träd som heter Glasir, vars namn 
betyder ‘det glänsande’ eller ‘det skinande’, som står i Asgarðr utanför Valhôlls dörrar. Trä-
det beskrivs som att det växer löv eller barr av rött guld på dess grenar. Det är för Snorri en 
av förklaringarna till varför guld kan omnämnas som en kenning för Glasirs löv eller barr. 
Det beskrivs också som det vackraste trädet bland asar och människor. Trädets löv eller barr 
omnämns som kenningar för guld även i Skáldskaparmál kap.32 och 45. Att Snorri med strof 
45 citerar den äldre skaldedikten Bjarkamál från 900-talet är intressant, då den förmodligen 
går tillbaka på mycket gamla föreställningar.5  
 
I Grímnismál 25-26 finns en stark parallell till trädet Glasir: 
 

Heiðrún heitir geit,    er stendr hôllo á Heriafôðrs 
 oc bítr af Læraðs limom; 
scapker fylla    hon scal ins scíra miaðar, 
 knáat sú veig vanaz 
 
Eicþyrnir heitir hiôrtr,    er stendr á hôllo á Heriafôðrs 
 oc bítr af Læraðs limom; 
enn af hans hornom    drýpr í Hvergelmi, 
 þaðan eigo vôtn ôll vega.6 

 
Heidrun heter geten som på hallen står 
och gnager på Lärads grenar; 
ett kar skall hon fylla med det klara mjödet, 
den drycken avtar ej. 
 
På hallen står en hjort, han heter Eiktyrne, 
han gnager på Lärads grenar; 
det dryper av hans horn i Hvergelmes brunn, 
där ha alla älvar sitt upphov.7 
 

                                                 
1 Grímnismál 8, Edda: die Lieder..., 1962, s. 59. 
2 Grimnesmål 8, Den poetiska Eddan, 1993, s. 83.  
3 Simek, Hroptr, [1984] 2000, s. 161. Möjliga betydelser kan vara ‘skrikaren’, ‘åkallaren’, ‘talaren’ här-
lett ur det germanska ordet hrōpan. La Farge & Tucker, 1992, s. 121. 
4 Nordberg, 2003, s. 154f. 
5 ”Bjarkamál” återfinns i Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning B1, 1973, s.170f. 
6 Grímnismál 25-26, Edda: die Lieder…,  1962, s. 62. 
7 Grimensmål 25-26, Den poetiska Eddan, 1993, s. 85f. 
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Här heter trädet som står utanför Valhôlls portar Læraðr vars semantiska betydelse ännu är 
otillfredsställande utrett.1 Trädet kan vara identiskt med Glasir, Nordberg menar att träden 
bör ses som ”… parallella traditioner med samma eller ett snarlikt mytiskt innehåll”. 2 Vidare 
anser han att de bör betraktas som varianter av världsträdet, likställd med föreställningar om 
Glasir, Yggdrasill och Mímameiðr.3 Glasir kan också ses som en lund vilket anknyter till 
föreställningen om Glæsisvellir, ett dödsrike som jag kommer att undersöka längre ned. Ellis-
Davidson har kommenterat likheten mellan vårdträd och världsträdet: 
 

The position of the tree in the centre as a source of luck and protection for gods and men is 
confirmed by the custom in Germany and Scandinavia, continuing as late as the nineteenth 
century, of having a guardian or lucky tree beside a house. Symbolic offerings might be made to 
it, and ale poured over its roots at festivals…4 

  
Världsträdet har ofta i religionshistoriska sammanhang setts som en kosmisk pelare som för-
enar det heliga med det profana, en axis mundi, en länk mellan himmel och jord. Mircea Eli-
ade har skrivit många inflytelserika arbeten där föreställningen om axis mundi diskuteras ut-
förligt.5 Yggdrasill är hos Eliade ett kosmiskt världsträd par excellence. Han lägger också 
stor vikt vid dess funktion som axis mundi för schamanen, och betonar att dess namn de facto 
betyder Óðínns häst (Yggs av Yggr som är ett Óðinn-heiti). Världsträdet binder samman flera 
världar: vanligtvis gudarnas, människornas och underjorden/dödsriket. Motivet i Yggdrasill 
med en konflikt mellan örnen i dess topp och draken Níðhôggr vid dess rötter, bör ses i ett 
större perspektiv, och är vanligt förekommande hos många kulturer menar Eliade. Motivet 
symboliserar striden mellan ljus och mörker, mellan solen och underjorden.6  
 
Holmberg-Harva har påpekat att örnen och ormen som kosmiska antagonister är vanlig hos 
nordasiatiska mytologier, och därför kan vara påverkad av eller ett lån från detta håll, och att 
motivet med all säkerhet inte är ett kristet lån, vilket andra forskare hävdat, eftersom den bib-
liska traditionen saknar örnen som en kosmisk symbol.7 I fornnordisk forskning är det enligt 
min mening en allt för stor tendens att söka efter en axis mundi i alla mytologiska träd man 
finner. Glasir, Yggdrasill och Mímameiðr kan vara synonyma på det mytologiska planet men 
det är långt ifrån säkert.  
 
I vårt fall beskriver Snorri världsträdets rötter i Gylfaginning kap.15-16, som förmodligen 
delvis bygger på Grímnismál 31. I Gylfaginning beskrivs hur världsträdets rötter håller trädet 
uppe men att de skjuter vitt isär. En av dessa är enligt Snorri hos asarna, en hos ”frostjättar-
na” där en gång Ginnungagap var, och den tredje sträcker sig ned till Niflheim. Grímnismál 
vilken förmodligen är Snorris källa, innehåller liknande information men där går istället röt-
terna till Hel, frostjättarna och till människorna. Inget nämns här om att en av rötterna går till 
asarna, vilket i så kan betyda att den äldre källan inte placerar Asgarðr på jorden vilket det 
ser ut som om Snorri gjort. Snorri menar också att världsträdets tredje rot sträcker sig upp i 
himlen, till en plats där den sträcker sig över Urðrs brunn, där har gudarna sin dom/tingplats. 
Intressant är dock kommentaren att: ”varje dag rider asarna upp dit över Bifrost”8, betyder 

                                                 
1 Simek, Læraðr, [1984] 2000, s. 185. 
2 Nordberg, 2003, s. 157. 
3 Nordberg, 2003, s. 157. 
4 Ellis-Davidson, 1988, s. 170. 
5T.ex. Eliade, 1987, s. 35ff., 2002 s. 19ff., om shamanen och världsträdet Eliade, [1951] 2004, s. 269ff., 
särskilt om Yggdrasill Eliade, 1996, s.276ff.  
6 Eliade, 1996, s. 277.   
7 Holmberg[-Harva], 1922, s. 67. 
8 Gylfaginning kap. 15, Snorres Edda, 1997, s. 45. 
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detta att gudarnas hem inte placeras i himlen av Snorri? I Gylfaginning kap.9 placerar Snorri 
Asgarðr till jorden eller världens mitt, och menar att det som kallas Asgarðr är detsamma 
som Troja. I sin prologus till Eddan placerar Snorri euhemeristiskt gudarnas ursprungliga 
hem till Troja.1 Här är inte plats att undersöka den fornnordiska kosmografiska världsbilden 
närmare, utan jag sluter mig till tanken att Valhôll ingick i någon form av ”himmelsföreställ-
ning”.2  
 
Återgår vi till Grímnismál 25-26 så ser vi att de inte omnämner Valhôll överhuvudtaget. Inte 
heller omnämns geten Heiðrún i samband med einherjar, det tycks som om det är Snorri som 
tillfört detta motiv eftersom han tänker sig Valhôll som en stor festsal och att han av raderna 
á hôllo á Heriafôðrs, ‘på Härfaderns hall’, sammanfört detta med föreställningen om Valhôll. 
Problemet med raden är att flera forskare har menat att ordet Heriafôðrs skulle vara en sent 
införd glosa som inte fanns i den tidigare versionen. Den tidigare föreställningen skulle då gå 
tillbaka på att dessa kosmiska djur stod, á hôllo, vilket av Nordberg tolkats som den kosmis-
ka hallen: 
 

Djuren som betade av världsträdet ingick i en gammal och spridd astral symbolik, som genom mo-
tivattraktionen tycks ha förenats med motiven kring Valhall. Den astrala symboliken manifestera-
des av stjärnkonstellationer som vred sig på stjärnhimlen – ur ett mytologiskt perspektiv taket på 
den kosmiska hallen.3   

 
Valhôll beskrivs av Snorri (Gylfaginning kap.14) som en underskön byggnad av guld som 
var störst och mest välbyggd i världen. I Snorris källa Grímnismál 8 möter vi liknande upp-
gift men här beskrivs även de andra gudarnas gårdar med liknande ordalag. I strof 15 glittrar 
Forsetis hall Glitnir med sina silverfärgade tak och stolpar av guld, strof 6 omnämner dikten 
gården Válaskiálf som täckt av silver. Denna gård ägs av Óðínn enligt Snorri, men han är 
ensam om den uppgiften. Nordberg tolkar detta som om Snorri identifierar gården men 
Valhôll.4 Snorri menar vidare att det är i Válaskiálf Oðínn’s Hliðskjálf finns beläget, från 
vilken han har förmågan att skärskåda världarna. Detta högsäte eller plattform har av Kiil 
tolkats som en ”seiðhjallr” från vilken det var möjligt att liksom hos shamaner skåda in i 
andra världar. Plattformen beskrivs av Kiil som ett slags likpodium som sejdutövaren nyttja-
de för att få kontakt med dödsrikets andar. Plattformen jämförs också med ett slags himmels-
stativ vilken är synonym med det kosmiska Yggdrasill, en länk mellan världarna.5  
 
Bilden av den gyllene hallen återfinns som motiv i flera av eddadikterna. Fiôlsvinnsmál 5 
berättar om gårdens salhus som glänste av guld, Vôluspá 64 skildrar Gimlé med guldtak som 
är lika vackra som solen, och Fáfnismál 42 omnämner en hall som står på Hindarfiall byggt 
av rödaste guld. Valhôll framställt som en guldglänsande hall ansluter således till ett större 
episkt motiv. Nordberg poängterar intressant nog att liknande framställningar av påkostade 
och praktfulla stormannagårdar har paralleller utanför den mytologiska världen, i sagorna och 
skaldediktningen.6 I Laxdœla saga berättas om en hall som var rikt utsmyckad med motiv 
från den förkristna mytologin.7 I Húsdrápa beskrivs bland en halls invändiga dekorationer 

                                                 
1 Prolog kap. 9, Snorres Edda, 1997, s. 27ff. 
2 Om kosmologi se t.ex. Bauschatz 1982, kap. 4, s. 119ff. och Schjødt, 1990, s. 35ff., nornor och ödets 
roll i den kosmiska föreställningen: Winterbourne 2004.   
3 Nordberg, 2003, s. 166. 
4 Nordberg, 2003, s. 166. 
5 Kiil, 1960, s.84ff., s. 103, s. 110f. 
6 Nordberg, 2003, s. 167. 
7 Laxdalingarnas Saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s. 230.  
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motiv ur Baldrs begravning och Þórrs kamp med Jôrmungandr.1 Eyrbyggja saga talar om 
högsätesstolpar, där det i stolparna var utskuret motiv från mytologin.2 Det finns även motiv i 
Beowulf med gyllene vävda bonader, vars bilder var ett under för alla som såg på dem.3 I 
Saxos Gesta Danorum, bok 8 pryds en storhall av guldglittrande sköldar, som hänger dekora-
tivt i den högsta cirkel i byggnaden.4   
  
Det finns en stor möjlighet att det verkligen såg ut på detta sätt i de verkliga förhållandena. 
Gräslund menar att det smälta guld man fann i de centrala stolphållen i en större hall från 
yngre järnåldern i Gudme på Fyn, sannolikt hade förgyllt stolparna men att de smält ned efter 
en brand.5 Denna bild skulle i så fall stämma väl överens med de mytiska skildringarna av 
guldglänsande stolpar. Den berömda skildringen som Adam av Bremen ger av en större 
byggnad i Uppsala beskrivs i liknande ordalag; byggnaden var enligt Adam helt täckt av guld 
och en guldglänsande kedja skulle också ha hängt över dess tak.6 Denna kedja har av Lind-
qvist jämförts med en typ av dekorerad takkam som kan uppfattas som en kedja, vilken han 
menar återfinns på äldre typer av stavkyrkor.7  
 
Nordberg har jämfört Adams skildring av den guldglänsande byggnad Adam av Bremen talar 
om med Hrothgars hall i Beowulf. Hrothgars hall beskrivs som täckt med guldvävda bonader 
(rad 995), den är smyckesprydd (rad 167). Den är täckt med fjäll av guld (rad 716), omnämns 
som guldhall eller guldsmyckad hall (rad 307-308, 1253, 1639 och 2082), den har höga valv 
som är smyckade med guld (rad 1799-1800).8 Nordberg menar att denna hall troligen skild-
rade skaldens idealbild av en konungasal än en Hrothgars faktiska hall.9 Kungens hall i den 
profana världen utgjorde ett mikrokosmos av gudavärldens makrokosmos, där gudarnas styr-
de kosmos som kungen styrde landet. Hallen var platsen för den ideala livsföringen i männi-
skornas värld, det var här gästabud hölls, beslut fattades och kungen visade upp sin prakt och 
makt. Jag håller fullt med om Nordbergs resonemang: 
 

Gestaltningen av det gyllene Valhall som vi möter i myterna, går tillbaka på en större episk tradi-
tion. Men vi kan inte heller utesluta att myternas motiv med de skinande gudasalarna anspelar på 
utsmyckningen av samtidens aristokratiska hallar.10     

 
En liknande modell av en aristokratisk livsföring som påverkat mytmaterialet kommer jag 
diskutera nedan, när jag undersöker föreställningen om Óðínn och hans skara av einherjar 
och valkyrjor. 
 
Hur stort var då Valhôll? I Grímnismál 23 får vi följande information om Valhôlls storlek: 
 

Fimm hunruð dura   oc umfiórom togom, 
      svá hygge ec at Valhôllo vera; 
átta hundruð einheria   ganga ór einom durum, 
      þá er þeir fara at vitni at vega.1 

                                                 
1 Den norsk-islandske Skjaldedigtning B1, 1973, s. 128ff. 
2 Eyrbyggarnas Saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s.11. 
3 Beowulf, versrad 994-998, 1998.  
4 Saxo Grammaticus, The History of the Danes I-X, Book 8:234, [1979-80] 2002, s. 258. 
5 Gräslund, 1997, s. 108f. 
6 Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, bok IV, 1984, s. 224., och skolion 
139 till bok IV s. 252. 
7 Lindqvist, Sune, 1936, s. 91.  
8 Beowulf, rad 167, 307-308, 716, 995, 1253, 1639, 2082, 1998. 
9 Nordberg, 2003, s. 168. 
10 Nordberg, 2003, s. 169. 
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Femhundra dörrar och fyrtio därtill 
skall det visst i Valhall finnas; 
åttahundra enhärjar gå ut genom var dörr, 
då det stundar till strid med ulven. 

 
Multiplicerar man antalet einherjar med antalet dörrar 800 gånger 540 få man ett antal av 
432 000 einherjar. Olika tolkningar har gjorts av detta antal och tidigt ville Schröder se ett 
kulturlån från indisk filosofi där tidsperioder delades in i 4 320 000 år. Detta indiska 
mahāyuga om 4 320 000 år delades sedan in i 4 yuga’er om 4, 3, 2, och 1 gånger 432 000. 
Just talet 432 000, menar Schröder, skall också återfinnas hos babylonierna, där talet utgör en 
kosmisk tidcykel som via hellenismen skulle ha spridits till germanerna. Tesen om detta lån 
har kritiserats, och Karl Helm som menade att antydningen till hundra dörrar i dikten lika väl 
kunde syfta på storhundraden (120) dörrar hos diktaren. Det är som Magnus Olsen påpekat 
föga troligt att man räknade med så stora siffror som krävs i sammanhanget. Diktaren hade 
troligen för avsikt att skildra Valhôll som en gigantisk hall, och var tvungen att hålla sig till 
ett språk som tillfredställde diktningens formella krav.2 Olsen vill också se att skildringen av 
Valhôll inte är någon fantasiprodukt utan baserat på en byggnad som diktaren sett. Svaret för 
Olsen blir att diktaren befunnit sig i Rom, och att han där bevittnat en amfiteater och att han 
likställer einherjar med romarrikets gladiatorer. Valhôll blir till en arena där einherjar likt 
romarrikets gladiatorer möts till kamp var dag. Han finner stöd för detta i Vafþrúðnismál 41: 
 

Vafðrúðnir qvað: 
”Allir einheriar   Óðins túnom í 

                hôggvaz hverian dag; 
val þeir kióza   oc ríða vígi frá 
     sitia meirr um   sáttir saman”3 

 
Vaftrudne kvad: 
”Enhärjar öva på Odins gårdstun  
vigverk varje dag; 
de döma om manfall och dädan de rida –  
sen sitta de såte i lag.”          

 
Varje dag är det en ny strid på arenorna, liksom det var dag är en ny strid för einherjar inför 
den slutliga drabbningen vid ragnarök.4  
 
 
8.7.3. – Valkyrjor och kvinnor med dryckeshorn 
  
Valkyrjor hör till de den fornnordiska gudavärldens mest berömda och älskade väsen, men de 
är samtidigt ett av gudavärldens mest komplicerade väsen och det kan vara svårt att skilja på 
valkyrjor och diser. Etymologiskt kan valkyrjor (fornnordiska valkyrjar) härledas ur det 
fornnordiska orden valr ‘liken/de döda som ligger på slagfältet’ och kjósa ‘att välja’. Efterle-
det i namnet kyria är besläktat med svenskans ‘kora’. Då ger ordet betydelsen ‘de som väljer 
de fallna’. I början av 1000-talet, upptog den anglosaxiske biskopen Wulfstan wœlcyrge, ett 
ord som är besläktat med valkyrja, på sin svarta lista över olika syndare, häxor och illgär-

                                                                                                                                               
1 Grímnismál 23, Edda: die Lieder..., 1962, s. 62. 
2 Olsen, 1938 [1931], s. 110ff.  
3 Vafðrúðnismál 41, Edda: die Lieder..., 1962, s. 52. 
4 Olsen, 1938 [1931], s. 114ff. 
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ningsmän i sin Sermo Lupi ad Anglos.1 Glosan wœlcyrge har samma betydelse som valkyrja, 
‘de som väljer de fallna’, och dess latinska former walcyrge och  walcrigge, återfinns i ang-
losaxiska ordlistor och vokabulär från 700- till 1100-talet.2  
 
Det är ofta rollen av ”de som väljer de döda” dessa väsen tillskrivs i skaldediktningen, och 
den roll som Snorri främst tagit fasta på i Gylfaginning kap.36: 
 

Þessar heita valkyrjur. Þær sendir Óðinn til hverrar orrostu. Þær kjósa feigð á menn ok ráða sigri. 
Guðr ok Rota ok norn in yngsta er Skuld heitir ríða jafnan at kjósa val ok ráða vígum.3 

 
De kallas valkyrjor och dem sänder Oden till varje strid. De väljer vilka män som skall dö och rå-
der över segern. Gunn och Rota och den yngsta nornan, som heter Skuld, rider alltid för att välja 
vem som skall falla och besluta om dråpen.4 

  
I Vôluspá 30 ser völvan synen av hur valkyrjor spränger fram på sina hästar: 
 

Sá hon valkyrior,     vítt um komnar, 
Gorvar at ríða     til Goðþióðar; 
Sculd helt scildi,     enn Scôgul ônnor, 
Gunnr, Hildr, Gôndul     oc Geirscôgul; 
nú ero talðar     nônnor Herians, 
Gorvar at ríða     grund, valkyrior.5 
 
Hon såg valkyrjor från vida vägar, 
De voro redo att rida till Gottjod: 
Skuld hon bar sköld, Skögul var den andra, 
Gunn, Hild, Göndul och Geirskögul.6 

 
I ovan citerade strof ger valkyrjors ritt en association till att något är galet, det kan ses som 
ett ont varsel. Goðþióðar bör i detta sammanhang syfta på Miðgarðr, människornas land. Si-
gurður Nordal har tolkat detta som om att Óðínn sänder ut valkyrjor för att samla krigare in-
för det stundande slaget, det slutliga ragnarök.7  
 
En annan aspekt som brukar lyftas fram om valkyrjor i källorna är att de serverar einherjar öl 
i Valhôll. I Grímnismál 36 nämns flera av valkyrjor vid namn och Snorri citerar ofta flitigt ur 
denna dikt: 
 

Hrist oc Mist     vil ec at mér horn beri 
     Sceggiôld oc Scôgul, 
Hildi oc Þrúði,     Hlôcc oc Herfiôtur, 
     Gôll oc Geirôlul; 
Randgríð oc Ráðgríð     ec Reginleif, 
     þær bera einheriom ôl.8  
 
Hrist och Mist bäre hornet till mig, 

                                                 
1 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 61. 
2 Damico, 1984, s. 44. 
3 Gylfaginning kap. 36, Edda: Gylfaginning. Prologue and Gylfaginning, 1998, s. 30. 
4 Gylfaginning kap. 36, Snorres Edda, s. 61f. 
5 V†luspá 30, Edda:die Lieder..., 1962, s. 7. 
6 Völvans spådom 31, Den poetiska Eddan, 1972, s. 46f. De sista raderna återfinns inte hos Collinder 
men lyder i Erik Brates översättning; ”Nu äro Härjans, Härjungfrur nämnda, Valkyrior, redo, Att rida på 
jorden.”, Valans spådom 30, Eddan, 1995, s. 11.  
7 Holtsmark, 1950, s. 43. 
8 Grímnismál 36, Edda:die Lieder..., 1962, s. 64. 
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Skeggjald och Skögul; 
Hild och Trud, Hlökk och Härfjätter, 
Göll och Geirönul, 
Randgrid och Rådgrid och Reginleif, 
De skänka einhärjarna öl.1 

 
Just att valkyrjorna ”skänka einherjar öl”, är centralt för förståelsen av den kultiska hallkultu-
ren. Det rör sig om ett ceremoniellt drickande som inte enbart var ett mytologiskt motiv utan 
även centralt i den profana aristokratiska hallkulturens religiösa liv (se bild 1, 3, 6). Michael 
Enright har behandlat just denna aspekt av germanska krigarföljen (comitatus) i ett större 
arbete, där just denna komponent, kvinnan med dryckesbägaren, är central i det religiösa livet 
och dess dryckesceremonier. Hans utgångspunkt är till stor del eposet Beowulf, vilket ger 
utförliga beskrivningar av denna rit och hur konungen (Hrothgar), drottningen (Wealhteow) 
och krigarföljet spelar efter strikt formella ceremoniella roller i kommunionen.2 Kortfattat 
kan man säga att konungens plats var främst i högsätet och männen satt i rangordning efter 
bänkarna utmed långväggen, de mer förnäma krigarna närmast kungen och fallande till de 
lägsta längst bort. Drottningen serverade sedan dessa i rangordning av mjödet i utbyte mot 
löften om trohet och mod. Den procedur som beskrivs här stämmer väl överens med de övri-
ga norröna källornas bild av krigarföljets struktur. Motivet med krigarföljet som sitter ned på 
sin plats och väntar på att få sin bägare fylld av den förnämsta kvinnan i följet återkommer på 
ett flertal ställen i Beowulf.3 Mest berömt är det stycket som berättar om hur Beowulf kallats 
till Hrothgars sal för att där ta itu med monstret Grendel, som härjat i trakten, och som kung-
en med sitt följe aldrig lyckats besegra. Beowulf ges en ärorik position och får sitta bredvid 
konungens söner. Snart kommer drottningen in i hallen: 
 

In kom då Waltheow, 
Horodgars maka, 

mångvis i hövisk sed. 
Männen i hallen 

hälsar hon gullprydd –  
den ädla bjöd så 

en bägare först 
åt östdanernas 

odalherre, 
bjöd honom sitta  

säll på sitt gille, 
kär för kämparna. 

Tjusad tog kungen, 
den segerkrönte, 

kruset emot. 
Då gick den höga  

Helmingadisen 
till gammal och ung 

och gav envar 
en smyckad skål, 

tills den stunden kom 
då ringkrönt drottning, 

den dygdeädla, 
åt Beowulf bragte 

en bägare mjöd. 
Hon hälsar gauten; 

                                                 
1 Grimnesmål 36, Den poetiska Eddan, 1972, s.87. 
2 Enright, 1996. Det rituella sambandet genomgående, men främst kap 1-3.  
3 Beowulf, [1954] 1998, rad: 489-499, 611-646, 1011-1068, 1160-1235, 1785-1790, 1976-1985, 2010-
2024. 
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Gud hon tackar 
med visa ord, 

att Han unnat henne 
att lita på 

att en ledungsman finns 
som skall stävja skadan. 

Skålen tog han, 
den vigdjärve härman, 

ur Waltheows hand, 
ordade sedan, 

eggad till strid.1 
     
Efter detta så lovar Beowulf drottningen att han skall utföra hjältedåd eller själv gå hädan. 
Motivet ovan speglar en kulthandling, deltagarna deltar i en dryckesceremoni, där alla delta-
garna lovar trohet och mod till drottningen i samband med att hon bjuder krigaren av sitt 
dryckeshorn. Enright understryker starkt det kultiska sambandet:  
 

One concludes that Wealhtheow´s role in the comitatus, exemplified by her acts of praise, 
warning, incitement and prophecy, is part of the warband institutional tradition itself […] Consider 
the force of the fact that it is the same woman who performs these acts for the men. The pressure 
to respond appropriately must have been profound.2    

 
Nordberg ansluter sig till samma typ av resonemang, och menar att det är en dryckesceremo-
ni som avspeglar sig i den mytiska föreställningen om livet i Valhôll.3 Jag håller helt och hål-
let med om detta. I Valhôll ersätts Wealhteows roll av valkyrjorna. Det är nu de som serverar 
einherjarna av det kultiska mjödet i Óðínns krigarfölje. Ovan citat ur Grímnismál 36 följer 
helt och hållet denna föreställning, även om det här inte explicit sägs att platsen är Valhôll. 
Detta tillägg kommer hos Snorri i Gylfaginning kap.36, där han menar att valkyrjorna i 
Valhôll skall tjäna einherjarna, genom att bära fram dryck och sköta dukningen och öl-
/mjödkrusen. Efter denna beskrivning citerar Snorri Grímnismál 36 för att styrka sitt resone-
mang. I inledningsstrofen till Eiríksmál (se appendix 1) berättas åter igen om hur valkyrjorna 
bär vin omkring bland bänkarna. I Hákonarmál 16 (se appendix 2) uppmanas konungen att 
han skall få dricka öl hos asarna. I en Lausavísa av Kormákr Ñgmundarson diktar skalden 
om sin stundande död och berättar att han snart skall dricka öl i Óðínns högsäte. Dessa tre 
dikter är från mitten av 900-talet. Samma motiv återfinns i en dikt från 1100-talet där det 
sägs att Ragnarr Loðbrókr skrattande gick mot sin död då han trodde sig snart få dricka öl 
med asarna i Valhôlls högsäte.4 Nordberg menar att den gestaltning valkyrjorna fått i den 
narrativa myten är uppenbart episk till sin art, men att den är helt beroende av den roll som 
kvinnan spelade i den aristokratiska hallkulturen.5 Jag kommer under rubriken ”Óðínn och 
det kosmiska mjödet” behandla föreställningar kring drycken och dess samband kring dödens 
mysterier.         
 
På en grupp gotländska bildstenar som troligen härstammar från 700- och 800-talen, finns det 
ett motiv med som troligen avbildar en valkyrja som välkomnar den döde. Dessa stenar bru-
kar innehålla två typer av scener vilka går igen, det övre fältet representerar en ”ankomst-

                                                 
1 Beowulf, [1954] 1998, rad: 612-630. 
2 Enright, 1996, s. 68. 
3 Nordberg, 2003, s. 178. 
4 Lausavísa (61), Skj. B1, s. 84, Krákumál (29), Skj. B1, s. 656. 
5 Nordberg, 2003, s. 179 not 1. Nordberg menar vidare att de något äldre än bildstenarna från 700-tal, 
guldbleck, smycken eller amuletter (s.k. påsyninsbeslag) vilka avbildar en kvinna med dryckeshorn kan 
gestalta en valkyrja, men att det inte är säkert. De kan lika gärna anspela på någon annan roll kvinnan 
hade i den aristokratiska hallkulturen. Se bild 3 i appendix 3. 
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scen”, och den undre en ”resescen”, på den undre är ett skepp ett mycket vanligt motiv. På ett 
flertal av dessa stenar möter oss i det övre fältet en kvinnofigur med ett utsträckt dryckes-
horn, som ser ut att välkomna en manlig ryttare. På en del av dessa bildstenar avbildas hästen 
med åtta ben vilket borde tyda på motivet föreställer Óðínns häst Sleipnir.1 Steinsland har en 
teori om motiven från två av dessa bildstenar, de från Tjängsvide och Ardre (se bild 2 och 6). 
Här menar hon att mötet i det övre fältet är erotiskt eftersom mannen möter kvinnan med en 
tydlig fallosmarkering! Hon menar att motivet föreställer fallos och inte ett svärdsfäste, vilket 
de flesta forskare menar.2 Jag håller med de senare och anser att det är ett tydligt svärdsfäste 
som avbildats, och inte någon form av fallosmarkering. Steinslands resonemang passar in i 
hennes större teoretiska modell om ”det hellige bryllup” där den döde krigaren möts av en 
kvinna i en erotisk relation, men i detta sammanhang känns tanken aningen långsökt. För-
klaringen står nog snarare att finna i den roll dryckesbägaren har i den kultiska gemenskapen, 
där den representerar en initiation i det nya krigarföljet, en initiation in i Óðínns einhärjar 
förmedlad genom valkyrjans framsträckta bägare (jämför föreställningen med Wealtheow 
och Beowulf ovan). Den som tar emot denna bägare svär samtidigt trohet till det mytiska kri-
garföljet, och upptas som einhärjar.  
 
Valkyrjorna bildar ett slags föreningslänk mellan Óðínn och de döda. I fornnordisk myt är de 
underordnade Óðínns vilja och utför hans befallningar. Tematiskt är de alltså associerade 
med Óðínns högättade sfär i mytologin. Detta behöver dock inte betyda att detta var deras 
ursprungliga funktion. Simek menar att valkyrjorna från början var demonliknande väsen 
som rådde över de döda krigarna på slagfältet. Föreställningen är mycket gammal och var 
spridd på kontinentalgermanskt område. Dessa väsen ersattes sedan med föreställningen om 
”iriska sköldmör”, vilka levde vidare i föreställningen om Valhôll som förflyttas från slagfäl-
tet till ett mytiskt krigarparadis där de levde tillsammans med einherjarna. De tidigare demo-
niska aspekterna hos valkyrjorna fick en ny prägel; de underordnades Óðínns vilja, framställ-
des som sköldmör med mer mänskliga attribut, vilket ledde till att de kunde inleda kärleksaf-
färer med poesins hjältar. Dessa ursprungliga demoniska gudinneväsen förvandlades till 
Óðínns meyar ‘Óðínns flickor’ eller óskmeyjar ‘önskeflickor’, ‘de som utför Óðínns önsk-
ningar’.3    
 
Ellis-Davidson har visat att namn på valkyrjor ofta förekommer i dikter från 800-900-talen. 
Där är många av namnen synonymer för strid som Hildr ‘strid’, Hlôkk ‘oväsen’, Gunnr 
‘strid’ och Randgríð ‘sköldfred’.4 I Helgakviða Hjôrvarðssonar uppger valkyrjornas antal till 
nio, i Darraðarljóð till 12, och i Grímnismál till 13. Deras antal verkar alltså inte vara fast-
ställt, och de som finns namngivna om man räknar in hjältediktning, þulur och fornaldarsa-
gor är: Brynhildr, Geidriful, Geiravôr, Geirskôgull, Geirôlul (eller Geirrômul, Geirahôd), 
Geirôndull, Gôll, Gôndull, Guðr, Herfjôtur, Herja, Hildr, Hjalmþrimull, Hjôrthrimul, Hlôkk, 
Hrist, Hrund, Kara, Mist, Radgríðr, Randgnid, Randgríðr, Reginleifr, Sanngríðr, Sigrun, 
Skalmôld, Skeggjôld, Skôgull, Skuld, Sváva, Sveid, Svipull, Tanngniðr, Þrima, Þrúdr och 
Þôgn.5 Totalt återfinns namn här på 36 valkyrjor, de är hämtade från skilda källor över ett 
brett utbud i tid och rum, vilket innebär att de inte kan vara till större hjälp än att illustrera 
namnens övervägande krigiska innehåll. 
 

                                                 
1 Lindqvist, Sune, 1941, s. 96ff. 
2 Steinsland, 1997, s. 106f. 
3 Simek, valkyries, [1984] 2000, s. 349. 
4 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 61 
5 Simek, valkyries, [1984] 2000, s. 349. 
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En rik litterär föreställning kring dessa väsen har sedan byggts upp, och man kan i den is-
ländska litteraturen urskilja ett flertal föreställningar; valkyrjor framställs dels som Óðínns 
tjänarinnor vilka utför hans befallningar, dels som ledsagare av de döda till Valhôll, dels som 
hustrur till dikternas hjältar, dels som norneliknande väsen vilka avgör mäns öden, dels kan 
de skildras som siare och som beskyddare av de stridande, dels kan de vara homologa med 
fylgjor och dels kan de framstå som sköldmör. Ibland kan det också vara svårt att skilja på 
diser och valkyrjor i litteraturen. Deras natur är ofta snarlik även om valkyrjorna till skillnad 
från diserna troligen aldrig var föremål för någon form av kult.1 Alltså framträder ett sam-
melsurium av föreställningar kring dessa mytiska väsen. Grimm såg tidigt likheten mellan 
valkyrjor och svanmör, han anknyter till folksagor vilka överlevt långt fram i tiden där dessa 
semimytiska kvinnor kunde anta formen av en svan och inleda förhållanden med män.2 Val-
kyrjor och svanhamn nämns i Vôlundarkviða, i den inledande prosatexten fångar Vôlundr 
och hans två bröder tre valkyrjor och gifter sig sedan med dem. Dessa valkyrjor beskrivs på 
följande sätt: 
 

Snemma of morgin fundo þeir á vazstrôndo konor þriár, oc spunno lín. Þar vóro hiá þeim álptar-
hamir þeira. Þat vóro valkyrior. Þar vóro tvær dœtr Hlôðvés konungs, Hlaðguðr svanhvít oc Her-
vor alvitr; in þriðja var Ñlrún, Kiálrs dóttir af Vallandi. Þeir hôfðo þær heim til scála með sér.3 

 
Tidigt på morgonen funno de på stranden tre kvinnfolk, och de spunno lin. Där bredvid dem låg 
deras svanhamnar: det var valkyrjor. Två av dem voro konung Hlödves döttrar, Hladgunn svanvit 
och Hervor hamnskifta, men den tredje var Ölrun, Kiars dotter från Valland. De togo dem med sig 
hem.4  

 
Saxo nämner i sin tredje bok av Gesta Danorum kvinnliga väsen som möjligen kan vara 
grundade i föreställningar om valkyrjor: 
 

About that time Høther happened to be hunting when he wandered from his path in a mist and 
came upon a retreat of forest maidens. As they saluted him by his own name he asked who they 
were, to which they replied that their special function was to control the fortune of wars by their 
guidance and blessings. They were often invisibly present on the battlefield and by their secret 
help afforded the desired outcome to their favourites, since, they informed him, they were able to 
award success or defeat at pleasure.5  

 
Det sägs inte direkt i denna berättelse att det rör sig om valkyrjor, och de är heller inte knutna 
till Óðínn på något sätt. De är dock påfallande lika den typ av valkyrjor som beskrivs i edda-
dikternas ”Helgi-kväden”. Ellis-Davidson anser att det är valkyrjatraditionen som inspirerat 
Saxo, och ser en likhet med Ôrvar-Odds saga, där hjälten möter sju kvinnor i ett jordhus. 
Dessa hälsar honom vid hans namn, och ger honom efter ett år ett klädesplagg med magiska 
egenskaper som gjorde honom osårbar. I föreställningen om Macbeth och Banquo, som se-
dan inspirerat Shakespeare till hans pjäs, finns det också ett möte med tre mystiska kvinnor. 
De båda männen är här ute och jagar och vid mötet kallar de tre kvinnorna Macbeth vid 
namn, förutspår framtiden och försvinner sedan. Detta gör även kvinnorna hos Saxo, i båda 
versionerna möter de vid ett senare tillfälle kvinnorna igen, och klagar över att deras profe-
tior inte gått i uppfyllelse. Denna föreställning är känd sedan 1400-talet, och det är möjligt att 
den är hämtad ur narrativ skandinavisk tradition.6    

                                                 
1 Om sambandet och likheten mellan diser, nornor och valkyrjor se Ström, 1954, s. 70ff. 
2 Grimm, [1883] 1966, s. 426ff. 
3 V†lundarqviða, prosainledning, Edda: die Lieder…, 1962, s. 116. 
4 Völundskvädet, Den poetiska Eddan, 1972, s. 126. 
5 Saxo Grammaticus, The History of the Danes. Books I-IX, book three, [1979-80] 2002, s. 69. 
6 Ellis-Davidson, [1980] 2002, II, s. 52. 
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Ellis-Davidson menar att föreställningen om valkyrjor borde innefatta någon form av speci-
ellt kultämbete, och då Wulfstan1 tar upp dessa på sin svarta lista över förbrytare, menar El-
lis-Davidson att det vore långsökt att tänka sig att biskopen syftar på mytologiska väsen, då 
resten av listan omfattar människor.2 Så sent som på 1300-talet figurerar valkyrjor sida vid 
sida med häxor i den engelska dikten Cleaness.3 I Ibn Fadlans skildring av en begravning hos 
ruserna vid Volgas strand, omnämns en kvinna som kallas ”dödens ängel”, vars uppgift var 
att döda de slavinnor som följer sin herre i graven: 
 

Sedan kom en gammal kvinna, som de kallar ”dödens ängel” och bredde ut över bänken de täcken 
jag talat om. Hon hade åtagit sig att sy och ordna allting. Det var hon som dödade slavinnorna. Jag 
såg, att hon var rödlätt, skinande, fet och grovlemmad.  
[…] De förde henne fram till skeppet och hon tog av sig fotprydnaderna och gav dem till de två 
slavinnor, som hade betjänat henne, och som var döttrar till den kvinna de kallar ”dödsängeln” och 
som skulle döda henne. Sedan kom män med sköldar och stavar och räckte henne ett stop öl, och 
hon sjöng medan hon tog emot och drack ur det. Så gav man henne ännu en bägare och hon tog 
den och fortsatte att sjunga, medan den gamla kvinnan eggade henne att dricka och att träda in i 
tältet där hennes herre låg.  
[…] De lade henne bredvid hennes herre, två tog hennes fötter och hennes händer och den gamla, 
som kallades dödsängeln, slog ett rep om hennes hals och räckte två ändarna till två män, som 
drog till dem. Själv kom hon fram med en bredbladig kniv och stötte den gång på gång mellan 
revbenen och drog ut den igen, medan de två männen ströp henne.4         

 
Ibn Fadlans uppteckning är mycket intressant då den offrade slavinnan verkar bli märkt åt 
Óðínn, dvs. genom stick och strypning (jmf. stucken med stucken med spjut och hängd), den 
bredbladiga kniven kan vara ett spjutblad. Ellis-Davidson menar att dessa ”dödsänglar” borde 
vara omgivna av legendartade historier, och att de måste ha hållits avskilda från de övriga för 
att få utföra sina uppdrag. Ellis-Davidson menar vidare att då det ofta lottades om vilka fång-
ar som skulle avrättas, bör detta ha uppfattats som om det var guden som valde sina offer och 
att dessa kvinnor som gudens mellanhänder.5 Att Ibn Fadlan kallar dessa kvinnor för ”döds-
änglar” kan vara ett dåligt ordval från hans sida, eller grundat på att han inte fann något 
lämpligt ord att beteckna vad han såg eller hörde. Jag anser att det troligen är en völva som 
Ibn Fadlan sett, och då han inte fann något bättre ordval betecknade han henne helt enkelt 
som en ”dödsängel”. Alltså var det i min mening inte någon form av extraordinärt kultämbete 
som skildras, vilket Ellis-Davidson föreslagit, utan en völva av samma typ som vi möter i 
andra texter och i enstaka gravar. En intressant jämförelse är de kimbriska prästinnor som 
Strabon berättar om efter slaget vid Arausio år 105: 
 

De gick krigsfångarna till mötes genom lägret med svärd i hand, bekransade dem och förde dem 
sedan till en kopparkittel som rymde omkring 20 amforor. Man hade rest en plattform som en prä-
stinna klättrade upp i; böjd över kitteln skar hon strupen av varje fånge som lyftes upp till henne. I 
blodet som forsade ned i kitteln spådde några av prästinnorna, under det att andra sprättade upp 
kropparna, spådde i inälvorna och med hög röst förkunnade de sinas seger.6 

 

                                                 
1 Wulfstan var biskop i London (996-1002), senare blev han ärkebiskop av Worcester (1002-1016) och av 
York (1002-1023). Han författade en apokalyptisk visionsdikt vid namn Sermo Lupi ‘Vargens predikan’, 
där han skrev ned en lista av syndare och valkyrjor får där dela plats med häxor, mördare, prästmördare, 
horor, äktenskapsbrytare etc. Orchard, Wulfstan, [1997] 2002, s. 399f.   
2 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 61. 
3 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 71. 
4 Wikander, 1978, s. 66ff. 
5 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 61. 
6 Drobin, 1991, s. 129, översättning efter: Strabon, The Geography of Starbo, 1961 (7: 2: 3). 
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I prosatexten som föregår strof 30 i Helgaqviða Hundingsbana ônnor, berättas det om hur 
Helgi en dag blir dräpt av sin släkting Dagr, vilken blotat till Óðínn för att hämnas på sin svå-
ger: 
 

Dagr, Hôgna sonr, blótaði Óðin til fôðurhefnda. Óðinn léði Dag geirs síns. Dagr fann Helga, mág 
sinn, þar sem heitir at Fiôturlundi. Hann lagði í gognom Helga með geirnom.1 
 
Dag, Högnes son, blotade till Odin för att få hämnd för sin fader; Odin lånade Dag sitt spjut. Dag 
fann sin svåger Helge på ett ställe som heter Fjöturlund. Han rände spjutet genom Helge.2  

  
Vad som är av intresse här är platsen där Helgi dräps, och att Óðínn ges en roll i dråpet. Plat-
sen heter Fiôturlundi vilket betyder ‘fjätterlunden’ eller ‘stridsbojornas lund’. En valkyria 
kallas Herfjôtur (Grímnismál 36, se ovan) och det betyder just ‘Härfjätter’ eller ‘stridsbojan’. 
Stridsbojan var en slags magisk förlamning som kunde drabba den stridande, och valkyrjor 
kunde råda över sådana tillstånd. Det uppfattades enligt Folke Ström på ett konkret sätt av 
den som drabbades som magiska länkar. Bojorna berövade krigaren hans rörelseförmåga och 
gjorde honom handlingsförlamad. Just namnet Herfjôtur har av Gustav Neckel tolkats som en 
synonym med ett annat namn på en valkyria nämligen Hlôkk med betydelsen ‘kedja’. Då 
Herfjôtur lamslår hären med sina fjättrar, så kedjar Hlôkk den med sina magiska egenskaper, 
båda knyter magiska stridsbojor över sina offer.3  
 
En parallell till detta kan möjligen sökas hos Tacitus. Det är den germanska stammen semno-
nerna, vilka håller en skog som mycket helig, och i dess lund förrättar man människooffer. 
Tacitus har följande att berätta: 
 

Också på ett annat sätt visar man lunden vördnad: ingen går in i den utan att vara bunden med en 
boja, tecknet på att han är gudomen undergiven och öppet erkänner dess makt. Råkar någon snava 
och falla, får han inte hjälpas på fötter och resa sig: de rullar sig ut längs med marken. Hela deras 
vidskepliga tro grundar sig på föreställningen att stammen leder sitt ursprung från den platsen, att 
guden, som härskar över allting, finns där och att allt annat är lagt under honom och lyder under 
honom.4 

  
Den första Merseburggaldern, var en skyddsformel som troligen skulle användas på slagfältet 
innan en strid för att skydda sig mot skadlig trollkonst, inte minst från valkyrjor. Dessa troll-
sånger är skrivna av en icke-kristen tysk någon gång på 900-talet, vilket gör dessa trollsånger 
till en mycket ovanlig kvarleva5. Folke Ström har tolkat sången som att dess syfte var att ma-
giskt påverka valkyrjorna i önskad riktning.6 Sångens tre första rader lyder: 
 

1. Eiris sazun idisi,   sazun hera duoder. 
2. Suma hapt heptidun,   suma heri lezidun, 
    suma clubodun   umbi cuonio uuidi. 
3. Insprinc haptbandun!   Inuar uigandun! 
 
1. Först sutto högförnäma möar, sedan sutto där huldrika möar.  
2. Somliga knöto bojor, somliga hejdade hären, men somliga löste bojorna om djärva män. 
3. Spring undan fängselbanden! Fly undan (… )!7 

 
                                                 
1 Helgaqviða Hundingsbana †nnor, Edda: die Lieder…, 1962, s. 157. 
2 Det andra kvädet om Helge Hundingsbane, Den poetiska Eddan, 1972, s. 190. 
3 Neckel, 1913, s. 75ff. 
4 Tacitus, Germania bok 39, 2005, s. 53. 
5 Lindquist, Ivar, 1923, s. 1. 
6 Ström, 1954, s. 71. 
7 Lindquist, Ivar, 1923, s. 14f. 
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I trollsången finns det alltså två valkyrjor som fjättrar och lamslår krigarna samt en tredje 
som löser dem ur deras bojor. Att de två tidigare har en synonym roll stämmer väl överens 
med vad Gustav Neckel menat.1 Den tredje som löser detta tillstånd har dock en annan roll. 
Neckel har tolkat detta som om det finns två typer av valkyrjor, onda och goda, en tolkning 
som Ivar Lindquist instämmer i.2 Ordet valkyrjor skulle ursprungligen vara specifikt för de 
onda menar de, och tolkas som ‘de som önskar se högar med lik’, ordet fick sedan en vidare 
innebörd. Valkyrjor från Fiôlsvinnsmál 36-40 anses genom sina namn vara förknippade med 
beskydd. De har namn som Hlíf ‘sköld, skydd’ och Þióðvarta ‘härskölden’. En tanke, som 
Lindquist föreslår, är att de goda valkyrieväsendena skyddar krigarna från de onda valkyrja-
väsendena, och att de troligen haft en förankring i germansk kult. Han menar vidare att val-
kyrjaföreställningen troligen varit djupt rotat och utbredd i den germanska världen, då den 
spelat stor roll i namngivning av döttrar. Han menar att de vanligaste flicknamnen i den norra 
och västra germanska världen härstammar från Valkyrjor. Det äldsta kända germanska kvin-
nonamnet är Waluburg, upptecknat på en egyptisk ostrakon från 200-talet, vilket betyder 
‘skydd mot manfall’ eller ‘hon som är sköld för hären’, vilket är ett typiskt namn på en val-
kyrja.3 
 
Det finns också ett par fornengelska besvärjelser som kan syfta på valkyrjor. Den första for-
meln har till syfte att motverka plötslig smärta. Ellis-Davidson menar att formeln, som även 
åkallar vapenslungande gudar, ursprungligen bör ha varit en stridsbesvärjelse, men att den 
med tiden minskat i betydelse, för att slutligen användas om vardagliga ting som t.ex. håll i 
sidan. Ellis-Davidson menar också att en annan fornengelsk besvärjelse använder termen si-
gewif ‘segerkvinnor’, vilken användes om bisvärmar och skulle möjligtvis vara en antydan 
om övernaturliga kvinnovarelser. 4 Den första formeln mot plötslig smärta kan jämföras med 
Merseburggaldren: 
 

Med larm, ja med stort larm ridande över bergen 
hade de blott ett i sinnet, ridande över landet. 
Tag dig till vara nu, fly från detta onda! 
Ut, lilla spjut, om du sitter häri. 
I skygd av den ljusa linden ställde jag mig 
när de mäktiga kvinnorna gjorde sin kraft redo 
och sände ut sina vinande spjut…5  

       
Stridsbojan eller stridsfjättern var alltså ett av de tillstånd som kunde drabba såväl den en-
skilde krigaren som hela härar. Det tog sig uttryck i att den drabbade blev oförmögen att röra 
sig, liksom i en mardröm drabbades han av något som närmast kan liknas vid förlamning. 
Tillståndet var såväl psykiskt som fysiskt men hade ingenting med skräck att göra. Ett exem-
pel på en person som drabbas av stridsbojor är hjälten Hôrd i Harðar saga. Beskrivningen 
gör också gällande att man kunde kämpa mot dessa magiska bojor och försöka ”skaka av sig” 
dem, dvs. göra sig fri från förlamningen: 
 

”Stridsbojan” kom hårt över Hord, men han högg sig fri en första och en andra gång. ”Stridsbo-
jan” kom över honom en tredje gång. Då lyckades männen sluta sig kring honom och omringade 
honom med en krets av fiender, men han kämpade sig ut ur ringen och dödade därvid tre män.6  

 
                                                 
1 Neckel, 1913, s. 83. 
2 Lindquist, Ivar, 1923, s. 30. 
3 Lindquist, Ivar, 1923, s. 30ff. 
4 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s.62f. 
5 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 62f. 
6 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s.63. 



 73

Det finns ytterligare ett exempel i Sturlunga saga skriven av Sturla Þórðarson omkring 1196-
1262, där han berättar om överfallet på Hlôðuvík. Guðmundr blir här dräpt av Íllugi eftersom 
han drabbas av härfjättrar. Hans kamrat Svarhôfði frågar då ”hvárt herfjöturr væri á honum”, 
‘om härlänkar hade fallit över honom’.1   
 
I Merseburggaldern kallas de gudomliga väsen som orsakar stridsbojorna för idisi, en term 
som liknar diser (disir), fornnordiska gudinneväsen. Idisi av fornsaxiska idis har språkligt 
jämförts med medelhögtyska itis och anglosaxiska ides. De betyder ungefär ‘välrespekterad 
kvinna’ (gift som ogift) och motsvarar latinets matrona. Vad som är klart i Merseburggaldern 
är dock att det rör sig om någon speciell form av kvinnor, trolldomskunniga eller motsvaran-
de valkyrjor.2  
 
Att förlama krigare med stridsbojor var inte någon exklusiv ”valkyrja-egenskap”. I Hávamál 
148-149 läggs ett antal strofer i Óðínns mun, där han berättar att han både kan binda och lösa 
sådana stridsbojor: 
 

Þat kann ec it þriðia,     ef mér verðr þôrf mikil 
     haptz við mína heiptmôgo: 
eggiar ec deyfi    minna andscota, 
     bítað þeim vápn né velir. 
 
Þat kann ec it fiórða,     ef mér fyrðar bera 
     bônd at boglimom: 
svá ec gel,     at ec ganga má, 
     sprettr mér af fótom fiôturr, 
     enn af hôndom hapt.3 
 
Ett tredje kan jag om jag tränger till 
att vålla mina avundsmän avbräck: 
mina ovänners eggar dövar jag; 
då verkar varken käpp eller vapen. 
 
Det minns jag för det fjärde: om folk skulle slå 
mina böjliga lemmar i länkar, 
då galdrar jag så att jag går dit jag vill 
och fjättern faller av foten.4       

 
Det är denna information Snorri förmedlar i Ynglingasagan, då han berättar att ”Oden kunde 
göra så att hans fiender blev blinda eller döva eller skräckslagna under striden så att deras 
vapen inte bet bättre än käppar.”5    
 
Valkyrjan har som vi sett alltså en framträdande krigisk funktion genom att hon kan påverka 
stridens utgång genom sina magiska galdrar. Denna krigiska funktion avspeglas i valkyrjor-
nas namn och av ordet valkyrja. Det finns ytterligare en krigisk aspekt som framträder i Njáls 
saga (sent 1200-tal), där det berättas om en man vid namn Dôrruð som vid middagstid gick 
ut på ett gårdstun. Där såg han en skara om tolv ryttare vilka red bort mot gårdens kvinnostu-
ga. Nyfiken följde han efter dessa ryttare och kikade in genom en glugg för att se vad som 
försiggick: 

                                                 
1 Íslendinga saga, Sturlunga saga vol. 1, 1887, s. 386.  
2 Simek, Idisi, [1984] 2000, s. 171. 
3 Hávamál 148-149, Edda: die Lieder…, 1962, s. 42.  
4 Havamål 149-150, Den poetiska Eddan, 1972, s. 71.  
5 Ynglingasagan kap. 6, Nordiska kungasagor I, 1992, s. 29.     
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Hann gekk til dyngjunnar ok sá inn í glugg einn, er á var, ok sá, at þar várukonur inni ok hôfðu vef upp fœrðan. 
Mannahôfuð váru fyrir kljána, en þarmar ór mônnum fyrir viptu ok garn, sverð var fyrir skeið, en ôr fyrir hræl. 
Þær kváðu þá vísur nôkkurar: 
 

1. Vítt er orpit 
fyrir valfalli 
rifs reiðiský, 
rignir blóði; 
nú er fyrir geirum 
grár upp kominn 
vefr verþjóðnar, 
er þær vinur fylla 
rauðum vepti 
Randvés bana. 
 

 
7. Þeir munu lýðir 
       lôndum ráða, 
er útskaga 
áðr of byggðu; 
kveð ek ríkum gram 
ráðinn dauða; 
nú er fyrir oddum 
jarlmaðr hniginn. 
 

 
2. Sjá er orpinn vefr 
ýta þôrmum 
ok harðkléaðr 
hôfðum manna; 
eru dreyyrekin 
dôrr at skôptum, 
járnvarðr yllir, 
en ôrum hrælaðr; 
skulum slá sverðum 
sigrvef þenna. 
 

8. Ok munu Írar 
angr um bíða, 
þat er aldri mun 
ýtum fyrnask. 
Nú er vefr ofinn, 
en vôllr roðinn; 
munu um lônd fara 
læspjôll gota. 
 

3. Gengr Hildr vefa 
ok Hjôrþrimul, 
Sanngríðr, Svipul 
sverðum tognum; 
skapt mun gnesta, 
skjôldr mun bresta, 
mun hjálmgagarr 
í hlíf koma. 
 

9. Nú er ógurligt 
um at litask, 
er dreyrug ský 
dregr með himni; 
mun lopt litat 
lýða blóði, 
er sôknvarðar 
syngja kunnu. 
 

4. Vindum, vindum 
vef darraðar, 
þann er ungr konungr 
átti fyrri! 
Fram skulum ganga 
ok í fólk vaða, 
þar er vinir várir 
vápnum skipta. 
 

10. Vel kváðu vér 
um konung ungan 
sigrhljóða fjôlð, 
syngjum heilar! 
en hinn nenni, 
er heyrir á 
geirfljóða hljóð, 
ok gumum segi! 
 

5. Vindum, vindum 
vef darraðar 
ok siklingi 
síðan fylgjum! 
Þar sjá bragna 
blóðgar randir 
Guðr ok Gôndul, 
er grami hlífðu. 
 

11. Riðum hestum  
hart út berum 
brugðnum sverðum 
á brant heðan. 1 
 

6. Vindum, vindum 
vef darraðar 
þar er vé vaða 

 

                                                 
1 Brennu-Njáls saga, ÍF 12, 1954, s. 454ff. 
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vígra manna! 
Látum eigi 
líf hans farask; 
eigu valkyrjur 
vals of kosti. 
 

 
Han gick till frustugan och tittade in genom en glugg och såg då, att det var kvinnor där inne, och 
att de hade satt upp en väv: till vävlod hade de ett människohuvud, i stället för väft och varp män-
niskotarmar, till sked ett svärd och till vävkam en pil. De kvädde dessa visor: 
 

1. ”Vidspänd hänger 
till varsel om manfall 
vävbommens sky [den nedhängande väven], 
blod regnar. 
Nu upp är satt 
på grå spjuten 
väv, som valkyrior 
med väft fylla 
av Randves banes [Óðínn] 
röda blod.  

 

7. De månde snart  
Länder styra, 
som på utnäs 
ytterst bodde. 
Mäktige furstens  
fall jag siar. 
Nu är för järn 
jarl fallen. 

 

2. Till varp fick väven 
mänskotarmar, 
är hårdspänd med 
mänskohuvuden, 
blodiga spjut 
tjäna till skaft [tvärstänger i väven] 
---- 
---- 
Vi skola med svärd 
slå segerväven. 

 

8. Ock månde irer 
ofärd lida, 
som aldrig ur mäns 
minne skall gå. 
Nu är väven vävd 
och valplats blodad. 
Över land skall fara 
ofärdsbudet. 

 

3. Hild går att väva 
och Hjor-Trimul, 
Sanngrid och Svipul [namn på valkyrjor] 
med dragna svärd. 
Spjut månde knaka 
och sköld braka, 
svärd i brynja 
månde bita. 

 

9. Nu är skräck 
runt om att skåda, 
av blodröda moln 
mörk är himlen, 
luften färgas  
av fallnes blod, 
dem stridens mör 
dödssång sjöngo. 

 
4. Vi väva, vi väva 
Spjutgudens väv [Oðínns väv], 
som unge kungen [Sigtrygg] 
förut ägde. 
Fram skola vi gå 
i fiendehären, 
där våra vänner 
vapen svinga. 

 

10. Väl kvädde vi  
om unge kungen 
segersånger. 
Hell oss, som sjöngo! 
Med den läre, 
som lyssnar till 
spjutmörnas sång, 
och mänskor säge! 

 



 76

5. Vi väva, vi väva 
Spjutgudens väv, 
och fursetn vi 
sedan följa. 
Där skola Gunn 
och Gondul, som följde 
fursten, se blanka 
sköldar blodiga. 

 

11. Nu ridom hädan 
på hästar utan 
sadel snabbt med 
dragna svärd!”1 

 

6. Vi väva, vi väva 
Spjutgudens väv, 
där modiga mäns 
märken vaja. 
Låtom hans liv 
ej fara löpa. 
Valkyrior vår 
dödsdag välja. 

 

 

 
Efter denna sång, rev valkyrjorna ned väven i stycken, behöll varsin bit, och sedan red sex 
mot norr och sex mot söder. Sången går under beteckningen darraðsljóð ‘spjutsången’ efter 
förleden darraðr som betyder just ‘spjut’, och av fornnordiskas darr och fornengelskans da-
roþ, och har i sagan fattats som egennamnet Dôrruð. Med all sannolikhet är sången gammal, 
och har överlevt in i sagans nedtecknande. Sången går tillbaka på ett historiskt slag, det be-
römda slaget vid Clontarf 1014 där en irisk armé drabbade samman med en vikingaarmé. 
Vikingarna led ett nederlag och den iriske konungen Brian segrade, därav kallas slaget ibland 
för ”Brian´s battle” och slaget blev slutet för vikingarnas välde på Irland.2 De vävande kvin-
norna påminner mycket om den roll som nornorna har i den fornnordiska mytologin, där de 
väver människornas öden. Gränsen är ofta flytande mellan nornor, valkyrjor och diser i den 
fornnordiska litteraturen. Michael Enright och Andreas Nordberg har påpekat att sagaförfat-
taren ovan förmodligen känt till sambandet mellan valkyrjan och den magiska vävningen, 
alltså att vävning kunde användas som magi i manipulerande syfte; sexuellt, krigiskt eller för 
fred. Det är inte något specifikt för den fornnordiska tron, utan liknande motiv möter vi också 
hos andra germanska folk t.ex. hos kelter, romare och greker.3 Enright tar upp ett par exem-
pel: t.ex. det fornengelska wigspeda gewiofu som förekommer i Beowulf, och betyder ‘strids-
turnätet’, eller freoðuwebbe som betyder ‘fredsväverska’.4  
 
Valkyrjan som sköldmö var mycket populär i hjältediktningen och skiljer sig avsevärt från 
den bloddrypande skildring som ges i t.ex. Darraðarljóð. I hjältedikten Helgaqviða 
Hiôrvarðzsonar berättas det om hur valkyrjan Sváva kunde rida genom luft och vatten. Hon 
gav Helgi sitt namn och skyddade honom ofta i strider. Hon visade honom ett svärd som han 
sedan skulle använda för att hämnas sin morfar. Han blir kung och inleder en kärleksaffär 
med valkyrjan. Brodern Heðinn träffar en trollkvinna och svär vid en bragesbägare att han 
skulle äkta Sváva, men ångrade sig snart därpå. Det är dock för sent, ödet spelar ut sin roll 
och mot slutet av dikten har Helgi fått ett banesår, och sänder då efter Sváva. Helgi vill att 
Sváva ska bli hans broders brud när han dött (strof 40-41):  
 

”Heil verðu, Sváva!     Hug scaltu deila, 
siá mun í heimi     hinztr fundrvera; 

                                                 
1 Njals saga, 1965, s. 275ff. 
2 Simek, Darraðsljód, [1984] 2000, s. 56f. 
3 Nordberg, 2003, s. 106, Enright, 1990, s. 65ff.  
4 Enright, 1990, s. 66. 
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tiá buðlungi     blœða undir, 
mér hefir hiôrr komið     hiarta iþ næsta.      
 
Bið ec þic, Sváva!        - brúðr, grátattu! - , 
ef þú vill míno     máli hlýða, 
at þú Heðni     hvílo gorvir 
oc iôfur ungan     ástom leiðir.1   
Helge kvad: 
”Var hälsad, Svava! Hejda din smärta – 
Du ser mig i livet för sista gången; 
Budlungen ligger med blödande sår, 
Svärdet har tagit tätt intill hjärtat. 
 
Jag ber dig, Svava – min brud, gråt icke –  
Lyssna på mig och lyd min maning: 
Du skall reda en bädd åt min broder Hedin 
Och ge din älskog åt unge kungen.”2 

 
Sváva vägrar dock att röra Heðinn innan han hämnats Helgi, och dikten avslutas sedan med 
att ”det sägs att Helge och Svava blevo återfödda”. Det sista är intressant då tanken på åter-
födelse är värt att notera.  
 
 
8.7.4. Återfödelse? 
 
I eddadikterna Helgaqviða hundingsbana in fyrri och Helgaqviða hundingsbana ônnor möts 
vi av ett liknande motiv om kärlek mellan hjälten Helgi och valkyrjan Sigrún. Dessa har an-
tagits vara reinkarnationen av Helgi och Sváva (jmf. med Helgaqviða Hiôrvarðzsonar ovan). 
I prosatexten infogad mellan strof 4 och 5 i det andra kvädet, som anses vara det ursprungli-
ga, står det om Sigrún: 
 

Hôgni hét konungr. Hans dóttir var Sigrún, hon varð valkyria oc reið lopt oc lôg; hon var Sváva 
endrborin.3  
 
Högne hette en konung, Sigrun var hans dotter. Hon var valkyrja och red genom luften och över 
vatten; hon var Svava återfödd.4 
 

I hjältedikten får kärleken mellan Helgi och Sigrún ett tvärt och dramatiskt slut då Helgi stu-
par vid Fiôturlundr. Det var för Sigrúns bror Dagrs händer som Helgi föll, Dagr hade blotat 
till Óðínn och av honom fått ett spjut som han använde för dråpet. Helgi färdas till Valhôll 
och dikten berättar att Óðínn bjuder Helgi till sig och bjöd ”honom att råda över allting med 
sig”.5 Därefter kunde Helgi vistas både i gravhögen som rests över honom och vistas i 
Valhôll. I gravhögen kunde han i skymningen möta Sigrún och älska med henne, men då 
tuppen Salgofnir galer och väcker kämparna (einherjarna) måste han rida tillbaka till Óðínns 
sal. Sigrún dog kort därpå av sorg då Helgi inte längre uppenbarade sig och hjältedikten av-
slutas med att: 
 

                                                 
1 Helgaqviða Hi†rvarðzsonar 40-41, Edda: die Lieder..., 1962, s. 149. 
2 Kvädet om Helge Hjörvardsson 40-41, Den poetiska Eddan, 1972, s. 183. 
3 Helgaqviða hundingsbana †nnor, Edda: die Lieder…, 1962, s. 151. 
4 Det andra kvädet om Helge Hundingsbane, Den poetiska Eddan, 1972, s. 186. 
5 Det andra kvädet om Helge Hundingsbane, Den poetiska Eddan, 1972, s. 191. fisl. ”þá bauð Óðinn 
hánom †llo at ráða með sér.”, Helgaqviða hundingsbana †nnor, Edda: die Lieder…, 1962, s.158. 
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Þat var trúa í fornesci, at menn væri endrbornir, enn þat er nú kôlluð kerlingavilla. Helgi oc Sigrún 
er kallat at væri endrborin. Hét hann þá Helgi Haddingiascaði, enn hon Kára, Hálfdanar dóttir, svá 
sem qveðit er í Károlióðom, oc var hon valkyria.1 
 
I forna tider trodde man att människor blevo återfödda, men det kallas nu kärringskrock. Det har 
sagts att Helge och Sigrun föddes på nytt; han hette då Helge Haddingjaskate, men hon hette Kåra 
Halfdansdotter, så som det kvädes i sången om Kåra, och hon var valkyrja.2 

 
Åter igen en dikt som omtalar återfödelse och vi kan ana en kedja av händelser där man följer 
ett populärt kärlekspars öden i en serie dikter. Det negativa uttalandet om återfödelse kan 
mycket väl vara ett uttryck för kristen syn på återfödelse, som är helt väsensskild från den 
kristna synen på om ett hinsides liv. Återfödelse vore i kristna ögon oförenligt med Kristi död 
och återuppståndelse för människans synder. Kristi mirakel ligger dels i att han övervinner 
döden för människans skull, och att han iklär sig det ackumulerade syndkapitalet människan 
gjort sig skyldig till så att hennes själ genom Guds nåd kan frälsas. Tanken om återfödelse 
vore i kristna ögon att negligera detta budskap, kristendomen erbjuder ingen andra chans. 
Själen döms efter detta liv: himmel, skärseld eller helvete.3 Michael Enright tolkar detta som 
att skalden här gör en taktisk manöver i sitt språk, eftersom han här refererar till ”kär-
ringskrock” vilket då låter honom undgå kyrkan censur. Texten görs motsägelsefull vilket då 
bör tjäna kyrkans ståndpunkt om ”det hedniska” förflutna.4   
 
Tyvärr finns ingen dikt bevarad om Helgi Haddingiascaði och Kára, men Britt-Mari Näs-
ström menar ändå att de återföds i en fjärde inkarnationen som Sigurðr Fáfnisbani och val-
kyrjan Sigrdrífa eller Brynhild. Näsström menar vidare att återfödelse kan vara ett motiv i en 
saga om Olaf den helige, och att han där är en återfödd Ólafr Geirstaðaálfr,5 även om sagan i 
mitt tycke faktiskt tar avstånd från denna tanke. Det handlar om hur Olaf efter att han blivit 
kung rider förbi Geirstaðaálfirs gravhög och en av hans män då frågar kung Olaf om han bli-
vit begravd där. Kungen svarar då: 
 

”My soul has never had two bodies; it cannot have them, either now or on the Resurrection Day; if 
I spoke otherwise there would be no common truth or honesty in me.” Then the man said: “They 
say that when you came to this place before you spoke so, and said “We have been here before 
also”. ”I have never said this”, said the king “and never will I say it.”6 

 
Kungen blir här irriterad av påståendet och rider därifrån, vilket då har setts som ett tecken på 
att det rör sig om någon form av sanning i mannens påstående. Reinkarnation saknar i övrigt 
övertygande stöd i de norröna källorna. I Eyrbyggja Saga berättas om hur Þórólfr bægifótr 
som gick igen efter sin död som en draugr (levande död) vilken härjade i trakten och spred 
förödelse omkring sig om nätterna, han var tvungen att förflyttas dagtid och under färden 

                                                 
1 Helgaqviða hundingsbana †nnor, Edda: die Lieder…, 1962, s. 161. 
2 Det andra kvädet om Helge Hundingsbane, Den poetiska Eddan, 1972, s. 194. 
3 Föreställningen om skärselden var vida spridd under högmedeltiden (1100-1200-tal), men var inte ur-
sprunglig i den kristna tron. Det var upp till de efterlevande att be förböner (till helgon) så att den som 
inte kunde förväntas upptas i himmelsriket efter jordelivet ändå genom dessa böner kunde uppnå detta. 
Skärselden var så att säga en temporär vistelseort för själen efter den lämnat kroppen, en slags mellansta-
tion innan himmelen eller för de som inte fullgjort botgöring för sina synder på jorden. se t.ex. Le Goff, 
[1982] 1984. 
4 Enright, 1996, s. 165. 
5 Näsström, 2002, s. 213, det stycke hon anspelar på gällande Ólafr Geirstaðaálfr, måste vara Óláfs saga 
Helga i Flateyarbók. Om återfödelseförloppet mellan hjälten och valkyrjan återkommer hon till i 2006 s. 
147. Ellis-Davidson menar samma sak, och anser dessutom att namnet tyder på att en del av den döda 
genom detta förts vidare, Ellis-Davidson, [1943] 1968, s. 139.  
6 Ellis-Davidson, [1943] 1968, s, 139. 
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skedde en olycka så att liket föll och begravdes av ett stort stenröse. Efter en tid började han 
dock gå igen och härja i trakten ännu värre än förr. Þóroddr samlade några män och bröt upp 
Þórólfs grav, de tog liket och lade det på ett risbål och brände det. Askan spred sig och senare 
får en ko på gården två kalvar en kvigkalv och en tjurkalv. Tjurkalven växer onaturligt fort 
och är ondsint, en gammal kvinna på gården spår då:  
 

”Þat var þó, at trôllit var eigi drepit, ok munu vér meira illt af honum hljóta, en vér mættim, orð 
eptir senda.”1 

 
”Det gick i alla fall så, att trollet inte blev dräpt. Vi kommer att få mer ont av honom, än som kan 
sägas med ord”.2  

 
Här syftar hon på att tjuren är Þórólfr bægifótr som återfödd i en tjur. I Eyrbyggja Saga är 
draugar, häxor, och spöken förhållandevis vanliga. Mig veterligen är det ingen annan saga 
som i samma utsträckning beskriver de levande döda – draugar och spöken så utförligt, och 
vid så många tillfällen som denna. Troligen har sagan färgats av folktro, och det kan också 
vara författarens syfte att av ett rent antikvariskt intresse förmedla detta till sina läsare. Han 
ger också i sagan ett flertal andra kulturhistoriska beskrivningar som är intressanta, t.ex. av 
ett förkristet ”tempel”, om bemötandet av kristnandet, övernaturlig tro etc. Sagans tillkom 
troligen vid mitten av 1200-talet.3 Draugr kommer att undersökas litet mer ingående nedan. 
 
Vôluspá 21 kan anspela på Gullveigs ”återfödelse”. Gudarna försöker här tre gånger dräpa 
Gullveig men hon återvände varje gång; ”tre gånger brände de den tre gånger födda”.4 Här 
rör det sig snarast om en mytisk gestalt som ständigt återvände, och inte om någon regelrätt 
återfödelse. John McKinnell tror inte att det rör sig om en själ som förs vidare från kropp till 
kropp, utan tolkar detta som om att: 
 

The idea of reincarnation seems to have been alien to Old Norse mythic thought, and this suggests 
that, like Hadingus [från Saxo], Helgi was originally a dynastic title rather than a personal name.5   

 
Möjligen kan man peka på att tanken om världens undergång vid ragnarök och dess pånytt-
födelse innebär en form av reinkarnation, inte bara av världen, utan även av de gudar som nu 
sägs återvända som Baldr och Hôðr, vilka båda varit döda.  
 
Sigurður och Sigrdrífa/Brynhild är det kanske mest älskade och spridda litterära paret i nor-
rön litteratur, deras öde är en del av den s.k. Völsungacykeln eller Sigurdcykeln, och de om-
nämns i en mängd hjältedikter (18 sånger i Codex Regius-versionen av Den poetiska eddan) 
och fornaldrarsagor samt alluderingar i islänningasagor6.  
 
Motivet liknar det i de tidigare hjältedikterna, valkyrian är hjältens älskarinna och inviger 
honom i olika esoteriska kunskaper (rista runor, magisk utrustning, ger råd etc.). Detta epos 
om hjälten och valkyrian får ett slut i Sigurðarqviða in scamma strof 40, där Sigurðr slutligen 
dör och valkyrian Brynhild sörjer med orden: 
 
                                                 
1 Eyrbyggja Saga, Altnordische saga-Bibliotehek, 1897, s. 15. 
2 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s. 157. 
3 Orchard, Eyrbyggja saga, [1997] 2002, s. 105. 
4 Völvans spådom 21, Den poetiska Eddan, 1972, s. 45, fisl., ”þrysvar brendo, þrysvar borna, opt ósial-
dan, þó hon enn lifir” V†luspa 21, Edda: die Lieder…, 1962, s. 5.   
5 McKinnell, 2005, s. 92. 
6 T.ex Völsungasaga, Reginsmál, Fáfnismál, Sigrdrífomál, Sigurðaqviða in scamma, Guðrúnarqviða in 
fyrsta, Nibelungleid etc. 
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Unnac einom,     né ýmissom, 
bióat um hverfan     hug menscôgul; 
alt mun þat Atli     eptir finna, 
er hann mína spyrr     morðfor gorva.1 
 
En har jag älskat och icke flere, 
halsringsdisens håg är ej flyktig; 
allt skall Atle efteråt finna, 
då han får höra att min Hel-färd är gjord.2 

 
Senare i samma dikt yttrar en av Sigurðrs banemän till en av sina män följande om Brynild, 
vilken gick i tankar om att ta livet av sig (strof 45):  

 
Eino því Hôgni     andsvor veitti: 
”Letia maðr hána     langr gôngo, 
þars hon aptrborin     aldri verði! 
hon krông of komz     fyr kné móður, 
hon æ borin     óvilila til, 
môrgom manni     at môðtrega.”3 
 
Honom svarade Högne på detta: 
”Råd henne icke att rygga uppsåt! 
Måtte hon aldrig återfödd varda! 
Vrångvänd kom hon till världen en gång, 
avlad vart hon till allas ogagn, 
mången man vart hon till men och sorg.”4 

 
Det är inte min mening att undersöka föreställningen om hjälten och valkyrjan i detalj, då det 
faller utanför mitt syfte, men det är dock intressant att ovan nämnda citat åter igen anknyter 
till återfödelse, genom frasen ”Måtte hon aldrig återfödd varda!”. Det i samband med att hon 
själv yttrar att hon nu ska gå sin ”Helfärd” eller ”hädanfärd”. Är det att tolka som om rein-
karnationscykeln nu är över? Har det överhuvudtaget existerat en reinkarnationscykel? Är det 
ett sent motiv tillskrivet de ”hedniska irrlärorna”? Jag tror på det senare, då det kunde vara ett 
effektivt sätt att med kristna medel karakterisera dessa berättelser som irrläror, en förstärkt 
försäkran om att det trots allt rörde sig om ”lögnsagor”, vars huvudsyfte var att underhålla 
åhörarna. Reinkarnation återfinns på annat håll i indoeuropeiska religioner t.ex. indiska, men 
jag kommer inte att dryfta saken närmare här.      
 
Dikten Helreið Brynhildar berättar om hur Brynhild efter att ha bränns på bål tillsammans 
med Sigurðr och att hon då satt i en vagn med purpurpäll. Denna vagn åkte hon sedan i på 
väg till Hel, och på vägen kom de förbi ett tun där det bodde en jättekvinna som försökte 
hindra dem att färdas vidare. Brynhild och jättinnan munhugger med varandra och slutligen 
avslutar Brynhild konversationen med följande (strof 14): 
 

Muno við ofstríð     allz til lengi 
konor oc karlar     qvicqvir fœðaz; 
Við scolom ocrom     aldri slíta, 
Sigurðr, saman -     søcstu, gýgiarkyn!”5 
 
Alltför länge leva på jorden 

                                                 
1 Sigurðarqviða in scamma, Edda: die Lieder..., 1962, s. 213f. 
2 Det korta Sigurdskvädet, Den poetiska Eddan, 1972, s. 244. 
3 Sigurðarqviða in scamma, Edda: die Lieder..., 1962, s. 214. 
4 Det korta Sigurdskvädet, Den poetiska Eddan, 1972, s. 245. 
5 Helreið Brynhildar 14, Edda: die Lieder..., 1962, s.222.  
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män och kvinnor i mycken hugsot; 
Vi skola leva vårt liv tillsammans, 
Sigurd och jag.- försvinn,jättinna!”1  

 
Detta borde syfta på att de vill leva ett liv tillsammans i Hel, alltså låter det i denna dikt inte 
som om Hel vore någon hemsk plats, utan snarare en plats där kärleksparet får leva sitt liv i 
lugn och ro. Föreställningen kring valkyrjan har som sagt färgats av ett romantiskt skimmer i 
hjältedikterna, liksom i fornaldarsagorna; föreställningen om de döda hjältarnas ledsagare har 
smält samman med föreställningen om sköldmön. Berättartekniskt fungerar alltså valkyrjor 
som kommunikationslänkar mellan människornas och gudarnas värld.     
 
 
8.7.5. – Einherjar och Valhôll som krigarnas dödsrike 
  
Termen fvn. einherjar, förekommer i eddadikterna; Grímnismál 18, 23, 36, 51, 
Vafðrúðnismál 41, och Helgaqviða hundingsbana I 38, samt i skaldedikterna Eiríksmál 1 och 
Hákonarmál 16. Dessutom brukas termen av Snorri i Gylfaginning. Nordberg föreslår att 
termen troligen kan härledas till Eiríksmál, och att den ingick i ett gemensamt myt- och dikt-
ningsbruk hos jarlar och skalder vid Hlade under 900-talens slutskede. Hypotesen utgår ifrån 
att Eiríksmál är den äldsta dikten, och att den genom ett influensmönster baserat på lån och 
intryck påverkat de övriga.2 I Lokasenna 60 kallas Þórr för m. sing. einheri ‘den som strider 
ensam’ av Loki, men detta bör inte förväxlas med Óðínns krigarfölje.   
 
Vad utmärker då dessa einherjar? Som vi sett tidigare, är det Óðínns mytiska krigarfölje, som 
festar och kämpar i Valhôll, de är gudens elitkrigare, utvalda bland de främsta bland kungar 
och krigare. Krigarnas skara kommer att växa och tränas inför dess slutliga eskatologiska 
uppgift; att förena sig med gudarna i den slutliga kampen mot de kaotiska krafterna vid rag-
narök. Deras antal uppgår då, enligt uppgiften i Grímnismál 23, till 432 000 kämpar (se 
ovan). Ordet m. pl. einherjar är mycket problematiskt, och ett flertal tolkningar har föresla-
gits. Ett vanligt förslag är ‘de som strider ensamma’3, men det rimmar illa med den mytolo-
giska föreställningen om einherjar. Dessa krigare tjänar inget syfte ensamma, det är som en 
här de spelar en mytologisk roll. Det är dock en passande benämning på Þórr, men han har 
inget gemensamt med Óðínns krigare. Ett annat förslag till namnet är ‘enastående kämpar’4, 
vilket är en mytologisk bättre förklaring, speciellt då en stor del av dessa einherjar var kung-
ar. Den tredje förklaringen till termen är ‘de som ingår i samma här’5, detta syftar på att de 
som var varandras fiender i jordelivet nu kämpar tillsammans, i samma här. En sagaparallell 
till den sistnämnda kan återfinnas i Jómsvíkinga saga:  
 

Till medlem av förbundet fick ingen man upptas, som var äldre än femtio och yngre än aderton år. 
– Ingen fick vika för en man, lika stridsduglig och rustad som han själv. – Var och en skulle lova 
att hämnas den andre såsom sin fader eller broder. Ingen fick sprida falska rykten. […] Alla skulle 
vara endräktiga sinsemellan, liksom vore de riktiga bröder. – Om någon upptagits i borgen, och 
det sedan blevo känt, att han dödat någons fäder eller annan släkting, som förut var där inne, skulle 
Palnatoke [deras ledare] döma i saken.6  

 

                                                 
1 Brynhilds färd till Hel 14, Den poetiska Eddan, 1972, s. 250. 
2 Nordberg, 2003, s. 213. 
3 Simek, ”Einherjar”, [1984] 2000, s. 71, ”einheri”, de Vries, 1962, s. 97. 
4 Elmevik, 1982, s. 76ff. 
5 Ström 1980, s. 532, Nordberg, 2003, s. 215. 
6 Jomsvikingarnas saga, Fornnordiska sagor, 1984, s. 125. 
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Detta smått legendariska krigarfölje, uppvisar alltså ett liknande motiv som återfinns i före-
ställningen om Óðínns einherjar. Tacitus beskriver också en spökhär, kallad harii, som en del 
forskare menar influerat föreställningen om einherjar, och senare om bärsärkar och ulfhed-
nar: 
 

[4] För att återvända till harierna är dessa överlägsna den yss uppräknade folken i styrka, men där-
jämte bistra krigare, som förhöjer intrycket av sin medfödda vildhet genom teknisk och taktisk 
fintlighet: deras sköldar är svarta, deras kroppar målade, de väljer becksvarta nätter för sina anfall, 
och spökhärens blotta uppdykande i sin fasansväckande, skugglika skepnad injagar skräck; ingen 
fiende står ut med denna sällsamma åsyn av en sorts avgrundsväsen. Ty det första som besegras i 
alla strider är ögonen.1     

 
Nordberg menar att harii bör återgå på det urgerm. *hari- ‘krigare, härstyrka’, och kan då 
vara språkligt besläktat med fvn. pl. einherjar. Att det även rör sig om en ‘spökhär’, kan vara 
ytterligare ett tecken på att det rör sig om övernaturliga väsen, vilket ytterligare talar för att 
det finns ett samband mellan dem. Språkliga grunder behöver dock inte betyda att det rör sig 
om samma föreställning, det visar snarare att motiven har sin grund i krig och krigare.2       
 
Einherjarna har en stark likhet med ett flertal krigarföljen i Europa, som Michael Enright 
mycket tydligt visat, där han med utgångspunkt ur Beowulf, undersökt germanska krigarföl-
jen i Europa fram till de vikingatida. Hans undersökning har också visat det starka rituella 
inslaget i dessa följen (se ovan om kvinnans roll). Med krigarföljen (comita-
tus/Männerbund/Geheimbund) i germansk litteratur menar Enright: 
 

By comitatus (or warband of Gefolgschaft) I mean an organization of free men both with and 
without tribal structures who swear an oath of allegiance and military support to a leader in return 
for maintenance, gifts and plunder, but whose oath is not necessarily conditional on balanced 
reciprocity although a high degree of mutual devotion is intended and expected. In an early stage 
of development, warband members live in or near the leader´s hall but eventually live elsewhere 
on land gifted or gained where they may also recruit a following of their own. Under certain 
conditions, the partly free or unfree may play a role in the organization.3 

  
Om man utgår ifrån att Valhôll är skapad efter den profana kungahallen som prototyp, är det 
inte långsökt att föreställa sig en liknande process i föreställningen om einherjarna, efter de 
profana krigarföljena. Dessa krigarföljens interna struktur var ofta knuten kring en 
kung/hövding eller ledare. De nya krigarnas initiation har likheter med en adoptionsprocess, 
där krigarföljet kan liknas med den nya familjen. Löften om ömsesidig lojalitet mellan leda-
ren och männen knöt dem samman. Ledaren stod då för ett löfte om att skydda sina män, ge 
dem mat, dryck och husrum samt del av förvärvade skatter. Det ceremoniella drickandet, och 
festandet i hallen var här av stor vikt. Männen gav i gengäld ledaren löfte om att kämpa för 
hans sak, och att kämpa intill döden. Krig och ära hörde ihop, liksom följeväsendet var bero-
ende av ära, både individuellt och som ett krigarfölje. De konstanta striderna och de skatter 
dessa inbringade var grunden för krigarföljets existens.4 I den episka mytiska traditionen om 
einherjarna tycks de enbart ha en funktion; de är Óðínns ständigt växande här som han sam-
lar inför det slutliga slaget vid ragnarök.5 Surtr leder då Muspells söner6 i den eskatologiska 
                                                 
1 Tacitus, Germania, kap.43, [1960] 2005, s. 55. 
2 Nordberg, 2003, s. 214. Höfler 1934, s. 249ff menar dock att mytmotiven är besläktade. 
3 Enright, 1996, Preface, s. xiii. 
4 Enright, 1996, s.49ff, Evans, 1997, s.53ff., Nordberg, 2003, s.86ff. 
5 Ragnarök beskrivs i främst V†luspá 44-66 och Gylfaginning kap.50. Världsundergången nämns eller 
anspelas på i andra eddadikter som Vafþrúðnismál 38, 42, 47, 52, Lokasenna 41, Sigrdrífumál 19, Hel-
gakviða Hundingsbana II 41, Hyndluljóð 42.  
6 Vilka dessa är okänt, för en diskussion se Martin, 1972, s. 90ff. 
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striden mot gudarna. De drabbar, enligt Vafþrúðnismál 18, samman på vallen Vígríðr. De 
underjordiska makterna angriper från alla håll, Bifrôst brister under deras tyngd, Loki 
(Vôluspá 51) eller Hrymr (Gylfaginning kap.50) styr skeppet Naglfar lastat med manskap 
från öster, från söder kommer Surtr och bränner allt i sin väg. Fenrir är lös och kommer i 
striden att sluka Óðínn för att sedan hämnas av Óðínns son Víðarr, Midgårdsormen kämpar 
mot Þórr i en strid där de båda dör. Freyr dräps av Surtr eftersom han saknar sitt svärd, Týr 
möter Garmr och Heimdallr möter Loki där de dödar varandra. Efter striden omsluter eldjät-
ten Surtr världen med sin eld och bränner världen så att allt förstörs. En ny värld kommer 
sedan att stiga upp ur den gamla. Hel verkar i detta orört eftersom både Baldr och Hôðr sägs 
återvända därifrån (Vôluspá 62). Snorri berättar i Gylfaginning kap.50 att det är Loki som 
leder Hels män i striden. Óðínn bemöter angriparna och leder einherjarna. Inget berättas om 
einherjarnas roll i slaget men det är troligt att dessa krigare får kämpa mot Hels män, och alla 
de jättar som angriper. Egentligen är det problematiskt att tala om att Loki skulle leda Hels 
män. Troligen har Snorri tolkat strof 52 i Vôluspá på så sätt att han antar att den syftar på att 
de döda vandrar på Helvägar till slaget: 
 

Surtr ferr sunnan     með sviga lævi, 
scínn af sverði     sól valtíva; 
griótbiôrg gnata,     enn gífr rata, 
troða halir helveg,     enn himinn klofnar.1 
 
Surt far från söder med svedande eld, 
kampgudars svärd likt solen lyser; 
klippor braka, kvinnotroll störta, 
män gå på Helväg, himlen remnar.2 

 
Jag tolkar den på ett annorlunda som att strofen syftar på att slaget är så pass intensivt att hel-
vägar fylls med folk från slaget. Diktaren har här troligen velat illustrera intensiteten i slaget, 
och i strofen ger i sin helhet en bild av hur världen kollapsar i den väldiga sammandrabb-
ningen. Dessutom anser jag att strof 47 anspelar på samma motiv med raderna hræðaz allir  á 
hellvegom, áðr Surtar þann  sefi of gleypir ‘alla rädas som är på Hel-väg, förrän det blir slu-
kat av Surtrs frände’.3 Helvägarna kommer alltså förtäras av elden (Surtrs frände) och anspe-
lar således på den stundande världsundergången. De döda skyndar till Hel och fruktar förin-
telsen medan de kosmiska makterna brakar samman.   
 
     
8.7.6. Óðínn som dödsgud 
 

The Death-god is seizing for doom, no lowly, obscure race, no cheap rabble souls, but enmeshes 
the rulers and fills his river below with men of fame. […] Though fearless in war it is proper that 
the earls should fall, and embrace their illustrious king in a common death.4 

 
Citatet är hämtat ur Saxos version av skaldedikten Bjarkamál. Dödsguden som här omtalas är 
Óðínn, och Saxo beskriver det ideala dödsögonblicket för att gudens krigare. Det räcker inte 
med att falla i strid, ingen lågättad kommer till guden och det verkar dessutom som om den 
fallna dessutom måste vara utvald av guden. Nedan ska jag undersöka element hos Óðínn 
som beskriver hans egenskaper som dödsgud.  
 
                                                 
1 V†luspá 52, Edda: die Codex…, 1962, s. 12. 
2 Völvans spådom 52, Den poetiska Eddan, 1972, s. 49. 
3 V†luspá 47, Edda: die Lieder…, 1962, s. 11, Völvans spådom 47, Den poetiska Eddan, 1972, s. 48. 
4 Saxo Grammaticus, The History of the Danes. Books I-IX, Book II, [1979-80] 1998, s. 62f. 
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Anders Bæksted skriver en dyster historia om Óðínn i sitt översiktsverk om fornnordisk my-
tologi: 
 

Det hade funnits en tid då den döende hjälten inte kunde glädja sig åt ett säte bland jämbördiga 
vänner och forna fiender i Valhall, en tid då hans efterlevande inte kunde känna någon lättnad i 
förlusten i medvetandet om att döden inte var en olycka för hjälten utan en vinst. Det fanns en tid 
då Odens karaktär som dödens obönhörliga gud med sina högar av lik och sin skara av rastlösa 
gengångare var väl så framträdande som den ljusa bilden av Allfadern som i hallen och på slagfäl-
tet var omgiven av sina enhärjare, den bild som slutligen segrade.1 

 
Det finns givetvis anledning att fråga sig om det verkligen var på det sättet som Bæksted 
framhåller, att Óðínn till en början var en skräckinjagande, mörk dödsgud som med tiden 
förändrades till den idealiserade dödsguden som vi möter i Eddorna. Det är något jag kortfat-
tat ska undersöka. Bæksted tänker sig vidare att den äldre föreställningen om gudens dödsri-
ke var ett underjordiskt och mörkt dödsrike för slagfältets döda. Ett eko av denna föreställ-
ning återfinns i Helgaqviða Hundingsbana II där Sigrunn kan besöka Helgi i graven (se 
ovan). Här är det ett samspel mellan den dödes vistelse hos Óðínn och den dödes vistelse i 
graven. Bæksted menar att vikingatidens människoideal och uppfattning om ära förändrats 
med tiden, vilket fått till följd att guden förknippas med hjältar och krigare och som lyft upp 
Valhôll, från den dystra underjorden, till himlen. Det är inte bara Óðínn själv, utan även alla 
föreställningar kring honom, som flyttas från underjorden till himlen. Bæksted karakteriserar 
förändringen som att den förändrats ”från rå verklighet till poetisk idealitet”.2 Jag tror att det 
ligger en del i det som han säger. Óðínns förflutna är tämligen svårbegripligt och dunkelt, 
den kontinentala motsvarigheten Wodan/Woden och äldre skaldedikter, ortnamn samt arkeo-
logiskt material har utökat kunskapen om guden. Det finns mycket i gudens väsen som är 
förbundet med döden. Namnet Óðínn/Wodan är etymologiskt besläktat med fornvästnordiska 
óðr, tyska wut ‘ursinne’, gotiska wods ‘besatt’ vilka alla alluderar på ett kultiskt ursinne eller 
vansinne. Paralleller till ordet finns även i latinets vates, forniriska faith ‘siare’.3 
 
Källorna ger oss väldigt många heiti för Óðínn, och här finns inte utrymme att redogöra för 
alla. Ett par kan nämnas som har en direkt förankring i dödsföreställningar; Draugadróttin 
‘herre över de döda’, Hangaguð, Hangatýr ‘de hängdas gud’, Hangi ‘den hängde’, Helblindr 
‘Hel[döds]blind’, Herfôðr, Herjafôðr ‘härfader’, Hergautr ‘Här-gautr’, Hléfreyr 
‘[grav]högsherre’, Hrafnáss ‘korpgud[asen]’, Reiðartýr ‘vagngud’, Váfôðr, Váfuðr ‘dingla-
ren’, Valfôðr ‘de fallnas fader’, Valkjósandi ‘väljaren av de döda’, Valtamr ‘dödskuvad’, 
Valtýr ‘de fallnas gud’, Valþôgnir ‘den som tar emot de fallna’ och Vingnir ‘svingaren’. Till 
dessa kommer många heiti knutna till strid eller något rasande, förskräckligt t.ex. Yggr ‘den 
förskräcklige’ och Sigfaðir ‘segerfader’.4 Många av dess namn kan vara mycket gamla, och 
då det råder en sådan mångfald är det inte långsökt att sluta sig till att Óðínns mytologiska 
egenskaper uttrycks genom hans många heiti. Flera av dem anknyter till galgen, och detta är 
något som jag kommer att utveckla lite längre ned. Ett par av dessa heiti antyder ett samband 
mellan guden och korpar. Vi vet från ett flertal eddadikter att Óðínn har två korpar; Huginn 
‘tanke’ och Muninn ‘minne’.5 Snorri berättar också om dessa korpar: 
 

                                                 
1 Bæksted, [1965] 1970, s. 57. 
2 Bæksted, [1965] 1970, s. 57f. 
3 Simek, Odin, [1984] 2000, s. 245. 
4 För en undersökning se Falk, 1924 eller Orchard, [1997] 2002, s. 410ff. 
5 Korparna nämns i Eddadikterna; Grímnismál 20, Helgaqviða Hundingsbana I 54, Reginsmál 18 och 26, 
Fáfnismál 35 och Guðrúnarqviða II 29.  
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Hrafnar tveir sitja á ôxlum honum ok segja í eyru honum ôll tíðindi þau er þeir sjá eða heyra. Þeir 
heita svá: Huginn ok Muninn. Þá sendir hann í dagan at fljúgja um allan heim ok koma þeir aptr at 
dôgurðarmáli. Þar af verðr hann margra tíðinda víss. Því kalla menn hann hrafna guð.1 

 
Två korpar sitter på hans axlar och berättar i hans öra om alla händelser de ser eller hör. De heter 
Hugin och Munin. I gryningen sänder han dem att flyga över hela världen, och de kommer tillbaka 
vid morgonmåltid. Så blir han kunnig om många händelser. Därför kallar man honom korpguden.2 

 
Snorri har sedan använt sig av en strof som han hämtat ur Grímnismál: 
 

Huginn oc Muninn     fliúga hverian dag 
     iôrmungrund yfir; 
óomc ec of Hugin,     at hann aptr né komið, 
     þó siámc meirr um Munin.3   
 
Var morgon flyga Munin och Hugin 
ut över jordens yta; 
jag ängslas för Hugin att han ej kommer åter, 
jag är mer orolig för Munin.4 

 
Här kan man kanske uppfatta korpen som själsliga aspekter av guden, och beskrivs här när-
mast med shamanistiska egenskaper. De uttrycker två intima själsliga aspekter av Óðínns 
personlighet, vilka frigjorda från kroppen kan färdas fritt över världen (världarna?).5  
 
Korpen är ett asätande djur som ofta används i kenningar om de fallna eller slagfältet. Snorri 
ger ett flertal exempel på detta i Skáldskaparmál kap.60. Örn och korp är de fåglar som kän-
netecknas i kenningsystemet genom att kalla blod och lik deras dryck och måltid. Även skal-
dediktningen visar på ett flertal liknande exempel.6  Ett flertal exempel ges i sagalitteraturen 
på stridsbanér där korpen är symbol (t ex Orkneyinga saga, Njáls saga, Þorsteins saga Síðu-
Hallssonar). Detta bekräftas också av flera engelska krönikor (Old English Chronicle [ma-
nuscripts BCDE], Encomium Emmae Reginae, Annals of St Neots och Passio et Vita Walde-
vi).7 Tydligen hade man broderat korpen på så sätt att det såg ut som om den flaxade i vinden 
när baneret rörde på sig. Ett korpbanér lär ha beslagtagits från danskar av en engelsk armé 
878, och ett liknande korpbanér fanns hos jarlen Sigurd av Orkney som föll med sitt baner 
1014 vid Clontarf.8 Ett banér som kallades Hrafnsmerki omnämns i flera isländska sagor. 
Dess egenskap var den att det gav seger åt dem som bar det, men död åt den som mötte det. 
Här nämns också att korpen såg ut att flaxa med sina vingar när baneret vajade i vinden. Des-
sa baner kan ses som om Óðínn var närvarande i hären.9  
 
I Beowulf berättas om ”när sonen hänger där, korpen till fromma”.10 Han blir alltså korpens 
måltid. Óðínns nära samband med korparna blir tydligt i en isländsk dikt där Helgi Trausti, 
mördat sin moders älskare Thorgrím, varpå han diktar11: 
 
                                                 
1 Gylfaginning kap.38, Edda: Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 32. 
2 Gylfaginning kap.38, Snorres Edda, 1997, s. 64. 
3 Grímnismál 20, Edda: die Lieder..., 1962, s. 61. 
4 Grimnesmål 20, Den poetiska Eddan, 1972, s. 85. 
5 Drobin, 1993, s. 62, Turville-Petre, 1964, s. 58.,  
6 Se exempel hos t ex Turville-Petre, 1964, s. 58f. och Nordberg, 2003, s. 139, 141. 
7 Turville-Petre, 1964, s. 59. 
8 Foote & Wilson, [1970] 1990, s. 283. 
9 Nordberg, 2003, s. 139. 
10 Beowulf, [1954] 1998, rad 2447-2448. 
11 Turville-Petre, 1964, s. 258. 
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Ásmóðar gafk Óðni  
arfa þróttar djarfan; 
guldum galga valdi 
Gauts tafn, en ná hrafni.1  
 

Jag gav till Òðínn 
Ásmóðs fräcka son; 
jag gäldade galgens herre 
ett offer jag givit till Gaut [Óðínn], 
och liket till korparna.2 
 

 
De fallna på slagfältet kunde också ses som ett offer till Óðínn och har paralleller i irländsk 
myt, där korparna kunde representera iriska stridsgudinnor (jfr valkyrjor).3 Ett flertal brak-
teatrar från yngre romersk järnålder och folkvandringstid föreställer troligen Óðínn och kor-
parna, dessa återfinns möjligen på guldbrakteatrar av grupperna A, B och C. Det råder dock 
osäkerhet om dessa, men på ett par av dem sitter fågeln vid den förmodade gudens öra eller 
vid en sårad hästs öra. Alltså ett liknande motiv som Snorri redogör för. Detta kan tyda på att 
föreställningen om Óðínn och hans korpar är mycket gammal, och kan anspela på att korpar-
na tidigt hade en hjälpande roll.4 Motivet är möjligen återgivet på ett av hjälmblecken från 
båtgravarna i Vendel (grav I) daterade till 675-700 (se bild 4), problemet är det att den ena 
fågeln verkar föreställa en rovfågel (örn?). Nordberg föreslår att motivet tycks anspela på den 
framgångsrike spjutbeväpnade krigaren som rider till strid, följd av valplatsens fåglar.5  
 
Även örnen är ett djur som står i förbindelse med Óðínn, och liksom korpen är det ett asätan-
de djur som man kunde förvänta sig på valplatsen. I kenningarna kan örn och korp utgöra 
poetiska varianter för samma motiv, liksom vi såg i citatet ovan. Två av gudens heiti är Ari 
‘Örn’ och Arnhôfði ‘Örnhuvud’. Jan de Vries anser att dessa namn anspelar på örnens roll 
som asätare, och att de tog del av de fallna krigarnas kroppar. 6 Tänker han sig då att det är 
Óðínn som slukar de döda och tar de till sig? Inte omöjligt om man tänker sig att det anspelar 
på samma föreställning som den om korpen och vargarna (se nedan). Ett par bildstenar kan 
också anspela på detta motiv.7 Óðínn iklär sig örnhamn i myterna, men annars är det inte 
mycket som direkt förbinder guden med örnen.  
 
Ett annat djur som står Òðínn mycket nära är vargen. I Grímnismál 19 får vi följande infor-
mation: 
 

Gera oc Freca     seðr gunntamiðr, 
     hróðigr Heriafôðr; 
enn við vín eitt     vápngôfugr 
     Óðinn æ lifir.8 
 
Gere och Freke dem fodrar den stridsvane 
frejdade Herjafader, 
men endast på vin vill den vapengäve 
Odin alltid leva.9 

 

                                                 
1 Skj. B1., Lausavisa, s. 94. 
2 Min översättning efter Turville-Petre, 1964, s. 258. 
3 Ellis-Davidson, 1988, s. 98. 
4 Hauck, 1977, s. 98ff., och Simek, Huginn, [1984] 2000, s. 164. 
5 Nordberg, 2003, s. 138. 
6 de Vries, 1957, s. 76. 
7 Det rör sig om Gripsholmstenen i Södermanland (Sö 179) och Stora Hammar i Lärbo socken på Got-
land. Se Nordberg, 2003, s. 145f. 
8 Grímnismál 19, Edda: die Lieder..., 1962, s. 61. 
9 Grimnesmål 19, Den poetiska Eddan, 1972, s. 85. 
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Samma beskrivning ges av Snorri i Gylfaginning kap.38, utan något tillägg bortsett från att 
han matar vargarna från bordet. Geri och Frekis namn kan härledas ur de fvn. adjektiven gerr 
och frekr vilka båda har betydelsen ‘glupsk, girig, hungrig’.1 Detta borde anspela på deras 
karaktärer. Nordberg menar att då vargar användes av skalder för att beteckna hur krigare 
kunde föda eller mätta vargar när de fällde sina fiender, kan det på ett mytologiskt plan an-
spela på att Óðínn accepterade dessa fallna krigare som offer, och tog dem till sig. Det behö-
ver dock inte alltid anspela på detta eftersom skildringen verkar ingå i skaldernas typologiska 
rekvisita av kenningar. De kunde således lika väl beteckna framgångsrika krigare som fällde 
många krigare, utan att det för den skull anspelas på att de dödade var offer till guden. Nord-
berg menar att de litterära gestaltningarna av Óðínns närvaro på slagfälten, genom sina djur, 
reflekterade en viktig komponent i den förkristna krigarreligionen:2 
 

De sätt som motiven med med Odin och slagfältens djur kunde användas i den religiösa poesin ut-
gör sålunda en parallell till de motiv, där guden framträder i antropomorf form. Genom sina olika 
gudsbilder varierar motiven episkt, medan det religiösa innehållet är detsamma. Variationerna kan 
förklaras av att samma, ofta svårgreppbara religiösa idéer på myternas och sagornas narrativa plan 
gestaltas med mer indirekta och åskådliga illustrationer och uttryck.3  

 
Sättet att skildra vargar i skaldediktningen kunde vara som Víðris grey ‘Óðínns hund’, benja 
tík ‘sårens hynda’, eller krigaren som ulfs tannlituðr ‘man som färgar vargens tänder röda’ 
och eyðir ulfa gráðar ‘skingrar vargens hunger’.4 Den störste och farligaste av alla vargar i 
fornnordisk mytologi är Fenrir (Fenrisúlfr), och vid ragnarök kommer han att slita sig från 
sina fjättrar och sluka Óðínn enligt Vôluspá 53-54 och hos Snorri i Gylfaginning kap.34, 51 
samt Skáldskaparmál kap.1. I Vôluspá 44 och 49 är Garmr namnet på en hund eller ulv som 
kan vara identisk med Fenrir. I Fjôlsvinnsmál 14 kallas Hels väktare för Geri, och är en väk-
tare till underjorden. Dessa skildringar bör dock inte återgå på Óðínns vargar, utan det bör 
vara den semantiska betydelsen som utgör analogin.    
 
Källorna omtalar också elitkrigare som kallas bärsärkar och ulvhednar. De stred fyllda av ett 
extatiskt rus, och kunde yla som galna vargar när de var i stridsextas. Fvn. berserkr betyder 
‘björnsärk’ och ulfheðnar ‘vargskinn’. De var inte bara i ett mentalt extatiskt tillstånd, de var 
delvis klädda som djuren. Troligen initierades krigare i någon form av kultiskt Männerbund. 
Fyra bronsformer för hjälmar och två reliefutsmyckningar visar män i delvis skepnad av varg 
eller björn, i vad som verkar vara en kultisk scen, de är daterade till 500-600-talet.5 Dessa 
anses vara Óðínns krigare, och Snorri ger en beskrivning av dem i Ynglinga saga kap 6: 
 

Óðín kunni svá gera, at í orrostu urðu óvinir hans blindir eða daufir eða óttafullir, en vápn þeira 
bitu eigi heldr en vedir, en hans menn fóru brynjulausir ok váru galnir sem hundar eða vargar, bitu 
í skjôldu sína, váru sterkir sem birnir eða griðungar. Þeir drápu mannfólkit, en hvártki eldr né járn 
orti á þá. Þar er kallaðr berserksgangr.6 

 
Oden kunde göra så att hans fiender blev blinda eller döva eller skräckslagna under striden och så 
att deras vapen inte bet bättre än käppar. Hans män gick utan brynjor och var galna som hundar el-
ler vargar och bet i sina sköldar och var starka som björnar eller tjurar. De dödade människor och 
varken eld eller järn verkade på dem. Det kallas bärsärkagång.7   

                                                 
1 de Vries, 1962, frekr-frekr s. 141, geri-gerr, s. 164.  
2 Nordberg, 2003, s. 148. 
3 Nordberg, 2003, s. 148. 
4 Turville-Petre, 1964, s. 60. 
5 De är funna i Torslunda socken, Öland, Vendelgrav, Uppland och i Sutton-Hoo, Suffolk, Drobin, 1993, 
s. 63.  
6 Ynglinga saga kap. 6, ÍF 26, s. 17. 
7 Ynglingasagan kap. 6, Nordiska kungasagor 1, 1992, s.29. 
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Asätande djur verkar alltså ha följt Óðínn under en mycket lång tid i den mytiska föreställ-
ningsvärlden. De ger också en stark anledning till att understryka Óðínn som en dödsgud, han 
är intimt förbunden med valplatsen. Som vi såg ovan kom denna funktion att även usurpera 
valkyrjornas tidiga funktion, och på så sätt underordna dem hans vilja. Det finns mer som 
talar för att Óðínn var en dödsgud. 
 
Grímnismál är en av de källor där vi tydligt möter motivet med Óðínn som dödsgud. Dikten 
består av 54 strofer i Codex Regius och inleds och avslutas med en prosatext.  Grímnismál 
berättar om hur en av Óðínns gunstlingar, kung Geirroðr, får besök av guden incognito under 
namnet Grímnir. Frigg har dock lurat kungen att den person som kommer till hans hall är en 
ond trollkarl. Anledningen är att Geirroðr tidigare dödat Friggs gunstling och tillika sin bro-
der Agnarr, för att få tillgång till kungamakten efter deras far Hrauðungr. Geirroðr tror gu-
dinnan och fängslar Grímnir, placerar honom mellan två eldstäder, och låter honom sitta där i 
tortyr utan mat eller dryck i åtta dygn tills han lovar att tala om vem han är. Kungens son 
Agnarr, som bara är tio år, ger Grímnir att dricka ur ett horn, eftersom han tycker att kungen 
orättvist plågar denna främling vars päls nu börjat brinna. Grímnir börjar nu recitera en läng-
re monolog fylld av mytisk kunskap, en kosmologisk och eskatologisk vision om mytologis-
ka kunskaper. Vers för vers avslöjas detaljer ur mytologin och världen. Som vi sett ovan in-
nehåller myten många referenser till Valhôll och einherjar samt valkyrjorna. Dikten avslöjar 
också mer än femtio namn för Óðínn. Ett av dem är Hropt, och då säger han att var dag så 
väljer han ut män som stupat i strid till sig i Valhôll (strof 8). Grímnir avslöjar slutligen sin 
sanna identitet för kung Geirroðr som Òðínn (strof 54), innan detta får han en varning till vad 
hans vårdslöshet lett till (strof 51): 
 

Ôlr ertu, Geirroðr,     hefr þú ofdruccit; 
miclo ertu hnugginn,     er þú ert míno gengi, 
ôllom einheriom     oc Óðins hylli.1 
 
Du är drucken, Geirröd! Du drack för mycket, 
… 
Mycket har du mist då du miste mitt bistånd, 
Odins och alla enhärjars.2 

 
Geirroðr har alltså fått en initiation till den kosmiska världsordningen, han har sett vad han 
kunde ha fått efter döden. Han har sett det magnifika Valhôll, och hur einherjarna festar och 
valkyrjorna serverar dem dryck i dess hall. Kungen blir bestört och vill ta Óðínn ifrån elden, 
men då han reser sig upp tappar han sitt svärd, snavar på det och faller omkull så att svärdet 
blir hans bane. Agnarr ärver sedan tronen och har redan i Óðínns monolog som tack för 
drycken lovats tronen och en lång tid som rikets konung. Vad som sker med Geirroðr efter 
hans död är osäkert, Valhôll är han berövad, dikten ska nog tjäna som en varning och en upp-
lysning till vad som väntar den som är Óðínn trogen, det kan också vara ett uttryck för gu-
dens svekfulla natur. Fler exempel skulle kunna nämnas här3, men jag tycker att det kan vara 
befogat att vidga undersökningen till gudens samband med det kosmiska mjödet, rituell död 
och nekromantik. 
  
 
 

                                                 
1 Grímnismál 51, Edda: die Lieder…, 1962, s. 67. 
2 Grimnesmål 51, Den poetiska Eddan, 1972, s. 89. 
3 För den som vill ha mer exempel hänvisar jag till Nordberg 2003, främst s. 120ff., och s. 229ff. 
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8.7.7. Óðínn och det kosmiska mjödet 
 
I populärkulturen skildras ofta vikingen som en riktig suput, någon som tar varje tillfälle i akt 
att stjälpa i sig ett stop mjöd. Det rör sig dock om en av mytbildningen kring den forna nord-
bon. Alkoholhaltiga drycker var under vikingatid och medeltid inte vardagsdrycker, inte ens 
hos de rika och välbärgade. De alkoholhaltiga drycker som fanns tillgängliga under vikinga-
tid var mjöd och öl, samt en blandning av dessa som kallades mölska. Starkare drycker intro-
ducerades långt senare. Drickandet var i stort sett ritualiserat och till vardags drack man vat-
ten och ibland även syrad mjölk. Mjödet ansågs särskilt fint, och då det till skillnad mot öl 
gick att lagra, var det en statussymbol. Alkoholhaltiga drycker serverades vid större familje-
fester, gästabud eller vid någon form av rituellt/kultiskt sammanhang t.ex. vid blot eller års-
fester, och det kunde gå månader mellan varje gång man drack. Öl och mjöd var alltså en 
socialt och kultiskt viktig dryck som även kunde spela en juridisk roll. Ett avtal ansågs t.ex. 
inte bindande innan det beseglats med en skål öl. Alkohol serverades vid större tillställningar 
och då det under vikingatid bara var män som fick dricka, var det i gengäld kvinnan som ser-
verade under en ritualiserad form (se ovan). Senare under medeltiden introducerades ett lätt 
öl, inte minst tack vare klosterväsendet, som kunde drickas till vardags vilket även blev till-
gängligt för kvinnor att dricka.1 Rusdrycker var alltså under vikingatid intimt förknippat med 
rit och kult, rus och rit hörde samman.       
 
Som vi har sett tidigare är dryckesritualer hos germanska folk väldigt ofta förenat med en 
föreställning där kvinnor och rusdryck är intimt förbundna. De fornnordiska källorna är fyll-
da med exempel på kenningar där kvinnor ges gudinnenamn vilka sedan förenas med ord 
såsom bägare, horn, mjöd, öl, vin etc. I Valhôll är det valkyrjorna som serverar einherjar den 
kultiska drycken på samma sätt som det är Wealhteow som tjänar en liknande roll i Beowulf. 
Krigaren som mottar drycken svär en ed till kvinnan som är detsamma som en ed till krigar-
följets ledare, och på så sätt stärks banden inom gruppen. Mytiskt sker detta i Valhôll efter 
samma mönster som det profana. Detta menar Enright följer ett väldigt gammalt mönster:  
 

Hence, in the case of the cup-offering, it makes no crucial difference whether one refers to the first 
or ninth century warlord because the act and much of the conceptual background would have been 
familiar to both and the basic institutional context remained the same despite some shifts in its 
modality.2  

 
I fornnordisk mytologi är Óðínn intimt förbunden med det kosmiska mjödet, han är den 
störste ledaren för det episka krigarföljet, och i dess rituella kärna återfinns följets ceremoni-
ella drickande. I en sen isländsk saga berättas om hur två hustrur till en konung grälar om 
vem som kan brygga det bästa mjödet åt guden. Óðínn åkallades då för att tjäna som domare 
i deras tävling och för att döma vem av dem som kunde brygga det bästa mjödet.3 Man har 
funnit ett flertal dryckesbägare i högstatuskvinnogravar från folkvandringstid, vilket troligen 
förklaras genom att de hade en stark sammanbindande roll i kulten.4      
 
Óðínn är vishetens gud och i de myter som omger guden är vishetssökande och kunskapsför-
värv centrala för förståelsen av guden, och samman med detta hör myter som kretsar kring 
det kosmiska mjödet och visdomens källa. Ulf Drobin har i en essä påvisat mjödets centrala 
beståndsdel i den fornnordiska mytvärlden: 
 
                                                 
1 Rydving, 1996, s. 156f. 
2 Enright, 1996, s. 90. 
3 Enright, 1996, s. 126. 
4 Enright, 1996, s. 128. 
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En sammanställning av de fornnordiska texterna kring mjödet visar så många episka paralleller 
och så stor variation i metaforer och metonymer att själva redundansen antyder att temat är väsent-
ligt. Den förbindande föreställning som i alla dessa förvandlingar följer mjödet är visdomsaspek-
ten.1   

 
Hos Snorri möter vi två berättelser om mjödets uppkomst i gudavärlden. I Skáldskaparmál 
kap. 4 återger Snorri fredsslutet mellan asar och vaner. Här kommer de överens om att för att 
besegla fredsslutet spotta i ett kar. Gudarna ville inte att detta skulle gå om intet och skapade 
av det gemensamma spottet Kvasir, en man som var så vis och klok att han begav sig ut i 
världen för att lära människorna visdom. Ett par dvärgar, Fjalarr och Galarr, kallade Kvasir 
till sig och dräpte honom. Hans blod lät dvärgarna rinna i två kar (Son och Bodn) och en kit-
tel (Óðrœrir). Blodet blandades med honung och av detta skapades ett mjöd vars egenskap 
var att var man som drack av det blev en skald eller lärd man. Till gudarna sa dvärgarna att 
Kvasir drunknat i manvett eftersom det inte fanns någon som var så vis att han saknade sin 
like. I Ynglinga saga kap.4, Snorri återger berättar om det prototypiska kriget mellan asar och 
vaner. Gudarna bestämde sig slutligen för att söka fred och kommer överens om att sända de 
främsta ur sina led till varandra i gisslan. Vanerna sände Njôrðr och Freyr till asarna, vilka i 
gengäld sände Hœnir och Mímir. Mímir var den visaste bland män och vanerna sände då 
Kvasir som var den visaste ur deras led. Vanerna hade stor nytta av Mímirs visdom då han 
var samman med Hœnir men när de var skilda åt kunde inte Mímir ge några råd. Detta fick 
vanerna att tro att asarna lurat dem och de halshögg då Mímir och sände hans huvud till asar-
na. Óðínn smörjde huvudet med örter och kvad magiska galdrar över det så att det kunde tala 
med honom om och berätta om många fördolda ting.  
 
I Ynglingasaga kan Mímir och Kvasir ses som ekvivalenter i sin funktion, skillnaden är att 
Mímir halshugges och i detta tillstånd förser Óðínn med kunskaper om det fördolda. Namnet 
Kvasir härledes etymologiskt troligen ur verbet kvasa i nordiska dialekter med betydelsen 
”pressa” eller ”sammanstöta” frukter eller bär. Möjligen kan det även sammanställas med 
ryskans kvas vilket avser en jäst alkoholhaltig dryck. Namnet återfinns även i dikten Velleka 
(sent 900-tal) under kenningen Kvasis dreyra ‘Kvasirs blodström’ vilket betecknar skalde-
mjödet och diktkonsten.2 Snorri berättar också om Kvasir i Gylfaginning kap.36 där Kvasir är 
den som studerar askan efter det nät som Loki gjort och bränt förstår att det är ett fiskered-
skap och därmed lär asarna att knyta ett nät som de kan fånga Loki som antagit laxhamn 
med. Mímir har en mycket intressant egenskap som återges av Snorri i Ynglingasaga kap. 7: 
 

Óðinn hafði með sér hôfuð Mímis, ok sagði þat môrg tíðendi ór ôðrum heimum.3 
  

Oden hade med sig Mimirs huvud, och det berättade om många händelser från andra världar för 
honom.4            

 
Drobin antar att det är visdom förknippat med döden och dödsriket som åsyftas, och menar 
att det förklaras av att Mímirs huvud och det mjöd som skapats av Kvasirs blod har sin förut-
sättning i dråp eller offerhandling förbundet med död och det hinsides.5 Möjligen är samban-
det även att förklara genom att Mímirs brunn är knuten till det underjordiska vatten som ut-
gör en del av de kosmiska världsälvarna. Enligt Snorri (Gylfaginning kap.39) och 
Grímnismál 25 har alla älvar sitt ursprung ur den underjordiska brunnen Hvergelmir.  

                                                 
1 Drobin, 1991, s. 99. 
2 Drobin, 1991, s.100. 
3 Ynglinga Saga kap.7, ÍF 26, s. 18. 
4 Ynglingasagan kap.7, Nordiska Kungasagor 1, 1994, s. 29f.   
5 Drobin, 1991, s. 101. 
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Mímir betyder troligen ‘den vise’ eller ‘den som minns’ och kan möjligen vara besläktat 
etymologiskt med latinets memor.1 Namnet förekommer i ett par eddadikter (Vôluspá 29, 46, 
Sigrdrífumál 14) och i ett par skaldedikter. Mímir är i dessa Óðínns rådgivare eller vän och 
konsulteras då guden söker råd. Ett möjligt sammanhang mellan Sigdrífumál 13-14 och 
Vôluspá 46 är av intresse: 
 

13. Hugrúnar skaltu kunna, 
ef þú vilt hveriom vera 
geðsvinnari guma; 
þær of réð, 
þær of reist, 
þær um hugði Hroptr, 
af lekit hafði 
ór hausi Heiðdraupnis 
ok ór horni Hoddrofnis. 
 

13. Hugrunor skall du kunna om I klokskap 
du 
vill övergå alla andra. 
Dessa tydde, dessa ristade, 
dessa danade Hropt [Óðínn] 
utav den saften som sipprat hade 
ur Heidddraupnes huvudskål 
och ur Hoddrofnes horn. 

 

14. Á biargi stóð 
Med Brimis eggiar, 
Hafði sér á hôfði hiálm; 
þá mælti Míms hôfuð 
fróðlikt it fyrsta orð 
ok sagði sanna stafi. 
 

14. På berget stod [Óðínn] 
med Brimirs eggar [kenning för svärd] 
på huvudet hade han en hjälm; 
då mälte Mimirs huvud 
visdomfullt det första ordet 
och sade sanna stavar.2 

 
46. Leica Míms synir,  enn miôtuðr kyndiz 
at ino gamla     Giallarhorni; 
hátt blæss Heimdallr,     horn er á lopti, 
mælir Óðinn     við Míms hôfuð.3 
 

46. Mims söner resa sig, makternas öde 
tänds vid det gamla Gjallarhornet; 
högt blåser Heimdall, hornet är i vädret, 
Odin mäler till Mims huvud.4 
 

 
Drobin har uppmärksammat ett intressant samband mellan dessa dikter med avseende på 
Mímir. Kontexten i dikterna är olika, Vôluspá är eskatologisk medan Sigdrífumál är kosmo-
goniskt. I den senare är det Sigdrifa som då hon ska lära Sigurd hugrunor (visdomsskänkande 
runor) som dikten anger den yttersta vishetens upphov. Drobin menar att dikten ger intryck 
av att det här ges intryck av att det är Óðínn som dekapiterat Mímir, inte vanerna som Snorri 
berättar. Drobin uppmärksammar ordföljden i strof 13: ór hausi Heiðdraupnis/ok ór horni 
Hoddrofnis, vilket betyder att Heiðdraupnirs huvudskål och Hoddrofnirs horn är likställda. 
Mímirs huvud associeras med vätskan som sipprar fram ur dessa. Drobin menar att de mytis-
ka förloppen i strof 13 och 14 har en allomorf funktion. I det första fallet tar Óðínn del av 
runornas visdom genom vätskan som sipprar fram ur Heiðdraupnirs huvud eller huvudskål, 
och i det andra fallet är det genom Mímirs huvud som runvisdomen förmedlas till guden. 
Drobin gör också gällande att det genom namnet Heiðdraupnir ‘Heiðr-dryparen’ görs gällan-
de att myten anknyter till en allmänt spridd bild av världsträdet som dryper av vätska som 
honung eller mjölk, och som livnärs av en underjordisk sjö eller källa.5  
 
I fornnordisk mytologi utgörs detta världsträd som bekant av Yggdrasill och enligt Snorri i 
Gylfaginning kap.16 och Vôluspá 19 får vi veta att trädet överöses med den närande och vit-

                                                 
1 Simek, Mímir, [1984] 2000, s. 216. 
2 Sången om Sigdrifa 12-13, Den poetiska Eddan, 1972, s. 218. 
3 V†luspá 46, Edda: die Lieder…, 1962, s. 11. 
4 Völvans spådom 46, Den poetiska Eddan, 1972, s. 48. 
5 Drobin, 1991, s. 102., om detta fenomen se t.ex. Eliade [1964] 2004 s. 259ff., 269ff. och Holmberg[-
Harva], 1922. 
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glänsande vätskan (slagg, vatten) hvítaauri ‘vit-aurr’. I Vôluspá 27 berättas att Heimdalls 
hörsel är gömd undir heiðvônom, en svåröversatt fras: 
 

Veit hón Heimdalar  
hlióð um fólgit 
undir heiðvônom 
helgom baðmi; 
á sér hón ausaz 
aurgom forsi 
af veði Valfôðrs – 
vitoð ér enn, eða hvat?1 

 

 
Drobins föreslag ‘under ständigt heiðr-östa’, är för att identifiera heiðr med aurr även om 
deras betydelsebakgrunder skiljer sig åt (heiðr med betydelseelement av ‘det glänsande’ som 
en rituell beteckning för mjöd och aurr som beteckning för fruktbarhetsgivande vatten, möj-
ligen även som ‘glans’). Det är ett mycket intressant förslag av Drobin då heiðr även ingår i 
namnen Heiðdraupnir (som vi såg ovan) och Heidrun vilket är namnet på den get som enligt 
Grímnismál 25 och Gylfaginning kap.25 förknippas med världsträdet och mjödet. Det är en-
ligt Snorri ur den mytiska geten Heidruns spenar som mjöd rinner vilket einherjarna dricker: 
 

Geit sú er Heiðrún heitir stendr uppi á Valhôll ok bítr barr af limum trés þess er mjôk er nafnfrægt 
er Léraðr heitir, en ór spenum hennar rennr mjôðr sá er hon fyllir skapker hvern dag. Þat er svá 
mikit er allir einherjar verða fulldruknir af.5  

 
En get som heter Heidrun står uppe på Valhall och betar barr från grenarna på ett träd som är 
mycket berömt och heter Leråd. Ur hennes spenar rinner det mjöd så att hon fyller ett kar var dag. 
Det är så stort att alla enhärjarna kan dricka sitt lystmäte.6    

 
Liknande information ges i Grímnismál 25 där det står att karet är så stort att det aldrig sinar. 
Vi får också ur samma dikt samt Snorri (Gylfaginning kap.39) information om att hjorten 
Eiktyrnir står på hallens tak och att det ur dennes horn dryper ned vätska i Hvergelmirs 
brunn, där alla älvar har sitt upphov. Drobin föreslår att den vätska som dryper ur Heiðd-
raupnirs huvudskål kan identifieras med det mjöd som rinner ur getens spenar och samman-
föras med den heliga vätska som livnär världsträdet: 
 

                                                 
1 V†luspá 27, Edda: die Lieder…, 1962, s. 6f. 
2 Drobin, 1991, s. 103. 
3 Völvans spådom 27, Den poetiska Eddan, 1972, s. 46. 
4 Valans spådom 27, Eddan, 1995, s. 10. 
5 Gylfaginning kap. 39, Edda – Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005,  s. 33. 
6 Gylfaginning kap. 39, Snorres Edda, 1997, s. 64. 

Hon vet att Heimdalls 
hörsel är gömd 
under heiðr-vana (ständigt heiðr-östa) 
heliga trädet; 
detta ser hon ösas 
med aurr-ig fors 
från Valfaders pant – (Odins öga, 
pars pro toto för Mimirs brunn) 
vet ni nu (ännu) eller vad?2 
 
(övers. Ulf Drobin) 

Hon vet att Heimdalls hörkraft är gömd 
under högluftssvepta heliga trädet; 
en å ser hon forsa med fradga och grus 
från Valfaders pant 
vet ni nu eller ej?3 
 
 
 
 
 
(övers. Björn Collinder) 

Hon vet att Heimdalls 
hornlåt bero 
på det himmelshöga 
heliga trädet. 
På detta ser hon svämma 
en sandblandad fors 
från Valfaders pant. 
Veten I än mer eller vad?4 
 
 
(övers.  Erik Brate) 
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Symbolikens polyvalens framgår vidare ur de parallella reduplikationerna Heiddraup-
nir/Hoddrofnir: Heidrun/Eiktyrnir. Mjödet är också livets vatten. Rituell berusning och fruktbarhet 
sammanbindes. Det mytiska mjödet befinner sig i kosmografins centrum.1  

 
En något annorlunda tolkning har föreslagits av Paul Bauschatz som uppmärksammat att det 
enligt Snorri (Gylfaginning kap.16) är nornorna som öser detta livgivande slagg på Yggdra-
sils rötter och att denna vätska/slam hämtas ur Urðar brunnr ‘Urðs brunn’: 
 

As the Norns daily bring their nurture to the tree, they express the power this sequence or pattern 
of the past up and out into and about the world of men; as these ‘past’ events sustain and feed the 
tree, they bring into being the events of here and now: as ‘present-day’ events occur, they fall from 
the tree back into the well and join themselves into the ever-increasing complexities of the past, 
reconstructing it, reinterpreting it, continually expressing more and more about interrelations of all 
actions.2  

 
Snorri beskriver brunnens vatten som så heligt att: ”varje ting som kommer i brunnen blir vitt 
som innanför äggskalet.”3 Urðr är även namnet på en av nornorna som tillsammans med 
Verdandi och Skuld i fornnordisk myt beskrivs som ödesgudinnor. Nornorna är vanligt före-
kommande i den fornnordiska edda- och hjältediktningen (Vôluspá 19, 20, Havamál 111, 
Gróagaldr 7, Fjôlvinnsmál 47, Sigurðarqviða in scamma 5, Reginsmál 2, Sigrdrífumál 17, 
Hlôðskviða 34, Hamðismál 29, 30, Fáfnismál 11, 12 och 44,). Nornorna förekommer även i 
skaldediktning och prosatexter från 900-talet och framåt. Nornorna är inte helt lätt att identi-
fiera då deras funktioner kan skilja sig åt och de kan ibland glida samman med föreställning-
en om valkyrjor eller diser. I t.ex. Barlaams saga ok Josaphats sägs nio nornor vara Þórrs 
döttrar (!). Nornorna förknippas i störst utsträckning med ödet och på en stavkyrka i Norge 
står följande i en högmedeltida runinskrift; ”The norns determine good and bad things and 
they have brought great sorrow to me”. Vanligtvis översätts de tre nornorna Urðr, Verdandi 
och Skuld med ‘det förflutna’, ‘det som är’ och ‘framtid’, och översättningen baseras på 
verbformerna verða: urðr till urðum ‘blivande’, verdandi ‘blir’, skuld till skulu ‘ämna’, ‘bli-
va’. Denna uppdelning kan också bero på författaren av Vôluspá, eftersom Skuld på annat 
håll i är namnet på en valkyrja.4 Kanske är det fel att se på nornorna som en triad av ödesgu-
dinnor, bilden är säkert mer komplicerad än så. Bauschatz uttrycker det så här: 
 

If we divide the influence of the Norns among the three, their names suggest that they define what 
we normally think of as the total range of verbal action: Urth reflects actions manifest, brought to 
a full, clear, observable, fruition; they have ‘become’; they are accomplished. Verthandi clearly 
reflects the actual occurring process of all that Urth eventually expresses. The two Norns are 
closely linked [semantiskt], with the influence of Verthandi flowing directly to Urth. As actions 
pass from Verthandi to Urth, they move from ‘becoming’ to ‘become’. As Skuld is involved with 
the necessary or obligatory action, she stands slightly apart from the other two Norns. She seems 
to make reference to actions felt as somehow obliged or known to occur; that is, the necessity of 
their ‘becoming’ is so strongly felt or clearly known that they present themselves as available to be 
incorporated into the realms of Verthandi and Urth. 
If all possible acts in the created universe, whether they be acts of men or gods, are seen as lying 
within the realm of influence of the Norns, because it is they who sustain the world tree, then all of 
these acts must lie within the boundaries of those actions that of necessity occur, those that are 
occurring, and those that have occurred. This three-way division still allows for reduction to a 
future-present-past time scheme. Such a reduction will lead us directly to the notion of a Germanic 

                                                 
1 Drobin, 1991, s. 104. 
2 Bauschatz, 1982, s. 21. 
3 Gylfaginning kap. 16, Snorres Edda, 1997, s. 47., fisl. ”allir hlutir þeir sem þar koma í brunninn verða 
svá hvítir sem hinna sú er skjall heitir, er innan liggr við eggskurn”, Edda – Prologue and Gylfaginning, 
[1982] 2005, s. 19. 
4 Simek, Norns, [1984] 2000, s. 236f. 
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cosmology dominated by a ‘future’ that is somehow necessary, predetermined, and fore destined. 
Yet there is very little anywhere in the remains of Germanic culture known to us that suggests that 
this is true.1     

 
Bauschatz utgår ifrån att denna uppdelning av tid kan vara beroende av kristna teologer som 
Augustinus, vilka presenterade en linjär tidslinje, då en cyklisk tidsbild bättre stämmer över-
ens med den forna germanska kosmologiska uppfattningen 2 
 
Snorri berättar i Gylfaginning kap.15 om asken Yggdrasills tre rötter: 
 

Askrinn er allra tréa mestr ok beztr. Limar hans dreifask yfir heim allan ok standa yfir himni. Þrjár 
rœtr trésins halda því upp ok standa afat breitt. Ein er með Ásum, en ônnur með hrímþursum, þar 
sem forðum var Ginnungagap. In þriðja stendr Niflheimi, ok undir þeiri rót er Hvergelmir, en 
Níðhôggr gnagar neðan rótna. En undir þeiri rót er til hrímþursa horfir, þar er Mímis brunnr, er 
spekð ok mannvit er í fólgit, ok heitir sá Mímir er á brunninum. Hann er fullr af vísindum fyrir því 
at hann drekkr ór brunninum af horninu Gjallarhorni. Þar kom Alfôðr ok beiddisk eins drykkjar af 
brunninum, en hann fekk eigi fyrr en hann lagði auga sitt at veði. […] Þriðja rót askins stendr á 
himni, ok undir þeiri rót er brunnr sá er mjôk er heilagr er heitir Urðar brunnr. Þar eigu guðin 
dómstað sinn.3 

 
Asken är det största och bästa av alla träd. Dess grenar breder ut sig över hela världen och sträcker 
sig över himlen. Trädet har tre rötter som håller det uppe, och de skjuter vitt isär. En är hos asarna, 
en hos rimtursarna där Ginnungagap var förr. Den tredje sträcker sig över Nifelheim och under 
den roten ligger Hvergelme. Nidhögg gnager rotens ände. Men under roten som pekar åt rimtur-
sarna ligger Mimers brunn, där göms visdom och förstånd och den som äger brunnen heter Mimer. 
Han är fylld av visdom eftersom han dricker ur brunnen med hornet Gjallarhorn. Dit kom Allfader 
och bad att få dricka en munfull ur brunnen, men han fick inte förrän han lade sitt öga som 
pant.[…] Askens tredje rot sträcker sig upp i himlen, och under den roten ligger en brunn som är 
mycket helig och heter Urds brunn. Där har gudarna sin domplats.4        

 
Under världsträdet står alltså den källa som Óðínn sökte och där han offrade sitt ena öga för 
en munfull av denna vishetens vätska. Denna vätska bör alltså ses som ekvivalent med det 
kosmiska mjödet, vishetens dryck, vilken ger insikt in i det fördolda och därmed med det 
hinsides. Snorri berättar att Mímir är vis eftersom han dricker av denna källa varje dag ur 
hornet Gjallarhorn. Detta horn används av Heimdall (Vôluspá 46) som signal för att kaos-
makterna väller över Bifrost och Ragnarök är över gudarna. I Vôluspá 27 ovan såg vi att 
Heimdalls hlióð är gömd under det heliga trädet. Hlióð är ett ord som är svårt att översätta 
tillfredställande: det kan betyda ljud, klang, ton, sång, tystnad och hörsel. Snorri har förklarat 
att Heimdalls horn, i betydelse basun, genljuder i alla världar när guden blåser i det. Han för-
klarar vidare att Heimdalls hörsel är så skarp att han kan höra ullen växa på fåren och gräset 
växa.5 Snorris källa verkar vara Vôluspá 28, vilken han citerar i sammanhanget, problemet är 
bara den att han blandar ihop ”Valfaders pant” med hornet som Mímir var morgon dricker ur. 
Drobin utgår ifrån att det finns två panter i brunnen, den ena Heimdalls hlióð ‘hörförmåga’, 
och den andra Óðínns öga dvs. synförmåga. Detta ger en god symmetri där Óðínn är den se-
ende guden och Heimdall den hörande guden. Trots svårigheter med denna tolkning resulte-
rar den i att två gudar, utöver Mímir, blir seende och hörande, och den kosmiska insikten gör 
drickaren delaktig i det gudomliga vetandet och ger denne kosmisk visdom. Mímirs huvud, 
Mímrs brunn och Mímir är alla ekvivalenter med och allomorfer för det kosmiska mjödet och 

                                                 
1 Bauschatz, 1982, s. 14f. 
2 Bauschatz, 1982, s. 119ff. 
3 Gylfaginning kap.15, Edda – Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 17. 
4 Gylfaginning kap.15, Snorres Edda, 1997, s. 44f. 
5 Gylfaginning kap.27, Snorres Edda, 1997, s. 55. 
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livets vatten.1 I eddadikten Fjôlsvinsmál 14 och 18 kallas världsträdet just för Mímameiðr 
‘Mímirs träd’, vilket ytterligare stärker tesen om samband mellan Mímir och det kosmiska 
centret. Den heliga källan under världsträdet – mjödkällan – uttrycker den högsta formen av 
visdom genom att ge förmågan att skåda in i det fördolda, de olika tidsåldrarna, världarna, 
döden och framtiden.2  
 
Detta heliga kosmiska mjöd blir enligt myten om ”Suttungamjödet” tillgängligt för männi-
skorna. Snorri berättar i Skáldskaparmál kap.57-58 en något annorlunda historia om mjôðinn 
dýra ‘det kostbara mjödet’. Ett par dvärgar har i denna berättelse ihjäl jätten Kvasir och lät av 
hans blod uppblandat med honung tillverka mjöd. Därefter bjöd dvärgarna till sig jättarna 
Gillingr och hans hustru vilka de snart hade ihjäl. När jättarnas son Suttungr hörde detta for 
han dit och satte dvärgarna på ett lågvattensskär. Dvärgarna bad då jätten om förlikning och 
erbjöd i mansbot det kostbara mjödet. Suttungr gick med på detta och for hem med mjödet 
och förvarade det vid Hnitbiôrg och lät sin dotter Gunnlôð vaka över det. Óðínn begav sig ut 
för att söka detta mjöd och när han kom till en gård som ägdes av Suttungrs bror Baugi, så 
uppgav guden sitt namn som Bôlverkr ‘brottsling’, ‘den som gör ont’, och sa att han kunde 
hjälpa jätten som saknade arbetsfolk (vilka guden tidigare haft ihjäl) och ville som betalning 
dricka en gång ur Suttungs mjöd. Detta kunde inte Baugi lova, men sa att han skulle följa Bô 
lverkr till Suttungr för att se om han kunde hjälpa honom att få mjödet. Bôlverkr utförde sitt 
arbete och när vintern kom ville han ha sin lön. De begav sig till Suttungr, men jätten vägra-
de dela med sig av mjödet. De beslöt sig då för att stjäla mjödet med list. Bôlverkr gav borren 
Rati ‘gnagare’ till Baugi och sa att han skulle borra igenom berget in i Hnitbiôrg med den. 
Slutligen lyckas jätten borra igenom berget och inser att då Bôlverkr förvandlat sig till en 
orm och slingrar in i hålet att han blivit lurad, och försöker sticka efter ormen med borren 
men misslyckas. Väl inne hos Gunnlôð charmerade Bôlverkr henne så pass att han låg med 
henne i tre nätter och som tack skulle få dricka tre klunkar av mjödet. Mjödet låg i tre kar; 
Boðn, Són och Óðrœrir. Han tömde ett kar med varje klunk och förvandlade sig därefter till 
en örn och flög mot Asgarðr så fort han kunde. Suttungr såg örnens flykt och förstod vad som 
hänt och förvandlade sig själv till en örn och flög efter. Gudarna såg örnarna närma sig och 
ställde då fram tre kar på gården. Óðínn spottade upp mjödet i de tre karen men det var så 
nära att Suttungr grep tag i honom att en del av mjödet kom ut bakvägen och det kallas 
skáldfífla hlutr ‘struntskalders lott’. Snorri avrundar med att säga att Suttungamjödet gavs till 
asarna och de män som kan dikta och att skaldskap därför kallas för Óðínns fångst eller 
dryck. 
 
Även om berättelsen i Skáldskaparmál vid en första anblick inte verkar stämma överens med 
de övriga källorna har den flera likheter. Drobin har fäst uppmärksamhet vid att Óðínn för-
vandlar sig till en orm, låter borren Rati borra in i berget, och att guden sedan antar örnens 
skepnad. Detta är en direkt parallell till världsträdet där lindormen Nidhôggr gnager på roten 
på världsträdet, ekorren Ratatoskr springer upp och ned för dess stam och förmedlar budskap 
mellan draken och örnen i dess topp. Óðínn manifesterar sig alltså först som ormen och 
tränger in i berget (världsträdet) och stjäl mjödet i örnens skepnad. Tydlig blir likheten i 
namnet Ratatoskr som betyder ‘Ratis tand’, dvs. gnagarens tand. Borren Rati blir således en 
episk rationalisering av ekorren Ratatoskr som utgör en del av världsträdssymboliken, guden 
associeras med världsträdsdjuren och likt en shaman förflyttar han sig utefter världsträdet. 
Grundideologin av mytberättelsen är med Drobins ord: ”att söka spränga tillvarons gränser 
och bli delaktig i dödens mysterium, antingen genom shamanens skådande extas eller genom 

                                                 
1 Drobin, 1991, s. 105. 
2 Drobin, 1991, s. 106. 



 96

kultmenighetens identifikation med människooffret som medium för dödens gränsöverskri-
dande”.1 För djupare förståelse av detta är det av intresse att studera myten om Óðínns 
självhängning förmedlad genom Hávamál.  
 
 
8.7.8. Óðínn, hängning och rituell vapendöd 
 
Ett par av Óðínns heiti (Hangaguð, Hangatýr, Vingnir etc.) var som vi sett förbundet med 
hängning, och därmed med galgen, Óðínn är galga valdr ‘galgens herre’, gálga farmr ‘gal-
gens börda’ och hanga heimþinguðr ‘besökare av de hängda’.2 I ett stycke ur dikten Hávamál 
strof 138-141, vilken brukar betecknas som Rúnatals þáttr, ges kanske den mest klassiska 
skildringen av Óðínn som galgens gud: 
 
 

Veit ec, at ec hecc     vingameiði á 
     nætr allar nío, 
geiri undaðr     oc gefinn Óðni, 
     síalfr siálfom mér 
á þeim meiði,     er mangi veit, 
     hver hann af rótom renn. 
 
Við hleifi mic sældo     né við hornigi, 
     nýsta ec niðr; 
nam ec upp rúnar,     œpandi nam, 
     fell ec aptr þaðan. 
 
Fimbullióð nío     nam ec af inom frægia syni
      Bôlþors, Bestlo fôður, 
oc ec drycc of gat     ins dýra miaðar, 
      ausinn Óðreri. 
 
Þá nam ec frœvaz     oc fróðr vera 
     oc vaxa oc vel hafaz; 
orð mér af orði     orðz letiaði, 
verc mér af verki     verc leitaði3 

 

 
Jag vet att jag hängde I vindomsusat träd 
i nio nätters tid, 
sårad med uddstav, åt Odin given, 
själv åt mig själv. 
[på det trädet     som ingen vet 
av vad för slags rötter det växer]* 

 
Jag fick ej njuta horndryck, ej heller bröd – 
Jag spanade noga nedåt; 
Runor tog jag upp, ropade och tog, 
Nu föll jag ned ur trädet. 

 
Jag fick maktkväden nio av den märklige sonen 
Till Böltorn, Bestlas fader, 
Och en dryck fick jag av det dyra mjödet 
Som ur Odröre östes upp. 
 
Då började jag frodas och fatta allt, 
Växa och trivas väl; 
Jag letade ut ord utav ord, 
En gärning gjorde den andra.4 
 

                                                                                              * Egen översättning efter Grønvik, 1999, s. 46. 

Monologen i dikten syftar på en form av kunskapssökande vilket är ganska klart, men dess 
djupare rituella och symboliska innebörd har däremot varit ämne för debatt. Ec-personen kan 
vara Óðínn själv som offrar sig rituellt, för att komma över den de kraftfulla runorna, men det 
har också föreslagits att det här finns starka paralleller till Jesu korsfästelse på Golgata, där 
han offrade sig själv till Gud med vilken han var ett. Redan Sophus Bugge prövade denna 
teori, och ansåg att det här alltså rörde sig om en fornnordisk imitatio Christ. Både Jesus och 
Óðínn hängde på ett kors respektive träd, de sticks båda med spjut, och de blev båda törstiga 
och erbjöds dryck, precis innan dödsögonblicket ropar både Jesus och Óðínn högt, båda åter-
uppstår efter ”döden”.5 Turville-Petre menar att folktron förvirrades av likheten, och ger ett 
exempel på en sång från Shetlandsöarna: 
 
                                                 
1 Drobin, 1991, s. 113f. 
2 Ström, [1961] 1999, s. 107, s. 112. 
3 Hávamál 138-141, Edda: die Lieder…, 1962, s. 40. 
4 Havamål 139-142, Den poetiska Eddan, 1972, s. 70. 
5 Bugge, 1881-89, s. 297. 
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Nine days he hang     pa de rütless tree; 
for ill was da folk,     i´n güd wis he. 
A blüdy mael             wis in his side –  
made wi´a lance –      ´at wid na hide. 
Nine lang nichts,        ´i da nippin rime, 
hang he dare               wi´ his nacked limb. 

Some, dey leuch; 
but idders gret.1  

 
Sången handlar om Kristus, men den visar också på ett potentiellt inflytande av föreställning-
en i Hávamál. Turville-Petre menar att det inte helt går att utesluta ett kristet inflytande på 
dikten, men vid en närmare analys av strof 138-141, visar den på att ett stort antal element 
kan knytas till Óðínn och hans kult. Spjutet är Óðínns vapen, hans vapen är spjutet Gungnir 
‘den svajande’, ‘den gungande’. Hos skalderna finns exempel på detta; Egill kallade Óðínn 
för geirs dróttin ‘spjutets herre’, och Bragi kallade honom Gungnis váfaðr ‘Gungnirs skaka-
re’.2 I Ynglingasaga kap.9 berättas det att: 
 

Òðinn varð sóttdauðr í Sviþjóð. Ok er hann var at kominn, dauða, lét hann marka sik geirsoddi ok 
eignaði sér alla vápndauða menn.3 

 
Oden dog av sjukdom i Svitjod. Och när han låg inför döden lät han märka sig med en spjutsudd 
och tillägnade sig alla de män som dött i strid.4 

 
Och senare i samma saga får vi veta att Óðínns son Njôrðr troligen också lät sig märkas med 
spjutudd innan han dog: 
 

Njôrðr varð sóttdauðr. Lét hann ok marka sik Óðni, áðr hann dó.5 
 
Njord dog av sjukdom. Han gav sig åt Oden innan han dog.6 

 
Turville-Petre anser att det är Óðínn som offrar sig själv i dikten vilket bör ses som det 
största av alla tänkbara offer: 
 

The sacrifice of Óðinn to himself may thus be seen as the highest conceivable form of sacrifice, in 
fact so high that, like many religious mystery, it surpasses our comprehension. It is the sacrifice, 
not of a king to god, but of god to god, of such a kind as is related in Scripture of the sacrifice of 
Christ.7  

 
Folke Ström menar att stroferna i Hávamál förmedlar en episk tanke, om lidandets och dö-
dens väg till fullkomlighet. Han menar att myterna utgör ett verbalt komplement till en prak-
tiserad rit, och att dikten bör förstås i ett kosmiskt perspektiv. Det är Òðínn som hängt sig, 
offrad till sig själv, i det kosmiska världsträdet. Trädets rötter sträcker sig ned i underjorden 
och där guden spanar ned i dess avgrund, plågas han till ett extatiskt tillstånd, och vinner då 
de kraftfulla runorna. Ström menar att det är en tanke om att den högste formen av esoterisk 
kunskap bara kan uppnås genom ett mentalt undantagstillstånd, och att det då belönas med 
visionärt skådande. Dessa runor tolkar han i betydelsen av rúnar som ‘lönnlig visdom’ eller 
‘hemlig kunskap’. Guden skådar alltså det profant fördolda, en slags ockult kunskap uppen-
                                                 
1 Turville-Petre, 1964, s. 43. 
2 Turville-Petre, 1964, s. 43. 
3 Ynglinga Saga kap.9, ÍF 26, 1941, s. 22. 
4 Ynglingasagan kap.9, De nordiska kungasagorna 1, 1994, s. 31. 
5 Ynglinga Saga kap.9, ÍF 26, 1941, s. 23. 
6 Ynglingasagan kap.9, De nordiska kungasagorna 1, 1994, s. 32. 
7 Turville-Petre, 1964, s. 48. 
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baras, och han erövrar de maktfyllda ristade runorna. Ström ser denna dikt som en parallell 
till Óðínns pantsättning av sitt ena öga i Mímis brunnr. Brunnen beskrivs som belägen vid 
världsträdets rötter. Världsträdet kallas också Mímameiðr ‘Mimes träd’.1  Tanken är att gu-
den faller ned i brunnen och där vinner den mystiska  kunskapen, på samma sätt som han 
med pantsättningen av sitt öga skådar det fördolda.  
 
En del forskare utläser i strof 138, vilken består av tre halv-verser ljóðaháttar, att den sista 
halvversen liknar beskrivningen av Mímameið i Fjôlsvinnsmál 20, vilket i så fall betyder att 
det rör sig om Yggdrasill (Mímameið=Yggdrasill) som offret sker i. Det kan också vara ett 
senare tillägg i dikten, vilket Ottar Grønvik sluter sig till. Han menar att det inte passar in i 
sammanhanget att det rör sig om ett kosmiskt världsträd, då han anser att det istället åsyftar 
ett offerträd på jorden. Verbet gefa är vanligt förekommande och betyder ‘offer till en gu-
dom’. Spjutet och de nio nätterna är också upplysande, då spjutmärkning är en viktig rituell 
handling, och de nio nätterna har paralleller i Adam av Bremens skildring av kultdramat. 
Adam berättar att offerfesten hålls i nio dagar, och att var dag offras en ny man. Ett offer el-
ler kultdrama brukar dock vanligen förutsätta (1) en som offrar (2) ett offer och slutligen (3) 
en mottagare, detta framgår inte klart i denna dikt. Men om det rör sig om en initiationsrit 
kan alla tre kategorier sammanfalla i en person. Grønviks slutsats blir att den som offras i 
trädet inte är Óðínn utan ett profant initiationsoffer, och att de nio dagarna tyder på att det här 
rör sig om ett offer utfört i början av en längre offerfest, vilken varade i nio dagar, och att 
mannen hängde i trädet under denna tid. Ur strof 139 utläser han att mannen troligen inte 
hängdes med repet runt halsen, utan runt bröstet (under armarna), detta grundar Grønvik på 
att han kan speja ned (nýsta ec niðr) och att han var mentalt aktiv (nam ec upp rúnar, œpandi 
nam). Han anser vidare att det rör sig om någon slags minnesrecitation hos mannen i trädet, 
han upprepar de formler han lärt sig av läromästare, så att de under hans tid i trädet blir in-
präntade. När han genomgått denna typ av initiation i nio dagars tid ropade han högt. Rúnar 
tolkas här som religiösa hemligheter, vilka han efter denna initiationsrit kan tillgodoräkna 
sig. Grønvik jämför detta med Vafþrunismál 42-43, där runor är detsamma som magiska 
formelhemligheter. Vad Grønvik slutligen menar är att Óðínn en gång i tiden utfört den pro-
totypiska rituella hängningen, vilket framgår av namnet Yggdrasill, Yggr (ett vanligt Óðínn-
heiti) ‘den förskräcklige’, och drasill (poetiskt) ‘häst’, och att det i Hávamál rör sig om en 
kultisk initiation i de religiösa hemligheterna, ett fornnordiskt unio mystica.2 Jag tycker att 
Grønviks förklaring bortser från att Óðínns hängningsoffer, för sig själv (den som offrar och 
offer) åt sig själv (mottagare), kan ha tjänat som en prototypisk offerhandling och spelats upp 
som ett kultdrama. Det behöver alltså inte råda någon motsättning, utan Óðínns offer och 
kultdeltagarens kunde mycket väl ha sammanfallit i kultdramat (initiationsriten).  
 
Om det rör sig om en initiationsrit och en unio mystica kan det tolkas som att det är till Óðínn 
detta sker, eftersom han är intimt förbunden med hängning. Oavsett vilken teori som är den 
riktiga kan vi alltså utgå ifrån att hängningen här kopplas till någon form av fördold kunskap, 
troligen en kunskap från det underjordiska. Òðínn kan också väcka de döda till liv för av dem 
förvärva kunskap som är dold för de levande, han väcker völvor till liv (t.ex. Baldrs draumar 
och Vôluspá). Han kunde också rista och måla runorna så att den hängde fick liv igen: 
 

Þat kann ec iþ tólpta,     ef ec sé á tré uppi 

                                                 
1 Ström, [1961] 1999, s. 113.  
2 Grønvik, 1999, s. 46ff., se även Schjødt, 1993, s. 261ff., som är något mer tveksam, men lutar mot att 
det rör sig om en initiationsrit framför tanken om att det är ett offer, Näsström, 2002, s. 62ff., är positiv 
till att det verkligen rör sig om en rituell initiation i ett hemligt sällskap eller in i en ny åldersklass som en 
övergång från ett stadium till ett annat, alltså en med Van Genneps terminologi: rites de passage. 
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     váfa virgilná: 
svá ec ríst     oc í rúnom fác, 
     at sá gengr gumi 
     oc mælir við mic.1 
 
Det kan jag för det tolfte: om i trädet jag ser 
en repdräpt döding dingla, 
kan jag runor rista så och runorna måla, 
att karlen kommer sig på nytt.2 

 
Samma typ av information återges av Snorri i Ynglingasaga kap.7: 
 

Óðinn hafði með sér hôfuð Mímis, ok sagði þar honum môrg tíðendi ór ôðrum heimum, en stundum 
vakði hann upp dauða menn ór jôrðu eða settisk undir hanga. Fyrir því var hann kallaðr draugadróttin eða 
hangadróttin.3 

 
Oden hade med sig Mimers huvud och det berättade om många händelser från andra världar för 
honom och ibland väckte han upp döda män ur jorden eller satte sig under hängda. Därför kallades 
han spökdrotten eller hängdrotten.4 

 
En poet från Orkneyöarna, biskop Bjarni Kolbeinssons tidiga 1200-tals dikt, nämner samma 
sed men här tar givetvis biskopen starkt avstånd från detta bruk: 
 

Varkak fróðr und forsum, 
fórk aldrigi at gôldrum 
… 
ôllungis namk eigi 
Yggjar feng und hanga 
 
I did not grow wise under waterfalls, 
I never dabbed with magic; 
by no means did I learn 
the prize of Ygg [skaldediktning] 
under the hanged.5 

 
Óðínn är berömd för att vara opålitlig, han sviker ofta sina hjältar när det gagnar guden. Ett 
sådant exempel finner vi i fornaldarsagan Gautreks saga kap.7, där även spjutet och galgen 
har en framträdande roll: 
 

Víkarr konungr sigldi af Ögðum norðr á Hörðaland ok hafði lið mikit. Hann lá í hólmum nokku-
rum lengi ok fekk andviðri mikit. Þeir felldu spán til byrjar, ok fell svá, at Óðinn vildi þiggja mann 
at hlutfalli at hanga ór hernum. Þá var skipt liðinu til hlut falla, ok kom hlutr Víkars konungs. Við 
þat urðu allir hljóðir, ok var ætlat um daginn eftir, at ráðsmenn skyldu eiga stefnu um þetta vand-
mæli. […] Þá mælti Hrosshárs-Grani til Starkaðs: ”Vel muntu nú launa mér, fóstri, liðsemd þá, er 
ek veitta þér.” 
”Vel,” sagði Starkaðr. 
Þá mælti Hrosshárs-Grani: ”Þá skaltu nú senda mér Víkar konung, en ek mun ráðin til leggja.” 
Starkaðr játar þessu. Þá fekk Hrosshárs-Grani geir í hönd honum ok sagði, at mundi sýnast reyr-
sproti. Þá fóru þeir út til liðsins, ok var þá komit at degi. 
Um morguninn eftir gengu ráðgjafar konungs á stefnu til umráða. Kom þat ásamt með þeim, at 
þeir skyldu gera nokkura minning blótsins, ok sagði Starkaðr upp ráðagerðina. Þar stóð fura ein 
hjá þeim ok stofn einn hár nær furunni. Neðarliga af furunni stóð einn kvistr mjór ok tók í limit 

                                                 
1 Hávamál 157, Edda: die Lieder…, 1962, s. 43. 
2 Havamål 158, Den poetiska Eddan, 1972, s. 72. 
3 Ynglinga saga kap. 7, ÍF 26, 1941, s. 18. 
4 Ynglingasagan kap. 7, Nordiska kungasagor 1, 1994, s. 29f. 
5 Turville-Petre, 1964, s. 46. 
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upp. Þá bjuggu þjónustusveinar mat manna, ok var kálfr einn skorinn ok krufðr. Starkarðr lét taka 
kálfsþarmana. Síðan steig Starkarðr upp á stofininn ok sveigði ofan þann innmjóva kvistinn ok 
knýtti þar um kálfsþörmunum. Þá mælti Starkarðr til konungs: ”Nú er hér búinn þer gálgi, ko-
nungr, ok mun sýnast eigi allmannhættligr. Nú gakktu hingat, ok mun ek leggja snöru á háls þér.” 
Konungr mælti: ”Sé þessi umbúð ekki mér hættuligri en mér sýnist, þá vænti ek, at mik skaði þetta 
ekki, en ef öðruvís er, þá mun auðna ráða, hvat at gerist.” 
Síðan steig hann upp á stofninn, ok lagði Starkaðr virgulinn um háls honum ok steig síðan ofan af 
stofninum. 
Þá stakk Starkaðr sprotanum á konungi ok mælti: 
”Nú gef ek þik Óðni.” 
Þá lét Starkaðr lausan furukvistinn. Reyrsprotinn varð at geir, ok stóðí gegnum konunginn. Stof-
ninn fell undan fótum honum, en kálfsþarmarnir urðu at viðju sterkri, en kvistrinn reis upp ok hóf 
upp konunginn við limar, ok dó hann þar.1 

  
Konung Vikar seglade från Agder norrut till Hordaland. Han hade mycket folk. Han fick besvärli-
ga vindar och låg länge vid några holmar. De sökte spå gudarnas vilja för att utröna hur de skulle 
få goda vindar. Det utföll så, att Oden som offer ville att en man ur hären skulle väljas med lott-
dragning och hängas åt honom. Då drog man lott i alla led, och lotten föll på konung Vikar. Vid 
det blev alla förstämda, och det beslöts att rådmännen skulle hålla ett möte om detta vanskliga 
ärende följande dag. […]  
   Hästhårs-Grane [Óðínn] sade till Starkard: ”Du skall nu löna mig väl, fosterson, för det bistånd 
jag gav dig.”.  
   ”Väl”, svarade Starkard. 
   Hästhårs-Grane sade: ”Då skall du sända min konung Vikar. Jag skall berätta hur.” 
   Starkard går in på detta. Då gav Hästhårs-Grane honom ett spjut och sade, att det skulle se ut 
som en vidja. Så for de ut till hären, och då var dagen nära kommen. 
   Morgonen efter gick konungens rådgivare till mötet för att överlägga. De enades om att göra ett 
skenblot, och Starkard förklarade vad som skulle göras. Det stod en fura i närheten, och nära den 
en hög stubbe. Nedtill på furan var en stor gren, som räckte upp mot kronan. Just då lagade tjänar-
na mat åt männen, och en kalv hade slaktats och tagits ur. Starkard tog kalvtarmarna. Sedan tog 
han sig upp på stubben, böjde ned den smidiga grenen och band kalvtarmarna om den.  
   Starkard sade till konungen: ”Din galge är färdig, konung, och den tycks inte alls vara alltför far-
lig. Kom hit, så skall jag lägga snaran om din hals.”  
   Konungen sade: ”Om denna anordning inte är farligare än den ser ut, tror jag inte att den kan 
skada mig. Men om det förhåller sig annorlunda, får ödet bestämma vad som sker.” 
   Sedan ställde han sig uppe på stubben. Starkard lade öglan kring hans hals och steg ned från 
stubben. Så stack han konungen med vidjan och sade: ”Nu ger jag dig åt Oden.” Starkard löste fu-
rans gren. Vidjan blev ett spjut och genomborrade konungen. Stubben föll undan för hans fötter, 
kalvtarmarna blev till ett starkt rep, grenen svängde upp och lyfte konungen upp i kronan. Där dog 
han.2  

 
Jämför ”Nu ger jag dig åt Oden” med Njôrðrs död i Snorris skildring ovan. Episoden i Gau-
treks saga återfinns i en något annorlunda form hos Saxo, ett par detaljer är förändrade, men 
historiens ram är ändå densamma: 
 

Eventually they embarked together on a pirating expedition but arrived at a place where they were 
troubled by a long spell of violent storms. The gales interrupted their voyage and made them 
spend and made them spend a major part of the year doing nothing, till they decided that the gods 
must be appeased by human blood. Lots cast in an urn showed a demand for a royal victim. 
Starkather then twined round the king’s neck a noose he had made of osier, pretending to offer the 
appearance of expiation merely for a moment. But the tightness of the knot fulfilled its function 
and cut short Vikar’s breathing as he hung there. While he was still panting Starkather tore out the 
remnants of life with his sword, and when he should have lent relief disclosed his treachery. I 
cannot entertain the view of one version, which relates that the soft osiers hardened as they 
suddenly gripped and acted like a halter of iron.3 

                                                 
1 Gautreks saga, Fornaldar sögur Norðurlanda IV, 1950, s. 28ff. 
2 En fornaldarsaga - Götriks saga, 1990, s. 38ff. 
3 Saxo Grammaticus, History of the Danes. Books I-IX, Book Six, [1979-80] 1998, s. 171f. 
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Òðínn krävde alltså sin rätt i denna berättelse, och det gick inte att lura guden. Spjutet var 
något som genomborrade offret och på så vis märktes offret till guden. I Helgaqviða Hun-
dingsbana ônnor, berättas det i prosatexten att Dag offrade till Óðínn för att hämnas sin far 
som hans svåger Helgi bragt om livet. Guden gav då Dag sitt spjut, och han använde det för 
att döda Helgi vid Fjôturland. Dumezil ser här ett uttryck för en kult till guden, där Hadingus 
efter sin herres mönster offrar kungen till guden. Han urskiljer två grupper av följeslagare till 
guden; den första består av bärsärkars krigarförbund och den andra består av utvalda hjältar.1 
I Styrbjarnar þattr berättas att Sveakungen Eirík den segerrike natten innan ett slag mot sin 
brorson, gick till ett tempel och gav sig själv till Óðínn, med önskan att han skulle få leva 
ytterligare tio år. Guden uppenbarade sig för honom i en bred hatt och gav honom ett vassrör 
och sa att kungen skulle slunga detta över fiendens här och ropa ”Óðínn äger er alla”. Dagen 
därpå kastade kungen vassröret över fiendehären och ropade orden varpå röret förvandlades 
till ett spjut. Fiendehären blev bländade och strax föll ett berg ned över dem. Samma typ av 
föreställning möter vi i Eyrbyggja saga, där möter Steinor och hans män Snorri med sina 
män: 
 

En er flokkr Snorra gekk neðan skriðuna, þá skant Steinþórr spjóti at fornum sið til heilla sér yfir 
flokk Snorra.2 

 
När Snorres flock kom uppför skredet, kastade Steinor enligt gammal sed ett spjut över fi-
enderna till seger för sig själv.3 

 
Denna handling bör återgå på det första av alla krig, det prototypiska kriget, som völvan be-
rättar om i Vôluspá 24, och där Óðínn uppges kasta sitt spjut över fiendehären: 
 

Fleygði Óðinn     oc í fólc um scaut, 
þat var enn fólcvíg     fyrst í heimi; 
brotinn var borðveggr     borgar ása 
knátto vanir vígspá     vôllo sporna.4  
 
Odin kastade uddjärn i flocken: 
det var den första folkstrid i världen; 
asaborgens brädhägn bröts ned, 
fram gingo vanerna på fältet med galder.5 

 
Att Óðínn således är nära förknippad med både spjutet och hängning står klart. Utgår vi ifrån 
att han offrade sig själv i det kosmiska världsträdet kan offret jämföras med en närmast sha-
manistisk dimension, där guden får möjlighet att färdas i världarna. Trädet blir till en axis 
mundi och möjliggör gudens spirituella färd i världarna. Eftersom trädets namn betyder 
‘Óðínns häst’, är det inte ett långt steg till att tänka sig Sleipnir som en mytisk ekvivalent till 
trädet, då som ett episkt verktyg vilken kan ta guden genom världarna. Eliade har kallat  
Sleipnir den shamanistiska hästen par excellence och menar att den har motsvarigheter i Sibi-
rien och andra länder, då alltid knuten till de shamanistiska extatiska upplevelserna.6   
 
Den arabiske filosofen Ibn Miskawaih, berättar om rusernas angrepp på staden Berah´a i da-
gens Azerbajdzjan år 943 eller 944. Detta folk var mycket storväxt, berättar han, och i strid 
                                                 
1 Dumezil, [1959] 1962, s. 49. 
2 Eyrbyggja Saga, ÍF 4, s.  
3 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor band 1, [1935] 1998, s. 111f.  
4 V†luspá 24, Edda: die Lieder…, 1962, s. 6. 
5 Völvans spådom 24, Den poetiska Eddan, 1972, s. 46. 
6 Eliade, [1964] 2004, s. 380f., Eliade, [1958] 1996, s. 276ff. 
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gav de sig inte innan de dödat eller dödats. En bit från staden möttes ruserna av stadens be-
fälhavare med en styrka på mer än 5000 man, men det var mest frivilliga som ville utkämpa 
jihad mot inkräktarna, berättar Ibn Miskawaih. Hären besegrades av ruserna och drevs på 
flykten. Staden intogs och invånarna blev deras fångar. Araberna gjorde flera försök att åter-
erövra staden, men ruserna stod emot våg efter våg av direkta anfall, även om araberna var 
numerärt överlägsna. Staden fick slutligen utstå en långvarig belägring av den muslimske 
härskaren al-Marzuban ibn Muhammed med en styrka på 30 000 man, men han lyckades inte 
inta den utan slogs gång på gång tillbaka. Då bröt en epidemi ut inne i staden, ett tecken från 
Gud menar författaren. Araberna lyckades då välla in i staden och besegra ruserna så när som 
på fem män och ett fåtal kvinnor, vilka envist fortsatte kämpa. En av dem som kämpade var 
son till en av anförarna, troligen hövdingens son, och araberna försökte överrumpla den lilla 
gruppen och ta dem till sina fångar. Detta misslyckades eftersom ruserna kämpade tills de 
stupade, och inte lät sig avväpnas. Slutligen var bara hövdingens son vid livet, och då han 
insåg att hoppet var ute, klättrade han upp i ett träd och tillfogade sig själv sådana skador 
med sin dolk att han föll död ned från trädet.1 Tyvärr nämner inga runstenar denna händelse, 
eftersom runstenar över män som fallit utomlands inte restes vid denna tid.2 Med tanke på 
vad som har framgått av undersökningen ovan, vore det inte långsökt att tänka sig att höv-
dingasonen här lät sig märkas till Óðínn hellre än att låta sig tillfångatas. Möjligen kan det 
röra sig om ett uttryck för ära utan några direkta sakrala uttryck.  
 
Nordberg har undersökt större och rikare gravhögar samt kammargravar i Sverige, för att där 
undersöka om han kunde finna spår efter rituell symbolik, som ett alternativ för de högättade 
män vilka inte dog på slagfältet. Han har funnit ett flertal exempel på att den döde i graven 
kan ha vigts åt Óðínn i sin grav som ett alternativ till slagfältet. Ett exempel kan vara tradi-
tionen att pressa ned vapen i brandlagren, vid urnorna med de dödas ben i kammargravarnas 
väggar och golv, vilket tydligast framträder i Mälardalen och på Åland.3  
 
Tanken är att Óðínns död så som den skildras i Ynglingasagan tjänar som en prototypisk fö-
rebild. Han lät där märka sig för att tillägna sig vapendöda män. Nordberg anser att kärnan i 
Óðínnskulten är vapendöd och att den döde samtidigt då vigs åt Óðínn, detta dödande verkar 
ske i samband med begravningar. Det märkliga är att inte alla gravar bör ha tillhört gudens 
utvalda aristokratiska elitkrigare: 
 

Bruket att sticka ned vapen i gravarna bredvid de döda eller genom de brända resterna av de kre-
merade, kan således vara ett kultbruk som framför allt hör hemma bland en social elit, men som 
även spreds och upptogs bland andra grupper i samhället. Under alla förhållanden tycks det som 
att vi här har att göra med ett kultbruk vid begravningen som faktiskt urskiljer vissa döda från var-
andra. Att slå eller pressa ned vapen i gravarna kan ha varit ett sätt för de levande att viga den 
döde till Odin. […] De riter som dramatiserade den dödes resa till dödsriket förmedlade indirekt 
den dödes existentiella övergång från levande till död. De riter som hjälpte den döde att ta sig in i 
dödsriket avsåg att assimilera honom i kollektivet av döda.4  

 
Det verkar alltså som om det är möjligt att nå Óðínns dödsrike på annat sätt än att dö i strid. 
Alternativen verkar vara av den information som framgått ovan: att rituellt ”ge sig” eller 
”märka sig” åt guden, och att detta bör ske efter Óðínns prototypiska mönster. Självoffer eller 
rituell behandling av liken är således troliga alternativ för dem som efter döden ville upptas 
till Valhôll. På den gotländska bildstenen funnen vid Hammars i Lärbo daterad till 700-800 , 

                                                 
1 Arne, 1932, s. 211ff.   
2 Larsson, “Rusernas rike”, [1997] 2003, s. 37. 
3 Nordberg, 2002, s. 15ff. 
4 Nordberg, 2003, s. 282f. 
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finns det en bild i ett av de övre bildfälten som kan vara en rituell offerscen. Mannen som är 
fullt rustad hänger i ett träd med en snara om sin hals. Till höger om honom ser det ut som att 
en människa offras med spjut, ovanför kretsar två fåglar (korpar?), längst till höger i fältet 
står fyra personer: tre krigare med upphöjda vapen och framför dem en som ser ut att hålla 
fram en död fågel, troligen en rovfågel (örn?). Det skulle alltså mycket väl kunna vara en 
ritual som är återgiven på stenen; hängning, spjut, fåglar och en grupp krigare återfinns på 
fältet vilket borde tyda på att motivet skildrar ett offer till Óðínn.  
 
 
 
8.7.9. Óðínn och nekromantik  
 
Óðínn kunde som vi sett ovan väcka den som dött till liv igen, av hans heiti framgår att han 
konsulterade den hängde genom att sätta sig under galgen. Jag nämnde också kort att han vid 
ett par tillfällen kunde väcka de döda till liv för att ur dem få information som var fördolt för 
de levande. Det rör sig alltså om en form av nekromantik (eller möjligen *daudarseið). Ter-
men var spridd under medeltidens Europa, och syftar ursprungligen på en magisk spådoms-
konst (mantia) som kunde frambesvärja den dödes ande (nekroi). Nekromantik är en kristen 
term som används för att beskriva en slags demonisk förmåga: att frambesvärja de dödas an-
dar och konsultera med dem. Termen användes dels för att förklara äldre historier om perso-
ner som sades besitta denna förmåga. I kristen kontext var det inte möjligt att egentligen med 
magiska medel väcka den döde till liv eftersom den typen av handling klassades som ett mi-
rakel och detta var förbehållet gud eller helgon. Nekromantik var efter medeltida tankesätt 
explicit demonisk magi eftersom den som tog den dödes kropp i besittning ansågs vara en 
demon eller djävulen.1 Jag kommer ändå att använda ordet, inte i en kristen kontext, utan 
som om utövaren faktiskt frambesvärjer den döde. Detta eftersom termen i sig är användbar 
och idag har den en annan innebörd.  
 
Flera tidiga norska lagar (Ældre Frostathings-lov V.16, Ældre Borgarthings-Christenret 
II.25, III.22, Hákonarbók 19) förbjuder uttryckligen at vecia trôll upp oc fremia heiðni með 
því ‘att sitta ute och väcka troll eller utföra hedniska riter på sådant sätt.’ Det är osäkert vad 
som menas med ”troll” i sammanhanget, men lagtexterna kallar ibland kvinnor som utövar 
trollkonster för trylsk ‘trolliska’. Medeltidens kristna trodde antagligen att denna konst utför-
des med hjälp av djävulen. 2 Jämför olika ord med –troll i sammansättningsled, t ex de fisl. 
trolldómr och trollskapr, vilka på modern svenska har bibehållit formen i ‘trolldom’ och 
‘trollskap’. Termen kunde användas för att definiera människor med övernaturliga förmågor, 
som ibland kan associeras med de döda. De kunde också syfta på en vagt definierad grupp av 
mytiska varelser.3 
 
Lagarna är intressanta eftersom de med förbudet antingen menar att bruket ”sitta ute” faktiskt 
praktiserades, eller att det var en möjlighet som var både ett socialt och ett religiöst hot mot 
samhället. I Gutalagen finner vi en liknande rädsla för ”åkallan vid högar”: 
 

Det är därnäst, att blot äro för alla strängt förbjudna och alla forna seder, som följa med hedendo-
men. Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar.4 

 

                                                 
1 Kieckhefer, [1989] 2005, s. 152f. 
2 McKinnell, 2005, s. 99. 
3 Raudvere, 2003, s. 37f. 
4 Gutalagen, Svenska landskapslagar vol. 14, 1933-46, s. 207. 
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”Att sitta ute” betyder i brytningstiden en föreställning om att de döda kunde frambesvärjas 
genom ”att sitta ute” på natten, vid en grotta eller vid en vägkorsning.1 I Snorris Hákonar 
saga herðibreiðs, berättas det om hur Hákon anlitar Þórdís skeggja att sitta ute för att styra 
resultatet av hans kommande strid med kung Ingi. Hon säger att han bör kämpa med sin fien-
de på natten. Striden startar tidigare, men Ingi dödas först efter solnedgången.2 Völvan besit-
ter en kunskap om det fördolda, den uppnås genom detta utesittande och utövades helst i iso-
lerad avskildhet. Dess syfte var att nå andevärlden och på så sätt uppnå de hemligheter man 
önskade. Helst skulle detta ske under natten på en plats där man trodde att de döda andarnas 
närvaro var extra påtaglig: vid vägkorsningar, i grottor eller på gravhögar. Andarna kunde 
frammanas genom besvärjelser, så att de mot sin vilja uppväcktes och den åtrådda informa-
tionen kunde dras ur dem. En annan metod var att passivt sitta och lyssna och speja in i nat-
ten, för att på så sätt iaktta de ljud, rörelser, tecken eller gestalter som natten uppenbarade på 
platsen.3   
 
Att de döda kände till hemligheter som de levande inte kunde veta framgår av Vafþruðnismál 
43, där Óðínn testar sin kunskap mot jätten Vafþruðnir. Jätten kan svara på alla gudens frå-
gor, och då undrar Óðínn hur han kan känna till alla gudars och jättars hemligheter som han 
frågar om. Varpå jätten svarar: 
 

Vafðrúðnir qvað: 
‘Frá iôtna rúnom     oc allra goða 
     ec kann segia satt, 
þvíat hvern hefi ex heim um komit; 
     nío kom ec heima     fyr Niflhel neðan, 
     hining deyia ór helio halir.’4   
 
Vaftrudne kvad: 
”Om gudars och resars runor vet jag 
att säga slikt som är sant, 
ty i varje värld har jag varit: 
jag fann nio visten nere i Nifelhel, 
dit ned komma de döda.”5 

 
Det verkar alltså som om jätten här har tagit del av de dödas ockulta visdom. Denna informa-
tion kan jämföras med Óðínns kunskapssökande hos de döda, han samtalar med de hängda, 
väcker upp völvor i graven; allt med syfte att ta del av denna ockulta visdom.6  
 
Den äldsta källan som nämner utesittande i ett trolldomsförknippat sammanhang, är troligen 
Vôluspá 28, men här är det omvänt, den döde sitter ute och verkar frambesvärja den levande: 
 

Ein sat hon úti,     þá er inn aldni kom 
Yggiungr ása,     oc í augo leit: 
‘Hvers fregnit mic,     hví freistið mín? 
alt veit ec, Óðinn,     hvar þú auga falt: 
í inom mæra     Míms brunni.’ 
Dreccr miôð Mímir     morgin hverian 
af veði Valfôðrs -     vitoð ér enn, eða hvat?7 

                                                 
1 McKinnell, 2005, s. 200. Lagarna finns i Norges Gamle Love I, 1846-95, s.182, 362, 272, 265.   
2 Hakon Härdabreds saga kap.16-17, Nordiska kungasagor III, 1994, s. 296ff. 
3 Ström, [1961] 1999, s. 227. 
4 Vafðrúðnismál 43, Edda: die Lieder..., 1962, s. 53. 
5 Vaftrudnesmål 43, Den poetiska Eddan, 1972, s. 80. 
6 McKinnell, 1994, s. 115f. 
7 V†luspá 28, Edda: die Lieder…, 1962, s. 7. 
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Ensam satt hon ute när åldringen kom, 
han band henne med blicken, den bävsamme asen: 
”Vi frågen I mig, vi fresten I mig? 
Jag vet allt, Odin, var du ögat gömde.” 
i Mimes brunn, den mäkta frejdade; 
varje morgon dricker Mime mjöd 
av Valfaders pant: vet ni nu eller ej?1 

 
Völvan tar här till en hotfull ton, vilket tyder på att hon är frammanad mot sin vilja, och talar 
under tvång. Hon avslöjar att hon vet gudens hemlighet, hur han vunnit sin vishet genom att 
offra sitt öga i brunnen. Vidare i dikten fortsätter hon, med en nästan hotfull ton, berätta om 
att gudarna är dömda att gå under vid ragnarök, och det sista hon säger är nú mun hon 
søcqvaz ‘nu vill hon försvinna’ alternativt ‘nu vill hon sjunka ned’. Avslutningen bör då syfta 
på att hon åter får sjunka ned i graven. Det råder oenighet om völvan verkligen är död i den-
na dikt, eftersom hon i ovan citerade strof 28 sitter ute och verkar kalla Óðínn till sig. Jag 
sluter mig till att hon dock är en död mytisk völva, och att denna dikt hör samman med 
Baldrs draumar där den sista strofen lyder:2 
 

‘Heim ríð þú, Óðinn,     oc ver hróðigr! 
Svá komit manna     meirr aptr á vít, 
Er lauss Loki     líðr ór bôndom 
Oc ragna rôc     riúfendr koma.’3 
 
”Rid hem, Odin, yvas må du: 
Till mig skall ingen mera komma 
Förrn Loke slipper lös ur bindslet 
Och makterna rida till Ragnarök.”4       

 
I Baldrs draumar 4-5 är det Óðínn som utför denna nekromantiska konst, där han på sin häst 
Sleipnir måste färdas till Hel för att finna völvan: 
 

Þá reið Óðinn     fyr austan dyrr, 
þar er hann vissi     vôlvo leiði; 
nam hann vittugri     valgaldr qveða, 
unz nauðig reis,     nás orð um qvað: 
 
‘Hvat et manna þat,     mér ókunnra, 
er mér hefir aukit     erfit sinni? 
var ec snivin snióvi     oc slegin regni 
oc drifin dôggo,     dauð var ec lengi’5 
 
Då red Odin öster om porten 
där han visste att völvan var gravlagd; 

                                                 
1 Völvans spådom 28-29, Den poetiska Eddan, 1972, s. 46. 
2 Självklart är det väldigt problematiskt att anta att det är samma völva som omnämns i båda dikterna, 
inte minns med hänsyn till dikternas datering och dess upphovsmän. Motivet är dock snarlikt, völvorna 
påminner om varandra, och min tanke är att en narrativ form av gudarnas undergång florerade och tog sig 
olika uttryck hos olika diktare. Baldrs draumar ingår inte i Codex regius, och återfinns i sin äldsta text i 
AM 748 I, 4to daterad till år 1300 medan V†luspá ingår i Codex Regius daterad omkring 1250. Texterna 
bör dock gå tillbaka på äldre föreställningar. Den ursprungliga versionen av V†luspá kan återgå till strax 
innan år 1000 och Baldrs draumar kan möjligen vara från samma tid. Om datering se Simek, 1996, s. 
30f., s. 366f. 
3 Baldrs draumar 14, Edda: die Lieder…, 1962, s. 279. 
4 Balders drömmar 14, Den poetiska Eddan, 1972, s. 139. 
5 Baldrs draumar 4-5, Edda: die Lieder…, 1962, s. 277. 
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för spåvis kvinna kvad han dödsgalder – 
hon lystrade nödbedd, likord kvad hon: 
 
”Vem är den mannen, för mig okänd, 
som vållar völvan vansklig resa? 
Regn har slagit mig, snö har snögat, 
dagg har drivit, död var jag länge.”1 

 
Óðínn använder sig här av valgaldr ‘dödsgalder’, en typ av magiska trollsånger för att väcka 
den döda völvan till liv tillräckligt länge att han kan dra ur henne den information han söker. 
I den här dikten är Óðínns syfte det att tyda guden Baldrs illavarslande drömmar. Samma typ 
av informationsforcering i dikten är tydlig då guden vid strof 8,10, 12 måste upprepa för völ-
van: Þegiattu, vôlva! Þic vil ec fregna, unz alkunna, vil ec enn vita ‘Tig ej, spåkvinna! Spörja 
vill jag tills allt varder mig uppenbarat’.  
 
Ett liknande motiv finns i Vôluspá (strof 27, 28, 33, 35, 39, 41, 48, 62 och 63) där völvan 
gång på gång frågar guden; vitoð ér enn, eða hvat? ‘vet ni nu eller ej?’. Det är som om hon 
med dessa ord vill försöka avsluta samtalet, men att guden håller henne kvar tills han fått den 
information han var ute efter.   
 
Konsten att bruka sejd ansågs vara något negativt och skamligt, vilket Snorri antyder i Yng-
lingasaga kap. 7: 
 

Allar þessar íþróttir kenndi hann með nínum ok ljóðum þeim, er galdrar heita. Fyrir því em Æsir 
kallaðir galdrasmiðir. Óðinn kunni þá íþrótt, svá at mestr máttr fylgði, ok framði sjálfr, er seiðr 
heitir, en at því mátti hann vita ørlôg manna ok óorðna hluti, svá ok at gera mônnum bana eða 
óhamingju eða vanheilendi, svá ok at taka frá mônnum vit eða afl ok gefa ôðrum. En þessi 
fjôlkynngi, er framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi þótti karl mônnum skammlaust við at fara, ok 
var gyðjunum kennd sú íþrótt.2 

 
Alla dessa konster lärde han sig med runor och de dikter som kallas galdrar. Därför kallas asarna 
galdrasmeder. Oden kunde och utövade själv den konst som ger mest makt och som heter sejd. 
Därför kunde han veta mäns öden och se det som skulle hända och dessutom döda män eller skada 
dem och vålla dem olycka. Han kunde också beröva folk förståndet eller kraften och ge den till 
andra. Men att bedriva denna trolldom följs av så mycket omanlighet att det inte ansågs passa för 
en man och därför lärde man gydjorna denna idrott.3 

 
Sejd (seiðr) är alltså intimt förbundet med ergi, en term som är svår att översätta men som 
syftar på omanlighet eller i betydelsen manlig passiv homosexualitet eller sexuellt pervers. 
Ragr och dess metates argr är adjektiv och till dem hör substantiven ergi och regi, alla med 
liknande betydelse som starkt ärekränkande ord.4 Loki (han var själv trollkunnig) anklagar 
paradoxalt nog Óðínn för att genom denna utövning vara omanlig: 
 

Loki qvað: 
‘Enn þic síða kóðo     Sámseyo í, 
     Oc draptu á vétt sem vôlor; 
Vitca líki     fórtuverþióð yfir, 
     Oc hugða ec þat args aðal.’5 
 

                                                 
1 Balders drömmar 4-5, Den poetiska Eddan, 1972, s. 138. 
2 Ynglinga Saga kap.7, ÍF 26, 1941, s. 19. 
3 Ynglingasagan kap.7, De nordiska kungasagorna I, 1994, s. 30. 
4 Om begrepp med denna betydelse se: Meulengracht Sørensen, 1980., Ström, 1974, och för en bredare 
analys av niddiktning: Almqvist, 1965 och 1974. 
5 Locasenna 24, Edda: die Lieder…, 1962, s. 101. 
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Loke kvad: 
”Det sägs att på Samsö sejdade du 
Och lekte på lock [slog på trummor] som völvor;  
Som trollkarl for du bland folk omkring, 
Det tycks mig omanlig åtfärd.”1 

 
Argr och ragr kan ha en annan betydelse än ‘sexuellt pervers’, och betyder då ‘trollkunnig’, 
med betoning på det omanliga som ansågs förknippat med utövandet. Det bör då syfta på sejd 
som något tabubelagt där mannen genom utövandet blir gränsöverskridande och uppträder 
som en kvinna.2 Det är nog denna ärekränkning Loki vill smäda Óðínn med i citatet ovan.   
 
Ynglinga saga kap.4, berättar att det var Freyja som var den förste att lära asarna sejd. Det är 
också Freyja som i Hyndluljóð väcker den troligen döda jättinnan för att ur henne dra ur den 
information hon behöver, på ett snarlikt sätt som Óðínn och väcker völvorna. Den fornnor-
diska religionen verkar gång på gång förknippa just de magiska konsterna till det kvinnliga, 
undantagen bland gudarna är Óðínn och Loki. Det är Óðínn som i myterna framträder som 
den främste sejd-aktören, en position som bygger på visdom, kunskapssökande och insikter. 
Ynglingasaga berättar vidare att Óðínn lärde ut denna konst till sina blotgodar (blótgoðar), 
och att de spred den vidare så att sejd blev vida spritt. Trollkunnighet är något som i de is-
ländska sagorna främst förknippas med ”Finnmarken” och därmed med samerna, och det är 
troligen som Strömbäck framhållit: att sejden är ett från den samiska shamanismen härröran-
de inslag i den fornnordiska religionen.3 Ämnet sejd, völvor, och trolldom är något jag inte 
kommer att undersöka närmare i denna uppsats, mycket har skrivits om detta, nu senast en 
undersökning av Neil Price, där arkeologiskt material stödjer tanken på att det verkligen 
fanns völvor i det forna Skandinavien.4  
 
Òðínns häst Sleipnir är intressant i sammanhanget, den har förmågan att färdas genom värl-
darna. Detta erinrar om shamanen som ofta färdas i luften på en häst eller fågel under sina 
spirituella resor. Óðínn kan på samma sätt färdas i luften på sin häst eller genom sina korpar. 
Sleipnir har åtta ben, vilket Mircea Eliade tolkat som en typisk shamanistisk häst. Han ger ett 
par exempel på detta från Nordindien och Centralasien, samt konstaterar att de är vanliga i 
japansk och germansk tradition.5 Ellis-Davidson menar att hästens åtta ben som en parallell 
till karnevalprocessioner med skråpukshästar, eller att dess ben är att förklara som ett riddjur 
för en shaman, inte är tilltalande nog. Hon tänker sig istället att föreställningen från början 
formats av likbåren som bärs av fyra män. Det kan då uppfattas som att den döde på båren 
har åtta ben, dvs. begravningsföljet ger likbåren åtta ben.6 Teorin förklarar sambandet mellan 
hästens åtta ben och att hästen transporterar de döda, men är också aningen spekulativ. Det 
skulle lika gärna gå att förklara hästens ben med att hästen är förmer än andra hästar, den är 
inte naturlig då den avlats av en jättes hingst med Loki i ett stos skepnad (Gylfaginning 
kap.42, Hyndluljóð 40). Jättar framställs ibland med ett flertal kroppsdelar, antagligen för att 
understryka det monstruösa. Sleipnir är grå (enligt Gylfaginning kap.41, Hervarar saga strof 
72), vilket ofta är den dödes färg i folktro. Enligt Sigrdrífomál 15 är runor ristade på hästens 
tänder, kanske för att understryka dess magiska förmågor? Ett par bildstenar från Gotland 
visar en häst med åtta ben, som antas vara Sleipnir. Den ena stenen Tjängvide (I) står i Al-

                                                 
1 Lokes träta 24, Den poetiska Eddan, 1972, s. 113f.  
2 Meulengracht Sørensen, 1980, s. 22f. 
3 Strömbäck, [1935] 2000, s. 196ff.  
4 Om arkeologiska belägg för völvor se Price, 2002. Om sejd se främst Strömbäck, [1935] 2000, och 
Raudvere 2003. 
5 Eliade, [1951] 2004, s. 469.  
6 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 140f. 
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skog socken, och är daterad till 700-800 (bild 6). Här möts ryttaren av en tydlig bild av en 
kvinna som sträcker fram något som ser ut som ett dryckeshorn. Den andre stenen står vid 
Ardre VIII vid kyrkan som också är daterad till 700-800 (bild 2). På båda stenarna är det i det 
övre bildfältet motivet återfinns.1 Simek tolkar de åtta benen som att de är en indikator på att 
hästen är i rörelse, och menar att detta motiv sedan övertogs i litterär form, vilket förklarar 
varför Sleipnir har åtta ben enligt honom.2 Sleipnir används vid flera tillfällen till att färdas 
till dödsriket: Hermóðr använder hästen för att rida till Hel och till att hoppa över staketet 
som omger riket i Gylfaginning kap.48, Óðínn rider på Sleipnir för att nå Hel i Baldrs drau-
mar 2, Saxo berättar i första boken kap.24-25 att Óðínn tar med sig Haddingus på sin häst till 
gudens boning, och sedan tillbaka över havet.         
 
 
8.8. Hel, vägen till en gudinna eller ett dödsrike? 
 
I den fornnordiska gudavärlden fanns, som vi sett, en stor variation av dödsriken eller åtmin-
stone antydningar till sådana. Ytterligare ett sådant rike, eller snarare en samling av sådana 
riken är Hel, vilket också i källorna ibland är namnet på ett kvinnligt väsen, en dödsgudinna 
som ibland identifieras med graven eller som betecknar död i en vidare semantisk betydelse. 
 
 
8.8.1. Hel – det fördolda 
 
Ordet Hel betyder ungefär ‘det fördolda’ eller ‘det höljande’, och är besläktat med verbet fvn. 
hylja ‘dölja’. Ordet återfinns i de flesta germanska språken (t.ex. got. halja ‘helvetet’, feng. 
hell ‘helvetet’, fsax. hellia ‘helvetet’, fhty. helan ‘dölja’, fri. cuile ‘källare’) och antas ur-
sprungligen gå tillbaka på ett urg. *helan ‘gömma’, ‘dölja’, förborga’. Ordet hel används ofta 
i norrön litteratur som beteckning för död eller graven t.ex. fara til heljar, drepa mann til 
heljar är vanliga fraser för ‘att dö’ och ‘slå ihjäl’, i det senare har ordet t.o.m. överlevt i da-
gens svenska där den ursprungliga betydelsen var att  ”slå någon till hel” (y.fsv. ihiæl mot-
svarar da. i hjel av äldre fsv. och fda. i hæl, ‘till döds’= isl. í hel). Ordet används i fraser som 
biðja heljar ‘invänta döden’, þykkir eigi betra lif en hel ‘livet synes inte bättre än döden’. 
 
Hel har alltså en vid innebörd och kan dels betyda ‘död’ i största allmänhet, samt döden som 
ett kvinnligt väsen, som graven eller Hel som ett dödsrike.3 Ordet och uttrycket ‘helvete’, 
vilket togs över i kristen kontext av missionärer, kan tolkas som helvíti vilket betyder ‘helve-
testraff till vite’, motsvaras av fsax. helliwîti ags. hellewite fsv. hælvite, da. helvede.4 Några 
exempel på hur hel används i eddadiktningen i betydelsen ”att sända någon till Hel” eller ”att 
döda någon”5: 
 
fara til heliar eller ganga til heliar - ‘fara till Hel’ (Fafnismál 10, Atlamál 10) 
 
lemia til heliar - ‘döda någon.’ (Atlamál 43) 
 
drepa í hel – ‘slå ihjäl’ (Harbarðslióð 27, Atlamál. 41) 

                                                 
1 Lamm & Nylén, [1978] 2003, s. 69ff. 
2 Simek, Sleipnir, [1984] 2000, s. 293f.  
3 Nordberg, 2003, s. 73, Ellis, [1943] 1968, s.84., Ström [1961] 1999, s. 216, Simek, Hel (1), [1984] 
2000, s. 138. Hellquist, helvete-häl, 1966, s. 346.  
4 Hellquist, i hjäl, 1966, s. 400. 
5 Glossary to the Poetic Edda, 1992, s. 109. 
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hafa í helio - ‘sända någon till Hel/underjorden’ (Atlamál 51, 56) 
 
í helia koma - ‘att sända till underjorden’ (Lokasenna 63) 
 
hel-fôr - ‘vägen till Hel’ (Guðrúnarkviða in fyrsta 8) 
 
 
 
8.8.2. Hel - gudinnan 
 
Snorri berättar i Gylfaginning kap.34 att Hel är dotter till Loki och jättinnan Angrboða från 
Jôtunheim, samt syster till Fenrir och Jôrmunganðr (Midgårdsormen): 
 

Angrboða hét gýgr í Jôtunheimum. Við hennig at Loki þrjú bôrn. Eitt var Fenrisúlfr, annat 
Jôrmungandr (þat er Miðgarðsormr), þriðja er Hel. En er goðin vissu til at þessi þrjú systkin 
fœddusk upp í Jôtunheimum ok goðin rôkðu til spadóma at af systkinum þessum mundi þeim mi-
kit meinok óhapp standa ok þótti ôllum mikils ills af væni, fyrst af móðerni ok enn verra af faðer-
ni.1 

 
Angrboda hette en jättinna i Jotunheim. Med henne fick Loke tre barn. Ett var Fenresulven, det 
andra var Jormungand (det är Midgårdsormen), det tredje var Hel. Gudarna fick reda på att de tre 
syskonen växte upp i Jotunheim, och de fick spådomar om att syskonen skulle bli till stor skada 
och olycka. Alla menade att mycket ont var att vänta, först på grund av deras möderne och än vär-
re av fädernet.2  

 
Snorri gör samma typ av uppräkning i Skáldskaparmál kap.16. Troligen har Snorri inspirerats 
av Vôluspá in skamma (Hyndluljóð 40), där det berättas att Loki fick ulven med Angrboða 
och Sleipnir med Svaðilfari. Vi vet idag inte om detta motiv är äldre, eller om det är Snorri 
som adderat både Hel och Midgårdsormen till denna uppgift, vilket då bättre stämmer över-
ens med Snorris eskatologiska föreställning kring Loki, som upphovsman till gudarnas un-
dergång och far till gudarnas värsta fiender. Lotte Motz har undersökt jättar och jättinnor i 
fornnordisk religion, och hennes slutsats är att Angrboða bör vara av relativt ungt datum i 
den fornnordiska religionen. Motz menar att namnet på jättinnan som tidigast bör härstamma 
från 1100-talet. Angrboða betyder ungefär ‘den som bringar sorg’.3  
 
Snorri berättar vidare i samma kapitel om hur Óðínn beslöt att låta gudarna hämta Lokis barn 
till sig. Först kastade han ormen i världshavet, varpå den med åren skulle växa så att den till 
slut kunde bita sig själv i sin svans. Därefter tog Óðínn tag i Hel: 
 

Hel kastaði hann í Niflheim ok gaf henni vald yfir níu heimum at hon skipti ôllum vistum með 
þeim er till hennar váru sendir, en þat eru sóttdauðir menn ok ellidauðir. Hón á þar mikla bólistaði 
ok eru garðar hennar forkunnar hávir ok grindr stórar. Eljúðnir heitir salr hennar, Hungr diskr hen-
nar, Sultr knífr hennar, Ganglati þrællin, Ganglôt ambátt, Fallanda Forað þreskôldr hennar er inn 
gengr, Kôr sæing, Blíkjanda Bôl ársali hennar. Hon er blá hálf en hálf með hôrundar lit – því er 
hon auðkend – ok heldr gnúpleit ok grimlig.4 

 
Hel kastade han i Nifelheim och gav henne makten över nio världar för att bestämma över vistel-
sen för dem som sändes till henne. Det är de som har dött av sjukdom eller ålder. Hon har en stor 

                                                 
1 Gylfaginning kap.34, Edda - Prologue and Gylfaginning, 2005 [1982], s. 27. 
2 Gylfaginning kap.34, Snorres Edda, 1997, s. 56f. 
3 Motz, 1981, s. 495ff. 
4 Gylfaginning kap.34, Edda - Prologue and Gylfaginning, 2005 [1982], s 27. 
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gård där, stängslen är förunderligt höga och grindarna stora. Eljudne heter hennes sal, Hunger 
hennes fat, Svält hennes kniv, Gånglate trälen, Gånglat trälinnan, Fallfördärv tröskeln där man går 
in, Sjukläger sängen, Glänsande Ofärd hennes draperier. Hon är till hälften svart och till hälften 
köttfärgad, så hon är lätt att känna igen, och hon ser bister och fientlig ut.1 

       
Snorris beskrivning av Hels gård är egendomlig och i övrigt främmande för fornnordisk my-
tologi. Beskrivningen med dess allegorier ger snarare sken av att vara hämtad ur en kristen 
föreställningsvärld om helvetet eller i medeltida visionsdiktning. Att framställa Hel som en 
straffort var ursprungligen ingen komponent i föreställningen om dödsriket.2 Jämför nedan 
med ”Niflheimr, Niflhel, Hvergelmir, Nástrônd – är det förkristna helvetesföreställningar?”. 
 
Margaret Clunies Ross ser placeringen av Hel i underjorden i samband med Óðínn och 
Valhôll i himlen, som en motsättning mellan manligt och kvinnligt. Hon menar sig se en 
slags könsmaktsstruktur i myten. Óðínn representerar det manliga och krigaren, och genom 
att kasta ned det kvinnliga och därmed icke-krigarrollen i underjorden placerar han sig över 
detta. Clunies Ross menar sig alltså se en könshierarki i myten, där mannen och krigaren 
överordnar sig kvinnan eller icke-krigaren.3 Personligen har jag svårt att hålla med om den 
här typen av argument, eftersom det på många sätt är ett modernt förhållningssätt till genus-
roller som argumenteras. Vidare är det osäkert om Snorri, som ju berättar om denna incident, 
överhuvudtaget baserade händelsen på några äldre källor, vilket kan tyda på en ren litterär 
konstruktion påverkad av kristna värderingar. Vidare som vi kommer att se baserar Clunies 
Ross sitt förhållande till döden i de fornnordiska myterna efter en modell där döden ingår i en 
semantisk kategori där vi också återfinner jättarna, det kvinnliga och underjorden nedanför 
asken Yggdrasill.4   
 
Gudinnan Hel förekommer i skaldediktningen och eddadiktningen, men då oftast som en 
kenning för död eller döden. Det är osäkert om hon ansågs vara en gudinna eller om hon an-
sågs vara en form av ett kvinnligt övernaturligt väsen, en slags personifikation av döden. Tro-
ligen existerade det ingen tro på gudinnan Hel i förkristen tid, utan den personifikation av 
döden som gudinna vilken Snorri talar om är med störst sannolikhet grundad i kristen tradi-
tion, möjligen kan de valkyrjor som förknippas med döden och som välkomnar döda krigare i 
Valhôll ha utgjort en inspirationskälla:5  
 

The idea that those who enter her realm have died of sickness and of old age sounds like an at-
tempt to reconcile the tradition with the description he has given of Valhöll, especially since the 
one detailed picture which he himself gives us of Hel consists of the entry of Balder within her ga-
tes, who died neither of old age nor sickness.6 

 
Kanske kan man jämföra med senare tiders föreställning om Liemannen, som liksom Hel är 
en personifikation av döden. Skalderna använde sig av Hel i ett episkt perspektiv som ett 
kvinnligt väsen i sina dikter när de talade om döden. Detta betyder dock inte att de trodde att 
Hel var en gudinna eller ett kvinnligt väsen, snarare tillhörde denna form av döden och döds-
riket som en kvinnlig personifikation diktspråket och behöver för den delen inte vara bok-
stavligt trodd. Exempel på den här typen återfinns hos skalden Egil Skalla-Grímsson i dikter-
na Hôfuðlausn (strof 10) och Sonatorrek (strof 25): 
 
                                                 
1 Gylfaginning kap.34, Snorres Edda, 1997, s. 57. 
2 de Vries, 1957, s. 377.  
3 Clunies Ross, 1996, s. 309. 
4 Clunies Ross, 1996, s. 302. 
5 Simek, Hel (2), [1984] 2000, s. 138., Ellis, [1943] 1968, s. 84. 
6 Ellis, [1943] 1968, s. 84. 
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10. Rauð hilmir hjôrg, 
þar vas hrafna gjôr, 
fleinn hitti fjôr, 
flugu dreyrug spjôr; 
ól flagðs gota 
fárbjóðr Skota, 
tráð nipt Nara 
náttverð ara. 
 

10. Kungen fick blodigt svärd 
vid korpars härd, 
pil och blodigt spjut 
släckte liven ut. 
Skottarnas fasa 
lät vargarna rasa 
och örnen tog 
av Hels byte nog.1 

25. Nú erum torvelt: 
Tveggja bága 
njôrva nipt 
á nesi stendr; 
skalk þó glaðr 
með góðan vilja 
ok óhryggr 
heljar bíða. 

25. Nu är det hårt: 
Odens oväns 
syster [Hel] står 
på det smala näset. 
Men glad och 
med god vilja 
ska jag orädd 
invänta Hel.2 

 
Den första dikten berättar om hur örnen slet i Hels byte, dvs. liken. Den andra är intressantare 
eftersom vi först får veta att Óðínns oväns (Fenrir) syster, dvs. Hel eftersom hon är syster till 
Fenrir. Samma dikt berättar också att Egil nu ska invänta Hel, dvs. dödsriket Hel, medan han 
i samma strof omtalar Hel som en personifikation av döden. Jag tycker att Egils dikter illu-
strerar väl vilken svårighet det kan vara för dagens forskare att försöka särskilja ett dödsrike 
från ett kvinnligt väsen. Det enda som är säkert är att ordet Hel här är ekvivalent med döden i 
största allmänhet.  
 
 
8.8.3. Vägen till Hel - helvägar 
 
I den norröna litteraturen finns det ett par exempel på en resa till Hel, av antingen en gud el-
ler en människa, och den görs från båda världarna. Den mest berömda skildringen återfinns 
hos Snorri (Gylfaginning kap.49), i berättelsen om hur gudarna efter att Baldr dödats, rådslår 
och vill försöka erbjuda Hel lösen för att återlämna Baldr. Óðínns son Hermoðr erbjuder sig 
att resa, och Sleipnir leds fram till honom så att han bege sig av på ”helvägar”.  Tidigare i 
Gylfaginning har Snorri berättat att Hel är en dyster och närmast ond plats (se ovan), men av 
någon anledning ges en annan bild i kap. 49 vilken kan vara värd att återberätta då den ger en 
intressant bild av den kosmologiska vägen till Hel: 
 

En þat er at segja frá Hermóði at hann reið níu nætr døkkva dala ok djúpa svá at hann sá ekki fyrr 
en hann kom til árinnar Gjallar ok reið á Gjallar brúna. Hon er þôkð lýsigulli. Móðguðr er nefnd 
mær sú er gætir brúarinnar. Hon spurði hann at nafni eða ætt ok sagði at hinn fyrra dag riðu um 
brúna fimm fylki dauðra manna, 
‘”En eigi dynr brúin minnr undir einum þér ok eigi hefir þú lit dauðra manna. Hví ríðr þú hér á 
Helveg?” 
‘Hann svarar at ”ek skal ríða til Heljar at leita Baldrs. Eða hvárt hefir þú nakkvat sét Baldr á Hel-
vegi?” 
‘En hon sagði at Baldr hafði þar riðit um Gjallar brú, ”en niðr ok norðr liggr Helvegr.” 
‘Þá reið Hermóðr þar til er hann kom at Helgrindum. Þá sté hann af hestinum ok gyrði hann fast, 
steig upp ok keyrði hann sporum. En hestrinn hljóp svá hart ok yfir grindina at hann kom hvergi 
nær. Þá reið Hermóðr heim til hallarinnar ok steig af hesti, gekk inn í hôllina, sá þar sitja í ôndugi 
Baldr bróður sinn, ok dvalðisk Hermóðr þar um nóttina. En at morni þá beiddisk Hermóðr af Helju 
at Baldr skyldi ríða heim með honum ok sagði hversu mikill grátr var með Ásum. En Hel sagði at 
þat skyldi sváreyna hvárt Baldr var svá ástsæll sem sagt er, 

                                                 
1 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 171. 
2 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 229. 
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‘”Ok ef allir hlutir í heiminum, kykvir ok dauðir, gráta hann, þá skal hann fara til Ása aptr, en hal-
dask með Helju ef nakkvarr mælir við eða vill eigi gráta.” 
‘Þá stóð Hermóðr upp, en Baldr leiðir hann út ór hôllinni ok tók hringinn Draupni ok sendi Óðni 
til minja, en Nanna sendi Frigg ripti ok enn fleiri gjafar; Fullu fingrgull. Þá reið Hermóðr aptr leið 
sína ok kom í Ásgarð ok sagði ôll tíðindi þau er hann hafði sét ok heyrt.1  

 
Men om Hermod skall berättas att han red nio nätter genom dalar så mörka och djupa, att han inte 
såg någonting förrän han kom till floden Gjöll och red upp på Gjallarbron: den är täckt med ski-
nande guld. Modgud heter mön som vaktar bron. Hon frågade om hans namn och härkomst, och 
sade att fem trupper döda män ridit över bron dagen före. 
   ›Men bron dånar inte mindre under dig ensam och du har inte döda mäns färg. Varför rider du 
här på Helväg?‹   
   Han svarade: ›Jag skall rida till Hel för att söka efter Balder. Har du sett till Balder på Helväg?‹ 
Hon sade att Balder hade ridit över Gjallarbron, ›men neråt och norrut ligger Helväg.‹  
Då red Hermod tills han kom till Helgrindarna. Där steg han av hästen och spände sadelgjorden 
hårt, steg upp och drev sporrarna i hästen. Den gjorde ett så väldigt språng över grinden att den 
inte ens var nära. Hermod red fram till hallen och steg av hästen, gick in i hallen och såg sin bror 
Balder sitta i äresätet. Han tillbringade natten där. På morgonen bad Hermod att Hel skulle låta 
Balder rida hem med honom och berättade hur stor gråten var hos asarna. Men Hel sade att det 
skulle prövas om Balder var så älskad som det sades. 
   ›Om alla ting i världen, levande eller döda, gråter över honom, då skall han fara tillbaka till asar-
na. Men om någon invänder och inte vill gråta, skall han stanna hos Hel.‹ 
Då reste sig Hermod. Balder följde honom ut ur hallen och tog ringen Draupner och sände med till 
Oden som minne. Nanna sände med en linneduk åt Frigg och flera gåvor till, och en fingerring åt 
Fulla. Så red Hermod sin väg och kom till Asgård och berättade om allt han hade sett och hört.2 

 
 
Ett flertal detaljer i berättelsen är av särskilt intresse och värda att studera något närmare: A) 
hästen Sleipnir används för att rida till Hel: B) en bro måste passeras och vid den finns en 
väktare: C) omnämnandet av helvägar: D) Hel ligger norrut och nedåt och E) Baldr befinner 
sig i ett äresäte i en hall. 
 
A) Hästar  

 
Hästen är ett av de vanligaste offer som har funnits i begravningar, särskilt från vendel- och 
vikingatid. Oftast har hästen kremerats hel tillsammans med den som begravdes, vilket är ett 
tydligt tecken på att det inte rör sig om ett kommunionsoffer. Det bör dock tilläggas att detta 
gäller rikare gravar, där mer betydande personer i samhället har begravits. Tidigare i Snorris 
berättelse får vi veta att Baldrs häst lades på bålet med honom i full rustning. Hermoðr rider 
på Óðínns häst och som vi sett ovan kunde Sleipnir i myterna används för att forcera världar. 
Sleipnir betyder som vi sett sannolikt ‘glidaren’, ‘springaren’. Sleipnir kan också ses som 
identisk med Yggdrasill ‘Óðínns häst’, ett mytiskt redskap som Óðínn använder för att fär-
das/glida mellan världarna. Hästen/Världsträdet tjänar som en metafysisk förbindelselänk 
mellan de kosmiska världarna. Óðínn rider själv på sin häst Sleipnir i dikten Baldrs draumar 
ned till i dödsriket till Niflhel, där han uppsöker en död völva och med sina färdigheter väck-
er henne till liv. Vi såg också att hästen i förbindelse med vad man antagit vara någon form 
av dödsscener på gotländska bildstenar utgör en viktig komponent: Alskog Tjängvide I, 
Tängelgårda I, Ardre I och III (se bild 2 och 6). Just Tängelgårda I kan återge kultiska scener. 
I det översta bildfältet ses en fallen man ligga under sin häst, medan troligen hans följeslaga-
re fångar upp hästen. I det andra bildfältet under det första där den fallna ligger på hästens 
rygg medan de övriga männen är vända med ryggen mot hästen och med svärden riktade 
nedåt. Här rör det sig troligen om ett begravningståg, hästen har en huva på huvudet, föl-
                                                 
1 Gylfaginning kap.49, Edda: Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 47.  
2 Gylfaginning kap.49, Snorres Edda, 1997, s. 82. 
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jeslagarna ser ut att gå baklänges med nedvända svärd, alltså sker processionen baklänges 
vilket inte är ovanligt i dödskult. Den sista och nedersta bilden återger troligen den dödes 
ankomst på sin häst till dödsriket, där han möts upp av en kvinna med ett horn.1 På ett par 
bildstenar har hästen kompletterats med en vagn, varvid bildernas motiv verkar återge kvin-
nor. Kvinnor som färdas i vagn har även stöd på annat håll än de gotländska bildstenarna 
(Barshaldershed och Levide), t.ex. arkeologiskt, i norska Oseberg-graven och danska Sølle-
stedt-graven2, samt i litteraturen hos romaren Tacitus i Germania där gudinnan ansågs befin-
na sig i en helgad och klädestäckt vagn dragen av kor3, och i norröna källor som t.ex. prosa-
inledningen till dikten Helreið Brynhildar samt Freyjas vagn som drogs av katter. Även om 
vagnar inte alltid drogs av häst är vagnen av betydelse och verkar vara en parallell till män 
som färdades på en häst till dödsriket:  
 

Eptir dauða Brynhildar vóro gor bál tvau, annat Sigurði, oc brann þat fyrr, enn Brynhildar vará 
ôðro brend, oc var hon í reið, þeiri er guðvefiom var tiôluð. Svá er sagt, at Brynhidlr óc með 
reiðinni á helveg oc fór um tún, þar er gýgr noccor bió.4  

 
Efter Brynhilds död byggde man två bål, det ena åt Sigurd, och det brann först, men Brynhild 
brändes på det andra, och hon sattes i en vagn med purpurhäll. Det förtäljdes att Brynhild åkte i 
sin vagn på väg till Hel och kom förbi ett tun där det bodde en jättekvinna.5  

 
Andreas Nordberg menar att häst i gravar och myt kan spegla ett rituellt drama där hästar 
som deltog i kulten på ett mytiskt plan gestaltade de hästar som bar den döde till dödsriket.6 
Hos Ibn Fadlan, i hans skildring av en hövdingabegravning, offras två hästar som först fick 
löpa tills de blev svettiga innan de styckades och kastades på begravningsskeppet med höv-
dingen.7 Hästen var alltså viktig i dödskulten och i föreställningen om vägen till dödsriket. 
Troligen tänktes den avlidne färdas på djuret eller i vagnen på sin väg in i dödsriket.  
 
B) Bron och väktaren (hundar) 
 
Hermoðrs väg till Hels sal kantas av ett hinder; han måste ta sig över Gjallarbrú, en bro som 
sträcker sig över den underjordiska floden Gjôll och som bevakas av Móðguðr. Namnet på 
bron och Snorris beskrivning av den som guldglittrande påminner starkt om kristen visions-
litteratur, och är troligen ett sent inslag i den fornnordiska mytologin. Namnet på bron bety-
der ungefär ‘bron som leder över den underjordiska floden Gjôll’. Snorri är inte ensam om att 
beskriva denna bro, hans släkting Sturla Þórðarson gör det också senare. Dessutom före-
kommer namnet i ett antal fornaldarsagor; t.ex. Eiriks saga víðfôrla, Konraðs saga Keisarso-
nar. Gjallarbrú och Gjaddarbru förekommer ofta som namn på en underjordisk bro i skandi-
naviska folkballader.8 Bron återges i balladform i den norska visionsdikten Draumkvæde som 
är bevarad i ett hundratal versioner. Balladen skrevs ned av folklorister på 1840-talet, men 
anses härstamma från 1200-1400-tal.9 Här berättas om hur Olav Åsteson i en lång dröm, vil-
ken varar från julafton till trettondagen, beger sig ut på en lång drömfärd där han bl.a. färdas 
till dödsriket, och passerar tidigt bron Gjallarbrui (Gjallarbrú) som skiljer de levandes från de 
dödas rike: 
                                                 
1 Lindqvist, 1941, s. 98ff., Nordberg, 2003, s. 243. 
2 Steinsland, 1997, s. 104ff. 
3 Tacitus, Germania, bok 40, s. 53. 
4 Helreið Brynhildar, prosainledning, Edda: die Lieder…, 1962, s. 219.  
5 Brynhilds färd till Hel, prosainledning, Den poetiska Eddan, 1972, s. 249. 
6 Nordberg, 2003, s. 239ff. 
7 Wikander, 1978, s. 67. 
8 Simek, Gjallarbrú, [1984] 2000, s. 110. 
9 Steinsland, 2004, s. XL ff. 
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18. Kjem eg meg åt Gjallarbrui, 
ho heng’e så hågt i vinde; 
ho er òll med gulle slegji 
og saum i kvórjom tinde. 
   For månen skin’e, 
   og vegjine falle så vide. 
 
19. Ormen høgg’e og bikkja bit’e, 
og stuten stend midte på leii: 
tri er tingji på Gjallarbrui, 
og alle er gramme og vreide. 
   For månen skin’e 
   og vegjine falle så vide. 
 
20. Bikkja bit, og ormen sting, 
og stuten sten dog stangar –  
det slepp ingjen ivi Gjallarbrui 
som feller domane vrange. 
  For månen skin’e 
  og vegjine falle så vide.    
 
21. Eg hev gjengji Gjallabrui, 
ho er både bratt og lei; 
vassa så hev eg dei Våsemyran’, 
no er eg kvitt’e dei. 
   For månen skin’e 
   og vegjine falle så vide.    
 
22. Va’i så hev eg dei Våsemyran’, 
der hev kje sta’i meg grunn; 
no hev eg gjengji Gjallarbrui 
med rapa mold i munn. 
   For månen skin’e 
   og vegjine falle så vide.    
 
23. Eg hev gjengji Gjallarbrui, 
og der var krokane på; 
men eg totte tyngre dei Gaglemyran’, 
gud be’re den dei skò gå! 
   For månen skin’e 
   og vegjine falle så vide.1    

 
Omnämnandet av en bro i dödsriket återfinns också hos Saxo när han berättar om Hadingus 
färd i dödsriket:  
 

Having advanced further, they stumbled on a river of blue-black water, swirling in headlong de-
scent and spinning in its swift eddies weapons of various kinds. They crossed it by a bridge…2 

 
Vattnet med olika vapen har en parallell i eddadikten Vôluspá 36, där en flod omnämns fylld 
med knivar och svärd. Den här typen av floder förekommer annars i visionsdiktning och 
folkballader.3 Föreställningen om att den dödes själ måste passera en underjordisk flod är 
annars en vanlig mytologisk företeelse. Den mest berömda underjordiska floden torde vara 

                                                 
1 Draumkvedet, red. Steinsland, 2004, s. 323f. 
2 Saxo Grammaticus, History of the Danes, Book I: 30, s. 31.[1979] 2002. 
3 Ellis-Davidson, i Saxo Grammaticus, History of the Danes, not 59, [1979] 2002, s. 35f. 
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Styx i den grekiska mytologin.1 I den norröna litteraturen verkar föreställningen om Gjal-
larbrú vara sen, och inget talar för att den är förkristen.  
 
Brons kvinnliga väktare Móðguðr, vilket ungefär betyder ‘rasande strid’, förekommer inte på 
annat håll än hos Snorri, och är troligen en konstruktion för berättelsen i Gylfaginning.2 Den 
saknar dock inte paralleller i eddadiktningen. Jag nämnde ovan att Brynhildr (Helreið Bryn-
hildar) stötte på en jättinna som stod i hennes väg när hon färdades i sin vagn i underjorden. 
Denna jättinna berättas i prosatexten leva på ett tun i Hel, och när Brynhildr närmar sig för-
söker jättinnan hindra Brynhildr från att färdas vidare och kväder (strof 1-2): 
 

 ‘Scaltu í gognom     ganga eigi 
grióti studda     garða mína; 
betr semði þer     borða at rekia, 
heldr enn vitia     vers annarrar. 
 
Hvat scaltu vitia     af Vallandi, 
hvarfúst hôfuð,     húsa minna? 
þú hefir, vár gullz,     ef þic vita lystir, 
mild, af hôndom     mannz blóð þvegit.’3 

 
”Du får icke inom mina  
gråstensbyggda gårdshägn komma; 
bättre hövdes dig att bårder väva 
än söka upp en annans make. 
 
Varför for du fram till min gård, 
kvinna från Valland, som ej vet vad du vill? 
Av dina händer – hör vad jag säger –  
rundhänta gull-Var, rann det mannsblod.”4 

 
Brynhildr träter med jättinnan ett tag innan hon slutligen säger att hon ska leva sitt liv till-
sammans med Sigurðr och beordrar jättinnan att försvinna. Möjligen kan man i denna dikt se 
jättinnan som en väktare vilken måste övervinnas för att ta sig vidare, djupare in i underjor-
den. Skírnismál innehåller en liknande episod i prosatexten instucken mellan strof 10-11, där 
berättas att Freyrs tjänare Skírnir på sin väg till jättinnan Gerðr red till en gård i Jôtunheimr. 
Här möttes Skírnir av ilskna hundar som stod bundna utanför gården, och red då fram till en 
herde som satt på en hög och spanade åt alla väderstreck. Skírnir kvad då (strof 11-12): 
 

’Segðu þat, hirðir,     er þú á haugi sitr 
     oc varðar alla vega: 
hvé ec at annspilli     komomc ins unga mans 
     fyr greyiom Gymis?’ 
 
Hirðir qvað: 
’Hvárt ertu feigr,     eða ertu framgenginn? 
 annspillis vanr     þú scalt æ vera 
     góðrar meyiar Gymis.’5 

 
Säg mig, herde, som sitter på högen 

                                                 
1 För en undersökning av färjemannen som transporterar den dödes själ över en underjordisk flod i indo-
europeiska religioner: se Lincoln, 1991, s. 62ff. 
2 Simek, Móðguðr, [1984] 2000, s. 220. 
3 Helreið Brynhildar 1-2, Edda: die Lieder…, 1962, s. 219. 
4 Brynhilds färd till Hel, Den poetiska Eddan, 1972, s. 249. 
5 For Scírnis 11-12, Edda: die Lieder…, 1962, s. 71f. 
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och vaktar åt alla väder: 
hur kommer jag åt att orda till ungmön, 
då jag hindras av Gymes hundar?” 
 
Herden kvad: 
”Du är väl fegmärkt eller framliden redan 
… 
aldrig i livet lär du väl få orda 
till Gymes goda mö.”1 

 
Även om denna dikt inte explicit omtalar att Skírnir måste färdas genom ett dödsrike eller till 
ett sådant, är det mycket i symboliken som tyder på att det trots allt rör sig om en väktare 
som vakar ingången till dödsriket. Det av flera anledningar; hundar är vanligt förekommande 
i mytologier som väktare över dödsriket, herden sitter här på en hög (gravhög?) och vakar åt 
alla väderstreck vilket påminner om en väktarroll. Dessutom får vi tidigare i dikten veta att 
Freyr beträtt Óðínns säte (hall? tron? sejdpall?) Hliðskjálf, vilken gav möjligheten att skåda i 
alla världar vilket rimligen bör inkludera Hel. Herden konstaterar även att Skirnir aldrig får 
orda med Gerðr i livet, vilket antingen är ett hot eller ett konstaterande att hon inte tillhör de 
levandes värld. Jag menar att dikten ursprungligen mycket väl kan ha anspelat på att Skírnir 
begav sig ned i underjorden (Hel) för att nå Gerðr. Jättarnas land ligger beläget till norr, och 
Hel brukar beskrivas som beläget ”norr och nedåt”.  Det kan vara av värde att närmare stude-
ra symboliken kring hundarna och jämföra detta med föreställningen om hunden i dödsföre-
ställningar.  
 
I eddadikten Baldr draumar 2-3 beger sig Óðínn ned till underjorden, ned till det ”dimmiga 
Hel”: 
 

Upp reis Óðinn,     alda gautr, 
oc hann á Sleipni     sôðul um lagði; 
reið hann niðr þaðan     Niflheliartil, 
mœtti hann hvelpi,     þeim er ór helio kom.2 
 
Sá var blóðugr     um brióst framan, 
oc galdrs fôður     gó um lengi; 
fram reið Óðinn,     foldvegr dunði, 
hann kom at hávo     Heliar ranni. 

 
Upp steg Odin, åldrig gaut, 
och på Sleipne sadel lade; 
så red han ned till Nifelhel, 
mötte en hund, som från Hel var kommen. 
 
Den var blodig om bröstet framtill 
och gnydde länge mot galdrars fader; 
fram red Odin, fältvägen dönade, 
han kom till Hels höga boning.3   

 
Hunden som Óðínn möter kan möjligen identifieras med Garmr, vilken i andra källor sägs 
vara bunden i Hel fram till Ragnarök (jmfr. Vôluspá 44, 49, 58). En liknande passage åter-
finns också i Fjôlsvinnsmál 19-24, där namn på mytiska hundar räknas upp och deras funk-
tion verkar vara att vaka över ”elva kvinnor” fram tills makternas öde/gudarna förgås (unz 

                                                 
1 Skirnesmål 11-12, Den poetiska Eddan, 1972, s. 92f. 
2 Baldrs draumar 2-3, Edda: die Lieder…, 1962, s. 277. 
3 Balders drömmar 2-3, Den poetiska Eddan, 1972, s.138. 
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riúfaz regin). Hos Saxo berättas om mytiska hundar som vakar över portarna till Guthmunds 
boning i underjorden: 
 

Moving on, they beheld in the near distance a gloomy, decayed town, looking most of all like a 
misty cloud. Stakes raised at intervals along the battlements displayed the severed heads of men. 
Before the gates they saw dogs of uncommon savagery keeping vigilant watch over the entrance.1  

 
Hundar verkar spelat en stor roll i dödskulten. Liksom hästar avbildas de på ett flertal got-
ländska bildstenar t.ex. Klinte Hunninge I, Klinte ksp., Alskog Tjängvide I och Garda Bote 
(se bild 5,6). Hunden är också ett djur som ofta funnits deponerade i gravar (främst mellan 
ca: 500-1100-tal), den vanligaste typen är av en schäfers storlek, men även större och mindre 
hundar har påfunnits. Vid ett par utgrävningar har man även funnit spikförsedda halsband på 
hundarna, vilket långt fram i tiden användes på jakt, herde och vakthundar som skydd mot 
vargar eller andra djur.2 Under hela yngre järnålder var hunden ett av det allra vanligaste dju-
ren i begravningsrekvisitan över hela Norden. Även under förromersk och romersk järnålder 
är hunden vanlig i gravar.3  I begravningsskildringen av Ibn Fadlan (ca: 920) är också en 
hund ett av de djur som offras och läggs bredvid hövdingen,4 hos Adam av Bremen (ca: 
1075) omnämns både hund och häst som ett av de djur som offrades vid ”Uppsalatemplet”,5 
och samma typ av beskrivning ges tidigare hos Thietmar av Merseburg (ca: 1015) som i sin 
skildring av ”templet” vid Lejre på Själland. Här menar Thietmar att bruket säkert har att 
göra med en tro på att dessa offer (människor, hundar, hästar och hökar) skall tjäna dem i 
dödsriket: 
 

Every nine years, in the month of January, after the day on which we celebrate the apperance of 
the Lord [6 January], they all convene here and offer their gods a burnt offering of ninety-nine 
human beings and as many horses, along with dogs and cooks –the later being used in place of 
hawks. As I have said, they were convinced that these would do service for them with those who 
dwell beneath the earth and ensure their forgivness and misdeeds.6 

 
Det är alltså tydligt att hunden spelade stor roll i dödsföreställningar, troligen var dess roll att 
dels tjäna som psykopomper (själaförare) till dödsriket vilket verkar vara det motiv som av-
bildas på de gotländska bildstenarna, dels att i dödskulten dramatisera de mytiska väktarhun-
darna. Motiven med dödsrikets hundar är ett fenomen som i princip finns i hela världen, då 
med undantag från delar av södra halvklotet.7  
 
Av de mytiska hundarna som vakar över dödsriket är den kändaste den trehövdade Kerberos 
som vakar över Hades i grekisk mytologi, denna hund har i religionshistorisk kontext gett 
namn åt föreställningen om hundar som vakar över dödsriket.8 Helveteshunden återfinns i en 
sen fornaldarsagan Bósa saga ok Herrauðs, där häxan Bursla uppenbarar sig en natt och ytt-
rar en magisk formel mot en konung som hotade hennes vänner Herraud och Bosi, formeln 
kallas i sagan för ”Syrpa-verserna” och följs av svårtolkade runor: 

 
Komi hér seggir sex, 
seg þú mér nöfn þeira 

                                                 
1 Saxo Grammaticus, History of the Danes, Book 8, 241, [1979-80] 2002, s. 264f. 
2 Gräslund, 2004, s. 167ff. 
3 Nordberg, 2003, s. 248. 
4 Wikander, 1978, s. 67. 
5 Adam av Bremen, Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, Bok 4 kap. 27, [1075] 1984, s. 225. 
6 Thietmar of Merseburg, Ottonian Germany, book 1, chapter 17, 2001, s. 80. 
7 Nordberg, 2003, s. 248ff. 
8 Lincoln, 1991, s. 96ff. 
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öll óbundin, 
ek mun þér sýna: 
getr þú eigi ráðit, 
svá at mér rétt þykki, 
þá skulu þik hundar 
í hel gnaga, 
en sál þín 
sökkvi í víti.1 

 
Of strangers six 
The names are here: 
What they might mean 
You must make clear: 
Solve this riddle, 
But if you fail 
To satisfy me, 
The dogs of Hell 
will tear your body  
Bit by bit, 
As your soul sinks down 
To the burning pit.2 

 
Sagan är genomsyrad av kristen symbolik och väldigt fantasifull i sitt berättande. Författaren 
kommenterar vid ett par tillfällen att han inte skriver ned hela verser eller förbannelser efter-
som han helst ser att de faller i glömska.   
 
C) Helvägar 
 
Helvägar är de vägar som de döda måste rida för att nå dödsriket (Hel), ordet fvn. helvegr 
betyder just ‘vägen till Hel’. Ordet används i diktningen för att just beskriva denna väg: t.ex. 
Vôluspá 47, 52, Helreið Brynhildar (prosatexten, se ovan) och Snorri Gylfaginning kap.49 
(se ovan). Som vi såg ovan var frågan som Heromðr fick av Móðguðr just; ”Vad gör du på 
helvägar/Varför rider du här på Helväg?” (Hví ríðr þú hér á Helveg?). I den sena berättelsen 
Norna-Gests Þáttr används á helveg istället i betydelsen ‘väg som leder till graven’: 
 

Þá mælti Gestr: ”Þá er Brynhildi var ekit til brennunnar á helveg [min kursivering], ok var farit 
með hana nær hömrum nokkurum. Þar bkó ein gýgr. Hán var úti fyrir hellis dyrum ok var í skinn-
kyrtli ok Svört yfir lits.”3  
 
Då sade Gäst: 
 – När Brynhild for till båret på sin resa mot Hel, kom hon i närheten av några klippor. Där bodde 
en trollkvinna. Hon stod utanför klippdörren klädd i skinnkjortel och svart i ansiktet.4  

 
Helveg med betydelsen ovan är av intresse, eftersom det från holländska och lågtyska områ-
den finns uppgifter om att den dödes väg till kyrkogården och begravningsplatsen kallades 
helwegen (nederländska provinsen Groningen) och helwege (lågtyska Westfalen). I Schweiz 
finns det också ett ordspråk om denna väg som lyder ”Braut und Bahr” (‘Brud och bår’) vil-
ket troligen anspelar på denna föreställning om Hel.5 Här flyter sannolikt föreställningen om 
Hel och begravningskulten samman, då kulten i ett mytologiskt perspektiv sammanfaller med 

                                                 
1 Bósa saga ok Herrauðs, Fornaldar sögur Norðurlanda III, 1950, s. 295. 
2 Bosi and Herraud, Seven Viking Romances, 1985, s. 207f. 
3 Norna-Gests þáttr, Fornaldar sögur Norðurlanda I, 1950, s. 326. 
4 Jultåten om Norna-Gäst, Isländska mytsagor, 1995, s. 108. 
5 de Vries, 1956, s. 194. 
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den dödes resa till den hinsides världen.1 Helvägar kan alltså användas om de vägar som le-
der till döden. Eftersom döden för människan är både ambivalent och samtidigt fascinerande, 
är det inte konstigt att man i en episk föreställning tänkte sig att den avlidne var tvungen att 
vandra i mytologiska landskap för att nå dödsriket. Det är troligen på dessa vägar som häst 
och hund tjänar som riddjur och ledsagare. I fornnordisk mytologi är det tveksamt om man 
verkligen tänkte sig Hel som en slutdestination, Vafþrúðnismál 43 berättar att Vafþrúðnir 
vunnit sin visdom i underjorden, han hävdar att han varit i nere i de nio världarna ända ned 
till Nifelhel där de hamnar som dör ut ur Hel (mer om Niflhel nedan).        
 
D) Norrut och nedåt 
 
Hel beskrivs som beläget ”norrut och nedan” (niðr ok norðr). Än idag betyder på modern 
isländska norður og niður ‘nord och nedåt’, och används t.ex. om ”att sända något till helve-
tet”.2 Detta är ett direkt eko av myten om Baldr och Hermoðrs färd till Hel, där föreställning-
en om underjordens geografiska belägenhet bevarats men förändrat sin kontext och numera 
åsyftar den kristna mytologiska strafforten. Att placera dödsriket i norr är en urgammal före-
teelse. Den nordliga orienteringen återfinns hos germanska folk från stenåldern, och före-
ställningen om det i nordligt belägna dödsriket har överlevt som minne in i folktron.3      
 
E) Baldr sitter i ett äresäte 
 
Snorri berättar att Baldr sitter i ett äresäte, vilket är märkligt eftersom han annars skildrar Hel 
som en dyster och mörk plats, närmast att jämföras med ett fornnordiskt skuggrike. Hur 
kommer det sig då att han här är av en annan åsikt? Troligen beror det på att Hel i det materi-
al Snorri utgick ifrån inte beskrevs som en mörk och dyster plats, källorna är motsägelsefulla 
och diffusa på den punkten, vilket gav Snorri möjlighet att själv tolka Hel. Att sitta i ett äre-
säte kan jämföras med vad som ovan sagt om Valhôll som ett mytiskt ideal. Hallen är fylld 
av en symbolik där en högt uppsatt person sitter i ett centralt placerat äresäte, omgiven av 
krigare och gäster på bänkar. Hallen har i många avseenden en rituell prägel, där det festas 
och delas ut gåvor till sällskapet, vilket hela tiden understryker furstens ideologiska betydel-
se. Centrum för maktutövning i hallen är det centralt placerade högsätet. Lars Lönnroth har 
påpekat att ”högsäte” i fornnordisk tradition ofta går under beteckningarna feng. heahsetl 
respektive fvn. hásæti , men att även beteckningarna feng. öndugi och fvn. öndvegi dyker 
upp i källorna. De senare menar han bör förstås med en ursprunglig betydelse som ”motstol” 
och att dessa i gammal tid var placerade mot varandra mitt i hallen, den ena avsedd för 
härskaren och den andre hedersgästen eller härskarens gemål.4 Jag menar att det är en sådan 
stol som Baldr befinner sig i, och att han sitter som en hedersvärd gäst i Hels sal. Symboliken 
av ett dödsrike med en festsal verkar, som vi tidigare sett i undersökningen, gå igen i forn-
nordisk mytologi. Vi vet inte om Snorri hade tillgång till material som stöd för episoden om 
Baldrs vistelse i Hel, vad som däremot är tydligt är att Snorri inte vill placera Baldr, vilken 
han ger närmast Kristus-liknande egenskaper, i det Hel han tidigare målat upp. Gylfaginning 
kap.34 beskriver Hel i dystra ordalag (se ovan). Hon är till hälften svart och till hälften kött-
färgad, så hon är lätt att känna igen, och hon ser bister och fientlig ut.” Denna symbolik är 
frånvarande när Baldr vistas i Hel. I fornaldarsagan Ôrvar-Odds saga finns en episod som 
handlar om hur Odds vän Hjalmar dött i strid. Odd för då med sig kroppen hem till Uppsala 
och bär fram kroppen till kungen och berättar vad som hänt: 
                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 242. 
2 Steblin-Kamenskij, 1982, s. 54.  
3 Ström, [1961] 1999, s. 216. 
4 Lönnroth, 1997, s. 34. 
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Síðan gekk hann þangat,er Ingibjörg sat á stóli. Hún saumaði Hjalmari skyrtu. 
”Hér er hringr,” sagði Oddr, ”at Hjálmarr sendi þér á deyjanda degi ok kveðju sína með.” 
Hún tekr við hringinum ok lítr á, en svarar engu. Hún hnígr þá aftr í stólsbrúðnum ok deyr þegar. 
Þá skellir Oddr upp ok hlær ok mælti þetta við: ”Eigi er þat fleira um hríð, at vel hefir at farit, þá 
skal því fagna. Nú skulu þau njótast dauð, er þau máttueigi lífs.”1 

 
Then he went up to the chair where Ingibjorg was sitting and sewing a shirt for Hjalmar. 
’Here´s a bracelet’, said Odd, ’which Hjalmar sent you with his greetings on the day he died.’ 
She took the bracelet and looked at it in silence. Then she leaned back against the chair posts and 
died. 
Odd burst out laughting. ’Not many pleasant things have happened lately’, he said, ’and when they 
do we´d best welcome them. Since they weren´t allowed to while they lived, these two can enjoy 
each other in death.’2 

 
Denna episod ur fornaldarsagan har en slående likhet med Snorris redogörelse: Snorri berät-
tar att Nanna dog av sorg på Baldrs dödsbål och när Hermoðr är hos honom i Hel är Baldr 
och Nanna tillsammans igen, på samma sätt tänker sig här Odd att Hjalmar och Ingibjorg 
återförenas i dödsriket.   
 
 
8.8.4. Hel och graven 
 
Hel beskrivs ofta i den norröna litteraturen som synonym med graven. Graven, eller snarare 
gravhögen, verkar bli till ett dödsrike där den döde fortlever och fortfarande kan utöva ett 
visst inflytande på de levande. Ett sådant exempel omtalas i Njáls saga, där Gunnar efter sin 
död placerats sittande upprätt i en gravhög som kastades upp över honom. Efter en tid kom 
en fåraherde och hans fru förbi högen med sitt boskap: ”Det tycktes dem, att han [Gun-
narr]var munter och sjöng inne i graven”.3 Gunnarrs son Skarpheðinn upplevde snart en lik-
nande händelse: 
 

Þeir Skarpheðinn ok Hôgni váru úti eitt kveld fyrir sunnan haug Gunnars; tunglskin var bjart, en 
stundum dró fyrir. Þeim sýndisk haugrinn opinn, ok hafð i Gunnar snúizk í hauginum ok sá í móti 
tunglinu; þeir þóttusk fjôgur ljós sjá brenna í hauginum, ok bar hvergi skugga á. Þeir sá, at Gun-
narr var kátligr ok með gleðimóti miklu. Hann kvað vísu ok svá hátt, at þó mátti heyra gôrla, þó at 
þeir væri firr: 
 

Mælti dôggla deilir, 
dáðum rakkr, sá er háfði 
bjartr með beztu hjarta 
benrôn, faðir Hôgna: 
Heldr kvazk hjálmi faldinn 
hjôrþilju sjá vilja 
vættidraugr en vægja, 
val-Freyju stafr, deyja –  
ok val-Freyju stafr deyja. 
 
Síðan lauksk aptr haugrinn.4 

 
En kväll voro Skarpheden och Hogne utomhus och på sydsidan om Gunnars hög. Det var klart 
månsken, men stundom kom ett moln framför månen. De tyckte att högen var öppen och att Gun-

                                                 
1 Örvar-Odds saga, Fornaldar sögur Norðurlanda II, 1950, s. 263f. 
2 Arrow-Odd, Seven Viking Romances, 1985, s. 69. 
3 Njals saga, [1935] 1965, s. 121. 
4 Brennu-Njáls Saga, ÍF 12, 1954, s. 193f. 
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nar hade vänt sig om i högen och såg upp mot månen. Fyra ljus tyckte de, att de sågo brinna inne i 
högen, men någon skugga syntes ingenstans. De sågo att Gunnar var munter och hade en glad 
uppsyn. Han kvad en visa och så högt, att även om de hade stått längre bort, hade de tydligt kunnat 
höra den: 
 

”Så mälte, Hognes 
modige fader – munter 
städse stod han i stridens 
sårregn och utan fruktan: 
Hellre än att vika ville 
- hör, valkyrievigde, 
hör, valkyrievigde –  
hellre ville han dö.” 

 
Därefter slöt sig graven.1 

 
Här är det tydligt att den döde föreställs fortleva i graven, om än för att få sin son att hämnas 
honom. Många fler exempel finns i islänningasagor om döda som fortlever i graven. I Hæn-
sa-Þóris Saga, ber en av sagans huvudpersoner Oddr, som blivit sjuk och gammal, sina vän-
ner att efter sin död bli begravd vid Skáneyjarfjall: ”ty därifrån ville han se ut över hela reyk-
jadalstunga.”2 I Laxdæla Saga berättas att Hrappr säger till sin hustru att:” när jag är död, då 
vill jag att det skall grävas en grav åt mig i eldhusdörren, och där skall ni begrava mig, stå-
ende upprätt i dörren. Då kan jag ändå se väl om mitt hus”.3  I samma saga berättas om Gestr 
vilken ägde divinatorisk förmåga säger till Gudrun (dotter till Osvífr) att hon skall hälsa sin 
far:” Det kommer en tid, då det blir kortare avstånd mellan våra bostäder, hans och min. Då 
skall vi lätt kunna talas vid, om det är oss förunnat att tala.”4 Långt senare i sagan, när de 
båda är döda läggs både Gestrs och Osvífrs lik i samma grav, och sagan konstaterar kryptiskt 
”nu gick Gests spådom i uppfyllelse”.5  
 
En liknande händelse beskrivs i fornaldarsagan Friðþjófs Saga ins frækna, där den döende 
kung Þorstein bad Friðþjóf att han ville bli lagd i hög bredvid sin vän kung Beli, eftersom 
han då tyckte att de skulle få möjlighet att samtala med varandra: 
 

Ok þá tók Þorstein sótt ok mælti: ”Þess vil ek biðja þik, Friðþjólfr, at þú sveigir til við konungs 
syni, þótt sért þér eigi ónægri en þeir, því at svá á vera fyrir tígnar sakir, ok vel segir mér hugr um 
þitt mál.” 
Síðan dó hann, ok var hann heygðr gegnt Belahaugi.6 
 
Därefter blev även Torsten sjuk. Han talade då till fridtjof och bad honom foga sig efter kungasö-
nerna för deras höghet skull och sade, att han ville bli lagd i hög nere vid sjön mitt emot kung 
Bele, på det att de utan möda skulle kunna tala med varandra om stundande händelser. 7  

 
En episod ur Flateyarbók, i den korta berättelsen Þáttr Þórleifs jarlaskálds, berättar om hur 
fåraherden Hallbjörn efter att tillbringat flera nätter på en gravhög, och kände att han ville 
dikta något över högen men han hade svårt att finna ord. En natt då han låg på högen som-
nade han, och i hans dröm öppnade sig graven och en väldig man klev upp ur den och satte 
sig bredvid honom. Mannen sa att Hallbjörn inte längre skulle få svårt att dikta, och mannen 

                                                 
1 Njals saga, [1935] 1965, s. 122. 
2 Hönsa Tores saga, Isländska sagor band IV, [1945] 1998, s. 76. 
3 Laxdalingarnas saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s. 202. 
4 Laxdalingarnas saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s. 252. 
5 Laxdalingarnas saga, Isländska sagor band I, [1935] 1998, s. 355. 
6 Friðþjófs saga ins frækna, Fornaldar sögur Norðurlanda III, 1950, s. 78. 
7 Fritjof den djärves saga, Fornnordiska sagor, 1984, s. 54.  
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(Þórleifr) diktade, Hallbjörn kom ihåg detta och diktade sedan utan svårighet en vacker vers. 
När sedan Hallbjörn vaknade tyckte han sig se mannen försvinna in i högen, och märkte till 
sin förvåning att han mindes versen han komponerat i drömmen och tyckte inte längre det 
var svårt att finna inspiration till diktandet.1 Ellis-Davidson har påpekat att Hallbjörn här inte 
får sin förmåga från Óðínn vilket annars var vanligt när det gällde skaldekonsten, utan från 
det ktoniska, de underjordiska makterna, vilka hon identifierar med vanerna.2 Sedan att sitta 
på hög var en sed som dyker upp vid ett flertal tillfällen i källorna, och troligen anspelar den 
på en föreställning där man ville komma i kontakt med den gravlagde, och på så sätt ta del 
av den dödes visdom.3 I Hervararsaga ok Heidreks återfinns en passage som berättar om hur 
stridsmön Hervor uppsöker sin döde fader Angantýr, vilken låg begravd i en gravhög på 
Samsö: 
 

Hún óð fram í þessa elda sem í myrkva, þar til er hún kom at haugi berserkjanna. 
 
Hon vadade genom eldarna som i dimma tills hon kom till bärsärkarnas gravhög. Sedan kvad hon: 

 
Vaki þú, Angantýr, 
vekr þik Hervör, 
eingadóttir 
ykkr Sváfu; 
seldu ór haugi 
hvassan mæki, 
þann er Sigrlama 
slógu dvergar.4 

 

- Vakna, Angantyr, 
Hervor dig väcker, 
din och Svavas  
enda dotter. 
Ur högen räck mig 
det vassa vapnet, 
smidat av dvärgar 
för Segerlame.5 

 
 
Hervor kväder flera verser innan hennes far svarar henne som undrar varför hon väcker de 
döda. Hon vill dock komma åt svärdet Tyrfing och ger sig inte innan hon fått svärdet: 
 

Þá opnaðist haugrinn, ok var sem eldr ok logi væri allr haugrinn. Þá kvað Angantýr: 
 
Då öppnades högen, och det var som om hela kullen blivit fyr och flamma. Angantyr kvad: 
 

Hnigin er helgrind, 
haugar opnast 
allr er í eldi 
eybarmr at sjá; 
atalt er úti 
um at lítast, 
skyntu, mær, ef þú mátt, 
til skipa þinna.6 

 
 

- Helgrinden svängs 
och högar öppnas, 
elden lågar 
kring hela ön, 
skräck är allt 
du runt dig skådar, 
skynda dig, flicka, 
att fly till ditt skepp.7 

 

 
Hervor får kväda ett flertal verser med sin avlidne far innan han slutligen anser att hon för-
tjänar det mytomspunna svärdet. Hon skyndar sig bort från gravhögen mot båten och i den 
avslutande versen kväder Hervor: 
 
                                                 
1 Ellis, [1943] 1968, s. 108. 
2 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 155. 
3 Ellis, [1943] 1968, s. 105ff. 
4 Hervarar saga ok Heiðreks, [1956] 1997, s. 15. 
5 Hervararsagan, Isländska mytsagor, 1995, s. 36. 
6 Hervarar saga ok Heiðreks, [1956] 1997, s. 17f. 
7 Hervararsagan, Isländska mytsagor, 1995, s. 38. 
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Búi þér allir, 
brott fýsir mik, 
heilir í haugi, 
heðan vil ek skjótla; 
helzt þóttumst nú 
heima í millum, 
er mik umhverfis 
eldar brunnu.1 

 
- Bort vill jag hasta 
härifrån genast, 
vila i frid 
i din hög, min far. 
Mellan två världar 
tyckes jag sväva 
medan omkring oss 
eldarna brann.2 

 
Att ”Helgrindarna svängs och graven öppnas” är ett motiv som även återfinns i eddadikten 
Gróagaldr 1: 
 

Svipdagr kvaþ: 
Vaki þú, Groa!     vaki þú, góþ kona! 
     vekk þil dauþra dura: 
ef þat mant,     at þinn môg bæþir 
     til kumbldysjar koma.3 

 
(Svipdag kvad) 
Vakna, Groa! Vakna, goda kvinna! 
Jag väcker dig vid dödmäns dörr: 
om du det minns att du manat din son 
att komma till dösens kummel.4 

 
”Helgrindarna som öppnas” och ”dödens dörrar” bör alltså ses som analoga. De kan ses som 
en port till dödsriket Hel. Sambandet ligger på ett metafysiskt plan, vilket förklarar att den 
döde kunde vistas både i graven och i dödsriket på samma gång. I båda versionerna måste 
den döde vakna, och här är det tydligt att det inte rör sig om den typen av nekromantisk konst 
(*daudarseið?) Óðínn använder sig av. De döda kallas här till graven, de tvingas inte att lyda 
den som åkallar dem. 
 
Även eddadikten Helgaqviða Hundingsbana II innehåller ett motiv där den döde fortlever i 
graven samtidigt som han vistas i Valhôll. När Sigrún besöker Helgis grav kan hon gå in i 
högen, för att där återförenas i ett kärleksfullt möte med honom. 
 
Andreas Nordberg menar att ”de dödas dörrar” (dauðra dura) troligen har arkeologiskt be-
lägg. Många gravhögar har uppförda portkonstruktioner, en typ av portar som inom den ar-
keologiska forskningen benämns som ”sydvästportar”. Det rör sig oftast om mindre stenkist-
liknande tillbyggen från främst vikingatida gravar. I en skildring av araben Ibn Rusta berättas 
att ruserna uppförde gravkammare, vilka påminde om mindre hus, när någon betydelsefull 
person dött. I dessa gravar medfördes vin, mat, kläder, smycken etc. Ibn Rusta berättar också 
att den hustru som den döde tyckt bäst om fördes ned i graven medan hon var vid liv, och 
därefter stängdes gravens dörrar.5  
 
I Landnámabók berättas om hur Ásólfr, en keltisk kristen eremit, efter sin död hemsökte en 
ung herdeflickas drömmar där han klagade över att hon torkade av sina leriga fötter på hans 
grav. Ásólfrs ben förflyttades då till ett relikskrin i en kristen kyrka. Den sista berättelsen är 

                                                 
1 Hervarar saga ok Heiðreks, [1956] 1997, s. 22. 
2 Hervararsagan, Isländska mytsagor, 1995, s. 42. 
3 Gróugaldr 1, Die Lieder der Älteren Edda (Sæmundar Edda), 1912, s.193. 
4 Groas galdrar 1, Den poetiska Eddan, 1972, s. 158. 
5 Nordberg, 2003, s. 75. 
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extra intressant eftersom den inte berättar om gammal sed eller förkristen tro, utan talar för 
att tanken om att den dödes närvaro i graven överlevde in i kristen miljö.1 Fler exempel skul-
le kunna ges, men de tillför inte diskussionen något.   
 
Det finns många berättelser i islänningasagor och fornaldarsagor om hur de levande bryter 
sig in i gravar och stör de döda. Denna föreställning kommer att diskuteras i samband med 
draugr nedan. Det är ett förhållande mellan döda – levande som ofta är fientligt, till skillnad 
från den typen som beskrivs här. Ellis menar att detta förhållande är tydligt i föreställningen 
kring den döda kroppen, i föreställningar om det eviga kriget i dessa gravhögar, döda som 
inte kan dräpas, och taket av spjut i Saxos skildring av Geirrôðrs hall vilket är förenat med de 
dödas grav. Förhållandet pekar mot att en direkt länk finns mellan dessa föreställningar och 
Valhôll. Idén är att slagfältet projicerats och med tiden mytologiserats till föreställningen om 
Valhôll.2 Andreas Nordberg anser att det delvis är genom den etymologiska kopplingen mel-
lan namnet Hel och verbet hylja som gett forskare upphov till att föreställningar om att det 
allmänna underjordiska dödsriket skulle ha utvecklats ur äldre idéer om den dödes närvaro i 
graven. Tanken bland forskarna utgick ifrån att det ur en äldre primitiv idé utvecklats mer 
komplexa idéer. Nordberg frågar sig, med rätta, om det är fruktbart att närma sig materialet 
med en sådan evolutionär tanke. I den norröna litteraturen framgår på ett flertal ställen ett 
påtagligt osystematiserat samband mellan graven, de dödas värld och Hel. En tanke kan vara 
att diffusa och abstrakta föreställningar av den här typen om det hinsides konkretiseras och 
förenklas när de fästs i poesi, sagalitteratur eller i myterna.3   
  
Andreas Nordberg summerar föreställningen om förhållandet mellan dödsriket och graven på 
ett bra sätt: 
 

Tydligast är därför att de dunkla erfarenheterna av döden förenklas och rationaliseras då de fästes i 
ord. De kosmologiska och eskatologiska myternas skildringar av döden och dödsriket är således 
inte identiska med de mer intuitiva upplevelserna av desamma. 
    I den fornnordiska mytskatten framträder dessa förhållanden tydligast i motiven med graven och 
Hel. Graven står här i en diffus och obestämd förbindelse med dödsriket, som i de kosmologiska 
myterna ligger i underjorden, men som i ontologisk bemärkelse knappast lokaliserades till en geo-
grafiskt bestämbar plats. Med all säkerhet finns det både psykologiska och evolutionistiska, såväl 
som många andra olika skäl till detta metafysiska förhållande mellan graven och dödsriket.4    

 
Graven och Hel är med andra ord inte helt lätta att skilja åt, dessutom finns det förmodligen 
ingen anledning till att göra detta. Föreställningar kring döden, dödsriket och begravnings-
platsen behöver inte vara logiska. Bruket att t.ex. på en kyrkogård idag lägga blommor på en 
begravningsplats, och samtala med stenen är minst lika ologisk, men betyder inte att den som 
gör detta inte kan skilja på sina föreställningar. 
 
 
9. Gimlé, Vingólf, Brimir, Sindri, Viðbláinn och Ókolnír, är det fornnordiska ”paradis-
föreställningar”? 
 
Snorris skildring av dödsriken ges en kristen eskatologisk kontext i delar av Gylfaginning, 
som skiljer sig från dem som jag skildrat tidigare i uppsatsen. De föreställningar som Snorri 
ger av himmelriken, påminner starkt om kristna paradisföreställningar. En skarp linje mellan 

                                                 
1 Ellis, [1943] 1968, s. 92. 
2 Ellis, [1943] 1968, s. 78ff, jmf. Neckel, 1913, s. 28. 
3 Nordberg, 2003, s. 73f. 
4 Nordberg, 2003, s. 69. 



 125

himmel och helvete blir tydlig, och den kristna eskatologiska föreställningen ges en mytisk 
dräkt av Snorri. Efter att Snorri karakteriserat Óðínn som ”Allfader”, berättas det om gudens 
största verk:  
 

‘Hitt er mest er hann gerði manninn ok gaf honum ônd þá er lifa skal ok aldri týnask, þótt líka-
minn fúni at moldu eða brenni at ôsku. Ok skulu allir menn lifa þeir er rétt eru siðaðir ok vera með 
honum sjálfum þar sem heitir Gimlé eða Vingólf, en vándir menn fara til Heljar ok þaðan í Nifl-
hel, þat er niðr í inn níunda heim.’1     

 
Det största är att han skapade människan och gav henne ande, som skall leva och aldrig förgås, 
även om kroppen multnar till jord eller brinner till aska. Och alla människor som är rättrådiga skall 
leva och vara hos honom på en plats som heter Gimle eller Vingolf, men onda kommer till Hel och 
därifrån till Nifelhel nere i niondevärlden.2 

 
Óðínn som ”Allfader” råder nu över en plats som kallas för antingen Gimlé eller Vingólf. De 
som är ”rättrådiga” kommer alltså att leva hos honom, i detta hos Snorri ”nordiska himmelri-
ke”. Vad menar Snorri med rättrådiga? Det torde vara uppenbart att den mytologiska Óðínn 
nu identifieras med den kristna Guden. Det säger sig självt att den fornnordiska guden inte 
har mycket gemensamt med den kristna Guden, då deras roller inte är förenliga och egentli-
gen står i opposition till varandra. Kan det vara så att Snorri plikttroget identifierade Óðínn 
med den kristna Guden i Gylfaginning, för att blidka de samtida som kunde slå ned på hans 
verk i annat fall? Det är svårt att tro att Snorri personligen med sin kunskap om fornnordisk 
mytologi, bokstavligen trodde att Óðínn kunde identifieras med den kristna Guden. Det går 
inte att veta, men den kristna tankestrukturen blir tydligare lite längre fram i Gylfaginning: 
 

Á sunnanverðum himins enda er sá salr er allra er fegrstr ok bjartari en sólin, er Gimlé heitir. Hann 
skal standa þá er bæði himinn ok jôrð hefir farizk, ok byggva þann stað góðir menn ok réttlátir of 
allar aldir.3 

 
I himlens södra ände finns en sal som är den skönaste av alla och lyser klarare än solen. Den heter 
Gimle. Den skall stå när himmel och jord har förgått, och på det stället skall goda och rättfärdiga 
människor leva i alla tider.4 
 

Snorri refererar med ovan angivna citat till Vôluspá 64 som källa: 
 

Sal sér hon standa,    sólo fegra, 
gulli þaþan,    á Gimlé; 
þar scolo dyggvar    dróttir byggia 
oc um aldrdaga    ynðis nióta.5 

 
Ett salhus ser hon, som solen fagert, 
täckt med gulltak på Gimle stå; 
redliga mänskor månde där bo, 
njuta sin lycka och leva evigt.6 

 
Gimlé omnämns på ytterligare ett ställe i Gylfaginning kap.52 som den bästa platsen att vis-
tas på efter döden. Här omnämns även en sal som heter Brimir där det finns rikligt med god 

                                                 
1 Gylfaginning kap.3, Edda: Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 9. 
2 Gylfaginning kap.4, Snorres Edda, 1997, s.33. 
3 Snorri Sturluson, Gylfaginning kap.17, Edda: Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 18.  
4 Gylfaginning kap.17, Snorres Edda, 1997, s. 48. 
5 V†luspá 64, Edda, die Lieder…, 1962, s. 15. 
6 Völvans spådom 64, Den poetiska Eddan, 1993, s. 50. 
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dryck. Han berättar även om Nidafjôll och dess sal Sindri. I dessa salar ska de goda och 
rättrådiga vistas :  
 

Margar eru þá vistir góðar ok margar illar. Bazt er þá at vera á Gimle á himni, ok allgot er til góðs 
drykkjar þeim er þat þykkir gaman í þeim sal er Brimir heitir. Hann stendr ok himni. Sá er ok góðr 
salr er stendr á Niðafjôllum, gjôrr af rauðu gulli. Sá heitir Sindri. Ì þessum sôlum skulu byggja 
góðir menn ok siðlátir.1 

 
Då finns det många goda platser och många onda. Bäst är att vara i Gimle i himlen, och det finns 
rikligt med god dryck för den som tycker om sådant i en sal som heter Brime. Den finns också i 
himlen. Ännu en god sal är den som står på Nidafjäll. Den är gjord av rött guld och heter Sindre. I 
de salarna skall goda och hederliga människor leva.2 

 
Det är svårt att se dessa hinsides riken ur en kontext som inte är kristen. Vad menas med god 
och rättrådig? För vilka människor är dessa riken aktuella? Krigare, bönder, handelsmän etc. 
har alla olika former av moraliska ideal.3 Jens Peter Schjødt anser att Snorri antagligen har 
missförstått sina källor eller förvanskat dem i sin framställning av Gimlé. Den moraliska di-
stinktionen som används av Snorri är helt främmande för den förkristna religionen.4 I Snorris 
källa till Gimlé, Vôluspá 64, står det ‘dyggvar dróttir’ och det har av Björn Collinder över-
satts med ‘redliga människor’5, av Erik Brate med ‘hövdingatrogna skaror’6 och av Paul 
Schach som följer Sigurður Nordals tolkning med ‘värdiga människor’ 7. Karaktärsdragen 
god, rättrådiga och rättfärdiga är alltså främmande i Vôluspá och verkar vara Snorris egen 
interpolering.   
 
Ett sätt att närma sig Snorris dödsriken Gimlé, Vingólf, Niðafjôll och Sindri är att undersöka 
själva ordens semantik. Gimlé översätts med ‘en plats skyddad från eld’8 och har en direkt 
koppling till Ragnaröksföreställningen där jätten Surtr med sin eld bränner världen. Namnet 
Gimlé är sammansatt av orden gim ‘eld’ och hlé ‘skydd’. Alltså platsen som aldrig blir öde-
lagt av eld.9 Ovan citerade strof 64 ur Vôluspá berättar om världen som uppstår på nytt efter 
undergången. Platsens namn syftar direkt till att den överlever världsbranden, den är ”eldsä-
ker” och beskyddad från det destruktiva. Schjødt menar till skillnad från många andra forska-
re att strof 64 inte behöver vara inspirerad av kristen tro. Han menar att om man ger en alter-
nativ översättning till strofens andra del till ”Der skal dygtige krigerskarer bo og alltid nyde 
glæde”, går det att associera strofens budskap till ett nytt Valhôll, istället för ett kristet para-
dis.10 E.O.G. Turville-Petre tycker att Gimlé i själva verket ger sken av föreställningen om 
det nya Jerusalem, ett kristet paradis.11      
 

                                                 
1 Gylfaginning kap.52, Edda: Prologue and Gylfaginning, [1982] 2005, s. 53. 
2 Gylfaginning kap.52, Snorres Edda, 1997, s. 89. 
3 Jag anser att detta är Snorris påfund och utelämnar att undersöka vad som kan anses vara rätt eller fel 
för specifika sociala samhällsgrupper. För den som är intresserad kan jag hänvisa till en tidigare uppsats 
jag skrivit i ämnet, där jag utifrån Hrafnkels saga Freysgoða och Gísli saga Súrssonar, undersöker vad 
som ansågs moraliskt riktigt i sagorna enligt förkristen- kontra kristen mentalitet. : Kuusela, 2005. 
4 Schjødt, 1999, ”not 20”, s. 220. 
5 Völvans spådom 64, Den poetiska Eddan, 1993, s. 50 
6 Valans spådom 64, Eddan, 1995, 15. 
7 Schach, 1983, s. 109. 
8 Simek, Gimlé, [1984] 2000, s. 109, de Vries, 1962, s. 167. 
9 Jónsson, 1931, s. 182, de Vries 1962, s. 167. 
10 Schjødt, 1999, s. 132. 
11 Turville-Petre, 1953, s. 60. 
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För att försäkra sina läsare om att Gimlé kommer att överleva världsbranden utvecklar Snorri 
i Gylfaginning en kosmografisk bild av himlarna, och då den förklädde sveakonungen Gang-
leri frågar vad som skyddar Gimlé efter att Surtrs eld slukat himmel och jord får han svaret: 
 

‘Svá er sagt at annarr himinn sé suðr ok upp frá þessum himni, ok heitir sa Andlangr, en hinn þriði 
himinn sé enn upp frá þeim ok heitir sá Víðbláinn, ok á þeim himni hyggjum vér þenna stað vera. 
En ljósálfar einir hyggjum vér at nú byggvi þá staði.1  

 
Det är sagt att det finns en annan himmel söder om och ovanför denna himmel. Den heter And-
lång, och ovanför den skall finnas en tredje himmel som heter Vidblain. I den himlen tror vi att det 
stället ligger. Men vi tror bara att ljusalver bor där nu.2   

 
Rudolf Simek menar att Snorri i föreställningen kring ragnarök ser en direkt koppling till den 
kristna domedagen, och att de ljusalver som Snorri menar bebor platsen före undergången då 
kan vara ett synonymt uttryck för änglar i kristen tro.3  
 
Anders Hultgård har jämfört Snorris ”paradisskildringar” med Isländska homilieboken och 
Elucidarus skildring av himlarna (vars arbete var tillgängligt på Island under Snorris levnad). 
Hultgård kommer fram till att Snorri fritt använt sig av föreställningen om de tre himlarna, 
vilka har en gammal judisk-kristen tradition bakom sig, för att på så sätt förklara hur det 
kristna paradiset undgår att förstöras vid världsundergången.4   
 
I Gylfaginning kap.14 berättas det att Vingólf är gudinnornas helgedom och att den är myck-
et praktfull. Vidare berättas det i Gylfaginning kap.20 att Óðínn tar till sig de som faller i 
strid som sina söner, och att de ges plats i Valhôll och Vingólf samt att de kallas för einher-
jar. Tidigare nämnde Snorri att Vingólf var synonymt med Gimlé (Gylfaginning kap. 4), men 
nu är det alltså även synonymt med Valhôll, samtidigt som det är gudinnornas helgedom! 
Walter Braune menar att Vingólf är ett av Snorri konstruerat ord, och att det kan härledas ur 
bjórsalr, han jämför med. ags. Wín-aern, -burg, -reced, -sele, meoðuheal, och har då betydel-
sen ‘vinhuset’ eller ‘gillehus’. Braune menar att ordet Valhôll är mycket ungt, och att det inte 
kan vara äldre än tidigast 1100-tal. Finnur Jónsson riktar skarp kritik mot denna tolkning då 
han menar att det inte finns någon anledning att härleda Valhôll ur just bjórsalr. Jónnson an-
ser vidare att större delen av den mytologiska föreställningsvärlden troligen var fullt utveck-
lad redan under tidigt 800-tal. Víngolf är då enligt Jónsson ett äldre ord än Valhôll, och anser 
att ordet är ett ”urmytologiskt” ord i Norden. Det är, menar Jónsson, Snorri som missförstått 
ordets vida betydelse och förknippat det explicit med Valhôll. Detta blir tydligast när Snorri i 
Gylfaginning kap.19 talar om Valhôll och Vingólf. Han jämför med Grímnismal 14 där Frey-
ja sägs få hälften av de fallna. Det är enligt Jónsson inte Freyja som åsyftas, det beror på ett 
ursprungligt fel i nedtecknandet av Grímnismal. Han menar att den gudinna som åsyftas 
egentligen är Frigg: 
 

Det oprindelige mytetræk må have været, at det er ægteparret Odin og Frigg, som deler de faldne 
mellem sig.5 

 
Den sal dit den hälft som inte tillfaller Óðínn förs till Vingólf, där Frigg är härskarinna. Folk-
vangr och Sessrúmnir syftar dels på att Vingólf ligger beläget på en slätt samt att det är en sal 

                                                 
1 Gylfaginning kap.17, Edda: Prologue and Gylfaginning, 1982 [2005], s. 18. 
2 Gylfaginning kap.17, Snorres Edda, 1997, s. 48. 
3 Simek, Gimlé, [1984] 2000, s. 109. 
4 Hultgård, 1999, s. 114. 
5 Jónsson, 1890, s. 283. 
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som rymmer många bänkar. Återigen menar Jónsson att förknippandet med Freyja bygger på 
ett fel i diktens nedtecknande, ett fel som Snorri senare byggde vidare på. Víngólf tolkas med 
betydelsen ‘det vänliga/det hyggliga huset’ av förleden vinr ‘vän’ och gólf i plural med bety-
delsen hús, salr etc.1 Rudolf Simek stödjer Jónssons tolkning av ordet, men tillägger att det 
även kan tolkas som ‘älskarnas sal’.2 Folke Ström menar kort och gott att Vingólf är asynjors 
boning3, vilket troligen är inspirerat av Gylfaginning kap.14. Vingólf är som vi sett proble-
matiskt, kanske är det en plats där einherjar blir belönade med kvinnligt sällskap, eller är det 
möjligen valkyrjornas sal? Är det samma hall som Valhôll, eller är det en liknande byggnad? 
Är det en av Snorri konstruerad term?  
 
Niðafjôll betyder ungefär ‘mörka bergen’ eller ‘de dunkla fjällen’ och är berg i underjorden 
från vilken draken Níðhôggr kommer enligt Vôluspá med sin kryptiska avslutning (strof 66): 
 

Þar kømr inn dimmi    drekifliúgandi, 
naðr fránn neðan    frá Niðafiôllom; 
berr sér í fiôðrom    - flýgr vôll yfir - ,  
Níðhôggr, nai -    nú mun hon søcqvaz4  

 
Där kommer dunkle draken flygande, 
glattormen nedan från Nidafjäll; 
i fjädrarna bär – han flyger över slätten –  
Nidhögg mänskolik. – Nu vill hon försvinna.5 

 
Snorri berättar om himlarna Andlangr och Víðbláinn i Gylfaginning kap.17, och de beskrivs 
som en kenning för himlen i Skáldskaparmál kap.56, Víðbláinn stavas här Vindbláinn. 
Víðbláinn benämns som en plats där bara ljusalver vistas i Gylfaginning. Att Snorri placerar 
ljusalverna i himlen, har av Anne Holtsmark tolkats som om de då likställs med kristendo-
mens änglar och de saliga som når paradiset i himlen. Álfr och andi kan då ses som synony-
mer, och detta har varit anledningen till att Snorri placerat de ”saliga andarna” i himlen. Hon 
påpekar dock att inte alla alver hos Snorri är goda, och att detta är anledningen till att Snorri 
delat upp dessa väsen i ljusalver respektive svart-/mörkalver. De senare placerar han då i hel-
vetet eftersom de hos Snorri är synonyma med dvärgarna, dvs. underjordiska väsen. Denna 
tudelning av alverna finns bara hos Snorri, och uppdelningen skulle alltså vara en kristen in-
terpretation av änglar och djävlar hämtad ur kristen föreställningsvärld. De mörka demonise-
ras och de ljusa upphöjs efter kristen ordning. Snorri har alltså härlett sin dualism av alver 
genom att likställa fisl. andi med lat. spiritus, vilket gett upphov till en kristen delning som 
goda och onda alver, något som saknar stöd i den fornnordiska diktningen.6 Holtsmark menar 
vidare att: 
 

Vranglæren er tydelig nok. Álfheimr som er de dødesoppholdssted i og under jorden, blir lagt till 
himmelen, ved siden av Urðarbrunnr, ”dødens kilde”, navnet sier det motsatte av lifs brunnr i Pa-
radiset. Det bor liósálfar – med líoss i forbindelse med en norrøn alv er i seg selv en motsigelse. 
De lyse alver har fått sin kontrapart i døkkálfar nede i jorden;her er atter et nylaget ord.7 

 

                                                 
1 Jónsson, 1890, s. 280ff. 
2 Simek, Vingólf, [1984] 2000, s. 363. 
3 Ström, 1967, s. 124. 
4 V†luspá 66, Edda: die Lieder..., 1962, s. 15. 
5 Völvans spådom 66, Den poetiska Eddan, 1993, s. 51 
6 Holtsmark, 1964, 36f. 
7 Holtsmark, 1964, s. 38. 
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Snorri använder sig av samma namn på gudarnas boningar så som de återges i Grímnismál. 
Den stora skillnaden är väl den att Freyr förlorar sitt residens, och att Snorri istället placerar 
liósálfar i Alfheimr. Holtsmark anser att Alfheimr som det används av Snorri är ett interpre-
tatio pagana av himmelsriket. Snorris skildring av himmelsriket i den förkristna fornnordiska 
mytologin stämmer väl överens med den bild han ger i sin Prologus. De är för Snorri hednis-
ka myter som är vantolkningar av den sanna kristna läran. Det är en lära som konstruerats när 
de (hedningarna) glömde Guds namn. De gav alltså galna namn på platser i himlen, och man 
placerade då Óðínn på Kristi säte i himlen.1 E.O.G. Turville-Petre tolkar Snorris uppdelning 
av ljus- respektive mörkalver som att det är två aspekter av fruktbarhet som åsyftas. Alverna 
är enligt Turville-Petre de döda, men samtidigt främjare av fruktbarheten, därav är de både 
fasansfulla och vackra att se på, likt två sidor av samma mynt.2    
      
Ókolnír omnämns i Vôluspá 37 som en ‘jättarnas gilleshall’, och kan ha en vidare innebörd 
än detta. Det kan vara av intresse att undersöka denna gilleshall närmare: 
 

Stóð fyr norðan,     á Niðavôllom, 
Salr ór gulli     Sindra ættar; 
Enn annarr stóð     á Ókólni, 
Biórsalr iôtuns,     enn sá Brimir heitir.3 
 
Där stod norrut på Nidavallar 
Sindreättens sal utav guld, 
en annan stod på Okolne, 
jättens gilleshall, jätten heter Brime.4 

 
Ókolnírs efterled m. kólnir betyder ungefär ‘där man blir kall’,  och Ókolnír betyder alltså det 
motsatta ‘där man inte blir kall’ och används ibland som heiti för hem. Att platsen sägs vara 
belägen hos jättarna, dvs. i Jôtunheimr kan tyckas märkligt med tanke på ordets härledning. 
Jôtunheimr omnämns annars i källorna som en karg, dyster och kall plats. Finnur Jónsson 
ansåg att ordet egentligen bör lyda ofkólnir ‘där det är lika kallt’. I samma vers omnämns att 
salen tillhör jätten Brimir, något som av Snorri Gylfaginning kap.52 istället felaktigt tolkats 
som en plats där det finns god dryck. Strofen nämner ytterligare en plats som kallas biórsalr 
vilket har tolkats som ‘ölhus’ eller ‘gildehus’ av Holtsmark. Det kan alltså tänkas som ett 
gildehus där jätten och hans män dricker. Vem är då denne jätte Brimir? Etymologiskt hör 
ordet samman med n. brim ‘bränning’, och då blir namnets innebörd ungefär ‘något som hör 
till bränningen’. Holtsmark har då tolkat detta som att det egentligen är Ægir som åsyftas, 
eftersom han är känd som asarnas ölbryggare (jmf. Lokasenna). Namnet Ókolnír kan troligen 
åsyfta gudens boning, den plats där havet inte fryser till. Holtsmark har föreslagit att Ókolnír 
och Biórsalr kan tänkas som två separata dödsriken, ett för de som dött på land och ett för de 
som dött i havet.5 Detta kan ju jämföras med vad jag ovan i samband med Rán diskuterade 
om att de drunknades dödsrike kan ses som en mytisk parallell till Valhôll, en festsal troligen 
i den mytiska föreställningen belägen under havet.     
 
 
 
 

                                                 
1 Holtsmark, 1964, s. 38. 
2 Turville-Petre, 1964, s. 231. 
3 V†luspá 37, Edda die Lieder...,1962, s. 8. 
4 Völvans spådom, Den poetiska Eddan, 1993, s. 47. 
5 Holtsmark, 1950, s. 51. 
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10. Niflheimr, Niflhel, Hvergelmir, Nástrônd är det fornnordiska ”helvetesföreställ-
ningar”? 
 
I Gylfaginning kap.4 och 5 berättar Snorri att en plats kallad Nifelheim fanns långt innan jor-
den skapades, och att brunnen Hvergelmir ligger i dess mitt. Från brunnen flyter floderna Svô 
l, Gunnþró, Fjôrm, Fimbulþul, Slíðr och Hríð, Sylgr och Ylgr, Víð, Leiptr och Gjôll som är 
närmast Helgrindr. Dessa floder kallas med ett namn för Élivágar. Niflheimr som är en isan-
de kall plats ligger på ett kosmiskt geografiskt plan beläget i norr, så att hettan från det i sö-
der belägna ”eldlandet” Muspellzheimr inte når fram då platserna separeras av Ginnungagap. 
I Gylfaginning kap.15 berättas att den tredje av världsträdet Yggdrasills rötter sträcker sig till 
Niflheimr, och under roten finns brunnen Hvergelmir. Draken Níðhôggr gnager på rotens 
ände. I Gylfaginning kap.34 är Niflheimr den värld som gudinnan Hel kastas in i av Óðínn, 
och den värld som hon ges makt över. I denna tolkning hos Snorri glider föreställningen om 
Niflheimr och Hel samman. Namnet Niflheimr betyder egentligen ‘den mörka världen’, och 
då det inte återfinns på annat håll i källorna och att Snorri förväxlar Niflheimr med Nifelhel, 
betyder det troligen att ordet Niflheimr är en av Snorris konstruktioner, men det betyder inte 
att den mytiska föreställningen ursprungligen behöver vara Snorris.1  
 
Niflhel återfinns i Vafþrúðnismál 43 där det beskrivs som den lägst belägna av världar, vil-
ken den vise jätten Vafþrúðnir skrytsamt berättar för Óðínn att han besökt i sin resa till samt-
liga världar och där han förvärvat sin visdom: 
 

Vafðrúðnir qvað: 
‛Frá iôtna rúnom    oc allra goða 
         ec kann segia satt, 
þvíat hvern hefi ec heim um komit; 
 nío kom ec heima    fyr Niflhel neðan, 
         hining deyja ór helio halir.’2 

 
Vaftrudne kvad: 
”Om gudars och resars runor vet jag 
att säga slikt som är sant, 
ty i varje värld har jag varit: 
jag fann nio visten nere i Nifelhel, 
dit ned komma de döda.”3 

 
Snorri berättar i Gylfaginning kap.4 att Niflhel är den nionde världen längst ned i Hel. I Gyl-
faginning kap.42 berättas att Þórr slog ihjäl en jätte så att han sändes ned till Niflhel, och där-
för aldrig mer skulle vistas i Jôtunheimr. Det berättas också i Baldrs draumar 2 att Óðínn red 
in i Niflhel på sin väg till Hel, och där mötte en hund som kommit från Hel. Niflhel är alltså 
en del av Hel, och av eddadikten Baldrs draumar att döma så verkar den vara belägen myck-
et nära och på vägen till Hels salar. Rudolf Simek menar att det är möjligt att Snorri med sin 
skildring förstärker detta dödsrike som en straffort i kristen mening. Den förkristna mytiska 
dödsrikesföreställningen saknade kristendomens straffsymbolik. Ordet Niflhel betyder när-
mast ‘det mörka/svarta Hel’ eller ‘Hels mörka boning’, och torde inte ha något med en före-
ställning om straff eller plågoort att göra.4 Niflhel kan tänkas åsyfta en andra sortens dödsrike 
dit den döda kommer från Hel, men kan samtidigt på ett mytiskt plan vara synonymt med 

                                                 
1 Simek, Niflheim,[1984] 2000, s. 232. 
2 Vafþruðnismál 43, Edda: die Lieder..., 1962, s. 53. 
3 Vaftrudnesmål 43, Den poetiska Eddan, 1993, s. 80. 
4 Niflhel, Simek, [1984] 2000, s. 232, Jónsson, 1931, s. 427, de Vries som ”unterwelt”, ”die dunkle höl-
le”, 1962, s. 409.  
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Hel. Snorri identifierar även Niflhel till ett underjordiskt dödsrike som är mörkt och svart, 
vilket ytterligare ger Niflhel en symbolisk och typisk kristen färgning.1  
 
Ett obehagligare skildrat dödsrike är Nástrônd som ordagrant betyder ‘likstranden’, vilket 
vittnar om vilken dyster plats det rör sig om.2 Nástrônd är en synnerligen obehaglig och 
skrämmande plats när den i Vôluspá 38-39 skildras på följande sätt: 
 

Sal sá hon standa    sólo fiarri, 
Nástrôndo á,    norðr horfa dyrr ; 
fello eitrdropar    inn um lióra, 
sá er undinn salr    orma hryggiom. 
 
Sá hon þar vaða    þunga strauma 
menn meinsvara    oc morðvarga, 
oc þannz annars glepr    eyrarúno; 
þas saug Níðhôggr    nai framgengna, 
sleit vargr vera -    vitoð er enn, eða hvat?3 

 
En sal ser hon stå, från solsidan fjärran, 
nere på Nastrand, mot norr vetter dörrn; 
etterdroppar föllo in genom rökfånget, 
huset är flätat av huggormars ryggar. 
 
Där såg hon i strida strömmar vada 
menedare och mordvargar; 
där sög Nidhögg de dödas lik, 
vargen slet män, vet ni nu eller ej?4  
 

Det mytiska Nástrônd är beläget i norr långt från den värmande solen, en mörk plats där sa-
lens dörr vetter mot norr, och vars tak består av giftormar som ständigt droppar etter över 
mördare och edsbrytare. Draken Níðhôggr suger (blod?) och äter de dömdas kroppar medan 
de förgäves kämpar i ormarnas giftflöde. I Gylfaginning kap.52 skildras en liknande före-
ställning om Nástrônd, och Snorri citerar samma strofer ur Vôluspá 38-39, men han har i sin 
text ett par tillägg. Nástrônd är en stor och ond sal. Ormryggarna är hopflätade som ett flät-
verkshus och draken placerar han i en ännu värre plats: brunnen Hvergelmir.  
 
Här, i Hvergelmir, plågar draken de dödas kroppar. Förmodligen har Snorri skilt Nástrônd 
från Hvergelmir för att de bättre ska passa in i hans kosmografiska världsbild. Hvergelmir 
betyder ungefär ‘den brusande kitteln’ och är i Grímnismál 26 upphovet till alla älvar eller 
floder, alltså av samma typ som Snorri ger brunnen i Gylfaginning kap.4. Hvergelmir kan 
alltså tolkas som en brunn, belägen under världsträdet, vilken är upphov till allt vatten, och 
som ständigt fylls på med vätskan som droppar från hjorten Eikþyrnirs horn. Enligt 
Grímnismál 34 ligger det många ormar under asken Yggdrasill, men det ges ingen som helst 
antydan om att det för den sakens skull rör sig om en eskatologisk straffort. I kristen lära om-
talas att det i Paradiset under livets träd fanns en källa varur de fyra stora floderna Nilen, Eu-
frats, Tigris och Ganges, hade sitt ursprung. Allt vatten härstammar alltså från denna källa. 
Holtsmark har tolkat parallellen som att det är tydligt att Snorri med sin bildning har inspire-
rats av denna kristna myt.5 Förmodligen har Snorri också valt att göra Hvergelmir till en es-

                                                 
1 de Vries, 1957, s. 377. 
2 Jónsson, Nástr†nd, 1931, s. 424. 
3 V†luspá 38-39, Edda: die Lieder..., 1962, s. 9. 
4 Völvans spådom 38-39, Den poetiska Eddan, 1972, s. 47. 
5 Holtsmark, 1964, s. 49. 
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katologisk straffort för att det stämmer bättre överens med en kristen helvetesskildring, där 
straffen blir värre i helvetet efter graden av synd. Snorri har i Gylfaginning kap.4 placerat 
Hvergelmir i Niflheims mitt, och från denna helvetesbrunn rinner allt vatten. I detta följer 
Snorri Grímnismál 27-28 vilka räknar upp namnen på alla floderna. Han gör det dock med ett 
annat syfte, hos Snorri rinner floderna i ”helvetet”, deras namn vittnar om deras våldsamma 
karaktär (se ovan).  
 
Holtsmark har tolkat detta som att Snorri i egenskap av skald och ordkonstnär, valt att asso-
ciera dessa floder med en vision om ett brusande och dånande helvete. Många av namnen 
associeras just till något som är våldsamt, ljudligt och farligt. Holtsmark tänker sig vidare att 
Snorri genom Hvergelmirs semantiska innebörd tolkat ordet som en slags mittpunkt i ett 
kokande, sjudande helvete. Förleden Hverr- betyder ‘källa’ och är det ord som allmänt bru-
kas för gejsrarna på Island, och Snorri hade sådana i närheten av sitt hem på Oddi och senare 
på Reykjaholt. Efterleden –gelmir tolkas i likhet med den sista sammansättningsleden i jätte-
namnen i Vafþrúðnismál 29 (Aurgelmir, Þrúðgelmir och Bergelmir). Hon jämför med älven 
Vaðgelmir beskriven i Reginsmál 4: 
 

”Ofrgiôld fá   gumna synir 
     þeir er Vaðgelmi vaða; 
ósaðra orða,   hverr er á annan lýgr, 
     of lengi leiða limar.”1 

 
Andvare kvad: 
”Tungt straff träffar de mänskor 
som vada i Vedgelmes vatten; 
lögnen den skjuter långa grenar 
då man ordar osant om andra.”2   

 
Ordet galmr ‘bröl’, kan också ha påverkat Snorri i hans vision om Hvergelmir vilket gör att 
Hvergelmir kan översättas som ‘den brölande källan’. Tankarna inom kristen myt med sva-
velsjön, Helvitis þyttr, i helvetets mitt ligger nära till hands. I Visio Pauli, Post. 269 står det 
”þueteus inferni, þat þyðiz þyttr helvitis”. En plats som för Snorri blir en naturlig ort för dra-
ken Nídhôggr omgiven av en ofantlig massa av ormar, detta har Snorri inspirerats till av 
Gríminsmál strof 32 och 34. Skillnaden är dock betydande eftersom draken och ormarna i 
Grímnismál inte befinner sig i brunnen, utan där beskrivs som belägna vid världsträdets röt-
ter. Hvergelmir som en eskatologisk straffort är därför troligen Snorris idé. Draken blir hos 
Snorri i det närmaste en synonym för självaste Satan som i denna straffort plågar syndarnas 
själar. Holtsmark menar att Snorris idé om att kombinera denna brunn med helvetets svavel-
sjö, inspirerats från den i hans närmiljö belägna gejsrar och den svavellukt som omgav des-
sa.3    
 
Som tidigare påpekats saknas motsvarighet till dödsriket som en straffort i fornnordisk döds-
rikesföreställning. Martin P:n Nilsson har i en studie över främst dödsrikesföreställningar i 
grekisk mytologi, funnit en liknande utveckling. Han menar att tanken om vedergällning i 
dödsriket saknades i tidig grekisk tro, men att den i skräckpropaganda använts av senare fö-
respråkare för moral och rättvisa bl.a. orficister. Samma tanke har här trätt in om ett dödsrike 
som en plats för belöningar för de som däremot levt ett dygdigt liv. Det är delvis från de gre-

                                                 
1 Reginsmál 4, Edda: die Lieder..., 1962, s. 174. 
2 Reginsmål 4, Den poetiska Eddan, 1972, s. 205.  
3 Holtsmark, 1964, s. 50. 
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kiska föreställningarna som kristna senare kom att influeras av.1 En tanke är att det i Norden 
förhöll sig på liknande sätt, att man i dödsrikesföreställningarna saknade tanken om veder-
gällning efter döden, och att det i Norden var den kristna traditionen som undervisade om 
detta. Belöningstanken verkar som vi tidigare sett vara förknippat med Valhôll, men av ett 
annat slag än kristendomen skulle acceptera, där var det en krigarelit, en aristokratisk elit 
som föreställde sig ett hinsides liv hos gudarna.  
 
Tanken att Snorri i dessa eskatologiska strafforter influerats av den kristna läran, har även 
undersökts av Anders Hultgård. Han menar att den uppbyggelselitteratur som förekom på 
Island under Snorris tid, och var känd av personer med hans bildning, uppvisade påtagliga 
likheter med Snorris föreställningar om ett paradis kontra helvete för den döde. Undersök-
ningen är till stor del språklig och det är, menar Hultgård, från denna litteratur som närvarar 
på nästan varje blad, som Snorri först och främst inspirerats från. Hultgård har främst valt att 
jämföra Snorris Edda med de isländska homilieböckerna.2 Det är så pass påtagligt att Snorri 
inspirerats av detta, att Hultgård sluter sig till att: 
 

Starka skäl talar alltså för att Snorre i sin beskrivning av goda och dåliga platser i den andra värl-
den har återgett gängse kristna föreställningar som han klätt i fornskandinavisk mytisk dräkt.3 

 
Trots de starka skälen till att se Snorris bild av dessa eskatologiska strafforter som färgade av 
kristen eskatologi, betyder det inte att detta återfinns i Snorris fornnordiska källor. Hultgård 
frågar sig varför Snorri valt att klä Gylfaginning med kristna föreställningar? Hans svar är att 
det för Snorri förmodligen rörde sig om mycket personliga skäl. Snorri ville förmodligen inte 
dra en skarp gräns mellan en förkristen och en kristen religion, och har därför valt att visa hur 
delar av den förkristna religionen på ett enkelt sätt kunde överföras in i den kristna kulturen. 
Genom att göra så visade Snorri att delar av den gamla religionen fortfarande var aktuella, 
och ville inte nedvärdera dessa även om han inte själv trodde på alla dess myter. Kristna tan-
kar om himmel och helvete har alltså fått en inhemsk mytisk dräkt av Snorri enligt Hultgård.4 
Jag instämmer med Hultgård, hans hypotes om att Snorri valt att försiktigt iklä kristna tankar 
i ett fornnordiskt mytsystem är mycket tilltalande. Det bör i i vilket fall inte uteslutas att detta 
kan ha skett hos Snorri, hans kristna bildning kan ha fått honom att medvetet eller omedvetet 
tolka de förkristna myterna utifrån kristna eskatologiska föreställningar.   
 
 
11. Ódáinsakr, Undensakre, Ymisland och Glaesisvellir 
 
I fornaldarsagan Hervarsaga (i U-redigeringen), berättas det om en plats i kung Guðmunds 
rike som i ordalag påminner om en paradisskildring. Riket hette Glæsvellir, här låg Òdáin-
sakr, och flera forskare menar att det är en nordisk kristen paradisbeskrivning som återges.5 
Ódáinsakr betyder ungefär ‘de odövas fält’ eller ‘odödas åker’, och påminner om grekiska 
beskrivningar av de Elyseiska fälten.6 

                                                 
1 Nilsson, 1963, s.46ff.  
2 Hultgård, 1999, s. 115ff. 
3 Hultgård, 1999, s. 117. 
4 Hultgård, 1999, s. 121. 
5 Turville-Petre, 1964, s. 32, de Vries, 1957, s. 284. 
6 de Vries, 1957, s. 285., Lincoln räknar upp tre alternativa tolkningar ”Field of Immortals”, ”Southeas-
tern Field” och ”Field of the Underworld”, men menar att inget av dessa förslag är tillfredställande, Lin-
coln, 1991, s. 36., Simek översätter namnet till ”Field of the living”, Simek, Ódáinsakr, [1984] 2000, s. 
239., Ellis-Davidson med ”Field of the Undead”, 1998b, II, s. 143., Rudolf Munch ger förslaget ”Under-
jorden”, baserat på att det bör anknyta till ett underjordiskt dödsrike, Munch, 1904, s. 67ff.  
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It is written in old books that to the north of Gandvik was called Jôtunheim, and Ymisland was in the 
south in the middle of Halgoland. Before the Turks and men of Asia came to the Northland, giants 
and some demi-giants inhabited the northern regions. Then there was a great intermingling of 
peoples. The giants seized for themselves women from Mannheim, and some gave their daughters 
thither. Guðmund is the name of the ruler of Jôtunheim. His dwelling is at Grund in the district of 
Glasisvellir. He was a powerful man and wise, and he and all his men were so old that they outlived 
many generations. Therefore, heathen men believed that Ódáinsakr must be in his kingdom, the 
place in which sickness and old age depart from every man who comes there, and no one is 
permitted to die. After the death of Guðmund, men sacrificed to him and called him their god.1   

 
Bruce Lincoln menar att denna skildring ändå inte kan avse att Ódáinsakr verkligen låg belä-
get i Guðmundrs rike. Detta på grund av att texten (ovan) faktiskt tar avstånd från denna tan-
ke. I texten sägs det att i Ódáinsakr kan ingen man dö, medan den i nästa mening hänvisar till 
Guðmundrs död. Vid en närmare inspektion av texten finner vi att Ódáinsakr inte alls låg 
beläget i Jôtunheimr, bara att ”hedniska män trodde detta”. Lincoln menar att de måste ha 
tagit miste på detta eftersom Guðmundr de facto dör. Han menar att även om man skulle ar-
gumentera för att detta missförstånd kan förklaras genom att författaren var kristen, och ville 
ge sken av vidskeplighet är argumentet inte hållbart. Jôtunheimr är beläget i norr enligt den 
norröna litteraturen, och om Ódáinsakr är beläget där så får vi anta att detta rike också är be-
läget i norr. I en annan fornaldrarsaga, Eireks saga viðfôrla, beskrivs Eirikrs sökande efter 
detta mytiska rike. Han beger sig dit från Norge och färdas på sin väg söderut, genom Dan-
mark och sedan vidare till Konstantinopel (Miklagård). Här rådfrågar konung Eirikr om 
vägen till Ódáinsakr: 
 

Eirekr mælti: “Hvar er sá stáðr, er Ódáinsakr heitir?” Konungr segir: “Paradisum köllum vér svá 
eðr jörð lifandi.” Eirekr mælti: “Hvar er sá staðr?” Konungr segir: “Í austr er land frá Indálandi 
hinu yzta.”2 

 
Eirik asked: ”Where is the place which is called Ódáinsakr?” 
The king said: ”We call this ‘Paradise’, or ‘the land of the living.’”  
Eirik asked: “Where is this place?” 
The king said: “In the east is this land, furthest from India.”3          

 
Eirikr följer kungens vägbeskrivning och reser sydöst om Indien där han slutligen når vad 
han tror är Ódáinsakr. Den kristna sagaförfattaren lägger dock till att Paradiset ligger bortom 
Ódáinsakr, det är inte av denna värld.4 Alltså kan man uppfatta Ódáinsakr dels som ett myck-
et jordiskt paradis, en plats där man slipper frukta att dö och där sjukdomar inte existerar. Det 
är också ett lyckorike där det varken fattas mat eller dryck. Britt-Mari Näsström har, liksom 
tidigare forskare (se nedan), påtalat likheten mellan föreställningen om lyckoriket Ódáinsakr 
och Valhôll. Det är en förkristen dödsrikesföreställning som återges. I båda rikena finns det 
gott om mat och dryck. Valhôlls Iðavôllr ‘det evigt grönskande fältet’, vilket också beskrivs 
som grœnar heima goða, ‘gudarnas gröna hem’ är påfallande likt. Näsström menar att denna 
inblick i en förkristen dödsrikesföreställning även ligger till grund för berättelser om berg-
tagna män och kvinnor. Dessa kristna berättelser har dock ett didaktiskt syfte, här poängteras 
att vistelsen i dessa lyckoriken är farlig för själens frälsning, och att det då kan påverka möj-
ligheten att få vistas i det kristna paradiset, vilket naturligtvis ges en mer upphöjd och bety-
                                                 
1 The Saga of King Heidrek the Wise, 1960, s. 66. 
2 Eireks saga viðf†rla, Flateyjarbók. Fyrsta bindi. 1944, s. 33. 
3 Lincoln, 1991, s. 37. Bruce Lincoln har översatt Ódáinsakr galet, då det inte betyder ‘de odödligas åker’ 
utan snarare ‘de ohörandes åker’ eller ‘de odödas åker’, jmfr. Jan de Vries som översätter det med ”das 
Gefilde der Unverstorbenen”, de Vries 1957, s. 285. 
4 Lincoln, 1991, s. 36f. 
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dande status.1 Rudolf Simek utesluter inte att Ódáinsakr ursprungligen kan ha varit ett för-
kristen föreställning, men anser att då vi idag inte känner till mer än vad som återges i förhål-
landevis sena källor, återger källorna utan tvivel en kristen tolkning av Ódáinsakr.2      
 
Undersakre/Undensakre förekommer som ett namn på ett rike hos Saxo i fjärde boken av 
Gesta Danorum: 
 

Fiallerum Scaniæ præfectum exilio adegit; quem ad locum, cui Undensakre nomen est, nostris ig-
notum populis, concessisse est fama.3  

 
He forced into exile the governor of Scania, Fialler, who, so the story goes, withdrew to a place 
called Undensakre, which is unknown to our people.4 

 
H.R. Ellis-Davidson, och flera med henne, har tolkat detta som ett missförstånd hos Saxo, då 
han förmodligen med ordet syftar på Ódáinsakr. Detta rike är som vi sett ovan, associerat 
med kung Guðmundr vilken Saxo introducerar först i sin åttonde bok.5 En svårighet att för-
ena dessa två namn (Ódáinsakr-Undensakre) är att det saknas en tillfredställande etymologi, 
om de båda återgår på en gemensam förkristen föreställning så har benämningarna glidit isär. 
De påminner dock till sitt väsen om kristen paradisföreställning, uppblandad med iriska pa-
radisföreställningar.6 Ellis-Davidson menar att förklaringen till Glaesisvellirs utformning kan 
förklaras av just det iriska inflytandet i sagalitteraturens föreställningsvärld, likheten är stor 
menar hon, mellan Guðmunds rike och den iriska föreställningen om ”ungdomens land” styrt 
av Manannán.7 Christopher Tolkien menar att namnet Ódáinsakr kommer av ett isländskt 
ortnamn, vilket återfinns i en reseskildring från 1700-talet där det är ett ortnamn som fått sitt 
namn av de läkande örter som växte på platsen, ett liknande namn finns också upptecknat 
från Norge.8   
 
Rudolf Simek menar att beskrivningen av Ódáinsakr troligen är starkt påverkad av kristna 
tankegångar. Den beskrivning som ges i den unga fornaldarsagan Eiríks saga víðfôrla inne-
håller starka inslag av religions-didaktiska kristna karaktär, vilket framgår av författarens 
angivna källor. Ódáinsakr framställs således som ett slags paradisus terrestris. Beskrivning-
en i Hervarar saga är troligen influerad av encyklopedisk litteratur, eftersom den omtalar en 
ras med tvåhundraåriga människor något som är vanligt i denna typ av litteratur. Simek me-
nar vidare att det råder en diskrepans för moderna läsare mellan framställningarna: den ena 
placerar riket långt till öster förbi Indien, den andra någonstans som motsvaras av dagens 
Sibirien.9 Han menar vidare: 
 

Whether the mediaeval authors saw a discrepancy between the two descriptions is more difficult to 
decide; both the localisation of Ódáinsakr in Glæsvellir and the mention of the longevity of its in-
habitans suggest that it was counted among the fabulous countries of mediaeval geography, which 
were traditionally understood to be situated in India and are depicted on the maps of northern 
Asia. Therefore the descriptions in Hervarar saga and Eiríks saga may not have been at all cons-
picous to the mediaeval mind. And if one would try to visualize the position of Ódáinsakr by ente-

                                                 
1 Näsström, 1998, s. 126. 
2 Simek, Ódáinsakr, [1984] 2000, s. 239. 
3 Saxonis Grammatici, Historia Danica, Liber IV, 1839, s. 160. 
4 Saxo Grammaticus, History of the Danes, book IV, [1979-80] 2002, s. 100.  
5 Ellis-Davidson, 2002 [1979-80], II, s.66.  
6 Nordberg, 2003, s. 34. 
7 Ellis-Davidson, 1988, s. 185ff., även Simpson har påtalat dessa likheter, fornaldarsagornas från iriska 
källor, Simpson 1966, s.1ff.  
8 Tolkien, Christopher, The Saga of King Heidrek the Wise, 1960, s. 86. 
9 Simek, 1986, s. 267ff. 
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ring it on a mediaeval map of the T-type, a somewhat generous assignation somewhere in north-
eastern Asia by the shores of the ocean would probably meet both descriptions.1   

 
Att det rör sig om en medeltida tolkning för en jordisk paradisföreställning är väldigt trolig. 
Helle Jensen som analyserat handskrifterna av Eiríks saga víðfôrla menar att föreställningen 
om Ódáinsakr med all sannolikhet är påverkad av andra kulturer än den fornnordiska, och att 
det alltså inte rör sig om en genuin fornnordisk dödsrikesföreställning. En stor anledning till 
detta är likheten med medeltida visionslitteratur och texter som omnämner Ódáinsakr är stor 
och att källorna är förhållandevis unga.2 Saxos Undensakre utgör ett undantag i tidsbestäm-
melse, men kan förklaras genom att han var väl förtrogen och påverkad av kontinental kristen 
och klassisk litteratur. 
 

Begrebet Ódáins akr/Undensakre, der ikke forekommer i andre end de ovf. nævnte middelalderlige 
kilder [Hervarar saga, Halfdanar saga Eysteinssonar och Eiríks saga víðfôrla], har allerede fra 
17.årh. været genstand for videnskabelig interesse, uden at det dog er lykkedes at nå til klarhed 
over, om der bag disse dobbeltformer ligger en nordisk hendensk forestillning om et udødligheds-
rige eller om vi snarere har at gøre med en lærd idé, inspireret af forestillinger fra andre kulturer. 
Som følge af Esv’s identificering af Ódáins akr med den kristne forestillningsverdens paradis kan 
sagaen ikke tillægges kildeværdi i forbindelse med en nærmere bestemmelse af dette begreb i en 
nordisk mytologisk sammanhæng. 3 

 
Guðmundrs rike heter Glaesisvellir, vilket troligen betyder ‘de glänsande fälten’, avlett ur 
förleden Glœsis ‘bärnsten, glas’, och efterleden vellir ‘fält’.4 Glœsis återkommer i en tradi-
tion av Pytheas av Massilia från 300-talet f.v.t., i form av Glesiae eller Glaesaria, vilket är en 
glimmande ö där de döda tänks bo. Språkligt ansluter namnet till andra orter i den fornnor-
diska mytvärlden som Glasislundr, Glasir och Glaðsheim.5 Detta dödsrike beskrivs i elyseis-
ka former och omnämns i ett flertal fornaldrarsagor; Hervarar saga kap.1, Þórsteins þáttr 
bæjarmagns kap.5, 11, 12, Helga þáttr Þórissonar kap.1-3, Samsons saga kap.22, Bosa saga 
kap.7, 8, 10, 14 och 16. Märkligt är att detta rike, eller Guðmundr som dess konung, inte om-
nämns vare sig hos Snorri, i eddadikterna eller i skaldediktningen. Möjligen kan det vara en 
sen föreställning, eller så fångade det aldrig diktarnas intresse. Rudolf Simek utesluter inte att 
det kan röra sig om en nordisk tolkning av det bibliska terra illuminata från Upp.18:1 (vilket 
blev till ‘de glittrande fälten’), eller att det är en litterär skapelse under 1200 - 1300-talen som 
Ymisland och Risaland.6  
 
I Helgakviða Hjôrvarðssonar I får vi veta att kung Hjôrvardr vistas på något som kallas    
Glasislundr ‘den skinande lunden’. Ett namn som är påfallande likt Glaesisvellir. De verkar 
tyda på att dessa föreställningar hör samman i en föreställning om ett skinande, glänsande 
mytiskt rike. Framför Valhôll finner vi dessutom, enligt Snorri Skáldskaparmál kap.34,    
lunden Glasir ‘det skinande’, där det växer träd med gyllene blad. Glasir förekommer också i 
Bjarkamál från 900-talet, men här är det osäker vad som åsyftas. Rudolf Simek föreslår att 
Snorri kan ha inspirerats av föreställningen om Glaesisvellir, och efter detta exempel inspire-
rats till en föreställning om en gyllene skog.7 Andreas Nordberg anser att det inte går att för-
neka ett semantiskt samband mellan Valhôlls Glasir och fornaldarsagornas Glaesisvellir. 

                                                 
1 Simek, 1986, s. 270. 
2 Jensen, Eiríks saga víðf†rla, Editiones Arnamagnæanæ, series B vol 29, 1983, s. XVIII – XIX. 
3 Jensen, Eiríks saga víðf†rla, Editiones Arnamagnæanæ, series B vol 29, 1983, s. XVIII – XIX. 
4 Näsström, 1998, s. 125. 
5 Nordberg, 2003, s. 31. 
6 Simek, 1986, s. 265. 
7 Simek, Glasir och Glaesisvellir, [1984] 2000, s. 112f. 
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Sambandet bör betraktas som att båda föreställningarna upptagit varianter av samma narrati-
va motiv med glänsande orter i den mytiska världen.1  
 
I Flateyarbók berättelse Helgi þáttr Þorisonar, får vi får läsa om hur Helgi Thorisson som 
brukade bedriva handel med samerna, en dag går vilse i en skog ute i Finnmarken. Där möter 
han tolv vackra unga kvinnor, klädda i rött och ridande på mycket fina och smyckade hästar. 
Sagan säger att de var kung Guðmunds döttrar. De steg av sina hästar och slog upp ett tält där 
tältstängerna var av guld med gyllene huvuden. De tog fram fat, bägare och skålar tillverkade 
av guld och silver, sedan bjöd de Helgi på en festmåltid. Han tillbringade tre nätter i sällskap 
med den som hette Ingeborg, vilken han tyckte var vackrare än de andra, och fick dyrbara 
gåvor av guld och silver när han åter begav sig hem, eftersom vädret klarnat. Nästa jul röva-
des Helgi bort av två män i samband med ett oväder, som åter förde honom till Ingeborg. 
Helgis familj trodde att han blivit bortförd av onda makter och sökte hjälp hos kung Óláfr 
Tryggvason som då lovade att be för Helgi. Kungen bad för Helgi var dag, och ett år senare 
kom Helgi till kungen i sällskap med två män som båda kallade sig för Grimr. De förde med 
sig två gyllene dryckeshorn som gåva till kungen, och sa att de var från Guðmundr av Glae-
sisvellir. När kungens biskopar välsignade drycken i dessa horn, blev Grimr och Grimr van-
sinniga, eftersom det gift dessa innehöll drivits ut. De försvann efter att ha försänkt hallen i 
ett mörker och tog Helgi med sig, och efter sig lämnade de tre döda av kungens män. Nästa 
jul återvände Helgi igen, men var nu blind, och när kungen undrade vad som hänt svarade 
han att Guðmunds döttrar stuckit ut hans ögon i ilska över att Ingeborg förstått att kungens 
böner var starkare än hennes makt. Helgi bad att få stanna hos kungen hellre än att resa hem 
till sin familj. I denna saga framträder Guðmunds Glaesisvellir närmast som ett till kristen-
domen fientligt sinnat rike, en hednisk plats och motpol mot den kristna världen.2  
 
Britt-Mari Näsström anser att berättelsen är en klart nordisk variant av berättelsen om ridda-
ren Tannhäuser, vilken lockades in i berget av Venus. Han lyckas ta sig ut och uppsöker på-
ven för att få absolution för sin okristna vistelse. Enligt påven var detta omöjligt, lika omöj-
ligt som att påvens stav skulle grönska, vilket dock senare skedde och Tannhäuser blev därpå 
munk. Näsström påtalar att liknande berättelser även finns i ett par skotska ballader, Thomas 
Rhymer och Tam Lin. Motivet kan förmodligen spåras tillbaka till keltiska berättelser och den 
keltiska sagosamlingen Mabinogion från 1000-talet. Helgi þáttr Þorisonars huvudmotiv, 
räddningen från det hedniska paradisets jordiska frestelser till den moraliska kristna väg som 
leder till det kristna paradiset, liknar dessa berättelser. Näsström menar därmed att den onde 
Guðmund av Glaesisvellir och den gode kung Óláf Tryggvason står som två motsatta poler i 
kampen om Helgis själ, samtidigt som de representerar och utgör två helt skilda tankesystem 
om ett hinsides liv och dess paradisföreställning.3   
 
Gustav Neckel var tidigt inne på en tanke där han ansåg att Glaesisvellir och Ódáinsakr upp-
gick i föreställningen om Valhôll. De som visats på Ódáinsakr är ”icke-döda”, dvs. de befin-
ner sig mellan död och levande. Dessa identifierades av Neckel med einherjarna som skulle 
leva i detta tillstånd fram till ragnarök. Detta var också en förklaring till lunden Glasir, vilken 
han såg som att den uppgick i förleden till Glaesisvellir. Sammansmältningen av föreställ-
ningen om Glaesisvellir/Ódáinsakr och Valhôll, var sekundär. Valhôll var till en början en 
mytisk projektion av slagfältet, vilket gled samman med föreställningen om ett grönskande 

                                                 
1 Nordberg, 2003, s. 31. 
2 Ellis-Davidson, 1988, 185f., Näsström, 1998, s. 122f. 
3 Näsström, 1998, s. 123ff. 
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paradis. Därav drog Neckel slutsatsen att Valhôll i den mytiska föreställningen kom att ligga 
beläget på Glaesisvellir.1  
 
Bruce Lincoln har i en studie lagt stor vikt vid Ymisland (se citat ovan). Det är förleden, 
Ymis- i detta namn som främst fångat hans uppmärksamhet, då han menar att det är en geni-
tiv form av namnet Ýmir. Ýmir betyder ‘tvilling’, och i ett större indoeuropeiskt mönster är 
det besläktat med iriska emon, sanskrit Yama, iranska Yima, vilka alla ska gå tillbaka på ett 
protoindoeuropeiskt *Yemo med betydelsen ‘tvilling/tvillingpar’. Den vediska Yama, döda-
des av sin tvillingbror Manu, och blev då härskare över himmelsriket där han tog emot de 
dödas själar. Även om källorna inte berättar att Yima var härskare av ett dödsrike efter sin 
död, anser ändå Lincoln detta på grund av språkliga skäl. I iriska paradisföreställningar finns 
en Emain Ablach. Detta betyder ‘tvillingen av äppelträdgården’. Härskaren sägs vara Donn, 
men detta tolkar Lincoln som en keltisk tolkning av det urindoeuropeiska *Yemo. Denne 
*Yemo bör alltså, enligt Lincoln, blivit offrad och ur vars kropp världen skapades. Han var 
först att dö och blev därmed härskare av ett hinsides paradis. I fornnordisk myt är det urjätten 
Ymir som offras för att skapa världen. Lincoln menar att anledningen till att det i Hervarar-
saga inte är Ymir som styr i paradiset beror på att han trängts undan av Guðmundr som 
härskare över de döda. Yamas rike var ett rike beläget i söder, och detta menar Lincoln 
stämmer väl överens med uppgiften i Hervararsaga, där Ymisland ligger beläget söder om Jô 
tunheim (vilket är beläget i norr).2 Hans slutsats blir alltså: 
 

And Ymir, whose name literally means ”twin,” like emon and Yama, being derived from *Yemo, 
is the sacrificial victim from whose body the earth was made in the Old Norse cosmogonic 
account, which closely adheres to the ancient Indo-European pattern. If the conclusions we have 
drawn are correct, it is thus not Guðmund who was king of the paradise, but Ymir, “the twin,” first 
to die and first of the dead.3      

 
Jag kan tycka att denna tolkning känns aningen ansträngd. Inga andra källor tycks styrka 
denna teori, och Hervararsagan är av förhållandevis sent datum.  
 
 
 
DEL III: Övriga föreställningar om döden 
 
12. Baldrs död och Ibn Fadlans begravningsskildring 
 
Myten om hur asaguden Baldr dör återfinns mest utförligt i Snorris Gylfaginning kap.49, 
men olika eddadikter återger händelsen; Vôluspá 31-33, Baldrs draumar 11 och Lokasenna 
28. Snorri anger att han stödjer sig på Ulfr Uggason´s dikt Húsdrápa, vilken beskriver träsni-
dade mytologiska scener i en 900-tals gästabudssal, guldbrakteatrar från 400- och 500-talet 
uppvisar motiv som har tolkats som Baldrs död.4  
 
Händelseförloppet i Gylfaginning kap.49 tar vid då Loki lurar den blinde Hôðr att skjuta en 
mistel mot sin broder Baldr. Detta efter att Loki förvissat sig om att denne växt är det enda 
som kan dräpa guden. Baldr dör och Snorri menar att det var den största olyckan som någon-
sin drabbat gudarna och mänskligheten. Platsen var fredad så någon hämnd kunde inte krä-
vas. Gudarna brast då ut i gråt och blev handlingsförlamade. Frigg tog efter en stund till orda 
                                                 
1 Neckel, 1913, s. 65ff. 
2 Frågan tas upp i två essäer, Lincoln, 1992, s. 23ff. och 32ff. 
3 Lincoln, 1992, s. 37. 
4 Simek, Baldr´s death, [1984] 2000, s. 30. 
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och sa att den som ville ha all hennes kärlek och ynnest skulle rida på helvägar till Hel och 
erbjuda gudinnan lösen för Baldr om hon lät Baldr återvända till Asgård. Óðínns son 
Hermóðr erbjöd sig och fick då låna Sleipnir, sin faders åttabenta häst, och red iväg. Asarna 
tog då Baldrs kropp och förde det till havet. Gudarna ville lägga Baldr på hans skepp Hring-
horni (det största av alla skepp), och ordna hans gravbål på detta. När de försökte skjuta ut 
skeppet kunde de inte rubba det. Då sände de efter jättinnan Hyrrokkin från Jôtunheimr vil-
ken kom ridande på en varg med huggormar som tyglar. Hon steg av sin varg och då kallade 
Óðínn på fyra bärsärkar som skulle hålla den, men den var för stark så de var tvungna att fäl-
la den till marken. Hyrrokkinn gick fram till skeppet och tog tag i det och med första försöket 
drog hon ut det med sådan kraft att marken skakade och eld slog upp ur syllarna. Þórr blev då 
rasande och ville dräpa henne men hejdades av de andra gudarna. Baldrs lik bars därefter ut 
och lades på skeppet. Nanna, Baldrs hustru, blev då så bedrövad att hon dog av sorg och la-
des bredvid honom. Därpå tände gudarna eld på bålet och Þórr vigde det med sin hammare. 
Dvärgen Litr sprang framför honom och han sparkade då in denne i elden. Snorri berättar att 
många kom till bålet. Óðínn med sina korpar, Frigg, valkyrjorna, Freyr, Freyja, Heimdallr 
samt en stor mängd jättar var där. Óðínn lade ringen Draupnir på bålet man ledde även 
Baldrs häst med full utrustning på detta. Óðínn sände iväg Hermóðr att rida till Hel och för-
må henne att sända tillbaka Baldr till gudarna. Hel sa till Hermóðr att Baldr återvänder om 
alla i världen, levande som döda gråter för honom. Nästan alla, inklusive träd och stenar grät 
för honom men det var en som vägrade och det var Þókk, som Snorri säger är en förklädd 
Loki.1  
 
Det har skrivits väldigt mycket om Baldr, och då större delen av detta faller utanför mitt syfte 
nöjer jag mig med att återge ett par intressanta teorier. Lotte Motz menar att Hyrrokinn inte 
alls är en jättinna, hon är en parallell till Helgi Hjôrvarðssons fylgja. Hon menar då att Hyr-
rokkinn borde vara Baldrs fylgja och att hon här utför en sista tjänst för honom.2 Anatoly 
Liberman håller med om detta, och menar då att hon troligen drar ut skeppet istället för att 
skjuta ut det. Hon försvinner ned i havet tillsammans med den gud som hon misslyckades 
med att försvara. Samtidigt menar Liberman att Litr borde vara hans emanation, då det bara 
kan finnas en fylgja. Litr betyder ‘färg’, och passar därför enligt Liberman som gudens tjäna-
re och anser att det borde finnas en äldre myt bakom relationen Baldr-Litr3. John Lindow 
menar däremot att Hyrrokkinn är en underordnad jättinna, som kallas in för att göra asarnas 
arbete, så att de kan fullfölja sin begravningsritual.4 Jag håller med Lindow i detta resone-
mang, men förvånas samtidigt av att ingen fäst någon större vikt vid Snorris redogörelse för 
bärsärkar vid platsen. Var kommer dessa ifrån? Ingår dessa i skaran av einherjar som Snorri 
tidigare nämnt? Troligen är det så, även om jag tror att det lika gärna kan röra sig om mytiska 
ulfheðnar eller bärsärkar. Motz har också kommenterat varför Baldr inte kan återvända från 
Hel. Hon söker paralleller i Orientens mytologier, t.ex. den om den egyptiske guden Osiris 
död. Motz menar att gudar som styr över ett dödsrike inte återlämnar de döda, gudarnas makt 
ökar med antalet döda och de levande får i gengäld deras beskydd.5  
 
I Vafþrúðnismál 54 besegrar Óðínn Vafþruðnir i en kunskapstävling med en fråga som allu-
derar med myten om Baldrs död, Óðínn frågar vad han viskade i örat på Baldr när denne la-
des på bålet. Ingen kan veta svaret på en sådan fråga. En del forskare har försökt, så menar 

                                                 
1 Gylfaginning kap.49, Snorres Edda, 1997, s. 80f. 
2 Motz, 1991, s. 111. 
3 Liberman, 2004, s. 44. 
4 Lindow, 1997, s. 88. 
5 Motz, 1991, s. 103ff. 
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t.ex. Helge Rosén att svaret bör finnas i hur olika kulturer samtalat med den döde. Han gör en 
stor komparativ undersökning vilken slutligen leder honom till slutsatsen: 
 

Den hypotes, som därför bäst synes förklara den uppställda frågan, är, att Odins viskning i Balders 
öra är en svarsägen, som vill förklara orsaken till ett i Norden vanligt bruk att i viskande ton bedja 
den döde att ej gå igen. Att det är just Odin som utför handlingen, bör ej förvåna.1 

 
Slutsatsen är märklig då den grundar sig i rädslan för gengångare. Detta skulle förklara en 
dödsritual bland människor, men knappast bland gudar. Varför skulle Óðínn som gjort sig så 
stor möda att få tillbaka sin son, samtidigt försöka få honom att stanna i Hel? Liberman före-
slår istället att det kan röra sig om en gåta ställd av Óðínn som faktiskt inte har något svar 
eller att han egentligen inte viskade något alls i sonens öra. Slutsatsen är dock att ”the living 
are not supposed to know the secrets of the dead”.2    
  
Hilda R. Ellis-Davidson jämför Snorris redogörelse av Baldrs död med den som ges av Saxo. 
Hon menar att tidiga skalder har använt Baldr som en kenning för krigare, och att det är den 
betydelsen Saxo förmedlar, som då sägs vara av ”himmelsk härkomst”. I Saxos skildring är 
den övernaturliga världen med, men det rör sig inte om någon mytisk gudavärld som den vi 
möter hos Snorri.3 Hos Saxo får Baldr hjälp av övernaturliga kvinnor, troligen valkyrjor, som 
förser honom med en speciell föda som gör honom oövervinnlig. Även Høther (motsvarar 
nordiska Hôðr), vilken här inte är hans bror, får hjälp av dessa kvinnor då de ger honom råd 
och ett magiskt bälte. Både Baldr och Høther är ute efter den vackra jungfrun Nanna. Valkyr-
jorna berättar för Høther att Baldr bara kan dräpas med ett speciellt svärd som vakas av en 
satyr på en mystisk kall och mörk plats, vilket troligen avser underjorden. Ett flertal strider 
bryter ut mellan dem. Baldr, som har stöd av gudarna, drivs till slut på flykten och Høther 
gifter sig med Nanna. Baldr drabbas av sorg och färdas omkring på en vagn innan de två fi-
enderna slutligen möts i ett avgörande slag, men nu har Høther förvärvat det magiska svärdet 
efter att ha dödat satyren med sitt spjut, och ger Baldr ett rejält banesår. Baldr får i en dröm 
en uppenbarelse av dödsgudinnan Prosperina (bör motsvara nordiska Hel) som säger att hon 
kommer att ha honom i sin famn inom tre dagar. Striderna fortsätter, Baldr kämpar från sin 
bår, men efter tre dagar avlider han av sitt sår. Han får en kunglig begravning i en stor grav-
hög. Óðínn möts av budet och beslutar sig för att hämnas.4 Ellis-Davidson påpekar att vi här 
har två olika versioner av Baldrs död, påverkade av skilda traditioner på Island och i Dan-
mark. Det finns likheter och skillnader mellan de olika versionerna. En intressant detalj, som 
Ellis-Davidson framhåller, är att det går tre dagar mellan hugget från Høthers banehugg tills 
Baldr avlider. Detta kan tyda på att en kamp mellan olika makter utkämpades om Baldrs ande 
under denna tid. Óðínn blir i båda versionerna bestört över Baldrs död. Misteln är det enda 
som kan dräpa Baldr i Snorris berättelse, hos Saxo ett svärd, vilket enligt Ellis-Davidson kan 
ha en parallell i det i andra hjältesagor nämnda svärdet Misteltein. Nanna är också förekom-
mande i båda utformningarna men är hos Saxo Høthers maka, istället för Baldrs hos Snorri. 
Baldr är hos Saxo och Snorri Óðínns son, hos den ena en halvgud hos den andre en gud, me-
dan Hôðr hos Snorri är hans gudomliga bror men hos Saxo en människa. Hos Snorri bränns 
Baldr på sitt skepp. Saxo omnämner tidigare i bok tre att kungar vanligtvis bränns på skepp. 
Ellis-Davidson har stött sig på ett arbete av de Vries, vilket redogör för starka skäl till att my-
ten om Baldrs död bygger på en krets av berättelser om guden, snarare än myter om den dö-
ende guden. Ellis-Davidson pekar på en episod i Beowulf som omnämner en strid mellan två 

                                                 
1 Rosén, 1918, s. 127. 
2 Liberman, 2004, s. 45ff. 
3 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 184. 
4 Saxo Grammaticus, The History of the Danes, Book III, [1979-80] 2002, s. 69ff. 
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kungasöner Herebeald och Haethcyn, där den ena skjuter ihjäl den andre med en pil. Namnen 
påminner om den nordiska varianten och kan vara en anglosaxisk version av myten menar 
Ellis-Davidson. Baldr kanske inte alls från början ansågs vara en gud, utan snarare en mytisk 
hjälte som med tiden upptagits till en gud, och senare med Snorris bearbetning fått en fram-
trädande roll i den eskatologiska föreställningen.1 
        
Den arabiska diplomaten Ibn Fadlan från Bagdad blev i sina resor vittne till hur ruserna be-
gravde sin hövding vid Volga, någon gång mellan åren 921 eller 922. Dessa ruser var av en 
blandad etnisk identitet, men deras hövdingar var skandinaver. Det vittnesmål Ibn Fadlan ger 
är av stor vikt för historiker och religionshistoriker, och även om han själv inte förstod vad 
som sades vid begravningen, måste han ha haft en duktig tolk vid sin sida. Det går inte att 
utesluta slaviska influenser i denna begravningsritual, och Ibn Fadlan, som en utomstående 
kanske inte förstod allt han såg. Det bör dock tilläggas att han visar ett stort intresse under 
hela processen och visar stor religiös tolerans. Hans berättelse finns inte bevarad i original, 
men den har skrivits av flera gånger. John McKinnell har jämfört Ibn Fadlans Risala med 
Snorris berättelse om Baldrs begravningsritual, och funnit en hel del intressanta likheter. Ut-
går vi ifrån Snorris skildring i Gylfaginning kap.49 så kan följande punkter jämföras efter 
McKinnell2: 
 

1. Den dödes kropp placeras på skeppet först innan den bränns i båda versionerna. 
2. Nannas dör av sorg, och behöver därmed inte offras så som flickan i Ibn Fadlans 

skildring måste göras. Hon är dock frivillig och kanske kan man tala om att hon dör 
med och för sin herre. 

3. Hos Ibn Fadlan dödas två hästar, en hund, två kor, en höna och en tupp. Dessa place-
ras bredvid den döde hövdingen. Fyra män stryper slavinnan till döds medan ”döds-
ängeln” hugger henne. I Gylfaginning leds Baldrs häst på hans skepp Hringhorni, och 
fyra bärsärkar kämpar med Hyrrokkins varg, hennes riddjur. Här menar McKinnell att 
det kan vara en parallell till de fyra män som stryper slavinnan. 

4. I Gylfaginning är det Hyrrokkinn, vars namn betyder ‘den som blev skrumpen/bränd 
av eld’, som drar ut skeppet i vattnet. Hos Ibn Fadlan är det den mystiske ”dödsäng-
eln” som styr över skeppet i förberedelsefasen, men hon behövs inte efter slavflickan 
dött. 

5. Þórr viger i Gylfaginning bålet med sin hammare samtidigt som det antändes. Hos Ibn 
Fadlan antänds skeppet rituellt av den avlidne hövdingen närmaste släkting, han när-
mar sig bålet naken med ena handen för sin anus. 

 
Hövdingen har antagits vara svensk eller svenskättling och i det arkeologiska materialet har 
man funnit flera båtbegravningar i Norden. Vanliga i Sverige och Norge, men ovanliga på 
Island och Danmark, det har förekommit båtbegravningar innan vikingatiden och under vi-
kingatiden. Gravar där man offrat en person och lagt den med den döde har man funnit vid 
t.ex. Oseberg i Norge, Birka och Valsgärde i Sverige, Balladoole samt Isle of Man i Storbri-
tannien.3 I hjältedikten Sigurðarkviða in scamma 47 kan vi finna en parallell, då Brynhildr tar 
sitt eget liv med sitt svärd för att kunna dela plats med Sigurðr på begravningsbålet. Ibn Fad-
lan kan ha missförstått en del av vad han såg eller så anpassade han berättelsen för en arabisk 
läsekrets. McKinnell menar att detta kan vara skälet till att den unga flickan omtalas som en 

                                                 
1 Ellis-Davidson, [1964] 2001, s. 187ff., det arbete av Jan de Vries som hon stödjer sig på är de Vries 
1955, s. 41ff. Den döende guden och mistelns roll har uppmärksamats av Frazer, som även ser Baldr som 
en vegetationsgud [1922] 1996, s. 729ff., eller mer utförligt i Frazer 1913. 
2 McKinnell, 2005, s. 114ff. 
3 Foote och Wilson, [1970] 1990, s. 411. 
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slavinna, eftersom det under den här tiden i den muslimska världen var det vanligt att härska-
re hade många konkubiner.1 Flickan kan i själva verket vara av en flicka ur ett högre stånd 
och hon visar tillräckligt självförtroende för att inkludera sin egen familj i visionen av paradi-
set. Hon lyfts upp över en konstruerad port vid graven: 
 

”Första gången de lyfte upp henne sa hon: Jag ser min far och min mor. Andra gången sade hon: 
Jag ser alla mina döda fränder sitta där. Och tredje gången sade hon: Nu ser jag min herre sitta i 
paradiset, och det är härligt och grönt, och med honom finns män och slavar och han kallar på 
mig!”2  

 
Vad är det då för paradis den döde hövdingen och flickan kan förvänta sig? Ett svar kan vara 
Ibn Fadlans skildring av hur en vind gripit tag i elden under skeppet och gett den ett sprakan-
de liv. Han vänder sig då till sin tolk som samtalat med en av ruserna och frågar vad som 
händer, varpå denne svarar: 
 

”Han säger: Ni araber är verkligen dumma! Ni tar den människa ni älskar och ärar mest på jorden 
och stoppar ned honom i jorden och insekter och maskar äter upp honom. Vi bränner honom i eld 
på ett ögonblick och han far omedelbart till paradiset”. 
  Sedan brast han ut i ett högljutt skratt. Jag frågade varför och han svarade: ”Av kärlek till honom 
har hans Herre sänt en vind, som tar bort honom på ett ögonblick”. Och faktiskt, det hade inte gått 
en timme, förrän skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska och 
stoft.3  

 
Vad är det för gud? McKinnell menar att det måste vara antingen Hel eller Óðínn och sluter 
sig till den sistnämnda på grund av den kraftiga vinden.4 Jag är tveksam, eftersom de rader 
flickan reciterade, inte stämmer överens med övriga skildringar av Óðínns Valhôll.  
 
   
13. Dödsberget – den döde i berget 
 
I ett par källor berättas att den döde dog in i ett berg eller en kulle. Det mest kända exemplet 
är Eyrbyggja Saga där berget Helgafell vördades som ett heligt berg. Þórólfr Mostrarskegg, 
en mycket Þórr-tillvänd man som emigrerat från Norge till Island, ansåg att detta fjäll (Hel-
gafell) var så heligt att: 
 

[…] at þangat skyldi enginn maðr óþveginn líta ok engu skyldi tortíma í fjallinu, hvárki fé né 
mônnum, nema sjálft gengi í brott. Þat fjall kallaði hann Helgafell ok tníði,at hann mundi þangat 
fara þá er hann dœi, ok allir á nesinu hans frændr.5 

 
[…] ditåt fick ingen otvättad skåda, och där fick intet levande tillfogas något ont, varken männi-
skor eller djur, om det icke skedde därigenom, att de själva ginge vilse. Detta fjäll kallade han 
Helgafjäll, och dit trodde han, att han skulle komma, när han dött, och likaså alla hans fränder på 
näset.6  

 
                                                 
1 McKinnell, 2005, s. 117. Den muslimska världen styrdes på den här tiden av det tidigare blomstrande 
abbasidiska kalifatet som var i upplösningstillstånd mellan 861-945. Dock bör det tilläggas att det är den-
na period (det abbasidiska kalifatet) som kännetecknas av den islamiska civilisationens blomstring kultu-
rellt och ekonomiskt. Periodens tidiga skede kom att odödliggöras i.o.m. berättelserna som utgör ”Tusen 
och en natt”.  
2 Wikander, 1978, s. 68. 
3 Wikander, 1978, s. 69.  
4 McKinnell, 2005, s. 117. 
5 Eyrbyggja Saga, ÍF 4, 1935, s. 9. 
6 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor - band I, [1935] 1998, s. 11f. 
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Efter det att Þórólfr dött tog hans son Þorsteinn Þorskabítr över gården, och efter att han varit 
ute och fiskat med sina män överraskades de av en storm och drunknade. Innan nyheten om 
deras död nått gården berättar sagan om hur Þorsteinns fåraherde var ute med sina får norr 
om Helgafell: 
 

Han sá, at fjallit laksk upp norðan; hann sá inn í fjallit elda stóra ok heyrði þangat mikinn glaum 
ok hornaskvôl; ok er hann hlýddi, ef hann næmi nôkkur orðaskil, heyrði hann, at þar var heilsat 
Þorsteini þorskabít ok fôrunautum hans ok mælt, at hann skal sitja í ôndvegi gegnt feðr sínum.1 

 
Då såg han fjället öppna sig åt norr. Inne i fjället såg han stora eldar och hörde högljutt larm och 
hornlåt, och då han lyssnande, om han kunde urskilja några ord, hörde han Torstein torskbitare 
och hans följeslagare hälsas välkomna där inne och en röst, som sade, att han skulle sitta i högsätet 
mittemot sin fader.2  

 
Þórólfrs tro visade sig alltså bli besannad och han välkomnar sedan sin son in i berget, där det 
verkar hållas ett muntert gästabud. Intressant nog är inte Eyrbyggja Saga ensam om att be-
skriva en föreställning av den här typen. Njáls Saga innehåller en liknande episod, men här 
har författaren kommenterat hur osannolik denna föreställning är, vilket inte är så märkligt 
eftersom den strider mot en kristen uppfattning om ett liv efter detta. Det rör sig om hur 
Svanr som var en ökänd trollkarl fick ett gott välkomnande efter sin död i Kaldbak, ett berg i 
närheten av sitt hem. Även han hade drunknat efter att han varit ute och fiskat. Även 
Landnámabók, vilken har större tillförlitlighet, berättar om denna föreställning: vi får veta att 
Auðr, en konvertit som hade satt upp ett kors på den kulle där hon brukade be, dött och att 
hennes förkristna släkt då trodde att hon dött in i kullen. Ellis menar att dessa berättelser tro-
ligen vittnar om en förkristen kult, vilken trodde att de döda dog in i berg eller en högt belä-
gen kulle. Hon menar att det finns tillräckligt med stöd för denna typ av kult i fornaldarsagor, 
Flateyjarbók samt i Bárðar Saga Snæfellsáss för ett sådant antagande. Ellis menar vidare att 
kulten troligen är lokal, eller en familjekult vilken förts till Island från Norge på 900-talet. 
Hon påpekar att detta stöds av släktbandet mellan personer i sagorna där denna typ av före-
ställning beskrivs. Om kulten av dessa heliga berg ursprungligen var knuten till en släkt och 
sedan spreds till flera släkter eller ej är dock väldigt osäkert. Om en sådan hypotes vore plau-
sibel är i så fall Þórólfr trolig som upphovsman, han valde Helgafell som sin ätts heliga berg 
när han anlände till Island.3 Ellis är övertygande i sin argumentation, och det kan alltså 
mycket väl vara så att de motiv som möter oss i sagorna om föreställningen om de döda i 
berg kan vara kvarlevor av en familjekult.  En parallell till tron på att de döda dör in i berg 
återfinns i samisk tro, en föreställning som överlevt in i 1900-talet. Det var in i bergen de 
samiska shamanerna på sina astrala resor färdades för att där hämta de dödas andar tillbaka 
till de levandes värld: ”Das die heiligen Berge von den Toten bewohnt werden, bezeugt, auch 
Leem, wenn er berichtet, dass der Geist des lappischen Zauberers, der die Seele eines kran-
ken aus dem Totenreich zurückholen soll.”4 De döda som vistas i bergen stämmer också 
mycket väl överens med föreställningen om de döda i graven (se ovan), och kan alltså på ett 
större mytologiskt plan tänkas uppgå i Hel.  
 

                                                 
1 Eyrbyggja Saga, ÍF 4, 1935, s. 19. 
2 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor – band I, [1935] 1998, s. 20. 
3 Ellis, [1943] 1968, s. 88ff. Hon har sammanställt en tabell över detta på s. 89, vilken är utarbetad ur 
information ur Landnámabók och islänningasagor, främst Laxdœla Saga, Eyrbyggja Saga och Hœnsa-
Þóris Saga. 
4 Unwerth, 1911, s. 7ff.  
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I forskningen har det ofta påtalats att Valhôll skulle ha utvecklats ur föreställningar om ättens 
dödsberg1, detta var från början påverkat av en stark nationalromantik som bidrog med en 
iver att finna ”ättestupor”, efter den beskrivning som ges i Gautreks Saga: 
 

Hér er sa hamarr við bæ várn, er heitir Gillingshamarr, ok þar í hjá er stapi sá, er vér köllum Æt-
ternistapa. Hann er svá hár ok þat flug fyrir ofan, at þat kvikendi hefir ekki líf, er þar með fækkum 
vér várt ætterni, þegar oss þykkir stór kynsl við bera, ok deyja þar allir várir foreldar fyrir utan alla 
sótt ok fara þá til Óðins […]2 

 
Det finns här vid vår gård en klippa, som heter Gillings klippa, och där är ett utsprång som vi kal-
lar Ättestupan. Det är så högt, att inget levande väsen kan överleva ett fall därifrån. Det heter Ätte-
stupan därför att vi begränsar vår ätt med den när stora händelser inträffar. Alla våra gamla dör 
där, befriade från sjukdomar, och far till Oden […]3 

 
Sagan bidrog till att föreställningar om ättestupan ledde till att de berg med namn som kunde 
förknippas med namnet Valhôll hade en ättestupa. Ortnamn som lades fram som stöd för 
denna tanke var/är främst:  
 
 - Valshalla, Kölingareds sn, Redsvägs hd., Västergötland.  
 - Vålehall på Halleberg,Västra Tunshems sn.,Väne hd., Västergötland. 
 - Valhall i Hyssna sn., Marks hd.,Västergötland  
 - Valhall i Jämshögs sn., Listers hd., Blekinge. 
 - Valhall i Hällaryds sn., Bräkne hd., Blekinge.     
  
Andreas Nordberg har visat att dessa namn beror på en folketymologi och lärda spekulatio-
ner, och att inget av dem kan anses gå tillbaka på en verklig föreställning om Valhôll.4     
  
 
14. Kortfattat om ”själ” i fornnordisk tro  
 
Vanligtvis översätts fisl. hugr med ‘själ’, men ordet kan ha ett flertal betydelser som ‘virili-
tet’, ‘tanke’, ‘personlighet’, ‘önskan’, ‘begär’ och dyl., medan fisl. sál enbart har betydelsen 
‘själ’ och användes inom teologisk diskurs vilket tyder på att det inträdde i språket i samband 
med kristnandet. Tankar om något som kan liknas vid själsbegreppet kunde också uttryckas 
på ett flertal sätt med ord som: fjôr ‘kropp’, ‘liv’, móðr ‘virilitet’, ‘ilska’, ‘sorg’ samt megin 
‘kraft’, ‘styrka’.5 Själ i kristen mening rör det sig alltså inte om här, utan den fornnordiska 
uppfattningen om något som kan liknas vid själ består av ett flertal själsprinciper. Kyrkan 
försökte naturligtvis systematisera terminologin för människans inre kvaliteter, och med sitt 
nya från anglosaxiska inlånade ord sál, ville man förklara kyrkans dogmer om själen som 
skulle frälsas från evig förtappelse. Den största skillnaden i fornnordisk tro var tanken om att 
en person tänktes kunna lämna sin kropp och ta tillfällig gestalt. Skepnadsskifte brukar ut-
tryckas i två fundamentala begrepp: hugr och hamr. Hugr kunde alltså översättas med många 
skilda betydelser, och lever kvar i våra dagars ”håg”. En del personer med en stark hugr, 
hade förmågan att agera med en tillfällig kropp på ett långt avstånd, utan att röra sin jordiska 
                                                 
1 T.ex. Simek, [1984] 2000, s. 347., Ström, [1961] 1999, s. 217, Turville-Petre, 1964, s. 55 för en fylliga-
re litteraturlista över detta se Nordberg, 2003, s. 22. 
2 Gautreks saga, 1954, FAS IV, s. 5. 
3 En fornaldarsaga - Götriks saga, 1990, s. 12f. 
4 Nordberg, 2003, s. 22ff. Föreställningen om Valh†ll som utvecklat ur dödsberg fortlever än, även om 
Andreas med denna briljanta undersökning förhoppningsvis kan bidra till att tanken på ett Valhôll 
sprunget ur dödsberg kan anses som förlegad. 
5 Steblin-Kamenskij, 1982, s. 98. 
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kropp. Detta skedde ofta när personen sov, eller vilade. Formen för denna tillfälliga uppenba-
relse avslöjade sändarens avsikter och moraliska kvaliteter. Det kunde röra sig om allt från en 
svan, orm till en kraftfull björn eller aggressiv varg. Synonymt med hugr är vôrðr ‘väktare’. 
Hamr betyder bokstavligen ‘skinn’ eller en ‘yttre skepnad’, och betecknar den tillfälliga ge-
stalten som hugr kunde ta för att röra sig fritt. Denna förmåga var antingen medfödd eller 
något man måste förvärva. I de norröna texterna kallas den som har denna förmåga för hamh-
leypa, förmågan att låta sin hugr löpa i en annan hamr, och var en förmåga hos både män och 
kvinnor. Bortsett från de nämnda substantiven förekommer uttryck som hamrammr ‘hamn-
stark’, hamlauss ‘hamnlös’, eigi einhamr ‘inte bara har en skepnad’, hamask ‘iklä sig ilska’, 
det senaste förknippas med bärsärkar och ulvhednar. Ett exempel i islänningasagor på en per-
son som kan betraktas som en hamhleypa är Kueldúlfr, Egils farfar, som även kallas ham-
rammr och sägs kunna skifta hamn. Kueldúlfrs egen far heter Bjalfi, vilket betyder ‘djurhud’ 
och troligen vittnar om samma förmåga som gått i arv. Ett annat motiv med gestalter som 
hade förmågan att skifta hamn var maror, där gestalterna genom sendingar kunde ”rida” sina 
offer om natten i skadligt syfte.1 
 
Óðínn som själv kunde skifta hamn, kunde även tillfoga andra hamnskiftare skada genom att 
han förhindrade deras hugar att återvända till kroppen. För skepnadsskiftaren innebar en ska-
da på den tillfälliga kroppen en analog skada på den övergivna kroppen som väntade hugens 
återkomst. I Hávamál 155 berättar Óðínn att han har makt över hamnskiftarna, och vet hur 
han ska angripa dem: 
 

Þat kann ec iþ tíunda,     ef ec sé túnriðor 
     leica lopti á: 
ec svá vinnc,     at þeir villir fara 
     sinna heim hama, 
     sinna heim huga.2 

 
Det kan jag för det tionde: om trollpackor ses 
röra sig och rida i skyn, 
då fogar jag så att de fara vill 
och ej hitta sin rätta ham, 
ej hitta sin rätta hug.3 

 
Nära föreställningen om hamnskifte ligger föreställningar om fylgjan. I modern isländska 
används fylgja (barnsfylgja) om ‘efterbörden’ av ett nyfött barn. I folktron har denna ‘efter-
börd’ trotts innehålla en del av barnets själ. Detta har lett till att man tar vara på denna och att 
den inte får behandlas vårdslöst. Helst ska den begravas under tröskeln, stenar, eller brännas. 
Det rör sig alltså om en tro på att denna ‘efterbörd’ är nära knuten till barnets skyddande. 
Fylgja i betydelsen ‘åtföljande ande’ är vanligt betraktat som besläktat till verbet fylgja ‘att 
följa’, ‘beledsaga’. En annan etymologisk tolkning har förts fram av Alf Torp och Falk som 
menar att ordet istället är besläktat med fvn. fulga och no. dialekt folga med betydelsen ‘tunn 
täckning’, ‘membran’. De drar slutsatsen att ordet fylgja ursprungligen betydde ‘efterbörden’ 
och senare fick betydelsen ‘åtföljande ande’. Om de har rätt så motsvarar fylgja en liknande 
semantisk utveckling som hamingja, ett ord som också kan ges betydelsen ‘åtföljande ande’, 
men som vanligtvis tolkas i betydelsen ‘levnadslott’, ‘öde’. Hamingja är besläktat med hamr, 
vilket betyder ‘skinn’, ‘täckning’. Detta motsvarar eng. heam, hame  och no. dial. ham, alla 
med betydelsen ‘skinn’, ‘efterbörd’. Det är då möjligt att hamingja ursprungligen går tillbaka 
på det skinn och det membran som medföljer vid födseln. I folktron betydde detta att man 
                                                 
1 Raudvere, 1993, s. 64ff., Strömbäck, [1935] 2000, s. 160ff. 
2 Hávamál 155, Edda: die Lieder…, 1962, s. 43. 
3 Havamål 156, Den poetiska Eddan, 1972, s. 72. 
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trodde att detta fastställde barnets öde, och hamingja utvecklades till en ‘skyddande’, ‘ledsa-
gande ande’ vilken även omfattade abstrakta egenskaper som ‘tur’, ‘levnadslott’, ‘mana’ och 
‘öde’. Den senare betydelsen kom att dominera föreställningen om hamingja medan den 
konkreta rollen som ‘skyddande’ vanligen tillskrevs fylgja.1    
 
Fylgja-motiv är vanligt förekommande i den norröna litteraturen, främst i islänningasagor 
och fornaldarsagor, men det förekommer även i konungasagor och diktning. Motivet är oftast 
av två typer: djurfylgja och kvinnofylgja. Else Mundal betonar att djurfylgjan gestaltar sam-
ma typ av karaktär som ägaren redan har, och äger inte förmågan att skänka några nya egen-
skaper till personen: 
 

Fygljedyret som vi finn det i norrøn litteratur, er fullstendig utan eigen identitet og vilje. Det og 
mennesket det tilhøyrer, er ein uskiljande heilskap. Mennsket kan såleis ikkje ha nokon innverk-
nad på fylgjedyret sitt, og heller ikke kan fylgjedyret gjere noko for mennesket. Det eine er berre 
som eit spegelbilete av det andre.2    

 
Djurfylgja benämns oftast i litteraturen som fylgja eller mannsfylgja, men kunde även uppen-
bara sig som ett dödsvarsel och kallas då dauðafylgja.3 Den typ som kallas kvinnofylgjur 
utgörs ofta i litteraturen av ord som innehåller ”kvinna” (kona eller dís). Kvinnofylgjur är till 
skillnad från djurfylgjur inte förbundna med någon specifik person: 
 

Ho har i høgste grad eigen identitet og vilje. Ho er ikkje ein del av personen som det umælande 
fylgjedyret, men tillhøyrer ei verd utanfor mennesket si verd og kan derifrå gripe inn for å hjelpe 
mennesket sitt. Kvinnefylgja er på ingen måte eit spegelbilete av det mennesket ho følgjer, ho står 
fritt i tillhøvet til dette og kan forlate det om ho vil. Kvinnefylgja kjem ikkje til denne verda saman 
med mennesket og døyr ikkje saman med det, men synest å leve æveleg. Ho går frå ætteled til æt-
teled og er knytt till ætta meir enn til einskildmennesket.4 

 
Kvinnofylgjan var ofta ett kvinnligt skyddsväsen, som var nära knuten till ättens manliga 
medlemmar, och kunde gå i arv i generation till generation. Likheten med föreställningen 
kring diser är slående, kvinnliga skyddsväsen vilka båda var knutna till ätten, men att denna 
tanke var sekundär och berodde på en sammanflytning av från början olikartade idéer.5  
 
Ett begrepp som är svårt att skilja från fylgja är hamingja, vilken kan manifestera sig framför 
sin ägare på samma sätt som fylgja, och är en föreställning som är nära förknippat med före-
ställningar om gipta ‘lycka’, gœfa ‘personliga kvaliteter’ och ödet i betydelse välstånd.6 Efter 
döden kan hamingja överföras till en annan person, och till skillnad mot fylgja är den inte 
bunden till en ätt eller familj.7  
 
Folke Ström tror att då ett barn erhöll en avliden frändes namn betydde det att barnet tog del 
av den avlidnes andliga kraft. Han menar vidare att det bakom seden ligger en tanke på att 
namnet var en del av personligheten, och att det rådde en själslig samhörighet mellan de 
varande avlösande generationsmedlemmarna. Den levande, menar Ström, var en länk i denna 
släktkedja, en slags förvaltare av andligt ”lyckokapital”: 
 

                                                 
1 Turville-Petre, 1972, s. 52ff. 
2 Mundal, 1974, s. 40. 
3 Mundal, 1974, s. 27. 
4 Mundal, 1974, s. 84. 
5 Ström, 1954, s. 96ff.  
6 Raudvere, 2003, s. 72. 
7 Simek, hamingja, [1984] 2000, s. 129. 
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Vad som skedde vid den fysiska döden var, att en släktmedlem gick över från en avdelning av 
släkten till en annan. Hans jag levde vidare i gravens eller dödsrikets skuggtillvaro eller i ett him-
melskt Valhall. Men det andliga krafttillskott den döde hade förskaffat sin släkt gjorde sig framde-
les gällande i dess liv genom de efterkommandes verksamhet.1 

 
Denna tankegång är enligt min mening illa underbyggd och saknar trovärdiga belägg. Den 
hör delvis samman med en större teori om återfödelse, vilken jag tidigare ställt mig tveksam 
emot på grund av föga övertygande källmaterial. Ström föreslår här att det rörde sig om en 
form av ”namnsjäl”, vilket är en tanke jag inte kommer att undersöka närmare.  
 
Andra ord som omnämns för ”själ” i källorna är ônd och andi vilka ursprungligen syftade på 
‘andetag’, ‘pust’, ‘pusta/andas ut’ eller liknande.2  
 
Som vi sett är det inte helt oproblematiskt att tänka sig en själ i fornnordisk religion. Det rå-
der ett samband mellan materiell kropp och immateriell kropp (det andliga jaget), även om de 
kan ses som lösgjorda från varandra.     
 
 
15. Gengångare 
 
Ett vanligt motiv i islänninga- och fornaldarsagor är att den döde återvänder från graven i en 
gengångares skepnad. Gengångare kallas i sagalitteraturen för draugr (pl. draugar), vilket är 
ett ord som går tillbaka på den indogermanska roten *dreugh som betyder ‘farlig ande’.3 
Dessa levande döda kunde uppstå om de inte fick en rätt begravning, och var oftast ondsinta 
personer redan när de levde. Oftast är de mycket aggressiva och farliga för sin omgivning, 
och vid upprepade tillfällen i sagorna dödar de personer ur sin omgivning. Draugr beskrivs 
oftast med hemska ordalag, de är i regel stora/uppsvällda, och har bibehållit det utseende de 
hade när de dog, ibland är de jordiga/blöta eller såriga/svarta. Föreställningen har troligen sin 
rot i i det fornnordiska samhället, dess föreställningar och rädsla för att de döda ska återvän-
da. Hilda Ellis menar att: 
 

It is evident here that we are dealing with no stereotyped literary motif, but that what in itself is a 
somewhat crude and unattractive conception of the dead has fired the imagination of the saga-
tellers, and has been worked upon by their superb narrative power and skill in depicting characters 
to create a group of unforgettable ‘ghosts’.4    
 

I Laxdœla Saga begravdes Hrappr i dörröppningen till sitt hem (se ovan), och återvände efter 
döden för att skrämma folket i sin bygd. Till en början nöjde han sig med att skrämma, döda 
och plåga folket i närbygden till dess att de flydde hans gård:  
 

En svá illr sem hann var viðreignar, þá er hann lifði, þá jók nú miklu við, er hann var dauðr, því at 
hann gekk mjôkk aptr. Svá esgja menn, at hann deyddi flest hjón sín í aptrgôngunni. Hann gerði 
mikinn ómaka þeim flestum er í nánd hjuggu, var eyddr bœrinn á Hrappsstôðum.5 

 
Men var han svår att ha att göra med, när han levde, blev det nu ännu värre, när han var död, ty 
han gick ofta igen. Folk säger, att han dräpte de flesta av sitt husfolk, då han gick igen. Han gjorde 
de flesta, som bodde i närheten, mycket förfång, och Hrappstadgården låg öde.6 

                                                 
1 Ström, [1961] 1999, s. 208. 
2 se Cleasby & Vigfusson: andi s. 20, önd s. 764, [1874] 1957. 
3 Simek, draugr, [1984] 2000, s. 65. 
4 Ellis, [1943] 1968, s. 92f. 
5 Laxdœla saga, Altnordische Saga-Bibliothek 4, 1896, s. 39. 
6 Laxdalingarnas saga, Isländska sagor band 1, [1935] 1998, s. 203. 
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Han upphörde först när hans kropp grävts upp och placerats på en plats där det inte bodde 
något folk, även om sagaförfattaren påpekar att det inte upphörde fullt ut: ”därefter avtager 
Hrapps gengång ganska mycket”.1  Senare i sagan flyttar Óláfr Pái in till gården och råkar 
snart ut för Hrappr: 
 

Húskarl gengr at fjósdurunum. Óláfr finnr eigi fyrr, en hann hleypr í fang honum; spyr Óláfr, hví 
hann fœri svá fæltiliga. 
  Hann svarar: ”Hrappr stendr í fjósdurunum ok vildi fálma til mín, en ek saddr á fangbrôgðum við hann.” 
Óláfr gengr þá at durunum ok leggr spjótinu til hans. Hrappr tekr hôndum báðum um fal spjót sins ok 
snarar af út, svá at þegar brotnar skaptit. Óláfr vill þá renna á Hrapp, en Hrappr fór þar niðr, sem hann var 
kominn. Skilr þar með þeim; hafði Óláfr skapt, en Hrappr spjótit. […] Um morgininn eptir ferr Óláfr 
heiman ok þar til, er Hrappr hafði dysjaðr verit, ok lætr þar til grafa. Hrappr var þá enn ófúinn. Þar finnr 
Óláfr spjót sitt. Síðan lætr hann gera bál; er Hrappr brendr á bálit, ok er aska hans flutt á sjá ut. Heðan frá 
verðr engum manni mein at aptrgôngu Hrapps.2 

 
Huskarlen går mot ladugårdsdörren, men Olav vet inte ordet av, förrän han far tillbaka i famnen på 
honom. Olav frågar, varför han bar sig så vettskrämd åt. ”Hrapp står i dörren”, svarade han, ”och 
sträcker ut händerna efter mig, och jag är led på att brottas med honom.” Olav går till dörren och 
ränner spjutet i honom. Hrapp fattar med båda händerna om spjuthalsen och vrider ut spjutet, så att 
skaftet genast går av. Olav vill då kasta sig över Hrapp, men Hrapp for ner dit, varifrån han var 
kommen. Därefter skiljas de. Olav hade skaftet men Hropp spjutet. […] Morgonen därpå begiver 
sig Olav hemifrån och till det ställe, där Hrapp var gravlagd och lät gräva där. Hrapp var ännu 
oförvandlad. Där finner Olav sitt spjut. Sedan låter han göra ett bål. Hrapp brännes på bålet, och 
hans aska kastas i havet. Därefter led ingen längre skada genom Hrapps gengång.3 

 
Denna typ av fientligt inställda draugar återkommer i sagorna: t.ex. Glamr i Grettis Saga, 
Þormóðr i Hávarðs saga Ísfirðings, Björns far och Gyða i Flóamanna Saga, Klaufi i 
Svarfdœla Saga, dräpta krigare i Fóstbrœðra Saga etc.  
 
Den döde återvänder från graven i den kropp som begravts, med extraordinär styrka och ill-
vilja. När kroppen slutligen förstörs, upphör draugar att hemsöka trakten. Dessa gengångare 
bör ha varit väl förankrade i förkristen föreställningsvärld, och kunde fortleva och anpassa i 
kristen tradition. Ellis har påpekat att föreställningen om den döde i graven vilken återvänder 
för att skada de levande påminner om kontinentala föreställningar om animerade lik t.ex. 
vampyrer, och att dessa föreställningar har fortlevt in i modern tid. Hon har också påpekat att 
källorna saknar andra föreställningar om andar eller spöken som hemsöker de levande, det är 
från gravhögarna dessa draugar kommer, oavsett om de framträder i fysisk form på natten 
för att skada de levande, eller om de uppenbarar sig i drömmar.4 Även Saxo omnämner gen-
gångare i Gesta Danorum på ett par ställen. En berättelse återfinns i Saxos första bok, där 
han i negativa ordalag omtalar hur den ökände trollkarlen Mithotyn dödas av invånarna på 
Fyn: 
 

His wickedness even appeared after his decease; anyone nearing his tomb was quickly extermina-
ted, and his corpse emitted such foul plagues that he almost seemed to leave more loathsome re-
minders of himself dead than when alive, as though he would wreak punishment on his murderers. 
The citizens, oppressed by this evil, disinterred the body, decapitated it and impaled it through the 
breast with a sharp stake; that was the way the people cured the problem.5 

 
                                                 
1 Laxdalingarnas saga, Isländska sagor band 1, [1935] 1998, s. 203. 
2 Laxdœla Saga, Altnordische Sagabibliothek 4, 1896, s. 72. 
3 Laxdalingarnas saga, Isländska sagor band 1, [1935] 1998, s. 231. 
4 Ellis, [1943] 1968, s. 95. 
5 Saxo Grammaticus, History of the Danes, Book I, [1979-80] 2002, s. 26. 
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Seden att driva pålar genom kroppen på den döde har arkeologiskt stöd, tre pålar har hittats 
indrivna i en kropp på Danmark. Vid Yorkshire har de avlidna genomborrats och fixerats av 
ett flertal spjut i graven. I en av gravarna rör det sig om sex spjut som genomborrat kroppen, i 
en annan rör det sig om fyra i midjan och ett i bröstet. Man har funnit flera spjut som legat 
kring kropparna. Andra kroppar som funnits har tyngts ned i sina gravar med stenar.1 
Genomborrandet av gengångaren med en påle återkommer i femte boken av Saxos Gesta 
Danorum: 
 

Meanwhile Asvith died from an illness and was commited with his horse and dog to a cavern in 
the earth. Because of their oath of friendship Asmund suffered himself to be buried alive with him 
and food was put inside for him to eat. Now Erik, who had crossed the highlands with his army, 
chanced to come near Asvith’s tomb, and, since the Swedes believed that it contained treasure, 
they broke into the hillside with their mattocks, only to perceive that they had opened up a cave of 
greater depth than they had anticipated. Its exploration required someone to be let down into space 
tied to the end of a rope. One of the spryest of the young men was chosen by lot for the purpose. 
When Asmund caught sight of him being sent down in a basket attached to a cord, he immediately 
tumbled him out, climbed into the basket himself and gave a signal for those who were standing 
above, controlling the rope, to haul him up. They drew up the basket expecting a pile of money 
and were aghast at the extraordinary sight of the unknown man they had pulled out; thinking the 
dead had returned to life, they flung away the rope and shot of in all directions. Indeed Asmund 
was hideous in his facial appearance and seemed to be plastered with gore like some kind of corp-
se. He tried to call them back, shouting that he was alive and their fear unfounded. Erik gazed at 
him and marvelled at the sight of blood spurting out and flowing over his stained features; for As-
vith had returned to life in the nights, and struggling frequently with Asmund had torn off his left 
ear, leaving a raw, unhealed scar, loathsome to look on.2 

 
Asmund får frågan vad som hänt och då framför han som kväde att Asvith återvänt från dö-
den och slukat både häst och hund innan han gav sig på Asmund. En hård strid bröt ut och 
Asmund lyckades hugga huvudet av gengångaren och driva in en påle i hans kropp vilket 
förintade den döde. Att genomborra den döde med en påle är ett spritt fenomen, man ville 
hindra den döde från att gå igen. 
 
De döda kunde också komma med varsel om framtiden. Flera sådana exempel återfinns i 
Eyrbyggja Saga, en saga där draugar är ett återkommande fenomen: 
 

Um kveldit, er Egill var heiman farinn, gekk Freysteinn at sauðum vestr yfir ána, ok er hann kom á 
skriðu þá, er Geirvôr heitir, er gengr ofan fyrir vestan ána, þá sú hann mannshôfud laust óhnlit. 
Hôfuðit kvað stôku þessa: 
 

Roðin es Geirvôr 
gumna blóði, 
hon mun hylja 
hausa manna. 

 
Hann sagði Þorbrandi fyrirburðinn, ok þótti honum vera tíðenda-vænligt.3 

 
På kvällen, då Egil begivit sig hemifrån, gick Freystein efter fåren över till västra stranden av 
Karsstadaån, och när han kom till en backe som heter Geirvor, och som ligger väster om ån, såg 
han ett avhugget manshuvud ligga ohöljt. Huvudet kvad denna visstump: 
 

Röd är Geirvor 
av mäns blod. 

                                                 
1 Green, [2001] 2002, s. 55., s. 117.  
2 Saxo Grammaticus, History of the Danes, Book V, [1979-80] 2002, s. 150f. 
3 Eyrbyggja Saga, ÍF 4, 1935, s. 116. 
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Hon skall hölja  
fallnas huvud. 

 
Freystein omtalade varslet för Torbrand, som menade att det förebådade stora händelser. 1 

 
Senare i samma saga berättas om olycksvarsel som för med sig både död och omfattande 
spökerier: 
 

Þat kveld, er líkmenn kómu heim, þá er menn sátu við málelda at Fróðá, þá sá menn á veggþili 
hússins, at komit var tungl hálft; þat máttu allir menn sjá, þeir er í húsinu váru; þat gekk ôfugt um 
húsit ok andsœlis. Þat hvarf eigi á brott, meðan menn sátu við elda. Þórrodr spurði Þóri viðlegg, 
hvat þetta mundi boða. Þórir kvað þat vera urðarmána – ”mun hér eptir koma mannadauðr,” segir 
hann. Þessi tíðendi bar þar við viku alla, at urðarmánni kom inn hvert kveld sem annat. 
Þat bar hér næst til tíðenda, at sauðamaðr kom inn með hljóðleikum miklum; hann mælti fátt, en af 
styggð þat er var; sýndisk mônnum þann veg helzt sem hann myndi leikinn, því hann fór hjá sér ok 
talaði við sjálfan sik, ok fór svá fram um hríð. En er liðnar varú af vetri tvær vikur, kom sauða-
maðr heim eitt kveld, gekk þá til rekkju sinnar ok lagðisk þar niðr; en um morguninn var hann da-
uðr, er menn kómu til hans, ok var hann grafinn þar at kirkju. 
Brátt eptir þetta gerðusk reimleikar miklir. Þat var eina nótt, at Þórir viðleggr gekk ut nauðsynja 
sinna ok frá durunum annan veg; ok er ham vildi inn ganga, sá hann, at sauðamaðr var kominn fy-
rir dyrmar; vildi Þórir inn ganga, enn sauðamaðr vildi þat víst eigi; þá vildi Þórir undan leita, enn 
sauðamaðr sótti eptir ok fekk tekit hann ok kastaði honum heim at durunum; honum varð illt við 
þetta, ok komsk þó til rúms síns ok var víða orðinn kolblár. Af þessu tók hann sótt ok andaðisk; 
var hann ok grafinn þar at kirkju; sýndusk þeir báðir jafnan síðan í einni ferð, sauðamaðr ok Þórir 
viðleggr; ok af þessu varð fólkit allt óttafullt, sem ván var.2 

 
Den kvällen, som likfärdsmännen kommo tillbaka, just när man satt vid eldarna på Frodå, såg fol-
ket bilden av en halvmåne på väggens brädfodring. Alla, som voro i stugan, kunde se den. Den 
gick baklänges runt stugan och motsols. Så länge folket satt vid eldarna, försvann den inte. Torodd 
frågade Tore träben, vad det kunde betyda. Tore svarade, att det var en olycksmåne – ”efter detta 
kommer mångas död”, säger han. Detta inträffade sedan hela den veckan; var kväll kom olycks-
månen fram. 
  Kort därefter hände det att fåraherden kom in i stugan och var mycket tystlåten. Han talade 
mycket litet, och det han sade var ovänligt. Folket föreföll det nästan, som om han var galen, ty 
han höll sig avsides och talade för sig själv, och så fortgick det en tid. Ett stycke in på vintern kom 
fåraherden hem en kväll, gick genast till säng och lade sig. På morgonen, när folk kom till honom, 
var han död. Han begravdes där vid kyrkan. 
  Kort därefter började svåra spökerier. En natt hade Tore träben gått ut i ett nödvändigt ärende ett 
stycke utanför dörren. När han skulle gå in, såg han fåraherden stå framför dörren. Tore ville gå in, 
men fåraherden ville inte släppa fram honom. Då försökte Tore komma undan, men fåraherden var 
efter honom, fick tag i honom och kastade honom mot dörren. Tore blev sjuk av detta men kom 
likväl in i sitt sängrum. Han var då kolsvart över stora delar av kroppen. Av detta blev han sjuk 
och dog, och även han blev begraven vid kyrkan. Sedan syntes de båda, fåraherden och Tore, för 
jämnan tillsammans, och häröver blevo alla fyllda av skräck, såsom naturligt var.3 

 
I sagan omnämns också om hur en av dessa gengångare förvandlat sig till en säl som plågar 
trakten, vilket vittnar om en tro på att de (draugar) kunde skifta hamn. Folke Ström har för-
sökt ge en psykologisk förklaring till föreställningar om draugar och menar att verklighets-
underlaget utgjordes av farsoter och epidemier. Ström menar att eftersom man inte kände till 
sjukdomarnas reella orsaker, ansågs de vara betingade av psykiska upplevelser, ångesthallu-
cinationer, illusioner och skräckfyllda drömsyner, grundade i skräckföreställningar för att de 
döda sökte hämnas på de levande.4 Sannolikt kan det ligga något i de som Ström säger, men 

                                                 
1 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor band 1, [1935] 1998, s. 106. 
2 Eyrbyggja Saga, ÍF 4, 1935, s. 145f. 
3 Eyrbyggarnas saga, Isländska sagor band 1, [1935] 1998, s. 132f. 
4 Ström, [1961] 1999, s. 220. 
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jag tycker att han för ett förenklar föreställningen. Troligen är de inte att förklara i psykoser 
utan var snarare ett naturligt inslag i dåtidens föreställningsvärld. I folktron har tankar och 
föreställningar om den döde utvecklats i en rad olika fenomen som lyktgubbar, spöken, vål-
nader, likföljen o.s.v.1 utan att det för den skull betyder att uppkomsten bäst förklaras med 
labilt psykiskt tillstånd. Snarare rör det sig om rädslan för den döde kroppen, den tabubelagda 
döda kroppen och är oftast knuten till rädslan att den döde inte finner frid i graven, dvs. inte 
kan lämna jordelivet för en hinsides tillvaro. 
 
Rädslan för de döda återfinns i flera sagor. I Gísla Saga Súrssonar beskrivs en märklig form 
av ritual som troligen har med rädslan för gengångare att göra. I sagan berättas att då Vé-
steinn dött gick Þorgrímr till Gisli och sa: 
 

”Þat er tízka,” segirr hann, ”at binda mônnum helskó, þá er þeir skulu ganga á til Valhallar, ok 
mun ek þat gera við Véstein.” 
Ok er hann hafði þatt gôrt, þá mælti hann: ”Eigi kann ek helskó at binda, ef þessir lossna.” Eptir 
þetta setjask þeir niðr fyrir útan hauginn ok talask við ok láta allólíkliga, at nôkkurr viti, hverr 
þenna glœp hefir gôrt.2 

 
»Det är brukligt att binda helsko på män, när de skall gå till Valhall, och det skall jag göra med 
Vestein.« Och när de hade gjort det, då sade han: »Inte kan jag binda helsko, om dessa lossnar.« 
Efter detta sätter de sig ned utanför högen och talas vid, och det verkar inte som om någon vet vem 
som har begått detta illdåd.3     

 
Tidig forskning tänkte sig att sedens syfte var att den döde lättare skulle kunna ta sig till 
dödsriket. Man tänkte sig att vägen var lång att gå, besvärlig och törnbeströdd vilket krävde 
ett par bastanta skor som kallas helskor. Tanken tillbakavisades av Helge Rosén som menade 
att bruket troligen anspelade på att binda samman likets ben, vilket skulle hindra den döde 
från att gå igen.4  
 
Óðínn ägde förmågan att väcka de döda till liv och samtala med dem (Ynglinga saga kap. 7). 
Saxo beskriver en liknande situation där de döda kan väckas till liv med hjälp av magiska 
kunskaper. Han beskriver hur hjälten Hadingus, som nyligen äktat sin amma jättinnan 
Harthgrepa beger sig ut på en resa: 
 

They set off together on the journey and, wishing to put for up the night, came, as it happened, to a 
house where they were celebrating in melancholy manner the funeral of the master, who had just 
died. Desiring to probe the will of the gods by magic, she [Harthgrepa] inscribed most gruesome 
spells on wood and made Hading insert them under the corpse’s tongue, which then, in a voice ter-
rible to the ear, uttered these lines: 
 
”Let the one who summoned me, a spirit from the underworld, dragged me from the infernal 
depths, be cursed and perish miserably. 

Whoever called me from the lower regions, 
one discharged from life by destiny, 
whoever forced me again to the upper air, 
may she die and be sent to suffer beneath the dark 
lake of hell, among the gloomy shades […]5 

 

                                                 
1 om svensk folktro om gengångare och de dödas återkomst se t.ex. Schön 2000. 
2 Gísla saga Súrssonar, ÍF 6, 1943, s. 45f. 
3 Gisle Surssons saga, 2005, s. 44. 
4 Rosén, 1918, s. 128ff. 
5 Saxo Grammaticus, The History of the Danes. Books I-IX, Book One, [1979-80] 2002, s. 23. 



 152

Den som behärskar den magiska konsten kan, som vi sett tidigare (se ovan under nekroman-
tik), befallas att för en stund återvända från döden och få dem att lyda den som kallar. Här 
finns en klar parallell till Baldrs Draumar där Óðínn tvingar en död völva att svara på hans 
frågor. Här är det jättinnan  Harthgrepa, en semimytisk figur, som med hjälp av magiska ru-
nor ristade på trä får den döda att återvända från dödsriket vilket är en direkt parallell till 
Hávamál 157 där Óðínn skryter om att han känner till runor som får en hängd man att samta-
la med honom. I Saxos berättelse straffas jättinnan efter det att den döda sjunkit tillbaka, och 
hon dödas av mystiska kloförsedda händer som sliter henne i stycken. Hadingus blir då en-
sam varpå Saxo berättar att:  
 

An aged old man with only one eye happened to take pity on the lonely Hading, robbed of his nur-
se and brought him into friendship with a pirate, Liser, by establishing a covenant between them.1   

 
Den äldre mannen med ett öga är naturligtvis Óðínn inkognito, och genom att etablera ett 
förbund mellan Hadingus och Liser ser guden till att det första fostbrödralaget ingås.2  
   
I Eyrbyggja saga beskrivs hur en  Þorúlfr hemsöker trakten och plågar de efterlevande, han 
sägs rida på husen (var riðit skálanum) och de personer han terroriserar beskrivs med verbet 
riða. Han beskrivs dock som en draugr vilket inte var det enda väsen som var fruktade, utan 
det fanns även andra nära besläktade gestalter som kunde hota de levande. I eddadiktningen 
beskrivs maraliknande gestalter som plågar omgivningen om nätterna. Dessa gestalter be-
skrivs ofta på ett liknande sätt som Þorúlfr, de rider sina offer. Dessa gestalter kallas kveld-
riða, túnriða samt myrkriða. Catharina Raudvere har jämfört dessa gestalter med maran i 
nordisk folktro, och menar att de har ett flertal egenskaper som de delar: de färdas liksom 
henne i annan gestalt, de verkar om nätterna, de antastar, plågar, orsakar sjukdomar och 
ibland kan de även döda sina offer. Dessa gestalter dyker upp i ett flertal eddadikter t.ex.: 
Hávamál 155, Hárbarðslióð 20 och Helgakviða Hiôrvarðssonar 15. I ett flertal äldre källor 
omnämns maraliknande väsen, och då rör det sig ofta om trollkunniga kvinnor som plågat 
någon i närtrakten t.ex.: Illuga saga Gríðarfóstra kap. 2, Eyrbyggja saga kap. 20, Jóns saga 
baptista 914, Monumenta Historica Norwegiae 98, Ynglingatal 3 och Ynglinga saga kap. 13. 
Även lagtexter omnämner denna företeelse, då främst från kristenrättsstadgar mot trolldom 
om böter ifall det är känt att någon rider en man eller hans husfolk. Begreppet mara används 
inte i dessa texter, men samtliga använder konstruktioner av verbet rida. I lagtexterna Ældre 
Eidsivathings-Christenret från 1100-talet gäller straffet om en kvinna rider en annan man 
eller hans husfolk, i Erkebiskop Jons Christenret gäller straffet om en man eller kvinna som 
rider människor eller boskap, och i Nyere Gulathings-loven gäller straffet om någon kallar en 
man trollriðu.3 Även den svenska Äldre Västgötalagen från 1200-talet finns också paragrafer 
som behandlar okvädingsord mot trolldom: 
 

§5 Detta är okvädingsord till kvinna: ”Jag såg, att du red på en fållgrind [fsv. a quiggrindu] med 
utslaget hår i trolls hamn, då det vägde mellan natt och dag.”4 

 
Elias Wessén har i en kommentar till paragrafen diskuterat olika tolkningar av paragrafen 
och menar att en del forskare vill koppla samman ordet med túnriða i Hávamál 155.1 Vad 

                                                 
1 Saxo Grammaticus, The History of the Danes. Books I-IX, Book One, [1979-80] 2002, s. 24. 
2 Jämför med Gísla Saga Súrssonar kap. 6, Fostbræðra saga kap.2 samt Locasenna 9 där Óðínn och Loki 
sägs ha blandat blod i en urtid: ”Mantu þat,Óðinn,  er við í árdaga   blendom blóði saman”, Locasenna 9, 
Edda: die Lieder…, 1962, s. 98.  
3 Raudvere, 1993, s. 71ff. 
4 Rättlösabalken, Äldre Västgötalagen, Svenska landskapslagar. Femte serien, 1946, s. 110. 
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gäller den fornnordiska föreställningen om maran och döden, verkar det som om att det tidigt 
fanns en likhet mellan draugar, ”nattfarerskor” (maragestalter), och trolldomskunniga kvin-
nor som därmed kunde skifta hamn. I Hávamál 155 skryter Óðínn om att han har makt över 
dessa hamnskiftande kvinnor (se ovan). 
 
Rädslan för att den döde skulle gå igen har stöd i runinskrifter vars innebörd är att hindra den 
döde från att gå igen, ibland med magiska formler. Skräcken och fascinationen för draugar 
levde länge kvar i det isländska medvetandet, och berättelser om dessa blev med tiden till 
folksagor och folktro.2   
 
 
16. Övrigt: dödsskeppet, anfäderskult, minne & nekrologer.  
 
Ett skepp som för de döda till hinsides världen är vanlig i kulturer som lever nära vatten. I 
den fornnordiska religionen har det allt sedan bronsåldern, ca: 1600 f.v.t., påfunnits hällrist-
ningar av skepp. Skeppet associerades med solskivan, och ibland har det identifierats med en 
häst. En teori om dessa ristningar har presenterats av E. Sprockhoff som menar att det i Nor-
den anspelade på föreställningen om att solen dagtid drogs av en vagn med hästar över him-
lavalvet, och att den om natten drogs av ett skepp i underjorden. Skeppen har också varit vik-
tiga i begravningssymbolik från bronsåldern då de har avbildats på plattor tillsammans med 
hästar i gravar från t.ex. Kiviksgraven i södra Sverige. Båtar har också fungerat som gravar 
allt sedan bronsåldern och har ett stort spridningsområde från bl.a. Brittiska öarna, Sverige, 
Norge och Danmark. Från yngre bronsåldern framträder ca: 300 skeppssättningar på Gotland, 
men det är osäkert om alla dessa var gravar. Efter bronsåldern ca: 500 f.v.t. upphör skepps-
symboliken, och det skulle ta ca 1000 år innan den uppträder igen. Omkring 500 e.v.t. dyker 
skeppssymboliken åter upp på Gotland, och återfinns avbildade på ett flertal bildstenar (se 
bild 1, 2, 5 och 6) och skeppssymboliken uppträde över större delen av den norröna förkrist-
na världen som gravar, bilder etc. Ett par av de mest berömda gravarna som innehöll skepp är 
Sutton Hoo i Suffolk, Oseberg och Gokstad i Norge, båtgravarna i Vendel samt Tuna i Ös-
tergötland. Dessa begravningar och de rika fynd som gjorts vid dem vittnar om omfattande 
riter i samband med begravningen, och är en stark indikator på dess betydelsefulla symbo-
lism. Den dödes skepp var alltså en potent och seglivad symbol, vilken tidigt etablerades i 
nordvästra Europa under bronsåldern för att efter ett längre uppehåll åter få betydelse kring 
Vendeltid och Vikingatid. I litteraturen återkommer skeppssymboliken i samband med be-
gravningar vilka jag tidigare återgett: t.ex. Ibn Fadlans begravningsskildring av hövdingen 
som lades på ett skepp samt i Baldrs begravning där han lades på sitt skepp.3 Ytterligare ett 
intressant exempel ges i Beowulf där danskarnas förste konung Scyld Scefing efter sin död 
lades på ett skepp, och troligen antogs färdas till gudarna i sin sista färd: 
 

Aldrig sågs fagrare 
 farkost lastad 
med härkläder 
 och hårda vapen, 
huggsvärd och brynjor; 
 ombord fick man se 
en hop med skatter 

                                                                                                                                               
1 Wessén, kommentar till Äldre Västgötalagen i Svenska landskapslagar. Femte serien, 1946, s. 125f. not 
36 och 37. 
2 Jón Árnason samlade berättelser om folktro på Island och samlade dessa i ett flera böcker. Se delen om 
”Draugasögur” i Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, 1954, s. 211ff. 
3 Ellis-Davidson, 1975, s. 73ff. 
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 som skulle med honom 
färdas vida 
 på fjärran vågor. 
De gåvo ej honom 
 i hemföljd färre 
herrliga dråpsknivar 
 än de som fordom 
hade i förstone 
 fjärran sänt honom 
ut bland böljorna 
 ensam, nyfödd. 
Ett gyllne härtecken 
 hängde de sedan 
högt över hans huvud; 
 åt havet gåvo de 
drotten att bäras –  
 dystra voro de, 
sorgsna till sinnes. 
 I sanning ingen 
kan säga bland härmän 
 under himmelens valv 
eller rådkloka män, 
 vem som mottog den lasten.1 

 
Beowulf har jämförts med fynden vid Sutton Hoo, och det finns mycket som överensstäm-
mer. Dikten är troligen nedtecknad av en kristen, men innehåller mycket symbolism som är 
från en förkristen tid. Ellis-Davidson menar att poeten mycket väl kan basera redogörelsen på 
en realitet: 
 

…the last voyage of Scyld Scefing might be an imaginative reconstruction of the poet, who knew 
of the wonderful ceremonies once held in pagan East Anglia, when the king departed in a ship 
from his sorrowing people. He would presumably have travelled by water from the palace at 
Rendlesham round the coast to the River Deben, where the royal burial place awaited him, and 
where the ship itself might sometimes be laid under the earth. The custom might arise out of the 
myth, or the myth be based on the custom; it seems probable that the process was a double one, 
each interacting on the other over a long period of time. 2 

 
Vidare anser hon att symboliken är associerad med den dödes färd till hinsidesvärlden, en 
symbolism som går igen i anglosaxisk och norrön litteratur. Det är en tvåvägsresa där den 
avlidne härskaren seglar över det kosmiska havet och associeras med liv och död: 
 

It is a sign of hope, bearing the dead to join the mighty ones of the past, and of a new life,  
recieving him as in womb, to bring about his second birth in the land beyond the sunset, while the 
cycle begins anew with his successor. Finally it is the link between the worlds, with the implica-
tion in Anglo-Saxon and Norse literature that the god comes into our world as a child over the sea. 
The two-way voyage is associated also with the progress of the seasons and the return of new life 
after the period of death. All this can be embodied in that most powerful symbol, the ship of the 
dead.3 

 
Rudolf Simek menar att skeppsbegravningar kan skiljas in i tre större kategorier4: 
 

                                                 
1 Beowulf, [1954] 1998, rad 33-52. 
2 Ellis-Davidson, 1975, s. 86. 
3 Ellis-Davidson, 1975, s. 86f. 
4 Simek, boat burial, [1984] 2000, s. 39. 
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1) Ett brinnande skepp sjösätts och seglar ut i havet med den döde ombord. Detta har 
upptecknats av den bysantinske krönikören Prokopius från 500-talet, samt i Beowulf 
och norröna källor som Snorris Ynglinga saga kap. 13 och Gylfaginning kap. 48. 

2) Skeppet bränns på land med den döde ombord, askan placeras sedan i gravhögen. 
Källor till detta är bl.a. Saxo Gesta Danorum bok III, V och VIII. Hit hör även Ibn 
Fadlans skildring av begravningen vid Volga, där en hög upprättades efter att höv-
dingen bränts på sitt skepp. 

3) I islänningasagorna och kungasagorna berättas vid upprepade tillfällen om hur en död 
person läggs på ett skepp, ibland kremeras han innan, och att det sedan reses en grav-
hög över detta. Det är främst denna form som återfinns i det arkeologiska materialet. 

 
Emil Birkeli har i flera arbeten försökt påvisa att det rådde en form av anfäderskult i fornnor-
disk religion, och att delar av denna dödskult samtidigt överlevde in i folktron långt fram i 
tiden. Birkeli har framförallt undersökt förhållandet mellan gården och gravhögen, de döda. 
En kult ska då enligt Birkeli ha varit etablerad, där en kommunion hölls med de döda. Här är 
inte plats att närmare undersöka hypotesen om anfäderskult då den idag bör förklaras som 
föråldrad, och saknar tillräckligt med stöd i källorna.1 I den norröna litteraturen omtalas inte 
något som direkt kan definieras som anfäderskult. Detta är märkligt då det är förhållandevis 
vanligt i samtida och liknande religioner, men kan bero på svårigheten av förståelsen kring 
fornnordiska ”själsbegrepp”.  
 
I de isländska sagorna är det påfallande sällan man talar om den avlidnes liv. Sagaförfattaren 
bemödar sig ibland med att beskriva den avlidnes liv i samband med att en person dött. I Re-
ykdœla saga beskrivs något som kan liknas vid en nekrolog vid två tillfällen. När Skúta dött 
berättas det att ”Skúta´s death came as no surprise to many people. And yet it is only fair to 
say that he was wise and every bit a man, and many were no better than his equals though 
they were outstanding men. But he seemed overbearing to some.” Tidigare i samma saga ges 
ett något kortare referat av den avlidne Áskell att ”People thought he was a great loss because 
he had been a great chieftain and a popular man.”2 I Viga-Glúms saga ges en liknande be-
skrivning: ”Det, säges, att Glum i tjugu år varit den störste hövdingen i Eyjaford och ytterli-
gare tjugo år är ingen mer än jämngod med honom. Det säges också, att Glum av alla vapen-
föra män här i landet varit den främste”.3 När Gisli dött en heroisk död i Gísla saga Súrasso-
nar berättar författaren: ”Där slutar nu Gisles liv, och det säger alla att han var den tappraste 
man, även om han inte i alla delar var lyckosam.”4 Ibland så förstärker sagaförfattaren hjäl-
tens död i ordalag som gör att läsaren i förväg vet att det är hjältens sista heroiska strid. Ex-
empel återfinns i Bjarnar saga, Hávarðar saga Ísfirðings och Fóstbrœðra saga. De korta 
notiserna har en dramatisk effekt som förstärker hjältens sista bragd. De gör läsaren upp-
märksammad på att den är den dramatiska sista scenen i hjältens liv som utspelar sig, samti-
digt som den tjänar som ett lovtal eller ett minnesord över hjälten.5  
 

                                                 
1 Det är en intressant hypotes att det skulle finnas en etablerad och vanlig anfäderskult i fornnordisk reli-
gion, dessvärre anser jag att det finns för få belägg för detta i källorna. Jag anser vidare att själsbegreppet 
är så pass svårbegripligt och avancerat att det inte alls är säkert att det rör sig om anfäderskult i många 
föreslagna fall, då själ i kristen mening knappast existerade under den här tiden och namngivna gravhögar 
eller riter i anknytning till dem inte behöver betyda att det rör sig om en dödskult. Om anfäderskult se 
främst Birkeli, 1938, 1943, Aukrust, 1985, och hos dessa anförd litteratur. 
2 Andersson, 1967, s. 60f. 
3 Viga-Glums saga, Isländska sagor band IV, [1945] 1998, s. 160.  
4 Gisle Surssons saga, 2005, s. 105f. 
5 Andersson, 1967, s. 61f. 
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Runstenarna utgör ett viktigt bidrag till förståelsen av kristnandet i främst Sverige, där ca: 
2500 vikingatida (ca: 800-1100 e.v.t.) och ett par hundra medeltida (ca: 1100-1500 e.v.t.) 
runinskrifter är kända. Ett stort antal av dessa stenar innehåller minnesformler som utgörs av 
fasta fraser. De flesta stenar är resta efter döda släktingar, vänner eller kompanjoner. Den 
vanligaste typen av formel förmedlar till vems minne stenen är rest, och meddelar förhållan-
det mellan denne och den efterlevande. Denna formel ges på ungefär hälften av runstenarna, 
ibland kompletteras detta med fraser som innehåller information om de döda och deras gär-
ningar samt i vissa fall om de efterlevande.1 Minnesformel över den döde har en äldre paral-
lell i Hávamál 72: 
 

Sonr er betri,     þótt sé síð of allin 
     eptir genginn guma; 
sialdan bautasteinar     standa brauto nær, 
     nema reisi niðr at nið.2 
 
En son är bättre fast han sent blev född, 
när mannen ej längre levde; 
sällan står där vid stigen en bautasten, 
om ej frände har rest den över frände.3 

 
Förböner för den avlidnes själ med en signatur av ristaren är relativt vanliga, den vanligaste 
formeln är av typen ”Gud hjälpe hans/hennes ande/själ” t.ex. Guð hialpi and hans, med olika 
variationer. Det finns alltså goda grunder till att söka dessa formlers ursprung i den samtida 
kristna missionen.4 En del av runinskrifterna har en naturlig förebild i i latinskt kristet språk, 
men värt att notera är att få eller möjligen ingen kan tolkas som en direkt kopia. Per Beskow 
menar att inskrifterna har sitt ursprung från gudstjänsten: 
 

Den viktigaste bakgrunden utgörs av den latinska kyrkans dödsliturgi, omfattande commendatio 
animæ, rekviemmässa och gravsättning. Här finner vi det kristna språk och den föreställningsvärld 
som återspeglas i de kristna själabönerna. […] Det var enligt sådana ritualer som redan den första 
generationen av kristna i Norden vigdes till den sista vilan, och kring dem skapades uppfattningen 
om döden och livet efter detta, som i hög grad skilde sig från den förkristna.5     

 
Det verkar alltså som om att man vördade och mindes de avlidna, både före och efter religi-
onsskiftet, men att det inte behöver betyda att det rörde sig om någon form av anfäderskult. 
   
 
DEL IV: Avslutning   
 
17. Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Hence the uneasiness we feel in approaching this world: we seek for a cosmos and find chaos. A 
mixture of races, human and divine, a multitude of ill-defined mythological figures, whose 
activities are not clearly differentiated, share amongst themselves or contend for a land which we 
can hardly recognize as ours, a world which is indeed our world but pregnant with many 
‘otherworlds’.6 

 

                                                 
1 Palm, 2004, s. 120ff. 
2 Hávamál 72, Edda: die Lieder…, 1962, s. 28. 
3 Havamål 72, Den poetiska Eddan, 1972, s. 60. 
4 Williams, [1996] 1999, s. 65f. 
5 Beskow, 1994, s. 20. 
6 Sjoestedt, [1949] 2000, s. 92. 
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Citatet är hämtat ur ett verk av Marie-Louise Sjoestedt, en fransk lingvist som i sitt arbete 
behandlar keltiska myter, men som i det här fallet är lika relevant för min uppsats. Den forn-
nordiska mytskatten uppvisar ett brett spektrum av föreställningar om döden, och det är idag 
omöjligt att försöka systematisera fornnordiska föresällningar kring dessa. Ett sådant försök 
skulle vara missvisande och till stor del meningslöst, för att inte säga kontraproduktivt. Käl-
lorna är inkongruenta, och att försöka konfrontera dem i syfte att sammanställa en ”sanning” 
med en humanistisk och vetenskaplig kritisk metod vore fel, eftersom det inte är möjligt att 
ur de fragment som är bevarade till eftervärlden konstruera något sådant. Ett sådant försök 
skulle kräva att hänsyn tas till tid och rum samt till faktorer som social status, kontakter med 
andra kulturer etc. Religionen såg med all sannolikhet inte likadan ut i ett område där befolk-
ningen levde sida vid sida med samer, som den gjorde på Island, på Grönland eller i ett vi-
kingasamhälle på Irland. Som vi sett i undersökningen är den fornnordiska religionen fylld 
med ett flertal föreställningar om det hinsides, och det är inget som talar emot att religionen 
innehöll många motstridiga uppgifter om ett liv efter detta.     
 
Kan vi idag av det den samling av dödsföreställningar som källorna omtalat verkligen anta att 
man konkret trodde på dessa, att det rådde någon slags konsensus om det hinsides? Har vi i 
och med dem tagit del av en framställning som var allmänt accepterad och trodd? Troligen 
inte, jag tror att föreställningen kring döden och det hinsides var lika motsägelsefull förr som 
idag. En kristen person kan idag lämna blommor på en avliden anhörigs grav, och samtala 
direkt med stenen, även om personen är övertygad om att den döde vistas i himlen. Det be-
höver inte betyda att personen då tror att den döde vistas i både graven och himlen, snarare är 
det som så ofta är fallet med begravningsritual en slags psykisk terapi där det är en saknad 
som uttrycks. Vad säger att människor förr i tiden tänkte så mycket annorlunda? Den döde 
kunde tänkas befinna sig i hel med betydelsen ‘det fördolda’, alltså någon form av dödsrike, 
men samtidigt kunde den döde hedras vid graven. En naturlig följd blir att graven förknippas 
med de dödas närvaro. Graven blir till en slags kosmisk port, en plats där världarna möts, 
som i sin tur leder till en föreställning om att den döde vistas i graven och i ett kosmiskt 
dödsrike.  
 
Som vi sett är inte alla föreställningar lätta att förstå, inkonsekvenser är vanligare än någon 
övertygande enhetlig föreställning. En av förklaringarna var att religionen saknar varje form 
av kanon, och att det i stor utsträckning var den kristna kyrkans män som nedtecknat det be-
varade källmaterialet. Kyrkan hade till sitt förfogande en stor uppsättning normativa verk 
som Bibeln, gudstjänstritual, evangelieböcker, bibelparafraser, predikosamlingar samt annan 
uppbyggande och undervisande litteratur. Ibland, som med fallet Snorris ”himlar” och ”hel-
veten” är det i dessa som den bästa förklaringen står att finna. På annat håll där skaldedikter, 
sagalitteratur och eddadikter förmedlar ett liknande budskap rör det sig med all sannolikhet 
om något mer genuint fornnordiskt, som föreställningar om Valhôll och Hel. Valhôll var ett 
elitistiskt dödsrike, dit endast utvalda kungar, hjältar eller krigare kunde hoppas på att vistas i 
efter döden. Det är inte ovanligt i andra kulturkretsar att det endast är en elit som kan hoppas 
på att leva ett liv efter detta tillsammans med gudarna. Dessutom är Valhôll på grund av dess 
popularitet bland skalder välbelagt i källorna. Även Hel är en säker föreställning som är be-
lagt på flera håll i källorna, svårare blir det att utröna vad det egentligen ansågs vara. Var det 
ett dödsrike, döden i allmänhet eller en gudinna? Troligen ansågs det innefatta allt detta, Hel 
var Dödsriket, men tanken om hur det gestaltade sig är svår att avgöra. Jag tror att den nid-
bild som getts av Hel i senare litteratur och hos kristna författare som en dyster och glädjelös 
tillvaro är felaktig. Saxo omtalar ständigt den förkristna uppfattningen om döden som något 
negativt, och när han skildrar detta är det med dystra ord som sammanfaller med hans tankar 
om att förkristen religiositet var en vrånglära. Snorri som ger två versioner talar för att den 
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ena föreställningen inte är helt olik en gästabudssal där de döda levde en samvaro som inte 
var helt olik den jordiska, mot hans andra skildring av att det skulle vara ett glädjelöst mörkt 
dödsrike vilket i mycket liknar Saxos redogörelse. Om det nu vore fallet att man föreställde 
sig döden som en tung och deprimerande tillvaro, borde detta enligt min mening ha lyst ige-
nom i källorna vilket inte är fallet. Saxo och Snorri är båda kristna, men deras syften är olika. 
Snorri ger en mer nyanserad bild av den fornnordiska religionen även om hans kristna värde-
ringar stundtals lyser igenom. Ett flertal andra källor talar för den första bilden, inte minst 
den sena Ôrvar-Odds saga där Oddr glädjes över att hans döda vän nu äntligen kan omfamna 
kvinnan han älskade. Även eddadikterna Helreið Brynhildar 14 och Helgaqviða hundingsba-
na ônnor 42-48, omtalar att den dödes tillvaro inte var någon dyster plats. I den första dikten 
omtalas att Brynhildr ska återförenas med sin älskade i dödsriket och i den andre kan Helgi 
återförenas med sin älskade i gravhögen. 
 
Det blir svårare att uttala sig om de sparsamt omnämnda mytologiska dödsriken källorna om-
talar. Inte minst där de döda tänks vistas hos gudar och gudinnor som Freyja, Freyr, Gefjon 
eller Rán. Jag vill inte utesluta någon av dessa ur den fornnordiska religionen, däremot är det 
troligt att tanken om ett liv efter detta kunde skilja sig från ort till ort, troligen även mellan 
släkter. Ett exempel på det senare är Helgafell, de döda i fjället, som mycket möjligt kan ha 
utgått från en sådan släktföreställning. Mindre troligt är att de döda vistades hos Þórr eller 
Loki, vilket har framgått av undersökningen. Antagandet att Loki vore en likätande demon 
vilade på lösa grunder, och vi finner heller inget i guden Þórrs väsen som talar för att han var 
en dödsgud. Han var en beskyddare av de döda men inte någon dödsgud. Svårare blir det där-
emot att skilja mellan gudinnorna Freyja och Gefjon, möjligen var den senare en lokal dansk 
hypostas av Freyja men det är inte säkert. Det bör definitivt inte uteslutas att dessa gudinnor 
ansågs vara dödsgudinnor som mottog de döda. I Grímnismál 14 heter det att Freyja mottar 
hälften av dem som fallit i strid, medan den andra hälften tillfaller Óðínn. Dessutom omtalas 
Freyja som en dödsgudinna i Egil saga Skalla-Grímssonar. Jag anser att detta bör skildra en 
reell föreställning, möjligen något äldre än föreställningen om Valhôll som ett hinsides kri-
garparadis. Som vi såg omtalas även Freyr som en dödsgud, och här verkar det röra sig om 
ytterligare en släktföreställning, en ätt som var särskilt Freyr-tillvända. Gudarnas rol-
ler/funktioner tangerar ofta varandra, och det är möjligt att Freyr som i övrigt var en så bety-
delsefull gud ansågs stå i förbindelse med de döda. Rán var ekvivalent med det vilda havet i 
diktningen, och en föreställning där de som drunknat tas emot i ett dödsrike på havets botten 
bör ses som trolig, även om denna föreställning mycket väl i ett större mytiskt perspektiv kan 
ingå i Hel.     
     
I uppsatsen har vi sett en sammanställning av föreställningar om döden, samt ett flertal olika 
dödsriken. Materialet tyder på att det inte rådde någon form av homogen tro på livet efter 
detta; den fornnordiska mytologin och religionen var anpassningsbar och kunde därför ut-
veckla en bred och motsägelsefull mytskatt men som däremot aldrig upplevdes som vare sig 
motsägelsefull eller förvillande i det förkristna samhället. Det är med dagens mentalitet, och 
med moderna värderingar den förkristna religionen blir svårtillgänglig och svårbegriplig.  
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Palm, Rune, ”Muntlighet I vikingatida runinskrifter”. 
Appendix 1: Eiríksmál (ca 950) 
Dikten följer Finnur Jónssons redigering och översättning: Den Norsk-Islandske 
Skjaldedigtning 800-1200, B. Rettet tekst. Første bind ved Finnur Jónsson, København 1973, 
s. 164ff. 
 
 

1. Hvatś þat drauma   bað upp rísa 
hugðumk fyr dag rísa   bekku at stráa 
Valhôll at ryðja   bjórker at leyðra 
fyr vegnu folki;   valkyrjur vín bera 
vakðak Einherja,   sem vísi kœmi. 
 
Hvad er det for drömme? ; jeg drömte for at ryddeliggöre Valhal til modtagelse af faldne 
krigere; jeg vækkede Einherjerne, bad dem stå op for at strø bænkene, rense ølkarrene, 
valkyrjerne at bære vin omkring som der kom en fyrste. 
 
2. Es mér ór heimi   inn þú bjóð, 
hôlða vánir   ef Eiríkr séi; 
gôfugra nôkkurra,   hans er mér nú vôn vituð. 
svá’s mér glatt hjarta. 
 
Jag vænter nogle höje mænds komme fra verden; derfor er mit hjærte glad. 
 
3. Hvat þrymr þar Bragi 
sem þúsund bifisk 
eða mengi til mikit? 
Braka ôll bekkþili 
sem myni Baldr koma 
eptir í Óðins sali. 
 
Hvad larm er derhenne Brage, so mom det var tusinder, der bevægede sig eller en meget stor 
mængde? (Brage:) Det knager i alle sæder so mom det kunde være Balder,der kom igen til 
Odins sale. 
 
4. Heimsku mæla 
skalat enn horski Bragi, 
þvít þú vel hvat vitir; 
fyr Eiríki glymr, 
es hér mun inn koma 
jôfurr í Óðins sali. 
 
Tåbeligheder skal du ikke tale, du kloge Brage, ti du ved god besked; det bulder varsler om 
Erik, som herind vil komme, kongen, i Odins sale.  
   
5. Sigmundr ok Sinfjôtli, 
rísið snarliga 
ok gangið í gôgn grami, 
inn þú bjóð, 
ef Eiríkr séi; 
hans es mér nú vôn vituð. 
 
Sigmund og Sinfjötle, rejser jer hurtig og går ud imod fyrsten; hvis det er Erik, så byd Ham 
ind; det er hann jed bestemt vænter nu. 
 
 
6. Hví’s þer Eiríks vôn 
heldr an annarra?  
 Þvít môrgu landi 
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hann hefr mæki roðit 
ok blóðugt sverð borit. 
 
(Brage:) Hvorfor vænter du Erik mere end andre? – (Odin:) Ti han har I mangt et land 
rødfarvet sit sværd og båret det blodigt. 
 
7. Hvi namt hann sigri þá, 
es þér þótti snjallr vesa? 
Ôvíst’s at vita, 
sér ulfr enn hôsvi 
[greypr] á sjôt goða. 
 
(Brage:) Hvorfor berøvede du hann da sejren, siden han tyktes dig modig? – (Odin:) Man kan 
aldri vide – den grå ulv ser så barsk henimod gudernes boliger. 
 
8. Heill nú Eiríkr, 
vel skalt hér kominn 
ok gakk í hôll horskr. 
hins vilk fregna, 
hvat fylgir þér 
jôfra frá eggþimu. 
 
(Sigmund:) Hil dig Erik, vær velkommen her og gå ind I hallen, kloge fyrste. Derom vil jeg 
spörge : hvilke fyrster ledsager dig fra studen? 
 
9. Konungar ro fimm,   eke m enn sétti sjalfr. 
kennik þér nafn allra 
 
(Erik:) Der er fem konger, jeg, nævner dem alle for dig; selv er jeg den sjætte. 

 
Appendix 2: Hákonarmál (ca 960) 
Översättning Karl G. Johansson (De nordiska kungasagor I, Hakon den godes saga, Stock-
holm 1992, s. 161ff.) 

 
1. Gôndul ok Skôgul 
sendi Gautatýr 
at kjósa of konunga, 
hverr Yngva ættar 
skyldi með Óðni far 
        ok í Valhôllu vesa. 
 
2. Bróður fundu þær Bjarnar 
í brynju fara, 
konung enn kostsama, 
kominn und gunnfana. 
Drúpðu dolgráar, 
en darraðr hristisk. 
Upp vas þá hildr of hafið. 
 
3. Hét á Haleygi 
sems á Holmrygi 
jarla einbani, 
fór til orrostu. 
Gótt hafði enn gjôfli 
gengi Norðmanna 
œgir Eydana 
stóð und arhjalmi. 
 
4. Hrauzk ór hervôðum, 

1. Oden sände 
Göndul och Skögul 
att välja bland kungar, 
vem av ynglingars ätt 
skulle vara hos Oden 
och sitta i Valhall. 

 
2. Björns bror, den utmärkte 
kungen, for i brynjan, 
de mötte honom där 
under stridsfanan. 
Stridsspjuten dröp 
och svärden skakades. 
Striden hävdes högt. 
 
3. Jarlars dräpare 
for till striden, 
kallade på haleyger 
och holmryger. 
Den ädle härskaren, 
klädd i kopparhjälm, 
fick av norrmännen 
ett fullgott stöd. 
 
4. Hirdledaren slet av 



 176

hrattá vôll brynju 
vísi verðungar, 
áðr til vígs tœki. 
Lék við ljóðmôgu, 
skyldi land verja 
gramr enn glaðværi, 
stóð und gullhjalmi. 
 
5. Svá beit þá sverð 
ór siklings hendi 
váðir Váfaðar 
sem í vatn brygði. 
Brôkuðu  broddar. 
Brotnuðu gylfingar 
Í gotna hausrum. 
 
6. Trôddusk tôrgur 
fyr Týs ok bauga 
hjalta harðfótum 
hausar Norðmanna. 
Róma varð í eyju. 
Ruðu konungar 
skírar skjaldborgir 
í skatna blóði. 
 
7. Brunnu beneldar 
í blóðgum undum 
lutu langbarðar 
at lýða fjôrvi. 
Svarraði sárgymir 
á sverða nesi. 
Fell flóð fleina 
í fjôru Storðar. 
 
 
8. Blendusk við roðnar 
und randar himni. 
Skôglar veðr léku 
við skýs of bauga. 
Umðu oddláar 
í Óðins veðri. 
Hné mart manna 
fyr mækis straumi. 
 
9. Sôtu þá dœglingar 
með sverð of togin, 
með skarða skjôldu 
ok skotnar brynjur. 
Vasa sá herr 
í hugum ok átti 
til Valhallar vega. 
 
10. Gôndul þat mælti 
studdisk geirskapti: 
”Vex nú gengi goða, 
es Hôkoni hafa 
með her mikinn 
heim bônd of boðit.” 
 
 

härkläderna, slängde 
brynjan på vallen, 
innan striden började. 
Den muntre kungen 
klädd i guldprydd hjälm 
skämtade med männen, 
han skulle skydda landet. 
 
5. Så bet svärdet, 
som kungen föll, 
i härkläderna, som 
rördes det i vatten. 
Spjut brakade. 
Sköldar bröts. 
Svärden skramlade 
mot männens skallar. 
 
6. Svärdets vassa klinga 
stampade sköldar 
och skallar för 
norrmännens kung. 
Larm var på ön. 
Kungarna färgade 
de strålande sköldborgarna 
med männens blod. 
 
7. Svärden brände 
i de blodiga såren. 
Svärden sökte 
Manskapets män. 
Blodet forsade 
på sköldarna. 
Blodet föll 
på Stords strand 
 
8. Rött blandades 
blodet på sköldarna. 
Striden lekte 
mot sköldarna. 
Uddvågor slog 
i striden. 
Många knäade 
i blodströmmen. 
 
9. Då anföll furstarna 
med dragna svärd, 
med huggna sköldar 
och skjutna brynjor. 
Den hären hade 
inget mod och var 
på väg till Valhall. 
 
10. Göndul sade detta, 
stödd mot ett spjutskaft: 
”Väx nu goda följe, 
när gudarna har 
inbjudit Hakon 
med en stor här.” 
 
11. Härskaren hörde 
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11. Vísi þat heyrði, 
hvat valkyrjur mæltu 
mærar af mars baki. 
Hyggiliga létu 
ok hjalmaðar sôtu 
ok hôfðusk hlífar fyrir. 
 
12. ”Hví þú svá gunni, ”kvað Hôkon,  
”skiptir, Geir-Skôgul? 
Vôrum þo verðir gagns frá goðum.” 
”Vér því vôldum,”kvað Skôgul, 
”es þú velli helt, 
en þínir fíandr flugu.” 
 
13. ”Ríða vit skulum,” 
kvað en ríkja Skôgul, 
”grœna heima goða 
Óðní at segja, 
at nú mun allvaldr koma 
á hann sjalfan at séa.” 
 
14. Hermóðr ok Bragi,” 
kvað Hroptatýr, 
”gangið í gôgn grami, 
þvít konungr ferr, 
sás kappi þykkir, 
til hallar hinig.“ 
 
15. Ræsir þat mælti, 
vad frá rómu kominn, 
stóð allr í dreyra drifinn: 
”Illúðigr mjôk 
þykkir oss Óðinn vesa, 
séumk vér hans og hugi.” 
 
16. Einherja grið 
skalt þú allra hafa. 
Þigg þú at ôsum ôl. 
Jarla bági, 
þú átt inni hér 
átta brœðr,” kvað Bragi. 
 
17. ”Gerðar órar,” 
kvað enn góði konungr, 
”vijum vér sjalfir hafa. 
jalm ok brynju 
skal hirða vel. 
Gótt es til gôrs at taka.” 
 
18. Þá þat kynndisk, 
hvé sá konungr hafði 
vel of þyrmt véum, 
es Hôkon bôðu 
heilan koma 
rôð ôll ok regin. 
 
19. Góðu dœgri 
verðr sá gramr of borinn, 
es sér getr slíkan sefa. 
Hans aldar 

vad valkyrjorna sade, 
duktiga på hästryggen. 
De lät kloka 
och satt med hjälm 
och höll sköldar för sig. 
 
12. ”Varför dömde du,” sade Hakon, 
”striden så, Spjut-Skögul? 
Från gudarna var segern given.” 
”Vi styrde det,” sade Skögul, 
”att du vann slaget, 
och dina fiender flydde.” 
 
13. ”Rida ska vi,” 
sade den mäktige Skögul, 
”till gudarnas gröna värld 
för att säga Oden, 
stt nu ska fursten komma 
för att möta honom själv.” 
  
14. ”Hermod och Brage,” 
sade Hroptatyr, 
”gå fursten till mötes, 
för en kung kommer, 
hit till hallen 
som anses för kämpe.” 
 
15. Härskaren sade, 
han kom från striden, 
stod helt stänkt med blod: 
”Mycket ondsint 
tycks mig Oden vara, 
jag fruktar hans vrede.” 
 
16. ”Enhärjars nåd 
ska du njuta helt. 
Tag du öl hos asarna. 
Jarlars ovän, 
du har här inne 
åtta bröder,” sade Brage. 
 
17. ”Min härklädnad,” 
sade den gode kungen, 
”vill jag själv ha kvar. 
Hjälm och brynja 
ska skydda väl. 
Gott är att vara redo.” 
 
18. Då sades det 
hur väl kungen hade 
skyddat blotplatserna, 
när gudarnas rad 
bad Hakon att 
vara välkommen. 
 
19. I goda tider 
blir den kungen född 
som får ett sådant sinne. 
Hans dagar  
ska vi minnas 
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mun æ vesa 
at góðu getit. 
 
20. Mun óbundinn 
á ýta sjôt 
Fenrirulfr of fara, 
á auða trôð 
konungmaðr komi. 
 
21. Deyr fé 
Deyja frændr. 
Eyðisk land ok láð. 
Síz Hôkon fór  
með heiðin goð, 
môrs es þjóð of þéuð. 

 
 

med stor glädje. 
 
20. Fenrisulven ska 
obunden fara 
i bygderna, 
innan en jämngod 
furste kommer 
på den öde platsen. 
 
21. Fä dör. 
Fränder dör. 
Land och bygd läggs öde. 
Sedan Hakon for 
till de hedna gudar, 
Förträlas folket mycket. 

 
 
Appendix 3: Bilder 
 
 
 
 

 
Bild 1: Bildsten Broa (IV) i Halla socken (efter Lindquist, Sune, 1942, Fig. 116). 
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Bild 2: Bildsten från Ardre (VIII) kyrka, (efter Lindquist, Sune, 1942, Fig. 139). 

 
Bild 3: Bronssmycke av kvinna med "dryckeshorn" Klinte, Köping, Öland (efter Wilson, 1995, s. 
78). 

 

 
Bild 4: Hjämbleck från båtgrav 1 Vendel I (Efter Stolpe och Arne, 1912, plansch VI). 
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Bild 5: Bildsten Hunnige (I) i Klintinge socken (efter Lindquist, Sune, 1942, Fig. 128). 

 

 
Bild 6: Bildsten Tjängvide (I) i Alskog socken (efter Lindquist, Sune, 1942, Fig 137). 




