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1. ABSTRACT 
 
 
Wennerström, Ulrika. 2010. Ära och död. Mytens identitetsskapande funktion för 
vikingatidens krigarelit. Honor and death. The function of myth in the construction of identity 
for the Viking Age warrior elite. C-uppsats i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet ht 2009. 
 
In this essay I want to investigate how the Viking aristocratic warrior elite in Scandinavia 

used religious mythology for the construction of their identity. The essay also takes up the 

concept of honor, which was important for the warriors. Honor was central to all people 

during Viking age and for the warriors it was absolute. In the religious myths, the aristocratic 

warriors justify their position in society and legitimate their acts of war. Religion continues to 

have importance to the warrior elite even after the arrival of Christianity. The myths and the 

concept of honor made it impossible to question war and violence. 

 
 
Keywords: Scandinavia, Viking Age, warrior, myth, honor.  
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2. INGRESS 
 
Kommer vi någonsin att fullt ut förstå dem som levde då? 
Kanske inte. Ändå måste försöket göras. Hur kan vi annars 
hoppas på att själva bli förstådda av vår eftervärld? För det  
vi är, var en gång även de, och det de är, kommer även vi snart att bli. 
 
Peter Englund (2000:18). 
 
 
Vikingatiden var en våldsam tid och mycket av den aristokratiska kulturen handlade om makt 

som upprätthölls genom krigisk styrka. Freden var skör och när som helst kunde balansen 

rubbas och oroligheter ta vid. Människorna levde mitt i våldets destruktivitet och var tvungna 

att leva med dess konsekvenser. I en våldsam tid är döden ständigt närvarande och måste 

hanteras på olika sätt vilket bland annat bearbetas i kulturskapande och identitetsskapande. 

Människan är fången i sin egen kultur samtidigt som hon medverkar till att upprätthålla den. 

När samma krigiska aristokrater genom skaldens diktande ska ge sin bild av paradiset är det 

en fredlig plats där åkrarna sår sig själva, en bondes paradis.  

 

Vi förfasas lätt idag över vikingarnas människosyn med praktiserandet av slaveri. I dagens 

Sverige finns dock människor som tvingas sälja sig själva och sina kroppar, blir utnyttjade på 

andra sätt och inte får bestämma över sig själva och sina liv. Paralleller till vikingarnas värld 

finns närmare än vad vi själva vill se.  

 

3. SYFTE  
 

Med uppsatsen vill jag undersöka mytens funktion i det vikingatida samhället och vilken roll 

den spelade i identitetsskapandet för den aristokratiska krigareliten. Eftersom jag har valt att 

undersöka samhällets elit kommer ett maktperspektiv in. Uppsatsen kommer även att ta upp 

begreppet ära (heder) som var centralt i vikingatidens samhälle. Äran var starkt kopplat till 

idéerna om ”manligt” och ”kvinnligt” och kommer därför att förstås utifrån ett 

genusperspektiv. Idéerna om ära var central i krigaridentiteten.  
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4. PROBLEMFORMULERING 
 
De frågeställningar jag har valt att arbeta utefter är: 
 
• Hur upprätthöll aristokratiska krigareliten sin identitet?  

• Hur användes myterna för att understödja kravet på makt i samhället? 

• Vilken roll hade myterna och berättelserna för idéerna om begreppet ära utifrån ett 

genusperspektiv? 

 
5. TIDIGARE FORSKNING  
 

Jag kommer i min uppsats framförallt använda mig av sekundärlitteratur för att förstå de 

fornnordiska myterna och därför tänkte jag börja med att presentera det materialet. För att 

teoretiskt förstå myter har jag använt mig av religionshistorikerna vid Bergens universitet 

Ingvild Sælid Gillhus och Lisbeth Mikaelsson teorier från boken Nya perspektiv på religion 

(2006), liksom mytteorier från boken Draksjukan, Mytiska fantasier hos Tolkien, Wagner och 

de Vries (2007) av Stefan Arvidsson vid Växjö universitet. Hur muntliga kulturer fungerar 

beskrivs av humanistprofessorn Walter J. Ong i Muntlig och skriftlig kultur, 

Teknologiseringen av ordet (2003). Religionshistorikern Gro Steinsland vid Oslo universitet 

har varit viktig för mig för att förstå den fornnordiska mytologin. Jag har använt många 

böcker av henne framförallt kan nämnas Fornskandinavisk religion (2007). Även 

religionshistorikern Britt-Mari Näsström vid Göteborgs universitet har haft betydelse, 

framförallt med boken Bärsärkarna, Vikingatidens elitsoldater (2006). Språkforskaren Preben 

Meulengracht Sørensen har med sin avhandling vid Århus Universitet om de isländska 

sagorna Fortælling og ære, Studier i islændingesagaerne (1993) med sitt centrala tema ära 

gett mig en nyckel till det vikingatida samhället. För att förstå religionens roll i krigarkulturen 

har jag framförallt använt mig av arkeologerna Neil Price avhandling vid Uppsala universitet 

The Viking Way, Religion and war in Late Iron Age Scandinavia (2002) och Anders Nordberg 

avhandling Krigarna i Odins sal, Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion 

(2003) från Stockholms Universitet.   

Med min uppsats hoppas jag kunna sammanföra delar av forskningen runt myter, muntlig 

kultur, ära, samhällsideologi, makt och krig för att visa hur dessa olika aspekter fungerar 

tillsammans och skapar det vikingatida samhället. Jag vill visa på dess komplexitet och hur 

företeelserna påverkar människorna på ett ofta omedvetet sätt och hur fast människan sitter i 

sin egen världsbild.  
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6. MATERIAL OCH METOD 
 
Jag kommer i uppsatsen använda mig av litteraturstudier. Utgångspunkten är myterna i Eddan 

och jag kommer där göra ett urval och koncentrera mig på de myter som framförallt kan 

kopplas till krig och makt. Primärkällor förutom Eddan är Snorres Edda, isländska sagor, 

Beowulf, Germania av Tacitus, runstenar samt arkeologiska lämningar. För att förstå och 

tolka dessa källor använder jag mig av sekundärkällor dvs. andra forskares tolkningar av 

primärkällorna. Uppsatsens röda tråd handlar om myter och berättelsers betydelse i 

identitetsskapandet och skapandet av världsbilden samt hur det påverkar människorna och 

samhället. Jag har genom hela uppsatsen valt att ha ett klassperspektiv och ett 

genusperspektiv för att därmed kunna få en mer nyanserad tolkning i besvarandet av mina 

frågeställningar.  Uppsatsen kommer efter en genomgång av primärlitteraturen ge en bild av 

det vikingatida samhälles hierarki, familjens betydelse, äran och krig. Därefter kommer 

uppsatsens huvuddel om myter och hur myterna användes. Huvuddelen följs av en diskussion 

där frågeställningarna besvaras och därefter följer sammanfattning och litteraturförteckning.  

 

6.1 Primärlitteratur 
Det vikingatida samhället var till övervägande del muntligt (Palm 2004:201). Man hade dock 

ett alfabet som bestod av 16 runor och runorna skrevs på trädstavar eller kunde ristas in på 

stenar. I Sverige finns ca 2500 st. runstenar, i Danmark 180 st. och i Norge 44 st, de flesta 

runstenar är resta av personer som blivit kristna. På runstenarna kan verser förekomma men 

man skrev inte ner stora diktverk utan samhället dominerades av den muntliga kulturen 

(Roesdahl 1996:14 f). Runalfabetet importerades troligen redan under 100-talet e.vt. av män 

som krigat i den romerska armens hjälptrupper vid romerska gränsen (Näsström 2006:256 f). 

 
De skriftliga källorna har tillkommit minst 200 år efter kristnandet på Island vilket betyder att 

de skrevs ner av kristna (Näsström 2001:12 f). Texterna i Eddan är författade i Norge eller på 

Island och det idag tidigaste exemplaret Codex Regius är från 1200-talets andra hälft 

(Arvidsson 2007:17 f). Eddan visar ett urval av skaldernas myter och handlar framförallt om 

gudar och hjältar. Själva berättandet i Eddan är viktigare än en systematiserad kronologi. 

Berättelserna verkar ha bevarats utan att kristendomen medvetet förts in i texten även om 

forskarna kan se att vissa motiv har påverkats av kristendomen (Raudvere 2004: 64 ff, 71). 

Guddikterna innehåller berättelser om kosmos och gudarna. Hjältedikterna tar upp hjältarna 

Sigurd Fafnesbane och Helge Hundingsbane. Gudarna står nära hjältarna och övernaturliga 
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väsen förekommer i hjältesagorna. (Näsström 2001:15). Jag kommer i mitt arbete med 

uppsatsen läsa och citera från Eddan och använder mig då av Erik Brates översättning (2004). 

 

Islänningen Snorre Sturlasson skrev ner och förklarade den gamla mytologin i det som brukar 

kallas Snorres Edda (Näsström 2001:12 f). Sturlasson var en överklassman på Island som 

skrev ner och systematiserade de gamla berättelserna. Han var framförallt intresserad av den 

poetiska formen och ville framställa den fornnordiska mytologin som ett enhetligt system. 

Sturlasson såg sig som historiker och ville troligen ge en rättvis bild av den fornnordiska 

religionen. Men alla påverkas av sitt eget samhälle och Sturlasson var en historiker skolad i 

medeltidens kontinentala historietradition och hans kontinentala lärdom lyser igenom i 

texterna. Han lyfter fram det han uppfattar som en kulturell nordisk särart samtidigt som han 

blandar in att asagudarna utvandrat från Troja. Hans framställning visar på medeltidens 

lärdomsideal (Raudvere 2004: 64 ff). Sturlasson har även skrivit ner Norges konungasagor 

(Sturlasson:1919). Jag använder mig av Karl G. Johansson och Mats Malm (1998) 

översättning av Snorres Edda. 

 

De Isländska sagorna eller familjesagorna skrevs ner av historiker på 1100-talet. De handlar 

om Islands historia och berättar t.ex. om hur Island koloniserades med utflyttningen från 

Norge, kristnandet på alltinget och hur nya områden koloniserades (Näsström 2001:16). Ingen 

saga finns kvar i sin ursprungliga form utan är kopierade avskrifter. Meulengracht Sørensen 

menar att den tiden som de isländska sagorna skrevs ned troligtvis ger en rättvis bild av 

vikingatiden eftersom vikingatiden och medeltiden inte sågs som ett avbrott utan som en 

sammanhängande kultur där föreställningar, normer och livsförhållanden var de samma 

(Meulengracht Sørensen 1993:13 f).  

 

 Fornaldarsagorna skrevs ner senare än familjesagorna men beskriver äldre tider. De 

innehåller övernaturliga väsen och är väldigt fantasifulla, exempelvis Völsungasagan och 

Fritiofs saga (Näsström 2001:16). Völsungasagans äldsta kopia är från 1400-talet med sagan 

komponerades förmodligen på 1200-talet och handlar om hjälten Sigurd Fafnesbane 

(Arvidsson 2007:18). Jag använder mig av Inge Knutssons översättning från 1991.  

 

Beowulf komponerades mellan mitten av 600-talet och slutet av 900-talet. Den skrevs ner på 

anglosaxiska eller gammalengelska i en kristen tid och berättar om gamla platser och legender 

som författarens förfäder berättat om sedan de flyttat från Skandinavien till Brittiska öarna. 
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Poemet är en blandning av legend och historieskrivning och kontexten är både historisk och 

sagomässigt ”det var en gång”, med händelser satta utanför tiden. I berättelsen refereras till 

Sigurd Fafnesbane som levde för ”ännu längre sedan”. Beowulf är en 3182 versrader lång 

hjältedikt och handlar om den skandinaviske prinsen Beowulf som kom från Geatas. Tidigt i 

berättelsen reser han dock över vattnet till danernas land och besöker kung Hrothgar och där 

bekämpar han monstret Grendel och monstrets mor. Han återvänder sedan till sitt hemland 

och härskar i femtio år. Därefter kommer en drake till hans land och Beowulf dödar den men 

dör samtidigt själv och blir en stor hjälte (Heany 2002: xxiii ff). Danernas land är Danmark, 

Getas är i dagens södra Sverige förmodligen Götar (Götaland), i dikten nämns även Sweon 

(Svear) (Sundqvist 2000:52). Beowulfhandskriften dateras till 1000-talet och är förmodligen 

en avskrift av ett äldre dokument (Mitchell & Robinson 2002:81 ff) och innehåller både 

hedniska och kristna motiv (Hill 2002:197 ff). Jag kommer använda mig av både Björn 

Collinders svenska översättning som utkom första gången 1954 (Beowulf:1988) och Seamus 

Heaneys översättning till modern engelska (2002).  

 

Germania är skriven av den romerska historikern Cornelius Tacitus år 98 e.vt. Etnografiska 

skildringar hade en lång tradition i det romerska riket och folk tyckte om ett läsa om ”exotiska 

folk”. Det var oftast historiker som skrev etnografiska skildringar och historieskrivning var 

inte vetenskaplig så som vi ser på vetenskap utan var framförallt skönlitteratur och författaren 

kunde ta sig litterära friheter. Tacitus använde sig av andra äldre skrifter om germanerna men 

samtalade troligtvis även med romare som besökt gränsen till Germanien. Germanien är inget 

land utan romarnas egen beteckning för området norr om floden Rhen och germaner var inte 

en enhetlig folkgrupp utan romarnas beteckning för de olika folk som bodde norr om Rhen. 

Tacitus grundsyn är att germanerna är fattiga och primitiva men ibland använder han 

germanerna för att kritisera sitt eget samhälle och de passagerna säger mer om romarna än om 

germanerna. Tacitus varnar samtidigt för den fara som han uppfattar germanerna utgör och 

hans skrift kan därför ses som ett stöd för kejsar Trajanus försiktiga Germanienpolitik 

(Önnefors 2005:9 ff, 18 ff).  

 

Religionshistorikern Catharina Raudvere betonar att en religion inte behöver ha en 

systematisk framställning av universums ordning och tydliga framställningar om hur världen 

kom till. Därför måste man vid alla studier av skrivna religösa texter fråga sig vem som har 

fört samman berättelserna och skapat en enhetlighet. Det gäller de berättelser som finns 
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sammanställd av västnordiska medeltida historieskrivare när det gäller den fornskandinaviska 

religionen men även forskares texter från nutiden (Raudvere 2004:63 ff).  

 
 
7. VIKINGATIDENS SAMHÄLLE 

 
Vett behöver,   Ofta illa veta, 
den som vida färdas:  de som inne sitta, 
lätt är hemma vadhelst.  vad slags folk, som farande komma. 
Mång ögonkast får,  Ingen är så bra, 
den som intet förstår  att ej brist han äger, 
och sitter med kloka tillsammans. eller så dålig, att till intet han duger.  
 
Ur Den höges sång (Havamal) vers 5. Ur Den höges sång vers 133.  
(Eddan 2004:16).  (Eddan 2004:35).  
 

Vikingatiden börjar vid slutet av 700-talet e.vt. då vikingafärderna från Skandinavien 

intensifierades och slutar vid slutet av 1000-talet då färderna avtar. Vikingatida världen blev 

genom resorna stor och gav individen många möjligheter och det var de tekniskt mycket bra 

skeppen som gjorde resorna möjliga. Vikingarna reste som handelsmän, pirater, plundrare, 

kolonisatörer, fredliga emigranter och legoknektar som gick i tjänst hos främmande 

hövdingar, bl.a. anställde kejsaren i Bysans vikingar i sin livvakt de sk. väringarna. 

Vikingarna reste väster ut till Island, Brittiska öarna, Grönland och Amerika (Vinland) 

(Roesdhal 1996:190). Eller väster och sedan söder ut till Västfrankiska riket, Kalifatet 

Górdoba, Norra Afrika (Blåland) och Italien. Till öster resta man till de olika idag Ryska och 

Östeuropeiska områdena (Gårdarike) genom Staraja Ladoga (Aldeigjuborg), Novgorod 

(Holmgård) och vidare till Kiev (Könungård) och därifrån ner till Bysans (Gríkland) och 

Konstantinopel/Istanbul (Miklagård), samt vidare till Arabiska kalifatet (Särkland) (Harisson 

& Svensson 2007:20 ff). Eller så kunde de resa från Bysans till Jerusalem eller till Sicilien 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:10 f). Vissa runstenar ger uppgifter om 

vikingafärder som stenen i Gripsholm (Södermanland). Den restes ca år 1040 över en man 

som deltagit i Ingvars icke framgångsrika expedition till Särkland som dock blev legendarisk 

och resulterade i att många runstenar restes (Roesdhal 1996:190). Ristningen berättar att Tola 

reste stenen till minne av sin son Harald, Ingvars bror och avslutas med en vers (Harisson & 

Svensson 2007:49). På runstenen i Högby i Östergötland står på ena sidan Torgärd reste 

denna sten efter Assur, sin morbroder. Han ändades österut i Grekland och på stenens andra 

sida står en vers (http://www.raa.se/.se se vidare litteraturfört.): 
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Stenen i Gripsholm: Stenen i Högby: 
”De for manligen ”Gode bonden Gulle  fick fem söner. Föll på Föret djärve kämpen  
fjärran efter guld Åsmund ändades Assur öster ut i Grekland, blev på Bornholm (?) 
och österut  Halvdan dräpt. Kåre blev död vid udden (ev. Själland), död är också Boe”. 
gav örnen föda.  ”Torkel ristade runorna”. 
De dog söderut    
i Särkland”.  
 
Min uppsats berör framförallt områdena Skandinavien (vikingarnas hemländer) och Island 

som koloniserades ca år 930 (Roesdahl 1996:266). Men det är viktigt att ha i minnet att 

resorna och kontakterna med fjärran länder var viktigt för aristokraterna för att bevara sin 

status och för dem som ville höja sin status. Genom långväga resor nådde man ära och 

berömmelse på hemmaplan och fick tag i varor som hemma var exklusiva och därmed 

statushöjande (egen anm.). Det vikingatida samhället var en utpräglad jordbrukskultur och 

kulten och riten följde årstidens växlingar. I mitten av april blotades (offrades) det till Oden 

och festen firades för att få segrar vilket startade krigsseglatser och vikingafärder (Steinsland 

2007:112 f, 164).  Vikingarna hade inget namn för sin religion utan kallade den bara för 

sedvänja. Religionen var inte skild från kulturen utan allt som handlade om tro, makter, riter 

och kultur var självklart för alla. Steinsland kallar religionen för en etnisk religion eftersom 

den innefattade alla i samhället, det var bara de utstötta som stod utanför den officiella kulten 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:46).  

 

7.1 Hierarkiskt samhälle  
Tvagen och mätt 
ride mannen till tinget, 
fast klent han är klädd! 
Över skor och knäbyxor 
ej skamsen någon vare, 
ej heller över hästen, 
fast han har en dålig! 
 
Ur Den Höges sång vers 61 (Eddan 2004:23).  
 

Det vikingatida samhället hade stora sociala skillnader och delades framförallt upp mellan de 

fria och de ofria (slavarna). En fri man och kvinna skulle alltid mötas med respekt just för 

han/hon var fri även om individen var fattig. Hierarki fanns dock inom den fria gruppen men 

var inte statisk. Genom vikingaresor kunde man vinna rikedom och ära vilket gav en större 

status när man kom hem och valde man att emigrera kunde man få en annan status i sitt nya 

hemland (Roesdahl 1996:52, 57 f). Här fanns de stora drivkrafterna bakom vikingafärderna 

som framförallt handlade om bättre levnadsvillkor, status och (begreppet) ära som jag 

återkommer till.  
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Slavarna var de mest utsatta i samhället och en slav var en ”ägodel” för sin ägare. Många 

vikingaexpeditioner gjordes för att skaffa slavar som var en av de viktigaste handelsvarorna, 

men vissa brott kunde också straffas med slaveri. Under vikingafärderna verkar det som de 

kvinnliga slavarna fick fungera som sexslavar medan slavarna på gården verkar varit lite mer 

skyddade och omfattas av vissa regler. Men naturligtvis var de ändå väldigt utsatta och hur de 

behandlades berodde på hur ägaren/ägarinnan var. I vissa fall kunde en slav dödas för att följa 

sin härskare/härskarinna i döden vid begravningsceremonier. Slavar kunde friges av sin ägare 

eller köpas loss av någon och i vissa fall kunde slaven köpa sig själv fri. Den största gruppen i 

samhället var dock de fria männen och kvinnorna som kunde vara självägande bönder, 

hantverkare, krigare i tjänst hos hövdingar, tjänare och köpmän. Alla fria män hade rätt att 

bära vapen och göra sin röst hörd på Tinget, som var ett diskussionsforum för beslutsfattande 

som rörde bygden och även fungerade som domstol. Att äga mycket land gav status, makt och 

rikedom vilket gav möjlighet till allianser. Det var ingen jämlik demokrati där varje röst 

vägde lika tungt utan här var status viktigt (Roesdahl 1996:53 ff).  
 
7.2 Kungamakt och maktideologi 
 
Kung var den högsta hederstiteln och kommer från ordet konungr som betydde son till förnäm 

man eller gudaättling. Jarl var den näst högsta beteckningen och i vissa samhällen kunde 

jarlen styra i nästan samma utsträckning som en kung. Både kungen och jarlen var dock 

underställda lagen och Tinget (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:137). Innan 

vikingatiden bestod Skandinavien av småkungadömen med lokala kungar och hövdingar. 

Under vikingatid sker i Danmark troligen under 800-talet en centralisering där nästan hela 

dagens Danmark samt Skåne och Halland styrs under en kung. I Norge sker en centralisering i 

slutet av 800-talet i de centrala delarna nära sjöar och fjordar medan Sverige centraliseras 

under en kung på 1100-talet (Roesdahl 1996:64 ff). Island valde att inte ha någon kung men 

blev under 1200-talet underställda den norska kungen. Kungamakten var dock inte alltid så 

stark och varje region hade sin egen lag och stor självständighet. Vem som skulle bli kung 

valdes på Tinget och kandidaterna hämtades från kungafamiljen där även oäkta söner kunde 

bli kungar. Aristokratiska män och kungar hade flera älskarinnor s.k. frillor som ofta hade hög 

status och vars söner hade lika stor chans att bli kungar och att ärva (Steinsland & 

Meulengracht Sørensen 1998:124 f, 137 f). Även en far och son eller två bröder kunde dela på 

kungamakten. Kungen och hövdingars makt byggde förutom på berömda förfäder och 

släktingar också på egen berömmelse och rikedom. Kungens makt varierade från plats till 
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plats och över tid (Roesdahl 1996:64 ff) och makten byggde på en ideologi som av forskarna 

betecknas som det sakrala kungadömet. Vilket innebär att den kungliga släkten anser att den 

första kungen i deras släkt härstammar från gudarna och jättarna. Förste kungens far var ofta 

en gud och hans mor en jättinna. Ynglingakungarnas stamfar Fjolner sades vara son till Frej 

och Gärd och Ladeättens förfader Säming sades vara son till Oden och Skade. Kungen är 

dock underställd ödets krafter och ses inte själv som gudomlig. Kungen var politisk, juridisk 

och religiös ledare och skulle skapa gott år och fred, vilket menades fred på hemmaplan och 

lyckade plundringståg i utlandet. Var landet fruktbart visade det att kungen var bra och kunde 

förmedla gudarnas välvilja. Kungen skulle också ha en hjältes egenskaper med ett dramatiskt 

öde (behöver inte vara lyckligt) vilket speglar ödestron. Kungen skulle bära upp kulturens 

ideal och en speciell man ansågs få ett speciellt öde. Dessa idéer om härstamning, välstånd 

och lycka för landet, ledare i politiska, religiösa och juridiska frågor och ett dramatiskt öde är 

idéer som knyts samman och bildar en härskarideologi (Steinsland & Meulengracht Sørensen 

1998:137 ff).  

  

7.3 Ätten 
Tallen torkar, 
som på tomten står, 
och ej skyddas av bark eller barr; 
så är ock en, 
som ingen älskar. 
Vi skall han länge leva? 
 
Ur Den höges sång vers 50 (Eddan 2004:22). 
 
Ordet ätt betyder den som tillhör en, det som man är i förbund med. Ätten innefattade de 

släktingar som levde samtidigt som en själv men även förfäderna. Börden var viktig och 

härstamningen var en del av individens karaktär. Den medfödda statusen ledde till att 

individen skulle leva upp till och bekräfta den statusen. Släktsystemet var egocentriskt, det 

betyder att individen stod i fokus, vilket kännetecknar de isländska sagorna. Släkten är utifrån 

individen och inte individen utifrån släkten. Det betyder att släkten aldrig är en och samma 

grupp utan ständigt förändras genom giftermål, födslar och död. Det var bara syskon som 

innan giftermål hade samma släktingar. Släkten framstår aldrig som en kollektiv grupp utan 

släktingarna är och handlar alltid som individer. Individen har ett personligt förhållande till 

sina släktingar och det är i det förhållandet som lojaliteten finns. Till de närmaste släktingarna 

dvs. familjen räknades far, mor, syster och bror samt de med kombinationer av dessa ord som 

farfar, mormor, faster osv. Familjen hade en juridisk funktion med ansvaret att kräva ut 
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blodshämnd. Vid mord på en familjemedlem skulle son, far, bror av samme mor eller oäkta 

son hämnas eller få böter. De värsta brotten var mord, fullbordad våldtäkt och nid 

(återkommer till nid senare). De isländska sagorna och de medeltida landskapslagarna i 

Sverige, Danmark och Östnorge erkänner alla fria män och kvinnors rätt till kompensation vid 

kränkning genom böter eller hämnd. Men i sagorna finns exempel på att det inte alltid 

fungerade utan de rika med hög status kunde ta sig friheter gentemot de mer fattiga fria 

männen och kvinnorna. Äktenskapen var en viktig del i släktens fortlevnad och var ett avtal 

mellan familjer som hade samma status. Det ledde till att de rika förblev rika eftersom 

äktenskapet avgjorde arvet. Äktenskapet skulle bevara samhällets balans och resultera i 

allianser där man kunde få stöd från andra släktingar och därmed bevara fred. Det var inga 

kärleksäktenskap men i sagorna där kvinnan blir bortgift mot sin vilja slutar det tragisk eller 

går galet. Både kvinnan och mannen hade rätt till skilsmässa och för att ta ut det krävdes att 

man läste en speciell vers i vittnens närvaro (Meulengracht Sørensen 1993: 165 ff, 223 ff). 

Eftersom kvinnan oftast flyttade till mannen vid giftermålet fick hon i vissa konflikter dubbla 

lojaliteter dels mot sin egen ätt, dels mot mannens. Enligt de isländska sagorna ska hon alltid 

se till sin egen ätt i första hand och om det behövs hjälpa sin familj att hämnas maken 

(Näsström 2009:220). Släkten är inte speciell i förhållande till andra allianser som en individ 

hade med vänner, grannar och personer från bygden (Meulengracht Sørensen 1993:173, 189).  

 

7.4 Äran 
Fä dör, 
fränder dö, 
även själv skiljes du hädan, 
men eftermälet 
aldrig dör 
för envar, som ett gott har vunnit. 
 
Ur Den höges sång vers 76 (Eddan 2004:24). 
 
Gemensamt för alla fria människor var den personliga integriteten och okränkbarheten som 

var något heligt. Runt individen fanns en frid som ingen fick bryta. Dessa idéer fanns i seden 

som var samhällets starkaste maktmedel. Slavarna hade ingen ära och slavsystemet var inte 

bara ett sätt att få arbetskraft utan även ett sätt att förödmjuka sina fiender. Det fanns inget 

mer förnedrande för en fri man eller kvinna än att förlora sin ära. Hela livet handlade i princip 

om att leva och dö med äran. Varje samhälle hade ett visst mått av ära och växte någons ära 

var det på någon annans bekostnad och familjen eller gruppen delade ära och skam med 

varandra. Äran förutsatte att man kunde skydda och försvara sig själv och sin frihet. Därför 
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hade pojkar eller gamla och svaga män ingen egen ära. De som upprätthöll familjens ära var 

de män som kunde bruka vapen och de övriga familjemedlemmarna fick deras ära (Steinsland 

& Meulengracht Sørensen 1998:98 f, 103 ff). Hos kungarna och hirdmännen stod ära, 

berömmelse och anseende i centrum och dessa värden var där absoluta (Meulengracht 

Sørensen 1993:190).  

 

I samhällen som bygger på individens okränkbarhet och personliga ansvar men som inte har 

någon stark maktinstans som kontrollerar individens rätt utvecklas idéer om äran. Centralt i 

den vikingatida idén om äran fanns tanken om den fria bonden och hans familjs rätt att 

bestämma över sig själva och sin egendom utan inblandning från omvärlden. Den personliga 

friheten är fundamental i de isländska sagorna. Äran är den sociala normen som är en del av 

samhällets oskrivna regler och ärans motsats är skammen, tillsammans skapar de samhällets 

ideal. Äran blir en ”uppmaning” som samhället/gruppen ställer på individen men som 

individen samtidigt har ”i sig själv”. Äran skapar, när den fungerar, ett balanstillstånd mellan 

samhällets grupper och individer men är inget regelsystem utan ändras beroende på situation. 

Vad ära är visas genom handlingar och sprids genom berättelser. För att få respekt och 

själrespekt blir äran beroende av makt och rikedom eftersom ära beror på erkännelse och 

värderingar. Vem/vilka som gör värderingen beror på hur samhället är organiserat. När ingen 

centraliserad makt eller religion finns (eller är svag) bedöms detta inte av en enskild grupp 

eller individ utan av alla individer. Hos vikingarna fanns inte en etik i religionen som skildes 

från idéerna om äran och det fanns ingen institution som kunde utmana de idéerna. Äran är 

inte den enda värderingsnormen men fungerar som ett styrningssystem för handlingar där det 

är samhället som bedömer resultatet. Det vikingatida samhället var i hög grad ett ”face to 

face” samhälle och samhället var ”offentligt”. En individ kunde inte ha mycket privat och vad 

vi kallar privatliv fanns inte. Det ledde till att det blir viktigt att hålla koll på varandra och 

man skvallrade mycket för att få kunskap om varandra. Hur andra såg på en och bedömde 

individen blev viktigt (Meulengracht Sørensen 1993:144, 187 ff, 207 f). Statusen handlade 

också om hur man såg ut och uttrycktes i klädseln och genom ett vackert och välskött yttre. 

Kläderna skulle innehålla fina dyra textiler och man prydde sig med smycken. De fria 

männens statussymbol var att äga ett vackert svärd och den fria kvinnans statussymbol var 

gårdsnycklarna som hon bar synliga, eftersom gården var hennes domän. Samtida bilder visar 

konstfulla frisyrer både när det gällde håret och skägget. En arabisk resenär noterade vid sitt 

besök i Hedeby (Danmark) att både män och kvinnor målade sig runt ögonen (Steinsland & 

Meulengracht Sørensen 1998:127).  
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De isländska sagorna var normberättelser vars centrala tema är ära. I sagorna tydliggörs 

idealet om äran och när en kris kom blev idealet verkligheten som skulle efterlevas. Normen 

om ära var troligtvis den samma i vikingatiden som i 1200-talets Island. I berättelsernas 

centrum står äran och individens förhållande till kollektivet och i sagorna kunde individens 

handlingar överleva individen själv. Det som hade skett och berättelsen blev en och 

detsamma. Därför var ett av vikingarnas livsmål att utföra handlingar som ledde till 

berättelser som eftervärlden skulle berätta. Det betyder enligt Meulengracht Sørensen att det 

är just i språket som individer värderas. Berättelserna utdömer äran men också dess motsats 

skammen. Sagorna handlar ofta om hur individen sätts på prov och är iscensatta historier som 

handlar om när samhällssystemet är utsatt för en kris och inte fungerar normalt. Sagorna 

berättar därför om katastrofer och krig ofta beroende på hur olika plikter kolliderar tex. i 

strider om arv, prestige och krav på ära och status. I de isländska sagorna leder det oftast till 

tragik (Meulengracht Sørensen 1993: 13 f, 171, 190 f, 330).  

 

7.5 Nid och kränkningar 
I samhällen där ära står i centrum blir kränkningar allvarliga och hämnden för kränkningar är 

inte en rättighet utan en plikt. Liksom äran sitter kränkningen lika mycket i andras ögon som 

hos individen. Om en individ inte känner sig kränkt men hans/hennes familj eller grannar 

tycker det måste individen agera som om den blivit kränkt och måste då upprätta sin ära. 

Individens integritet kallades helgi (hel) och krängs den krängs hela personen. Helgi bestod av 

personens familj (framförallt kvinnorna), personens saker, ägor och djur. Kränkningen 

handlar ofta om övergreppet i sig själv och inte om det materiella värdet (Meulengracht 

Sørensen 1993:180 ff). Nid var den allvarligaste formen av kränkning och kunde ske i uttalad 

versform eller i fysisk form genom skulpturer. Om nidet riktades mot en man handlade det 

ofta om att han var ”omanlig” och lät sig penetreras av andra män (han blev då ”omanlig”). 

Denna form av ”omanlighet” kallades ergi.  I en isländsk saga berättas hur Torvald har låtit 

sig döpas och blivit kristen av den saxiska biskopen Fridrek som sedan bjöds till Island för att 

predika. Det gillades inte och folket betalade två skalder att dikta nid vilket de gjorde: 

 
Nio barn har 
biskopen fött.  
Till dem alla 
är Torvald fader.  
 



 16

Torvald ger sig genast iväg och dräper skalderna. Det var lika allvarligt att skymfa någon som 

att döda personen och man hade rätt att hämnas eller kunde stämma personen på Tinget.  Att 

anspela på ergi var den största ärekränkelsen och om någon gjorde det hade den kränkte rätt 

att döda personen. Annars var straffet för nid landsförvisning eller fredlöshet. När nid riktades 

mot kvinnor kunde det handla om beskyllningar att hon haft ett incestförhållande med sin far 

eller varit otrogen, men nid behövde inte ha sexuella anspelningar. I Egils saga riktas nid mot 

kung Erik Blodyx och drottning Gunnhild genom att sätta upp ett hästhuvud på en träställning 

av hassel samt genom att läsa en besvärjelse och rista runor (Palm 2004:211 ff).  Individer blir 

väldigt sårbara i ”ära-samhällen” för skvaller och påhittade rykten. Det betyder ingenting att 

man själv vet sanningen eftersom det är vad andra tror och pratar som ”blir sanningen”. Den 

individ med status i samhället är den som folk lyssnar och tror på, ära-samhällen ger därför 

alltid den starke rätt på de svagas bekostnad (egen anm.). Ära-systemets osäkerhet 

sammanfattas i Den Höges sång vers 8 och 9 (Eddan 2004:17): 
Säll är den,   Säll är den, 
som för sig vinner,  som för sig äger 
lovord och lisa i nöden.  lovord och förstånd uti livet, 
Otryggt är allt,   ty onda anslag 
som man äga skall,  man ofta rönt 
buret i andras bröst.  alstras ur andras bröst. 
 

I äran ingår idéer och gränsdragningar om vad som är status och moral. Alla levde under ärans 

normer men omgivningens förväntningar på hur individen skulle bete sig skilde sig åt om 

individen biologiskt var född till man eller kvinna (Meulengracht Sørensen 1993:208).  

 

7.6 Mäns och kvinnors ära 
Det vikingatida samhället hade kulturella idéer om vad som skulle ses som ”manligt” 

respektive ”kvinnligt” och alla skulle följa dessa normer. Idéerna om ”manligt” och 

”kvinnligt” var nära sammankopplade med äran. Äran låg på mannen och det var viktigt att en 

man skulle bete sig som kulturen föreskrev. Hans roll var kraftigt begränsad av olika tabu och 

om han överskred dem blev han ”omanlig”. Kvinnorollen var friare och det var inte samma 

tabu runt en kvinna som uppträdde manligt. Under vissa omständigheter ledde det istället till 

hög prestige för henne. För båda könen var hederlighet, lojalitet, klokhet, mod och gästfrihet 

viktiga egenskaper. Mannen föds med en status men han ska, innan han gifter sig, skaffa sig 

egen ära och berömmelse bl.a. genom vikingafärder och krigande (vilket aristokraterna gjorde 

även efter att de gift sig). Den ära han då skaffar sig ska han sedan under resten av livet 

förvalta och försvara. Han ska kunna hävda sig och samtidigt känna av sina begränsningar, 
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bör inte ge efter men samtidigt inte ta för mycket. Det var en balansgång och för att klara av 

det ska mannen vara klok. När en flicka föds får hon ta del av sin fars och sina bröders ära och 

när hon gifter sig får hon sin mans och sina söners ära. Eftersom hon inte kan skaffa egen ära 

blir hon beroende av männens ära och hennes uppgift blir då att vakta äran (Meulengracht 

Sørensen 1993:212 ff). Kvinnorna skulle bevara ättens ära och den isländska litteraturen 

berättar på flera ställen hur kvinnorna hetsar sina män i strid. Det ansågs att äran var det som 

höll ihop släkten vilket ledde till stora sönderslitande släktfejder. I Njals saga berättas att när 

männen slöt fred börjar kvinnorna egga dem att strida på nytt (Näsström 2001:153, 236 f). 

Om mannen inte håller måttet drar han skam över henne och hon flyttar då hem till sin far. I 

sagorna beskrivs idealkvinnans egenskaper vara beslutsamhet, hårdhet och mod, något som 

sågs som ”manliga” egenskaper. I de fall då mannen inte klarar att leva upp till ärans krav kan 

hon gå in och göra det istället vilket höjer hennes status (men inte hans). Driftiga och 

beslutsamma kvinnor var idealet och gav mannen status men han var då tvungen att genom 

sin ära leva upp till hennes standard. Samtidigt var männen beroende av att frun levde upp till 

de idéer om ”kvinnlighet” som fanns. Kvinnan skulle vara kysk vilket här betydde att hon inte 

skulle umgås med okända män. Däremot var det inget problem för en kvinna att gifta sig fast 

hon haft kärleksförhållanden med andra män innan. Det finns ingenstans i sagorna eller i 

lagen krav på att hon skulle vara sexuellt oerfaren och även änkor kunde ta sig älskare eller 

gifta om sig om de ville det. Men en gift kvinna skulle inte ha älskare, otrohet var allvarligt 

och sågs som en kränkning som gjordes upp mellan männen (aristokratiska män hade dock 

ofta själva flera älskarinnor). Kvinnan kunde vid otrohet få betala böter om det var hon som 

tagit initiativet eller i extrema fall omtalas som ärelös. Men inget i sagorna eller i lagen 

antyder att hon blev slagen eller dödad (Meulengracht Sørensen 1993:227 ff). Fysiskt våld 

mot en fri kvinna var emot ärans principer (Steinsland 2007:129). Sexualiteten var en viktig 

del i livet för bägge könen och kvinnors lust i äktenskapet värderades högt. När det gäller det 

sexuella verkar balans ha rått de fria männen och kvinnorna. Båda använde förförelsekonster 

och kärleksmagi och de fria kvinnorna kunde inte tvingas med fysiskt våld (Steinsland & 

Meulengracht Sørensen 1998:129).  Äran gör mannen och kvinnan beroende av varandra och 

kräver ett samspel från båda sidor, hon får inte skaffa sig status på hans bekostnad och han 

måste leva upp till hennes standard (Meulengracht Sørensen 1993:235 ff).  

 

Äran var central i samhället och dess ideal spreds i berättelser. Hos aristokraterna drogs 

idéerna om äran till sin spets och i hallen utvecklades en kultur runt begreppet ära vilket även 

uttrycktes i religionen och de riter som utfördes där.  
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7.7 Hallen 
   

Döden är bättre 
för varje vigman 

än vanfrejdat liv! 
   
versrad 2890-91 (Beowulf 1998) 
 
Hallen eller salir var aristokraternas centrum och därifrån utövade de sin makt. Genom hallen 

och den aristokratiska kultur som levdes där kunde aristokraterna skapa sin identitet och 

manifestera att man tillhörde den aristokratiska gruppen. Aristokraterna hade ideologisk, 

politisk, militär och ekonomisk makt i samhället som upprätthölls genom allianser vilka 

skapades genom att ge gåvor till de personer man ville knyta till sig. En exklusiv gåva var mer 

värd än vardagliga så aristokraterna var tvungna att ha tillgång till handelsnätverk, gärna med 

föremål långt bort ifrån.  Aristokraternas överregionala nätverk var personbaserade och därför 

ständigt föränderliga. Hallen blev ett monument som manifesterade det aristokratiska livet 

genom ceremonier, kulthandlingar och fester. Hövdingen satt i sitt högsäte precis som guden 

Oden gjorde i sin hall Valhall (Söderberg 2005:21 ff, 30 ff, 444 ff). Hallar har hittats över 

hela det Skandinaviska området och ett exempel är hallen i Lejre (Danmark) som grävts ut av 

arkeologer. Hallen var invändigt 48,5 m långt och upp till 11 m bred på mitten samt 10 m hög 

och hade 6 rum. Den innehöll en stor sal med bänkar längst med sidorna, en eldstad i mitten 

och ett högsäte på andra sidan eldstaden (a.a:128 ff). Nordeberg menar att hallkulturen fanns i 

nordtyska området redan på 100-talet och beskrivs i Germania. Där beskrivs en 

överklasskultur som enligt Nordberg senare även kom att gälla Skandinavien på 300–400-talet 

för att sedan utvecklas på 600-talet till hallar med flera rum. I hallen fanns hövdingen med sitt 

följe som bestod av män som ofta på grund av ädel börd fick ingå i följet/hirden. Inom hirden 

fanns en hierarki beroende på hur duktig och ärorik krigaren var. Ju högre upp i hierarkin 

krigaren var ju närmare högsätet fick han sitta. I strid är den en skam för hövdingen att vara 

underlägsen i tapperhet mot sina hirdmän och för hirdmännen var det en skam att inte vara 

lika tapper som hövdingen. Det var en vanära för en hirdman att överleva ett slag om inte 

hövdingen hade gjort det, hirdmannen skulle gå i döden för hövdingen om det behövdes. 

Hövdingen betalar hirdmännen med gåvor, fester, mat och husrum. Krigarna kunde belönas 

med en egen gård eller landområde av hövdingen där han kunde bo. Dessa landområden låg 

ca 100 m från hövdingens hall och kännetecknas idag bl.a. av ortnamn som Karleby, Rinkeby 

och Tengby som syftar på militära yrkestitlar/krigare som Karl, Rink och Tegn. En hövding 

hade ca 15-20 man och vid större krig gick flera hövdingar ihop och de allianser man hade 
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utnyttjades. Genom ceremonier i hallen slogs hierarkin fast och makten manifesterades. Ett 

viktigt inslag i hallceremonierna var det rituella drickandet. Drickandet var en kollektiv rituell 

handling som stärkte gruppens gemenskap. Dryckesceremonierna var en del i kulten kring 

guden Oden och här spelade kvinnorna en stor roll. De hade en viktig funktion i ceremonierna 

och Nordberg menar att vi kan få en bra bild av dessa ceremonier i fornengelska dikten 

Beowulf. Där berättas hur hjälten Beowulf kommer med sin hird till Horthagers hall som har 

hemsökts av monstret Grendel. Beowulf och hans män erbjuder sig att slåss mot monstret och 

inbjuds då till dryckesceremonier. Hirden får sätta sig i sin hierarkiska ordning, de med högst 

status närmast Horthager. Sedan bjuder Horthagers fru krigarna dryckeshornet och varje 

krigare ärar hon med hedrande och uppmuntrande ord varefter männen dricker med löften om 

trohet och tapperhet mot henne och hennes man (versrad 614-41). Mjödet och ölet verkar varit 

sakrala kommunionsdrycker och genom ruset fick man gemenskap även med gudarna och de 

döda. Dryckesceremonier i de flesta religioner innehåller även rituella måltider där djur offras 

och köttet äts av människorna. Om man utgår från myten om Valhall och arkeologiskt 

material verkar det som att svinet och fläskköttet spelat en viktig roll i hallkulturen (Nordberg 

2003:85 ff, 126 ff, 177 ff).  

 

7.8 Krig 
Ovis man 
tror sig alltid skola leva,  
om för vapenskifte han sig vaktar, 
men ålderdomen giver 
honom ingen frid, 
fast honom spjuten spara. 
 
Ur Den höges sång vers 16 (Eddan 2004:18). 
 
Krig sågs av aristokraterna som något bra som gav individen eller familjens/gruppen 

möjlighet att höja sin status. Krigen sanktionerades av religionen där de tappra männen av hög 

börd som dog på slagfältet kom till gudarna och krigen gjorde att offergåvorna till gudarna 

blev större. Att kriga värderades högt och omgavs av religiösa ceremonier. Det förekom dels 

storskaliga krig där man ville få ekonomisk vinning, dels småskaligare krig mellan 

aristokrater och deras yrkessoldater som mer kan tolkas som ceremoniella krig som förs 

utefter speciella regler. Det mytologiska kriget mellan de två gudagrupperna Asar och Vaner 

blir en prototyp för hur krig ska bedrivas (Nordberg 2003:92 ff). Krig handlar om 

avhumanisering av både fienden och krigarna själva. I krig sätts systemet med äran ur spel 

och de fria kvinnorna innefattades då inte av dess skydd. För att övervinna det inre motståndet 
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att döda fienden måste mannen avhumaniseras och i den processen ingår ofta våldtäkter på 

kvinnor. Krig slutar inte med att motståndarmännen dödas utan allt som har med fienden att 

göra ska förnedras och männen förgriper sig då på kvinnor och förslavar de överlevande 

(Näsström 2006:156). Kvinnornas uppgift i krig var att hetsa männen i striden. Att de tog den 

uppgift på fullaste allvar är inte konstigt, de visste mycket väl vad som skulle hända om 

männen inte lyckades vinna.  Men kvinnornas uppgift var inte bara att hetsa och gjuta mod i 

männen. De stod nämligen för den magiska krigsföringen.  

 
7.9 Völvan 
 
Germanerna anser till och med att det hos deras kvinnor 
finns något heligt och profetiskt. De avvisar ingalunda råd 
som dessa ger, och de lämnar inte heller deras spådomar obeaktade. 
 
Ur Germania kap 8 (Tacitus 2005:34). 
 
Völvan var den som utförde den mest avancerade magin som kallades sejd. Sejden användes 

både till vardags och till större angelägenheter som att se hur skörden skulle bli eller för att få 

den man älskade. Det fanns också en aggressiv sejd som användes i krig och angrep krigaren 

mentalt så de blev rädda och klumpiga, förvirrade, svaga eller gör vapnen odugliga. Den mest 

aggressiva sejden sades kunna döda motståndaren (Price 2007:116 f). Sejden hade en egen 

klädkod, rekvisita och sånger som kallades galder. Völvans stora kännemärke var hennes 

stav. Män kunde också sejda och kallades då sejdmän men de sågs som ”omanliga” och hade 

därför lägre status. Steinsland anser att sejden handlade om ett transtillstånd där själen lämnar 

kroppen, tar djurgestalt och reser genom det kosmiska. Völvor fanns både i vikingasamhället 

och i mytologin (Steinsland 2007:337 ff, 358 ff). Sejden användes i krigföringen mot 

motståndaren och de mytologiska gestalterna Valkyriorna stod nära sejden (Price 2002:329 

ff). Sejden hör ihop med att spinna och ordet sejd förekommer i gammal tyska och engelska 

och betyder då rep, snara eller snöre. Under sejden reste själen iväg som ett rep. Norska 

medeltida källor beskriver att man kan manipulera andras liv genom textilarbete, i den tyska 

folkkulturen är häxor som spinner farliga (jfr törnrosa) och även stavar är kopplade till 

medeltidens häxor. Tanken att spinna fram livets öde finns i den fornnordiska mytologin där 

de tre ödesgudinnorna spinner varje människas öde. Stavar användes när kvinnor spann och 

var då placerad mellan benen vilket ger en sexuell symbolik (Heide 2006:164ff). Gravar som 

har tolkats innehålla völvor finns på 40 platser i Skandinavien och områdena runt om (Price 

2007:116). Gravarna innehåller stavar och/eller föremål som gör dem speciella, de är rika på 

gravgåvor och tillhör aristokratiska kvinnor. Den rikaste graven från vikingatid är 
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Osebergsgraven i Vestfold i Norge. Den innehåller två kvinnor där den ena eventuellt har 

offrats för att följa den andra i graven. De är begravda i ett stort skepp som var fullt av olika 

gravgåvor som en stav och flera föremål som kan kopplas till gudarna Freja och Oden, 

sejdens mästarinna och mästare. En vagn med ornamentik föreställande katter (Frejas djur) 

kan kopplas till Freja och en textiltapet som föreställer män hänga i ett träd (påminner om 

Odens offer i världsträdet) till Oden. Runt trädet står kvinnor och håller upp svärd. Den visar 

också män i djurhudar och troligtvis kvinnor i fågelmasker och svinmasker. Tapetens tema är 

sexualitet, transformation och våld. I graven fanns även kannabis som kan ha används för att 

uppnå transtillstånd (Price 2002:159 f). Kvinnan i graven måste förutom att vara kunglig och 

völva haft en extraordinär position och status i samhället.  

 
7.10 Bärsärkar och Ulfhedar 
 
”Oden kunde ställa så till, att hans fiender under striden blevo blinda eller döva eller skräckslagna, och att deras 
vapen icke beto mer än käppar; men hans egna män gingo fram utan brynja och voro galna som hundar eller 
vargar, beto sina  sköldar och voro starka som björnar eller tjurar; de dräpte männen, och varken eld eller järn bet 
på dem; det kallas bärsärkargång.” Snorre Sturlassons beskrivning i Ynglingaättens historia (Sturlasson 
1918:18). 
 
Texterna gör stor skillnad på Bärsärkar och Ulfhedar och Price tolkning är att Ulfhedarna 

stred med spjut i formationer medan bärsärkarna var tyngre ”chocktrupper” som skulle bryta 

igenom fiendens linjer i sin vildhet och grymhet (Price 2002:374). År 970 beskriver den 

grekiska historieskrivaren Leo Diaconus, som blivit den bysantinske kejsarens skrivare i hans 

bulgariska fälttåg, ett möte med vikingar. Där slåss de mot ruserna och deras ledare 

Sviatoslav. Leo beskriver slaget han sett och noterade att ruserna stred med ett obeskrivligt 

ursinne och en galenskap som ingen bysantinare någonsin sett förut. De utstötte höga ljud och 

ylade spöklikt samt slogs utan att skydda sig. Leo var övertygad om att Sviatoslav var 

vansinnig. Efter slaget kremerade ruserna de döda, offrade krigsfångar och djur. De skrek i 

sorg som djur och drack alkohol som ingick i offerceremonin (Price 2002:366 ff). Ruser är 

”svenska” vikingar från Roden nuvarande Roslagen (Näsström 2001:13).  

 

Bärsärkar och Ulfhedar hör ihop med hamnbyte och hamn är både det yttre skalet och den 

inre personligheten. Bärsärkargång innebär hamnskifte men allt hamnskifte handlar inte om 

bärsärkar. Förvandlingsskeendet beskrivs som så att: männen börjar darra och deras tänder 

klapprar, en kyla kommer genom deras kropp och därefter kommer en hetta i huvudet som 

förvandlas till starkt raseri. Då börjar de bita i skölden och ylar som vilda djur. Vrålet är ett 

upphetsningsmoment som inleder bärsärkargången. Tillståndet ska göra att de inte känner 
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någon smärta och hugger ner allt i sin väg och efteråt sjunker de ihop på medvetslöshetens 

gräns. Djurkrigare och identifieringen med djur förekommer i många kulturer och handlar om 

att uppnå ett tillstånd av avhumanisering där man inte känner fruktan, skuld eller medlidande. 

Näsström tolkar bärsärkeriet/ulfhedarna som en stridsteknik för att uppnå avhumanisering 

(Näsström 2006:43, 49 f, 67, 73). I början av Völsungasagan beskrivs något som enligt 

Näsström kan tolkas som initiationsrit i litterär form för Ulfhedar. Sinfjötle lever med sin far 

Sigmund i skogen utanför samhället och temat är avhumanisering. I sagan förekommer flera 

tabun som bryts och Sinfjötle är själv resultatet av ett tabu, hans mor och far är syskon. 

Sinfjölt utsätts för prövningar i skogen av sin far och de tar även vargskinn på sig och 

genomgår hamnbyte. Både vargen och björnen kopplas till Oden (a.a:115, 215 ff). 

 

Ritualer kopplade till Bärsärkar beskrivs enligt Price av den bysantinske härskaren 

Constantine Porphyrogenitus i hans verk De ceremoniis aulae byzantine skriven under 900-

talet. Under en kristen högtid skulle delar av hans livvakt underhålla med ceremonier från sitt 

hemland. De refereras till som goth men goterna fanns på 500-talet. På 900-talet bestod 

livvakten av ruser eller varangians (väringar) dvs. vikingar. Texten beskriver hur en grupp 

ställer sig i en ring runt en ceremonimästare. Alla har håret utslaget, masker på sig och i deras 

vänstra hand en sköld och i den högra en stav. De slår på sköldarna och skriker jul och rör sig 

mot kejsarens bord, springer runt det tre gånger och fortsätter sjunga och dansa och ropa  jul, 

jul. Ibland stannar de upp och någon reciterar en vers. Maskerna visar att det handlar om 

transformation som för tankarna till bärsärkar och ulfhedar. Price menar att ”djurkrigare” var 

en del av det Skandinaviska tänkandet redan långt före vikingatiden.  Det finns bilder på 

djurkrigare på många arkeologiska föremål som bronsmatriser funna i Torslunda på Öland 

som visar en enögd naken krigare med två spjut och bakom honom står en krigare klädd i 

vargskinn med svans och en mask på huvudet. Han håller på att dra ett svärd samtidigt som 

han håller i ett spjut. En runsten i Källby, Västergötland visar vad som ser ut att vara en 

krigare i djurhud och en runsten i Istaby i Mjällby socken, Blekinge, listar tre generationer 

män som alla har varg i sitt namn Haduwulfr (Battle-Wolf), Heruwulfr (Sword-Wolf) och 

Hæriulfr (War-Host-Wolf) (Price 2002:370 ff). Den äldsta litteraturen beskriver bärsärkar i 

positiva ordalag och de tillhör aristokratin och elitkrigarna. I den senare isländska litteraturen 

beskrivs de mer negativt och tillhörande den hedniska tiden. I den tidigaste lagen från Island 

Grágás (Grågås) från 1100-1200-talet förbjuds bärsärkargång i fredstid (Näsström 2006:47 f, 

216). 
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8. MYTER 
 
Efter denna bakrundsredogörelse för vikingatidens samhälle och krigarelit ska vi nu titta 

närmare på vilka myter som spelat en stor roll för krigarelitens identitetsskapande. Jag 

kommer även att specifikt gå in på de gudar och övernaturliga väsen som är kopplade till 

krigareliten. Först kommer en teoretisk del som redogör för myter och berättelser samt vad 

som kännetecknar muntliga kulturer. Därefter ges en bild av hur myter kan ha förmedlas i 

aristokratiska hallen och sedan kommer en kort redogörelse hur forskarna har tolkat 

vikingarnas världsbild för att därefter titta närmare på myter, gudar och övernaturliga väsen. 

 
8.1 Myter och berättelser 
 
En religiös myt åberopar det övernaturliga för att visa sin auktoritet. Eftersom myter är 

grundade i religion är det svårt att argumentera mot vilket är lättare med ”vanliga” berättelser 

som inte hänvisar till något övernaturligt. Men ”vanliga” berättelser kan ha samma funktion 

som myterna i identitetsskapandet. Bara för att en myt har en speciell auktoritet hos en grupp 

betyder inte automatiskt att den spelar en avgörande roll för gruppen. Det kan lika gärna 

”vanliga berättelser” göra. Ett samhälles berättelser kan enligt Arvidsson delas in i fiktion, 

sekulär hegemon och myt (en religiös hegemon). En berättelse som är fiktion berättas för att 

underhålla och inte för att vara en ”vägledning i livet”. Berättelser som är hegemoner 

innehåller samhällets moral och världsbild, de legitimerar också samhällets institutioner, 

ritualer och sociala hierarkier. Skillnaden mellan en sekulär hegemon och en religiös hegemon 

(myt) avgörs av hur svårt det är att motsäga berättelsens budskap och genomskåda den. 

Sanktionerad tro från samhällsmakten blir svårt eller farligt att se igenom eller kritisera. 

Myter måste även berättas eller kopplas till en person med auktoritet i ett samhälle. Vem som 

helst kan inte hävda att ”detta är från gudarna” och förvänta sig att få anhängare (Arvidsson 

2007:53 ff). En myt blir inte en myt automatiskt bara för en gud befinner sig i berättelsen. I en 

religiös myt måste övernaturliga varelser vilja ha intentioner med världen och människors liv 

och i myten kontrolleras verkligheten ytterst av övernaturliga makter. Naturen kan vara 

övernaturlig och gudar och väsen kopplas till naturen som fruktbarhet (Frej), storm 

(Valkyrior) eller åska (Tor). Myter kan även innehålla övernaturliga människor (som i sitt 

innersta väsen är övernaturliga) och övernaturliga makter som kontrollerar människan. I en 

myt kan även kulturen/samhället beskrivas som att den kontrolleras av en övernaturlig makt. 

Vissa kulturelement beskrivs som gåvor eller förbannelser från gudarna. Genom dessa 
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framstår även sociala regler som gudomliga och sanna. Det kan vara idéer runt äktenskap eller 

samhällsklasser. Myten omskapar samhällets historia till öde (Arvidsson 2007:61 ff). 

 
8.2 Myternas funktion 
 

En myt har många dimensioner och de går inte att ”stänga in” utan skapas i samma ”själsliga 

jordmån” som lek, fantasi, mysterier, saga och dikter. Dessa företeelser breddar våra idéer om 

verkligheten och tar oss bortom tid och rum. Människans liv får en mening och människan 

blir en del av någonting större (Gillhus & Mikaelsson 161 ff). Människans liv blir invävt i 

dramer, uppgifter, hot, straff och belöningar knutna till mytologiska väsen och det större 

verklighetspanorama som de hör hemma i (a.a:164). Religionen handlar om mycket mer än 

tro. Det handlar också om myter, symboler och riter som också finns i andra sammanhang än 

de rent religiösa (a.a:55). Mytologier är inte dogmatiska satser som ska följas till punkt och 

pricka utan pekar ut en riktning och visar förändringar och konsekvenser. Myternas funktion 

är att visa på övergripande logiska samband och är ofta ett uttryck för att vilja dra gränser och 

skapa ordning (Raudvere 2004: 70). Myter och kosmologier är inte sanna därför att 

människor tror på dem ord för ord utan för att sådana berättelser, betraktade som helheter 

och inte endast i sina fantastiska detaljer, säger sanningen om samhället, människans plats i 

historien, om ideologier och moral (Raudvere 2004:88).  

 

Myterna ger människan en upplevelse och mening och individen kan tänka på dessa 

berättelser ständigt eller söka upp dem ibland när det känns behövligt. Det är därför viktigt att 

se religionen och myten i sin kontext eftersom religionen består av föreställningar, handlingar 

och värderingar som hela tiden utbyts mellan människor. Religion är ett uttryck för 

människans skapande av kultur och när vi kommunicerar i ett samhälle sker det till stor del 

med olika berättelser som vävs på nytt. Detta kan ske på ett medvetet eller omedvetet sätt. Vi 

är beroende av de berättelser samhället har för att göra oss förstådda. Oftast är individen inte 

speciellt medveten om sina tankemönster och hur myterna styr dem. Handlingarna upplevs 

istället som ”naturliga” och ”normala” eftersom det är vad alla andra eller ens förfäder har 

gjort, det är så ”det ska vara” (Gillhus & Mikaelsson 2006:45, 55, 168, 177). Kulturer har 

oftast ett antal grundberättelser som ständigt återskapas och antar varierande och nya former. 

De blir kartor för hur människor bör leva sina liv och utforma samhället. De 

fornskandinaviska dikterna beskriver myterna i skaldens bearbetade form (Steinsland 

2007:27).  
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Myter och berättandet av myter är en av grunderna när människor skapar sin identitet. Genom 

myten får individen och samhället svar på vem man är och vad det innebär att vara just ”jag” 

eller ”vi” vilket blir extra tydligt när individen eller gruppen ställs mot gud/gudarna. Identitet 

har att göra med symboler, betydelser och identifikation och att säga sig tillhöra en viss grupp 

t.ex. en religiös ger en kollektiv identitetsmarkör. Religioner sätter upp gränser mellan 

människor som ofta legitimeras i myterna. Det kan t.ex. handla om gränser mellan elit och 

”vanligt folk” eller mellan kvinnor och män. Myterna är politiska och gör vissa till vinnare 

och andra till förlorare. Samhällets sociala och ekonomiska intressen kan vara en orsak till att 

myter hålls vid liv och berättas men myter kan även användas för att protestera mot rådande 

ordning. Myter har många olika dimensioner och används även i det konstnärliga skapandet 

och i det filosofiska tänkandet (Gillhus & Mikaelsson 2006:167, 173 ff, 181) Myten är väldigt 

sällan en förklaring till religiösa bruk och riter utan lever sitt eget liv och är ett system i sig 

själv med egna dimensioner (Clunies Ross 1998:15).  

 

8.3 Muntliga kulturer 
Enligt Ong finns det stora skillnader mellan muntliga och skriftliga kulturer. I muntliga 

kulturer är orden ljud och kopplas till förekomster och händelser, orden har stor makt och 

magisk kraft. Ljudet blir en viktig del av det innersta och förstås efter situation. Ett ord förstås 

genom sitt sammanhang och dess betydelse tolkas genom ansiktsuttryck, gester och 

sammanhang. Ordets betydelse är alltså alltid beroende av hur, var och när det sägs och på 

vilket sätt. Allt blir ett flöde vilket påverkar bilden av kosmos som blir en pågående händelse 

med människan i centrum. Omdömet i en muntlig kultur om den enskilda individen ges av 

omgivningen och inte av individen själv. Ong menar att analfabeter inte kan ge en abstrakt 

självanalys eftersom det då krävs att man bryter ner det situationsbestämda tänkandet. Man 

måste kunna avlägsna sig från jaget, vilket blir svårt när orden alltid finns inom individen och 

inte utanför (Ong 2003:44 ff). Individen låter andra bedöma vem man är och ser sig själv 

genom de andras ögon. Det som vi i dagens samhälle ofta kallar självständighet, dvs. att 

individen framförallt ger sig själv sitt egenvärde, finns inte i stor utsträckning i dessa 

samhällen (egen anm.).  

 

Muntliga kulturer vet det man minns, det finns aldrig någon ursprungstext att gå tillbaka till. 

Det finns alltså ingenting utanför det man tänker och säger och det är i princip omöjligt att 

tänka i samma tankebaner på ett exakt likadant sätt flera gånger. Tanken är därför starkt 
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sammankopplad med kommunikation och genom att prata med varandra bevarar man 

kunskapen. Man måste ständigt upprepa och ”hålla igång” berättelserna och kunskapen så att 

det inte försvinner. Talspråkiga kulturer lever i nuet där kunskap som inte behövs glöms bort 

eftersom det inte används (ättelängder har en tendens att anpassas efter nuet). Man måste 

tänka tankar som man kan komma ihåg vilket lättast görs genom att tänka enligt 

minnestekniska mönster där det finns en rytm, formelartade uttryck, mönster som i versmått, i 

upprepningar och antiteser, i alliterationer och associationer eller i standardiserade teman och 

ordspråk.  Dessa uttryck formar hela tänkandet och utan dem blir tänkandet omöjligt och för 

att tänka djupa tankar blir man beroende av att bruka dessa tankeverktyg skickligt. Därför 

finns även samhällets lagar och värderingar i ordspråk som utgör själva lagen. Tankebyggen i 

muntliga kulturer får inte raseras eftersom de har ställts samman under många generationer 

och utan en skrift att kunna gå tillbaka till blir det riskabelt att börja analysera. Det är 

viktigare att skapa en helhet och muntliga kulturer blir därför konservativa och 

traditionsbundna (Ong 2003:47 ff). Den muntliga kulturen och dess kunskap ligger nära 

verkligheten och den objektiva världen måste uttryckas i det vardagliga livet. Det finns ingen 

kunskap som är objektiv och skild från den mänskliga vardagen. Namn på platser och 

människor hänger samman med händelser och handlingar. Det finns inga instruktionsböcker 

så kunskap kan inte vara abstrakt utan hantverkskunnande får individen lära sig praktiskt. 

Kunskapen finns i det mänskliga livet och kunskapen kopplas alltid till ett samanhang. Därför 

blir ett ständigt ordflöde viktigt att upprätthålla i kulturen. Det talas mycket och hela tiden och 

det kan utvecklas ”ordstrider” där det gäller att vinna muntligen över varandra, det kan t.ex. 

förekomma när man gör upp bytesaffärer. Gåtor hör till den muntliga kulturen där det gäller 

att vara snabb i tanken, vara klipsk och nå ”bortom själva orden”. Frågar man om något 

besvaras en fråga ofta av en motfråga i ett växelspel där man aldrig släpper den ”muntliga 

garden”. Skryt över egen skicklighet eller smädelser av motståndaren förekommer hela tiden. 

Eftersom det pratas mycket förenar talet också människor i gruppen (a.a:54 ff).  

 

8.4 Muntliga myter och berättelser 
All kunskap i muntliga kulturer och hur den framställs kommer från den mänskliga 

erfarenheten och berättelser om människors handlingar används för att lagra, organisera och 

förmedla det man vet. Berättelserna är ofta omfattande och komplexa och är det bästa sättet 

för en muntlig kultur att bevara kunskap och föreställningar. Att berätta berättelser handlar 

inte så mycket om att hitta på helt nya historier som att variera redan befintliga. Det finns lika 
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många varianter av berättelser som de gånger de har berättats. Variationen uttrycks i hur de 

olika temana och formlerna kombineras ihop. Muntliga diktare kan väldigt många sånger och 

dikter men berättar dem inte på ett exakt likadant sätt varje gång eftersom dikterna anpassas 

efter situationen. En diktare lär sig genom att lyssna på andra och lär sig standarformlerna och 

standartemana, låter det ”sjunka in” och berättar sedan på sitt sätt. Därför kan man urskilja 

och höra vilken diktare det är som berättar. Skalden har i sitt minne flera teman och formler 

som han/hon sedan kan använda i olika variationer och för att bygga upp sina berättelser. Ett 

muntligt minne innehåller kroppsliga inslag där man minns genom att använda kroppen t.ex. i 

gungande rörelser, handrörelser, radband eller instrument. En berättelses uppbyggnad blir 

annorlunda i en muntlig jämfört med en skriftlig kultur. I skriftliga kulturer är handlingen 

oftast linjär där spänningen byggs upp och når en kulmen som sedan ger upplösningen och 

avslutningen (som mest renodlad i deckarromanen). Sådana händelseförlopp är inte möjligt att 

bygga upp i hjärnan utan penna och papper. En muntlig berättelse byggs upp genom episoder 

som läggs på varandra och som för handlingen framåt. Men handlingen behöver inte vara 

linjär utan diktaren kan exempelvis beskriva en krigares sköld genom många verser. Muntliga 

kulturer har ofta beskrivningar av fysiskt våld, en effekt som förloras eller upplevs konstigt 

när den läses i skrift. I skriftliga kulturer läggs istället oftare handlingens dynamik i 

huvudpersonens inre kris och känslor. Våldet finns i själva talspråkets kultur där man genom 

talet måste visa sympatier eller antipatier. Därför kännetecknas muntliga kulturer av polerna 

överdrivet prisande å ena sidan och skymfandet å andra sidan. Segerstolthet uppmanas i 

muntliga kulturer som ofta har en hjältetradition. Minnet kommer lättast ihåg ”tunga 

karaktärer” som hjälten, den vise, den sluge, den elake osv. liksom cykloper, monster och 

drakar. Hit kan också räknas sifferkombinationer som t.ex. tre ödesgudinnor (Ong 2003: 44 ff, 

161 ff). Muntliga berättelser förutsätter att lyssnaren redan har kunskap om berättelserna och 

ofta behandlar dikten bara det mest dramatiska i historien, eller när berättelsen tar en viktig 

vändning. Diktaren tar fasta på en aspekt av berättelsen och broderar ut en punkt i en större 

berättarkultur. Berättelser kan också göra små hänsyftningar till andra berättelser som 

lyssnarna kände till och som ingick i den gemensamma kulturella kunskapen. Ett exempel är 

berättelsen Beowulf som innehåller många korta hänsyftningar till andra berättelser som 

lyssnarna då kände till t.ex. jämförs hjälten Beowulf bragd att döda Grendel med den 

mytologiska hjälten Sigurds dödande av draken Fafnir. När det gäller de fornnordiska myterna 

menar de flesta forskare att de har memorerats och inte byggts på improvisation. 

Språkforskaren Clunies Ross menar dock att det är viktigt att komma ihåg att memorering i 

talspråkiga kulturer skiljer sig åt från de skriftliga. Memorering i talspråkiga kulturer sker 
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genom en rekonstruktion av mytens beståndsdelar och inte genom att lära sig myten ordagrant 

utantill (Clunies Ross 1998:26 ff).  

 

Myter och sekulära hegemoner blir viktiga komponenter för människor i muntliga samhällen 

för att skapa sin identitet och skapa riktlinjer för hur ett liv ska levas. Det märks i det 

vikingatida samhället där myter och berättelser påverkar hela samhället och där samhället 

påverkar myter och berättelser.  

 

8.5 Skaldekonst och berättelsernas betydelse 
Hrodgars hovskald 
 på harpan slog-  
till gamman för män 
 som i mjödbänk sutto 
 
versrad 1065-66 (Beowulf 1998).  
 
Skalden ingick i hövdingens hird och skulle prisa sin herre och hans män. Skalden hade hög 

status och värderades enligt Egils saga högst av hirdmännen eftersom skalden var den som 

genom sina verser kunde göra hövdingen odödlig. Förhållandet mellan skalden och härskaren 

var inte alltid bra vilket indirekt visar på skaldens höga status, passade det inte kunde skalden 

arbeta för någon annan hövding. I strider skulle skalden vara nära sin hövding så att han/hon 

kunde dikta om hjältedåden (Palm 2004:256 ff). Det var viktigt att kunna improvisera och det 

finns exempel där diktare har diktat mitt på slagfältet. Skalderna kunde var både män och 

kvinnor och runt år 930 arbetade Jórunn Skáldemö i Norge. Skaldepoesin var den svåraste 

poesiformen och ingav stor respekt men skalderna fick troligen även recitera eddadikter 

(Roesdahl 1996:180 ff). Det finns tre olika sorters poesi, runpoesi på runstenar, eddapoesi om 

gudarna och skaldepoesi som behandlar händelser som just inträffat (Roesdahl 1996:177 ff). I 

poesin använde man sig av olika versmått och bildspråk. Fornyrdislag är poesins vanligaste 

versmått och består av åtta rader med helst fyra stavelser i varje ord och raderna binds 

samman med alliteration. Strofen är indelad i två halvstrofer som tillsammans bildar en 

helhet. Skaldepoesins vanligaste versmått är Drottkvaett och är också uppbyggd av åtta rader 

med två halvstrofer men är betydligt mer komplicerad i strukturen. Kenning är en 

omskrivning t.ex. kan skepp kallas sjöhäst och kenningarna kräver ibland stor mytologisk 

kunskap för att kunna tolkas (Olsson & Alguin 2002: 12). Skaldekonsten handlade om att 

driva språket till den yttersta gränsen men ändå hålla fast vid de formella reglerna och 
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samtidigt inte tappa bort innehållet. Skaldekonst var en gudagåva (Steinsland & Meulengracht 

Sørensen 1998:187).  

 
8.6 Berättandet i hallen 
För att ge en sammanfattning och en bild av hur det kan ha sett ut i hallen när skalden 

berättade tänkte jag göra en personlig tolkning. Vi vet hur hallen såg ut, en stor sal där 

hövdingen och hustrun sitter i högsätet och hirden sitter på bänkarna utmed sidorna i 

statusordning. Skalden har hög status och sitter nära högsätet.  

 

På kvällen en sensommardag samlas hirden hos hövdingen Björn. Hövdingens hustru Hjördis 

går runt med mjödhornet som varje krigare får dricka ur och förnya sina eder att de ska kämpa 

för henne och hennes man in i döden. Därefter delar hövdingen ut en ring och en sköld till de 

två tappraste männen. Skalden framför en hyllningsdikt till hövdingen och prisar honom för 

hans bragder och hövdingen ger även henne en ring. Sedan bjuder hövdingen på mat, man 

äter, dricker och har trevligt, skryter om bragder man gjort, gissar gåtor, munhuggs och retas 

med varandra. Efter ett tag vill hirden ha underhållning och ber skalden berätta deras 

favoritberättelse om Sigurd Fafnesbane. Hon sjunger en episod från historien som alla känner 

till, när Sigurd möter valkyrian Sigrdriva. Hirden vill ha mer historier och hon sjunger då om 

gudarna och väljer Sången om Harbard där Oden och Tor munhuggs med varandra (Eddan 

2004:69 ff). Oden skryter om alla vackra kvinnor han har förfört och menar att Tor bara 

träffar kvinnor som vill ge honom stryk. Alla roas av historien och prisar hennes skicklighet. 

Alla är överens om att detta var en mycket lyckad och underhållande kväll.  

 
8.7 De fornnordiska myterna 
 
”Mest slående är den väldiga rörligheten, dynamiken, i den fornnordiska mytologin. Det hela handlar i grunden 
om en serie maktspel, om förklädnader och förvandlingar, burleska historier, om sexualliv, eros, om resor, om 
sökande efter kunskap och utveckling i liv och död./…/. Men inramningen med de skenbart lekande, stridande 
gudar är nog så allvarlig: känslan att världen baserades på en skör och sårbar ordning, en balans som hela tiden 
kunde störas. Upplevelsen av ett sårbart kosmos verkar ha suttit djupt i människor i Norden och har gett utslag i 
deras gudsbilder.” (Steinsland 2007:180). 
 

Mytologin som vi känner till idag speglar aristokratin under vikingatiden/tidiga medeltiden. 

Hur den användes är svårt att svara på eftersom en myt är så obegränsad och används i så 

många sammanhang. De används för att ge livet en mening, förklara hur allt uppkom, var 

människan är och vart man är på väg. Myter används för att komma bort från vardagen och ge 

inblickar i det gudomliga. De förklarar gränser, den ordning som finns i samhället och varför 
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den ordningen måste finnas. Den legitimerar makten, skapa identitet, används i 

kulturskapandet och har stor betydelse för hur man förhåller sig till världen och för 

människornas världsbild.  Myterna kan anspela på olika riter som ger meningar åt myten men 

myterna är aldrig bara ett komplement till riter. Framförallt är det viktigt att ha i minnet att 

myter har olika skikt och kan läsas på olika plan. De innehåller flera budskap och dessa 

budskap är också beroende av i vilken kontext myterna framförs. Myterna var även 

underhållning och det finns många roliga och burleska episoder där gudarna skojar, driver och 

munhuggs med varandra.  

 

8.8 Den kosmologiska kartan 
I de litterära texterna som finns bevarande som beskriver vikingarnas tankar om kosmologier 

finns ingen klar redogörelse. Forskarna har fått klistra ihop en bild utifrån olika källor. Några 

tankar kan enligt Steinsland fastställas och hon tänker sig en tredelad världsbild där gudarnas 

boning Asgård finns i mitten, människornas gårdar finns utanför i Midgård och utanför den 

bor jättarna i Jotunheim. Gudarna står för ordnigen medan jättarna står för kaos, de är inte 

onda men är inte intresserade av gudarnas skapelse och är därför ett hot mot ordningen. 

Gudarna är i fara när de reser till Jotumheim men de måste göra det för att upprätthålla 

ordningen och det var framförallt guden Tors uppgift. Mitt i detta spänningsfält mellan 

ordning och kaos bor människorna. I Asgårds mitt stod trädet Yggdrasil som är världens 

centrum och en symbol för gudarnas ordning och Midgårdsormen (kaoskraft) fanns i världens 

utkant och omslöt hela världen genom att bita sig i svansen. Genom det håller ormen världen 

ihopsamlad och utan den skulle det inte finnas någon ordning. Världen är alltså beroende av 

en kaoskraft (Steinsland 2007:104 ff, 113 f). Cluines Ross menar att det mytiska rummets 

gränser var mer flytande och komplext än tre världar. Texterna har olika uppfattningar om hur 

kosmos var uppdelat och både Eddan och Sturlassons texter talar om nio världar men deras 

exakthet klargörs inte, men världarna bör ha legat både horisontellt och vertikalt. Talet nio är 

magiskt i den fornnordiska mytologin och bör snarare ses som en magisk formel (vilket talet 

tre också är, egen anm.). Gudarnas värld är dock alltid i centrum (Cluines Ross 1998:60 ff).  

 

8.9 Valans spådom  
Valans spådom inleder Eddan och i dikten berättar en völva om jordens skapelse och 

undergång (apokalyps) och den består av 66 verser. Den skapades i slutet av 900-talet, början 

på 1000-talet vilket var en tid med stora förändringar. Kulturer som skapar apokalypser ställer 
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sig de stora kosmiska frågorna om tid och rum och människorna upplever att det framförallt är 

i deras tid undergången kommer att ske. Fornnordiska religionen hade i sig själv en 

apokalyptisk tradition men den kan ha förstärkts genom kristendomens apokalyptiska tankar 

innan år 1000. Kristna missionerade i Skandinavien och det var vid denna tid en kamp mellan 

religionerna. I denna brytningstid i slutet av vikingatiden och nära medeltidens början skapas 

dikten. Vid brytningstider där gamla världsbilder är hotade och den gamla tron blir utmanad 

tydliggör människan vad hon anser att den egna kulturen står för och innehåller. Den dikt vi 

känner som Valans spådom är resultatet av en lång dikttradition över olika mytologiska 

föreställningar som har sammanställts och givit dikten dess form (av en skald). Den gamla 

världsbilden spänns i det yttersta för att visa sin kraft. Dikten är skapad i en aristokratisk miljö 

och dess innehåll och form visar på stor kunskap vilket gör att den troligen kan kopplas till 

hallen. Steinsland och Meulengracht Sørensen menar att mycket tyder på att den diktas hos 

Ladejarlarna i Trondheim som var starkt hedniska och som använde myten i politisk 

propaganda mot Ynglingaätten. Håkon Jarl hade nio skalder vid sitt hov varav många var från 

Island. Dikten skrevs sedan ner på 1200-talet på Island (Steinsland & Meulengracht Sørensen 

1999:31 ff). 

 

8.9.1  Världens födelse  
”Hören mig alla  Jättar, i urtid  I åldrarens morgon, 
heliga släkten,  alstrade, minns jag, då Ymer levde, 
större och smärre som mig fordom var ej sand, ej sjö, 
söner av Heimdall; fostrat hava;  ej svala vågor; 
du vill ju, Valfader, nio världar jag minns, jorden fanns icke, 
att väl jag täljer  och vad som var i de nio, ej upp till himlen; 
forntida sägner,  måttgivande trädet ett gapande svalg fanns 
de första, jag mindes. under mullen djupt. men gräs ingenstädes. 
 

Vers 1-3 ur Valans spådom (Eddan 2004:5).  

Völvan hälsar både gudar och människor och eftersom Oden Valfader vill att hon ska berätta 

det inte ens han kan se ska hon nu berätta jordens skapelse och undergång. Valans spådom 

innehåller vikingarnas kosmologi samlat i en enda dikt. Oden är den mest dominerande guden 

i skapelsemyterna och han skapar människorna tillsammans med sina bröder. När det kommer 

till skapelsen är det framförallt manliga gudar som skapar och skapelsen är inte helt god 

eftersom den börjar med ett brott. Våldet är en del av skapelsen och ofta skapar gudarna i 

aggression i en enligt Steinsland ”utagerande fysisk energi”. I urtiden fanns Ginnungagap som 

var det ursprungliga kaostillståndet. Jätten Ymer är den första varelsen och samtidigt med 

honom uppstår kon Audhumbla. Hon slickar fram Bure (som betyder son) och Bure å sin sida 
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avlade Bor (betyder son också). Ymer fick sedan en son med jättinnan Bestla som födde 

Oden. Oden blev den första som kunde skapa med eget medvetande och egen vilja. Oden och 

hans bröder dödar sin far och av honom skapar de världen. Världens skapelse bygger på ett 

mord och jättarna vill hämnas. Här börjar spänningen och kampen mellan jättarna och 

gudarna. I Valans spådom berättas om hur gudarna först skapar tiden så att gränser dras 

mellan dag och natt vilket resulterade i sol och måne, arbete och vila.  När naturlagarna är 

upprättade kan gudarna skapa kulturen genom att bygga offeraltare och tempel. Kulten 

grundläggs i urtiden (Steinsland 2007:117 ff). Det var en guldålder och allt var bra för 

gudarna. Men så plötsligt kommer tre jättinnor som genom sin makt och uppenbarelse 

skrämmer männen. För att balansera hotet från jättarna skapas människor och dvärgar. När 

människorna skapas är Oden den aktive guden och i Valans spådom skapar han människorna 

tillsammans med Höner och Lodur, här antyds även att jättinnor kan ha medverkat. 

Människokropparna skapades av dvärgarna men eftersom de inte kan ge dem liv överlåts detta 

till gudarna. Därefter ger de tre nornorna Urd, Skuld och Verdandi människorna sitt öde. 

Innan de fick ett öde var de ”utan livsmål” och ofullständiga. De första människorna hette 

Ask och Embla och de skapades samtidigt av samma material och har samma andliga styrka 

(a.a:122 ff).  

 

8.9.2 Ödet och Nornorna 
En ask vet jag stånda,  Därifrån komma möar,  
den Yggdrasil heter,  som mycket veta, 
ett väldigt träd, överöst  tre ur den sal, 
av vita sanden.   som under trädet står. 
Därifrån kommer daggen,  Urd hette en, 
som i dalarne faller,  den andra Verdandi, 
den står evigt grön  man skar på trä 
över Urdarbrunnen  namnet Skuld på den tredje. 
   Lagar de satte, 
   liv de korade 
Valans spådom, vers 19-20 (Eddan 2004:8).  för människors barn, 
   männens öden. 
    
Vid Yggdrasil fanns Urds brunn som gav trädet livskraft och vid denna källa fanns också 

Nornorna, vilka är visa kvinnliga väsen. De är ödet och kontrollerar därmed inte bara 

människornas utan även gudarnas liv när de sitter och spinner och väver livstrådar. Det kan 

också illustreras med att de skär i trästockar vilket då skulle kunna vara att de ristade i 

dåtidens kalender primstaven och därmed kan mäta ut människornas liv. När en person föds 

finns nornor osynligt närvarande och bestämmer hur individens liv ska bli. Ingen lever längre 

än vad nornorna vill (Steinsland 2007:108 f, 275 f). 
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8.9.3 Vägen mot undergången och det prototypiska kriget 
Det fältslag minns hon Heid hon hette,  Då drogo alla makter 
först i världen,  var till husen hon kom, till sina domarsäten, 
när de med spjuten en väl siande vala. högheliga gudar, 
spetsade Gullveig Hon signade stavar, och höllo rådslag, 
och i den Höges sal hon trollade, vad hon kunde, om asarne skulle 
henne brände  trollade förryckthet. skada lida 
tre gånger brände de Alltid var hon älskad eller alla gudar  
den tre gånger borna, av onda kvinnor. ersättning få.  
ofta, ej sällan, 
dock än hon lever. Vers 21-23 i Valans spådom (Eddan 2004:9-10).  
 
Mötet med de tre jättinnorna skapade oro hos asagudarna. De blir ännu oroligare och 

aggressiva när de möter Gullveig och händelsen är svårtolkad. Gullveig betyder begär efter 

guld eller gyllene dryck. Henne spetsade de på spjut och brände men trots det överlevde hon. 

Våldet fortsätter att påverka utvecklingen. Loke som är född som jätte men som upptagits som 

fosterbror till Oden orsakar genom list Odens son Balders död. Balder var en god gud som 

alla älskade och med hans död eskalerar utvecklingen mot Ragnarök (undergången). Myten 

om Balder är enligt Steinsland mångtydig. Den har hänt i nutiden, samtidigt händer den ”nu” 

eller kommer att ske i en framtid (Steinsland 2007:127 ff).  Händelsen med Gullveig startar 

det första kriget som blir prototypen för hur alla krig ska vara. Enligt Nordberg var Gullveig 

en völva som genom att spetsas på spjut och brännas genomgår en initiationsrit för att därefter 

få förmågan att kunna sejda och därefter sejdade fram det första kriget. Nordberg menar att 

Gullvieg är Freja som är den prototypiska völvan. Även Oden kan sejda och har varit med om 

en initiationsrit där han hängt i Yggdrasil i nio dygn, de båda gudarna är krigsgudar. Det finns 

enligt Nordberg ett nära samband mellan den sejdande kvinnan, nornorna och valkyriorna. I 

kriget mellan asar och vaner använder sig vanerna av kampgaldrar (magi) vilket även 

völvorna gjorde i människornas krig. Det mytiska kriget börjar med att Oden slungade sitt 

spjut vilket litterära källor berättar att människorna också gjorde innan de krigade. Det var 

troligen ett sätt att offra motståndaren till Oden. När gudarna tröttnat på att strida skriver 

Sturlasson i Ynglingasagan (kap 4) att gudarna byter fredsgåvor och gisslan med varandra  

vilket enligt Nordberg mycket väl kan ha förekommit när människorna slöt fred i sin värld. 

Det kan även på ett mytiskt plan spegla att gudarna delar de döda på slagfältet mellan sig. För 

att skapa fred och visa det rituellt skapar gudarna mjödet och initierar därmed det rituella 

drickandet för freden. Det gör att öl och mjöd i vissa fall symboliserar fred. Nordberg menar 

att myterna skall tolkas så att gudarna startar det första kriget för att vissa utvalda människor 

med fin härkomst ska kunna komma till dem efter döden. Krig gör visserligen att fler kommer 

till Valhall och det blir fler stridande inför Ragnarök men Nordgren ser myten om Ragnarök 
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som en seninkommen myt som uppstått under påverkan av kristendomens apokalyptiska 

tradition (Nordberg 2003:93 ff).  

 

8.9.4 Ragnarök 
Bröder skola kämpa, Mims söner leka Då skälver Yggdrasils 
varandras banemän bliva, och slutödet tändes ask, där den står, 
systrars barn  vid Gjallarhornets ljud, urträdet jämrar sig, 
sina släktskap spilla; det genomträngande. jätten blir lös. 
hårt är i världen, Högt blåser Heimdall, På resan till Hel 
hordom mycken, med hornet i vädret; räds alla, 
yxtid, klingtid,  med Mimers huvud innan Surts släkting 
kluvna bliva sköldar, håller Oden råd.  slukar honom.  
vindålder, vargålder, 
innan världen störtas; 
ingen man skall  Vers 45-47 ur Valans spådom (Eddan 2004:13).  
den andra skona. 
 
Ragnarök betyder makternas undergång och under Ragnarök dör både gudarna och jättarna. 

Alla slåss mot alla och alla dödar varandra. Undergången är central i flera av Eddans dikter 

Valans spådom, Sången om Vavtrudner, Balders drömmar och Loketrätan. Myten hade stor 

spridning under vikingatiden och var ett existentiellt hot för människorna. Ragnarök tar upp 

kosmiska katastrofer, den sociala ordningens kollaps och gudarnas kamp mot jättarna. Först 

kommer naturkatastroferna med en fimbulvinter som varar i tre år vilket sedan följs av 

världsbranden där till slut en varg slukar hela solen och månen och stjärnorna faller ned. 

Samtidigt kollapsar den sociala ordningen och fränder och släktingar slåss mot varandra, den 

vikingatida hederskodexen har då upphört att användas. Gudarna och kaosmakterna drabbar 

samman i slutstriden tillsammans med de krigare som funnits i Valhall. Oden mot 

Fenrisulven, Tor mot Midgårdsormen, Frej mot Surt och i kampen utplånar de varandra. 

Undergången beror på spänningarna som kom till redan i skapelsen och gudarna lyckas inte 

upprätthålla ordningen för evigt. Ragnarök beror inte på någon ond makt eller synd 

(Steinsland 2007:131 ff). 

 

8.9.5 Den nya världen 
En sal ser hon fagrare Där kommer den mäktige Då kommer dunklets 
än solen stånda,  till maktdomen,  drake flygande, 
täckt med guld,  den starke, ovanifrån, en blank orm, nedifrån, 
på Gimle.  han som styr över allt. från Nidafjällen. 
Där skola hövdingtrogna    I fjädrarne bär, 
härskare bo    och flyger över slätten, 
och i allan tid    Nidhogg lik. 
äga hugnad.    Nu ska hon sjunka.  
 
Vers 64-66 ur Valans spådom (Eddan 2004:15). 
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I Valans spådom, antyds i Sången om Vavtruder och i Hyndlans sång berättas att en ny värld 

kommer efter Ragnarök. Jorden stiger på nytt upp ur havet och denna gång finns inga 

skapargudar utan naturen skapar sig själv. Efter att jorden skapat sig själv kommer gudarna. 

Kopplingar finns till den gamla världen, ett gyllene brädspel som fanns i den gamla 

guldåldern hittas i gräset. Marken sår sig själv och Balder kommer åter och lever i den nya 

världen tillsammans med sin broder Höder som av misstag på grund av Lokes list dödade 

honom. En tanke om försoning i den nya världen och det materiella, social och andliga 

välståndet återuppstår. Människorna bor nu i Gimle platsen som ger lä mot eld och här lever 

människornas släkten vidare. Människorna dör fortfarande men ätterna lever vidare och här 

finns inga jättar eller kaosmakter (Steinsland 2007:134 ff). Den näst sista versen finns inte 

med i Codex Regius utan i den yngre skriften Hauksbok från 1300-talet. Det troliga är att 

hedendomen här har påverkats av kristendomen men fortfarande i en hednisk kontext. En gud 

står lite över de andra gudarna (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1999:9 ff). Beroende på 

hur man tolkar dikten Valans spådom finns olika tolkningar hur världen fortsätter. Antingen 

fortsätter världen att vara bra vilket indikerar en linjär tidsuppfattning eller så kommer nya 

kaosmakter in och en ny undergång. Det beror på om den sista versen är avslutningen av 

själva spådomen eller en del av ramberättelsen som utspelas i tiden innan Ragnarök. 

Steinsland tror på en linjär tidsuppfattning (Steinsland 2007:141 f) medan Näsström tror på en 

cyklisk (Näsström 38 ff).  

 

8.10 Oden  
Oden är en gud som inte går att placera i ett fack. Han är tvetydig och har många funktioner 

och roller.  Han var gud till samhällsledarna, kunskapens gud, diktarnas gud och dödsgud. 

Han stod för extasen, galenskapen, kreativiteten och besattheten men är samtidigt den listige 

strategen. I den nordiska mytologin är jakten efter kunskap central och ett resultat av att 

gudarna inte är allsmäktiga. Oden uppträder i myterna ofta förklädd och är den som engagerar 

sig och offrar mest i kampen för att upprätthålla ordning och nå kunskap. I den kampen gör 

han vad som han eller ödet anser krävas vilket inte alltid är moraliskt bl.a. våldtar han 

jättinnan Rind för att hon ska föda Balders hämnare. Denna handling försämrar självklart 

förhållandet till jättarna. Han följdes av sina djur, korparna, vargarna och sin åttabenta häst 

(Steinsland 2007:179 ff, 197 ff). 
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Oden var krigets gud som man offrade till vid krig vilket också gör honom till en dödsgud. 

Han har salen Valhall dit hälften av de som dött i strid kommer (andra hälften kommer till 

Freja). I Valhall tränades krigarna inför den stora striden Ragnarök och hit kom endast de 

bästa krigarna. Dessa krigare kallades enhärjar de som ingår i samma här och dog man 

berodde det på ödet och var förutbestämt. Oden krigar inte själv utan är strategen som står i 

bakgrunden och påverkar utloppet med sin magi. Man kan aldrig lita på vem han ger 

krigslyckan och han bryter vänskapsband om han vill. Han kallades också för svikaren 

(Steinsland 2007:194 ff). I Valhall fick enherjarna slåss på dagarna och dricka mjöd och äta 

fläskkött av grisen Särimner på kvällarna. Ett liv som liknar den i aristokraternas hallar och 

Valkyrior serverade i dryckesceremonierna. Nordberg menar att det finns så stora likheter 

mellan valkyriorna och de aristokratiska kvinnorna att han ser det för troligt att de 

aristokratiska kvinnorna kunde komma till Valhall efter döden och bli valkyrior. I 

Hjältesångerna är det ett återkommande tema att hjälten möter en valkyria som lovar att 

skydda, älska och hjälpa honom och ofta blir hon hans hustru (Nordberg 2003: 103 ff, 126 ff, 

180 ff). På Tjängvidestenen från Gotland finns en bild på en krigare eller Oden som kommer 

ridande på en åttabent häst och möts av en kvinna/valkyria med dryckeshorn i handen 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:52 f). Nordberg menar att vi idag kan finna 

gravar efter de aristokrater som var Odens krigare i gravformerna som arkeologer benämner 

båtgravar, kammargravar, ryttargravar, vapengravar, storhögar och kungshögar. De har 

mycket gravgåvor som vapen, sköldar, hjälmar, nöjessaker som tärningar och brädspel, 

matlagningsredskap, dryckeshorn samt djur som ska ätas men även rikt utstyrda hästar. Dessa 

gravtyper finns i hela Skandinavien (Nordberg 2003:286 f). Kammargravar finns tex. på Birka 

i Mälaren där både krigare och völvor är begravda (från vikingatid) och kungshögar finns i 

Gamla Uppsala från 500-600 talet (egen anm.). Efter döden tog livet nya former och de döda 

hade hemlig kunskap och därför samtalar Oden med döda. I fornnordisk mytologi är den 

djupa visdomen alltid höljd i dunkel. Oden hängde sig själv i Yggdrasil för att nå de dödas 

kunskap (Steinsland 2007:109, 200 ff). Ygg betyder den förskräcklige vilket är ett namn på 

Oden och drasil betyder häst, Yggdrasil betyder alltså Odens häst (Näsström 2001:28).  I vers 

138-140 i Den höges sång (Den Höge är Oden) berättar han om sitt offer genom skaldens 

poesi (Eddan 2004:36): 
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Jag vet, att jag hängde Man bröd mig ej bar Nio kraftsånger lärde jag 
på det vindiga trädet eller bjöd mig horn, av namnkunnig son 
nio hela nätter,  skarpt jag nedåt skådade; till Boltorn, Bestlas fader, 
djupt stungen med spjut jag tog upp runor, och en dryck jag fick, 
och given åt Oden, med rop jag tog dem, av det dyrbara mjödet, 
jag själv åt mig själv, så föll jag åter därifrån. som östes ur Odrörer. 
uppe i ett träd, 
varom ingen vet, 
av vad rot det runnit upp. 
 

Oden var även Galders fader och dessa formler framfördes troligtvis i fasett eftersom galder 

kommer från ordet ”gala” sjunga högt och gällt. Med galder kunde Oden uppväcka döda, bota 

eller skapa skada.  Freja lärde Oden att sejda och med sejden kunde han komma i kontakt med 

kosmos utkanter. Sejd var kopplat till kvinnorollen men Oden drog sig inte för att överträda 

strikta könsroller för att nå ny kunskap. Odens extatiska karaktär gör honom också till 

skaldernas gud, han är den störste skalden och skalden ansågs vara gudomlig inspirerad med 

insikt i stora gåtor. Oden stjäl skaldemjödet från jättarna genom att förföra, lova bröllop men 

sedan svika jättinnan Gunnlöd. Ruset sågs som gudomligt inspirerande (Steinsland 2007: 203 

ff).  

 

8.11 Freja  
Freja var den stora gudinnan under vikingatiden. Liksom Oden har hon många funktioner och 

går inte att placera in i ett fack. Men hennes område var framförallt kärlek, vällust, det 

sexuella och erotiska men hon var också krigs och dödsgudinna och kopplades både till liv 

och död. Till hennes sal kom hälften av krigarna som dog i strid och hit kom även kvinnor 

som dog en ärorik död. Namnet på slagfältet utanför hallen var Folkvagn som betyder den 

folkrika platsen eller slagfältet, namnet för hennes hall är Sessrumner stället med många 

sittplatser. Freja var sejdens mästarinna och hon kan även kopplas till aristokratin. I Hyndlans 

sång antyds det att hon hade en funktion som ledsagare vid initiationsriter hos härskarskiktet 

(Steinsland 2007:169 ff). Freja uppträdde ibland som valkyria och red då på Hildisvini 

stridsgrisen som var ett vildsvin. Hon är då dödens dis och märker ut de som ska dö. Resan 

till Valhall beskrivs inte sällan som en erotisk lustresa och en omfamning av dödens dis och 

då passar Freja som dödens och erotikens gudinna in (Näsström 2001:152 f). Freja åkte i en 

vagn som drogs av katter och hon ägde det vackra Brisingasmycket. Steinsland tar upp 

Eddadikten Kvädet om Trym som ett exempel på Frejas suveränitet. Tor blir av med sin 

hammare som Trym har tagit och Trym ger endast tillbaka hammaren om han får gifta sig 
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med Freja. Gudarna säger då till henne att gifta sig med Trym (Steinsland 2007:169 ff).  Vers 

13-14 i Kvädet om Trym lyder (Eddan 2004:100 f): 

 
Vred vart då Freja  Tillsammans voro alla 
och fnyste av harm;  asar på tinget 
hela asasalen   och asynjorna alla  
under henne skalv,  att överlägga, 
och bismarsmycket   och mycket rådslogo 
brast ifrån halsen:  mäktiga gudar, 
”Den mangalnaste  huru Lorrides hammare 
månde jag vara,   de hämta skulle.  
om jag med dig åker 
till jättarnas bygder.” 
 
Steinsland menar att berättelsen är intressant eftersom Freja/den kvinnliga gestalten ger 

uttryck för explosivt raseri. Vikingatidens lyssnare vet att de manliga gudarnas förslag 

kränker hennes ära. Lösningen blir att Tor få klä ut sig till kvinna och låsas vara Freja och Tor 

blir då ”omanlig”. Han får finna sig i förödmjukelsen men får dock tag i hammaren innan 

bröllopsnatten (Steinsland 2007:175). 

 

8.12 Tyr och Tor 
Tyr är en gammal gudom som troligen var populärare förut men som under vikingatiden hade 

mindre betydelse. Han har haft kopplingar till rätten och rättvisan dvs. Tinget och till kriget 

och ett svärd var hans symbol (Steinsland 2007:269 ff). Sturlasson skriver i Gylfaginning vers 

25; ännu en as är den som heter Thyr. Han är den djärvaste och modigaste och har stor makt 

över vem som segrar i strider. Honom gör stridskämpar väl i att åkalla. Man brukar säga att 

den som överträffar andra män och inte tvekar är modig som Thyr (Sturlasson 1998:54). 

 

Tor var krigsgud menar Näsström (Näsström 2001:44) vilket Steinsland inte håller med om. 

Näsström menar att man glömmer bort att Tor bara bidrog till att vattna jorden men att det var 

Frej som stod för att det skulle växa. Hon anser att Tors viktigaste uppgift vara som stridsgud 

och betonar att ”de vanliga bönderna” också stred. Vikingarna i Dublin kallades Tors folk och 

stridsrop förekom med gudens namn. Tor var den starkaste guden och när han blir arg 

förvandlas han till asmegin gudakraft och hans vapen var hammaren Mjölner krossaren 

(Näsström 2001:68). Enligt Steinsland var Tor en av de viktigaste gudarna men han var inte 

stridsgud. Han är den starkaste (muskelstyrka) guden men han är inte så klok utan blev lätt arg 

och var därför ingen god strateg som Oden. Tors viktigaste uppgift är att hålla undan 

kaosmakterna och i Kvädet om Hymer vill Tor i sin iver att visa sin styrka fiska upp 

Midgårdsormen vars plats i världshavet är en förutsättning för existensen. Berättelsen är 
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ironisk och gör enligt Steinsland på ett plan löje av vikingatida mansideal som handling, mod, 

ära och hämnd (Steinsland 2007:214 ff). Bilden av Tor som fiskar upp midgårdsormen finns 

bl.a. ristad på en sten vid Altuna utanför Enköping och dateras till tidiga 1000-talet 

(Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:57). Tor var framförallt böndernas gud och det 

kan därför funnits i aristokratins intresse att framställa honom som lite dum, tillskillnad från 

deras gud Oden (egen anm.). Religionshistorikern Maths Bertell tar i sin avhandling om Tor 

inte upp några krigiska aspekter utan menar att Tor var en vädergud som då även blir en gud 

kopplad till jordbruket. Tor var också beskyddaren mot kaoskrafter och till honom vände man 

sig för beskydd vilket märks i skyddsbesvärjelser som Tor vige och skyddsamuletter som små 

Torshammare (Bertell 2003:242 ff).  

 

8.13 Valkyrior 
Valkyrior är kvinnliga väsen som hör ihop med krig och död. De kallas Odens mör och står 

guden nära. Valkyria står för välja och de fallna och valkyriorna märker ut de som ska dö på 

slagfältet. Valkyriorna har sköld, svärd och hjälm och är skickliga ryttarinnor och där de red 

fram utbröt stormar. De bor i Valhall och möter de fallna krigarna med mjöd. Valkyriornas 

namn kopplas till krig som Hild kamp, Mist dimma, Hirst skakande, Gondul stavbärerska, 

(Steinsland 2007:280 ff), Rota den som ställer till med tumult och Geirahöd spjutstrid. 

Valkyriorna kunde sända en magisk förlamning, så kallade stridsbojor på de som skulle falla i 

striden vilket gjorde att krigaren inte kunde röra sig. Det finns det som tyder på att valkyriorna 

var mer självständiga i äldre tider men under vikingatiden sammankopplas de med Oden. 

Valkyriorna var inga skönheter i den gamla traditionen, speciellt inte då de uppträder i grupp 

utan är skrämmande och förebådar död.  Näsström tar upp Spjutsången som finns i Njals saga 

och tolkar den som en gammal stridssång som har sjungits av kvinnorna för att hetsa männen i 

striden (Näsström 2001:183 ff). Njals saga berättar hur mannen Darrad ser 12 män rida till ett 

hus. Han tittar in genom fönstret och då ser han att kvinnor därinne har satt upp en väv i en 

vävstol. Så här lyder vers 1-3 (Njals saga 1981:321 ff).  
Vida når varpen  Väven är varpad Hild börjar väva 
varslar om manfall, av människotarmar, och Hjörtrimul 
bommens molnväv tyngderna nedtill  Sanngrid och Svipul,  
regnar blod  är människohuvun, drar sina svärd. 
hänger grå  skaften är spjut  Skaft ska gny 
av gruvliga uddar, blod drypande,  sköld ska braka 
krigarväven,  skälkäppen järnskodd, hjälmvarg skall 
och väverskor slår skyttlar pilar.  i harnesk bita. 
röd väft in,  Låt oss slå med svärd 
Odens snaror  stridsväven. 
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8.14 Sången om Skriner 
 
Sången om Skriner berättar hur guden Frej (fruktbarhetsgud) sitter i Lidskjalv och ser ut över 

världarna då han i Jotunheim får syn på den vackraste kvinna han sett och omedelbart blir 

förälskad. Han får hjärtesorg eftersom gudar och jättar inte kommer så bra överens och det 

blir svårt att få kvinnan (Gärd). Frejs bästa vän ber honom tala ut i vers 3-4: 
Skriner sade:   Frej sade: 

”Säg du mig, Frej,  ”Vi skulle jag yppa  
du furste bland gudar,  ungersven, för dig 
det som jag veta vill,  min svåra sorg, 
vi allena du sitter  ty skimrande sol 
i den långa salen  skiner alla dagar 
om dagarna, min drott!”  men lyser dock ej, som jag åtrår.” 
 
Frej berättar om sin olyckliga kärlek och Skriner erbjuder sig att rida till henne om han får 

häst och svärd av Frej vilket han ger honom. Skriner kommer till Gärds sal och hon bjuder in 

honom för att ge honom mat och dryck men hon anar oråd (hennes far är inte hemma). 

Skriner erbjuder henne elva guldäpplen för att hon ska bli Frejs. Hon svarar att elva äpplen tar 

hon aldrig för att vara någon till viljes, hon vill aldrig bo med Frej. Skriner erbjuder henne då 

en ring som var nionde natt föder åtta nya ringar. Gärd säger nej, rikedom har hon redan 

eftersom hennes far Gymer är rik. Skriner hotar med att hugga huvudet av henne, men hon 

svarar honom att tvång tål hon inte och att hon anar att Skriner kommer tvingas strida med 

hennes far. Till slut tar Skriner fram en magisk stav och hotar med magi genom flera verser. 

Han hotar med många hemska saker och gudarnas vrede kommer att riktas mot henne, magin 

kommer att göra henne ständigt kåt och sexuellt otillfredsställd och då ger hon med sig och 

lovar Frej älskog i lunden Barre vers 36-37 och 39: 
  Gärd sade:   
Turs jag dig ristar ”Hellre, sven, då, hell dig! ”Barre heter,  
och trenne stavar: Här får du bägarn, som vi båda känna, 
otukt, lidelse och otålighet. full med flerårigt mjöd! lunden, lugn och stilla; 
Jag ristar det så bort, Tänkt jag dock hade, efter nio nätter 
som jag ristade dit,  att mitt tycke aldrig åt Njords son 
om sådant nödigt synes.” Vanernas ättling skulle vinna.” skall Gärd där unna sin älskog.” 
 
Skriner rider då hem till Frej och berättar att om nio nätter får han älska med Gärd varvid Frej 

svarar i vers 42: 
”Lång är en natt, 
lång äro två, 
hur kan under tre jag tråna? 
Ofta en månad 
mig mindre tycktes 
än halva denna natt av nöd.” 
(Eddan 2004:60 ff).  
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Steinsland tolkar myten som en kungaideologi. Skalden har tagit mytstoff och ganska 

självständigt skapat denna dikt. Diktens handling leder fram till ett heligt bröllop sk. hieros 

gamos mellan en gud och en jättinna vilket blir en allians som resulterar i sonen Fjolne. I 

berättelsen Ynglingatal står det att den kungliga Ynglingaätten i Norge räknade sig härstamma 

från Frej och Gärd (Steinsland 1991:22 ff). Ynglingakungarna i svearnas rike, Svetjud, med 

maktcentrumet i Gamla Uppsala räknade sig också som ättlingar till Frej och Gärd (Sundqvist 

2000). Steinsland menar att diktens kärna är förkristen men skrevs i övergångstiden mellan 

hedendom och kristendom runt år 1000 eller under den tidiga medeltiden, men hieros gamos 

temat är förkristen. Skalden har självständigt använt mytologiska motiv och kopplat dem till 

symboler för kungen som fanns under medeltiden. Det rör sig om tronen, ringen, äpplet och 

staven/spiran. Tronen symboliseras av Lidskjalf som är Odens högsäte men som diktaren låter 

vara Frejs. Ringen Skriner har med sig är Odens ring Draupner och äpplena gudinnan Iduns. 

Staven är Gambanteinn som Oden har hämtat i Jotunheim (Steinsland:1991:20 ff). Steinsland 

menar att det symboliskt kan tolkas som en kröning. Kungens värdighetstecken måste till 

Jotunheim och tillbaka innan de överlämnas till en ny härskare (liminalfas). Myten kan läsas 

på flera plan: 

• Ursprungsmyt om härskaren och hans släkt. 

• Myt om tronbestigning och maktövertagande. 

• Som erotisk och fruktbarhetsmyt där kungen garanterar fruktbarhet till landet. Kungen 

symboliseras av Frej och Gärd symboliserar landet (Steinsland 2007:446 ff).  

 

Språkforskaren Carolyne Larrington har läst och tolkat myten utifrån ett feministiskt 

perspektiv. Hon koncentrerar sig mest på förbannelsen som förutom i Codex Regius har hittats 

på en runinskrift. Denna förbannelse användes mot kvinnor under tidig medeltid. Larrington 

menar att myten framförallt berör människors könsroller. Ordet munr förekommer ofta i 

myten och står för mind, heart, desire, Frej har munr efter Gärd, Skriner har munr för att 

lyckas i sitt uppdrag medan Gärds munr får vi tag på genom att förstå vad hon inte vill. 

Larrington konstaterar att Frej blir förälskas bara genom att titta på Gärd utan att känna henne, 

hon ses som ett objekt. Gärd själv ser sig som ett självständigt subjekt. Larringtons vill i sin 

artikel visa hur patriarkiska strategier fungerar för att få Gärd att samarbeta, hon vill 

undersöka vad Gärds munr är trots hennes tystnad och hur den munr kan uppnås i ett 

patriarkatiskt samhälle. Detta kan nås genom att studera Skriners förbannelse som har fem 

teman: 
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• Gärd ska bli osynlig i samhället eller bli ett synligt spektakel. Hon kommer bli ett objekt 

som alla stirrar på och som är motsatsen till det som anses vara normen och äran. 

• Gärd ska bli så sexuellt frustrerad att det är outhärdligt. Den kvinnliga lusten var viktig 

och kunde inte mannen tillfredställa kvinnan var det anledning till skilsmässa.  

• Få en fysiskt ful man som hon inte attraheras av . 

• Hon ska få låg social status och förlora sin självständighet. Mannens ära ger kvinnan 

hennes status, hon ska få en man utan mycket ära. 

• Den manliga auktoriteten ska inte gå med på hennes vilja och gudarnas vrede ska riktas 

mot henne. 

Det är dessa strategier: marginalisering, att ta bort hennes vilja, göra henne till offer, göra 

henne både sexualiserad och avsexualiserad som används för att tvinga kvinnan att följa 

männens vilja. Kvinnans egen vilja kallades ibland i dikter flátt hyggia som översatt blir 

”falskhet” . Det handlar då alltid om att hon inte samarbetar med patriarkatet, det kommer 

bl.a. till uttryck i Den Höges sång vers 90. Där liknas bl.a. att kontrollera en kvinna vid att 

rida en illa dresserad häst (Larrington 1992: 3 ff). 

   
Kärlek av kvinnor, 

 som känna falskhet, 
 är som en häst utan broddar 
 på hal is åka 
 med en yster tvååring 
 och illa tämd, 
 eller en stickande storm 
 med ett styreslöst skepp 
 eller som halt man på töfjäll 
 som taga en ren (Eddan 2004:27).  
  

Larrington menar att Skriner kontrollerar Gärd genom att reducera hennes valmöjligheter. 

Hon kan antingen välja Frej eller förbannelsen men kan inte avstå att välja. Gärd tillåts inte ha 

en plats utanför ”det manliga” där hennes lust finns bara för henne själv utan får tydligt klart 

för sig vad den patriarkala världen innebär och att hon alltid sitter fast i den (som ogift är hon 

beroende av sin far). Genom att tolka Gärds tystnad och vad hon inte vill kan vi veta vad 

Gärds munr är. Gärd vill ha självständighet, närhet med en man hon älskar, god social 

ställning och ett val vilket grundar sig i att Gärd ser sig själv som ett handlande subjekt. Dessa 

saker kan bara uppnås för Gärd/kvinnorna i samhället genom att samarbeta med patriarkatet. 

Hon är alltså tvingad att säga ja eftersom hon inte ges rätten att inte välja (Larrington 1992:10 

ff). Gärd/den kvinnliga gestalten har inte status eller kraft att gå emot Skriner/den manliga 

gestalten. Det kan jämföras med Frejas/den kvinnliga gestaltens agerande i Kvädet om Trym. 
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Liknande har det nog varit i samhället, det handlar inte bara om manligt och kvinnligt utan 

även viken status den individuella kvinnan och mannen i olika samanhang har. Dock var 

grunden i vikingatidens och den tidiga medeltidens samhälle patriarkal. 

 

8.15 Rigstula 
Rigstula är en dikt som berättar om hur de olika samhällsklasserna uppkommit. Den finns 

endast bevarad i en handskrift från medeltiden Codex Wormianus som dateras till 1350. Det 

verkar som skrivaren inte bara har kopierat texten utan även redigerat den.  Texten inleds med 

ett prosastycke som språkvetaren Karl G. Johansson menar att textredigeraren har skrivit dit. 

Där skriver han att det handlar om guden Heimdall som i verserna omtalas som Rig. 

Johansson menar att det är redigerarens tolkning och inte den ursprungliga. Redigeraren har 

inte medvetet velat ge en bild av den förkristna mytologin. Verket samanställdes för 

skaldekonstens skull och bör enligt Johansson ses som en samling heiti eller synonymer som 

skalder ska kunna använda sig av. Dikten ses av de flesta forskare som en lärd framställning 

från 1200-talet och dikten kan ha keltiska och anglosaxiska influenser. I de sammanhang där 

Rig dyker upp i texter förknippas han med Skjoldungarnas släkt i Danmark (Johansson 

1998:67 ff). Verserna börjar med att Rig besöker Ae och Edda som lever tillsammans utan att 

vara gifta. De är fattiga, fula, sliter och arbetar tungt. Efter tre nätter går Rig vidare och nio 

månader senare föder Edda Träl (Rig är fader). Han gifter sig med Trälinna som ger upphov 

till alla trälars ätter. Vers 8-10 : 
Han tog att växa Han började sedan Där kom till gården 
och väl trivas,  försöka sin kraft, krokbenta mön, 
på händerna var  binda bast  hade ärr under foten, 
huden skrynklig, och bördor göra, armen solbränd, 
knogarna knotiga och drog hem ris nedböjd är näsan, 
--------------------- dagen i ända.  hon nämndes Trälinna. 
fingrarne tjocka, 
fult var ansiktet, 
lutade ryggen 
och långa hälarne. 
 
 

Rig själv kommer till nästa gård där det gifta paret Ave och Amma bor och de är bättre klädda 

och rena. De sitter inne och gör vanliga bondsysslor och här stannar Rig i tre nätter. Nio 

månader senare föder Amma sonen Karl. Karls barn blir början på bondeätterna. Vers 21-23: 
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Ett barn fick Amma, Han tog till att växa Hem förde de mön 
som östes med vatten, och väl trivas,  med hängande nycklar 
de kallade det Karl; oxar han tämde,  och getskinnskjortel 
i kläde han lindades, årder han gjorde, och gifte sig med Karl. 
hår och hy voro rödlätta, timrade hus,  Snör heter hon, 
rappa hans ögon. och hopsatte lador, satte sig under kläde. 
  gjorde kärror  Tillhopa bodde makarna, 
  och körde plog.  håvor utdelade, 
    bäddade säng 
    och bo satte. 
     

      
 Rig vandrar vidare och kommer till Fader och Moder som är väldigt rika och efter nio 

månader föder Moder Jarl som blir duktig att hantera vapen. Jarl rider till en hall där han 

krigar, blotar och vinner land. Han gifter sig med den vackra Erna och de får många barn som 

alla blir skickliga krigare. En av sönerna utmärker sig och han heter Kon den unge (konung) 

(Eddan 2004: 116 ff). Vers 43-45: 
Men Kon den unge Fåglars låt han lärde, Han med Rig Jarl 
kunde runor,  lågor att släcka,  i runor tävlade, 
livsrunor  sorger att söva,  konstgrepp brukade 
och levnadsrunor; sinnen att stilla,  och bättre kunde; 
mäktig han var ock hade åtta karlars då förvärvade han 
att människor frälsa, kraft och styrka. och vann åt sig 
döva eggar    att heta Rig 
och dämpa hav.    och runor kunna. 
 

Slutet av dikten finns inte kvar men den har troligen varit en hyllning till någon kung men om 

kungen var hednisk eller kristen vet man inte, samhällsklasserna framställs dock som 

gudagivna. Rig som av Steinsland tolkas som antingen Heimdall eller Oden lär Kon den unge 

runor vilket kan ses som en initiationsrit för härskare (Steinsland 2007:425 ff).  

 
8.16 Hyndlans sång 
Hyndlans sång består av en ramberättelse där Freja kommer ridande på Hildasvin som här är 

den förvandlade kungakandidaten Ottar, de är på väg till Valhall. Freja samtalar med jättinnan 

Hyndla men de kommer inte så bra överens. Freja vill att hon ska berätta om Ottars 

konkurrent Angautyr. Ramberättelsen tolkas som en initiationsrit för en kung. Därefter 

redogörs i vers 12-28 för de jordiska kungarnas stamfäder ur historien och sagorna i ett 

historiskt perspektiv. Vers 12-14: 
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Hyndla sade: 
”Du är, Ottar,  Till maka hade din fader, Ale var förut 
till Innstein son,  din moder, den smyckade, ansenligast av män, 
men Innstein var prästinnan Ledis Halvdan före honom 
till Alf den gamle, lär hon ha hetat;  högst av skjoldungar; 
Alf var till Ulv,  hennes fader var Frode, frejdade voro de fejder 
Ulv till Säfare,  och Friund moder, dessa furstar hållit; 
och Säfare  all denna ätt  hans verk blevo kända 
till Svan den röde. var yverborna män. till världens ända. 
 

Därefter redovisas kungens mytiska urfäder och mödrar från gudarna och jättarna, från ett 

mytiskt perspektiv i vers 29-35. Vers 29-30: 
Elva var  Balders fader   
asarnes antal,  var Burs son;   
när Balder sjönk Frej ägde Gärd;    
på banetuvan.  hon till Gymer var dotter, 
De villig att hämna av jättars ätt, 
sig Vale sade  och till Aurboda; 
och slog sin broders  därtill Tjaste 
baneman ihjäl.  deras frände, 
Allt är det din ätt, skadelysten jätten, 
Ottar enfaldige!  Skade var hans dotter. 
 

I vers 35-44 berättas om de urtida härskarna och de framtida i ett kosmologiskt och 

apokalyptiskt perspektiv med Ragnarök och den kung som ska komma efter, men vars namn 

hemlighålls. Vers 42-44: 
Havet går av stormbyar  En blev född,  Då kommer en annan, 
mot himmelen själv,  av alla den störste, ännu mäktigare, 
löper över land   starkare gjord  hans namn jag dock icke 
och luften ger vika.  av jordens kraft. nämna vågar; 
Därav komma snöfall  I rikedom främst få kunna längre 
och snabba vindar.  denna furste är,  framåt se, 
Då är undergången åt gudarna  förbunden genom släktskap än Oden skall 
av ödet besluten.  med boplatser alla. ulven möta.” 
 

Ottar och Angautyr ska inte ses som historiska personer enligt Steinsland utan de 

representerar typer i kungaideologin och hon menar att Hyndlans sång försöker skapa en 

ideologisk grund för kungadöme. Det antyds att Freja och Ottar har ett erotiskt förhållande 

som kan anspela på heiros gamos samtidigt som myten har ett dödsmotiv genom den färd 

Freja och Ottar är ute på vilket tolkas som en initiationsrit. Myten betonar jättinnornas roll i 

kungaideologin (Steinsland 1991:20 ff).  
 

8.17 Hjältedikterna 
 
De första tre hjältedikterna i Eddan handlar om Helge Hundingsbane. I Kvädet om Helge 

Hjorvardsson berättas att Hjorvar och Sigrlinn hade en son som var stor, vacker och tyst. Han 
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satt en dag på en hög (grav) och såg nio valkyrior komma varav en var speciellt vacker. Helge 

ville gifta sig med henne. Valkyrian säger till Helge att hon vet var det bästa svärdet finns och 

Helge beger sig av för att hämta det. Valkyrian hete Svava och var dotter till kungen Eylime. 

Hon red genom luft och över hav och skyddade ofta Helge i strider. Med svärdet dödade 

Helge jätten Hate. Helge reser sedan till Svavas far och ber om hennes hand och de gifter sig 

och älskar varandra. Hon fortsatte att vara Valkyria även efter giftermålet. Helges bror Hedin 

vill ha Svava och Helge utmanar honom på holmgång (duell), innan har Helge bett en vän att 

rida efter Svava. I vers 38 säger Svava: 
”Hur gick det med Helge 
Hjorvards son? 
Hårt av sorg 
jag hemsökt är, 
om han slukats av havet, 
om svärd honom bitit; 
åt gärningsmannen gengäld 
jag giva skall.” 
 
Helge är dock döende när hon kommer fram, vers 40-42: 
 
Helge sade:    Svava sade:  
”Hell dig, Svava!  Jag beder dig, Svava, ”Min mening jag sade  
Sorg dig väntar.  -min brud, gråt icke- i Munarheim,  
Vi se varann i världen  om du vill min  då Helge mig röda 
för sista gången. mening lyda,  ringar gav, 
Blodet flyter   att du åt Hedin  att, då fursten fallit,  
ur furstens sår:  hängiver dig  jag ej frivilligt skulle 
svärdet trängde  och unge fursten en oberömd furste 
tätt intill hjärtat.  ömt älskar.”  famna i kärlek.” 
 
Sången är en kärlekshistoria men kan förutom det även beskriva en initiationsrit för hjälten. 

När Helge sitter på högen har han kontakt med dödsriket. Genom valkyrian får han talets gåva 

och hans känsloliv vaknar också  och han blir kär. Hon hjälper honom att skaffa ett svärd 

(Näsström 2006:206 ff).  

 
I Första kvädet om Helge Hudingsbane  berättas i vers 1-3: 
 
En gång i avlägsen forntid Natt blev i gården, De snodde med eftertryck 
örnar skreko,  nornor kommo,  ödets trådar, 
heliga vatten runno som livets lott  medan borgar brötos, 
från himlafjällen; lade åt ädlingen; i Bragalund; 
då blev Helge  de bådo honom bliva det gyllene repet 
den hugstore  den bästa hövding de redde ut 
född av Borghild och av furstar  och fäste det mitt 
i Bralund.  mest frejdad tyckas.  under månens sal.  
 
 Helge växer upp och blir en stor krigare. Vid femton års ålder dödar han fursten Hunding 

men betalar för det inga böter. Hundings söner blir då arga men Helge dödar även dem i 

stridigheter. Då kommer valkyrior ridande och den främsta valkyrian Sigrun berättar för 
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Helge att hennes far har lovat bort henne åt Granmars grymme son Hodbrodd som hon måste 

gifta sig med om inte Helge kämpar mot honom. Hon säger också att Hadbrodd är modig som 

en liten kattunge. Helge lovar att slåss för henne, vers 53-54: 
 

Ett brak det blev,  Från himlen ned hjälmklädda 
då bleka uddar   jungfrur kommo- 
flögo mot varandra  -vapnens gny växte- 
vid Frekastenen.  som värnade fursten. 
Alltid var Helge   Så sade Sigrun, 
Hundingsbane   svävande valkyrian, 
främst i flocken,  -av korpens föda 
då folket stred,   frossade vargen-: 
förträffligast i slaktningen, 
högst trög till flykt; 
den hövdingen hade 
hårdhet i bröstet. 
 
Helge vinner och han och Sigrun gifter sig. I Andra kvädet om Helge Hundingsbane berättas 

bland annat att Helge kommer till Valhall efter sin död. Han begravdes i en stor hög eftersom 

han var den ädlaste bland hövdingar. En kväll när en tjänstekvinna går förbi högen kommer 

Helge ridande med flera män. Hon undrar om hon ser i syne eller om Ragnarök har börjat. 

Helge ber henne hämta Sigrun, i vers 43-44, säger Sigrun: 

 
”Nu gläder mig så mycket,  Dig vill jag kyssa, 
att vi mött varandra, döde konung, 
som Odens hungrande förr än du blodiga 
hökar glädjas,  brynjan avtager. 
när de veta om valplatsens Ditt hår är, Helge, 
varma stekar  höljt med dimfrost, 
eller dagens gryning fursten är fullständigt  
daggstänkta se.   färgad med blod, 
  händerna kalla 
  på Hognes måg. 
  Huru skall bättring 
  din brud åt dig vinna?” 
 
Helge säger att han är ledsen över hennes ensamhet och sorg. Den natten sover hon i hans 

famn i högen (Eddan 2004:141 ff).   
 

Förutom att vara en vacker kärlekshistoria beskriver den idealbilden av aristokratins män och 

kvinnor. Helge har redan ett förutbestämt dramatiskt öde som nornorna bestämt vid hans 

födsel. Han utför stordåd och dör den förutbestämda hjältedöden. Sigrun är hård och modig 

och de två viker inte från varandras sidor (egen anm.).  
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8.17.1 Sigurd Fafnesbane och Brynhild 
Berättelserna om Sigurd var de mest populära och finns i ett flertal sånger i Eddan och även 

Sturlasson hänvisar till berättelserna. En ristning finns med bilder från historien på 

Ramsundsberget i Södermanland från 1000-talet. Berättelsen överlevde kristnandet och 

fortsatte att vara populär och dess tema finns i medeltida ballader i Sverige, Norge och på 

Färöarna. Bilder på berättelser finns i gamla kyrkor tex. portalen i Hylestads kyrka i Norge.  

En annan variant av sagan finns i Sydtyskland och Österrike och heter då Nibelungenlied 

(Arvidsson 2007:16 f). Sagans rötter kan gå ner ända till 400–500-talet (Näsström 2006:75). 

Eddan tar upp vissa delar av Sigurdhistorien som den behandlar och skalden har då räknat 

med att alla som lyssnat redan kände till grundberättelsen. Vill man läsa om Sigurds och 

Brynhilds öde sammanhängande från början till slut får man läsa Völsungasagan. Den som 

skrivit ner Völsungasagan har känt till Eddan men inte Nibelungenlied. Huvudpersoner är 

hjälten Sigurd segerns väktare och valkyrian Brynhild, bryn brynja och hild strid (Bergsten 

1991:14 ff). Sagan består av många episoder som är berättelser i sig själva men som en kort 

och inte heltäckande resumé: Oden är far till Sige som är början på Völsungaätten. Fram till 

Sigurd består släkten bara av fäder som är stora krigare och mödrar som är modiga och hårda. 

Sigurd växer upp med sin mor och fosterfar. Han växer även upp med Reign som berättar att 

det finns en guldskatt som vaktas av en drake (vilket är Regins bror). Skatten har en 

förbannelse över sig som en dvärg har lagt över den i missnöje över att Loke inte nöjde sig 

med allt guld han gav utan även tog hans guldring. Dvärgen sade då att den som hade ringen 

och resten av guldet skulle dö. Sigurd rider dit på sin häst Grane som han fått av Oden och 

dödar Fafner. Genom fåglars sång får han reda på att Regin vill döda honom så han dödar 

Regin före. Sedan steker han Fafners hjärta och äter vilket ger honom kraft. Han rider till 

Hindarfjäll söder ut i Frankrike och ser på ett berg ett väldigt sken. Han kommer till en 

sköldborg där en kvinna i full stridsmundering ligger och sover. Han väcker henne och som 

tack lär hon honom runor och de lovar varandra trohet. Hon heter Brynhild (i Eddan heter hon 

Sigrdriva). Senare i historien flyger Sigurds hök iväg och när han hämtar den ser han Brynhild 

(i Eddan heter hon också Brynhild, Völsungasagans författare har gjort två kvinnor till en). 

Han blir kär men folk säger åt honom att hon inte låtit någon älska henne, hon vill bara strida 

och vinna ära. De finner dock varandra och lovar varandra trohet. Sigurd rider sedan till kung 

Gjunkes slott där drottningen Grimhild genom en trolldryck gör att han glömmer Brynhild 

och han gifter sig med hennes dotter Gudrun. Gudruns bror vill gifta sig med Brynhild och 

han och ett följe med Sigurd reser till hennes fosterfar. Han säger dock att vem hon ska gifta 
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sig med bestämmer hon själv men den som kan rida igenom elden runt hennes slott har hon 

sagt att hon ska gifta sig med. Gunnar vågar inte det så Sigurd byter skepnad med Gunnar och 

rider in. Brynhild vill inte gifta sig med honom men eftersom han ridit genom elden gör hon 

det ändå eftersom hon har sagt så. Brynhild rider till sin fosterfar och lämnar där sin dotter 

som hon fått med Sigurd och sedan gifter sig Brynhild med Gunnar. Då minns Sigurd vad han 

lovat men han låsas som inget. Vid ett gräl berättar Gudrun om hur de lurade Brynhild och 

hon blir rasande och kränkt. Brynhild tänker först döda Gunnar men säger sedan till honom att 

hennes största sorg är att hon inte fått gifta sig med Sigurd. Sigurd kommer in till henne och 

säger att han älskar henne mer än livet själv men de kan inget göra, det är ödet som 

bestämmer. Brynhild säger att hon inte känner någon tröst och att hon hatar honom. Hon gick 

i ed på att gifta sig med honom och hellre än att bryta eden vill hon dö. Sigurd svarar henne 

att hellre lämnar han Gudrun än att Brynhild ska dö. Brynhild vill dock inte ha någon och ska 

dö, hon kan inte vara med två män under samma tak. Senare säger Brynhild till Gunnar att 

han måste döda Sigurd annars lämnar hon honom och han får inte sova i hennes säng. Gunnar 

vill inte bryta sin ed med Sigurd men skammen att frun ska lämna honom är större. Sigurd dör 

och Brynhild tar livet av sig. Innan hon dör spår hon in i framtiden och säger vad som ska 

hända. Sigurd och Brynhild kremeras tillsammans med Sigurds lille son som Brynhild dödat. 

På bålet läggs även Guttorm som dödade Sigurd men som Sigurd hinner döda innan han själv 

dör. Ett antal trälar offras för att följa dem i döden (Völsungasagan 1991:25 ff).  

 

Min egen tolkning av sagan är att den ställer frågorna om ära och eder på sin spets. Det blir 

konflikter mellan olika lojaliteter som leder till död och tragik. Trollkonster, falska 

människor, begär efter den förbannade skatten och kärlek ställer till det.  De inblandade kan 

inget göra mer än att leva sitt öde. Det gäller och vara hård och oberörd, att låta livet gå när 

det är dags. Det genomgående temat är ära och kränkt ära som ska hämnas. Det är ofta det 

som för handlingen framåt i sin destruktivitet. Den kränkta äran får individerna att döda nära 

och kära för att de ”måste”. Ingen ”hoppar av” eller går emot den destruktiva utvecklingen 

som eskalerar. Alla vet att de i princip förr eller senare kommer att mördas själva vilket bara 

är att vänta in. När man läser sagan idag slås man av den passivitet som finns från allas sida 

över den destruktiva utvecklingen. Det finns inte i någons idévärld att på allvar säga 

”STOPP”! Självständighet eller ifrågasättande finns inte (eller ges inte utrymme). Jag läser 

den från ett utifrånperspektiv och tycker det finns andra alternativ. De som hörde sagan under 

vikingatid/tidig medeltid hade ett inifrånperspektiv och såg troligen inte något annat 

alternativ. För dem var det tragiskt men ”nödvändigt” eftersom de satt fast i sin världsbild.  
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I Eddadikten Sången om Sigrdriva berättas att Sigurd red upp på Hindarfjället söder ut till 

Frankland. Där ser han en stor eld men när han kommer dit stod där en sköldborg. Sigurd går 

in och ser en man ligga i full stridsmundering men när han tar av hjälmen ser han att det är en 

kvinna. Hennes brynja sitter hårt så han får ta svärdet Grane och skära bort den och då vaknar 

hon. Hon säger då att hon heter Sigrdriva och är valkyria. Efter att hon trotsat Oden och dödat 

den mannen han lovat segern sa Oden till henne att sluta vara valkyria och gifta sig. Hon sade 

då att hon aldrig skulle gifta sig med en man som kan känna rädsla. Oden stack henne då med 

sömntörne och sedan dess har hon sovit. Sigurd ber henne att lära honom vishet vilket hon 

gör, först kallar hon på all jordens makter och därefter ger hon honom ett horn med mjöd som 

också är minnesdryck. Därefter lär hon honom allt en god härskare och krigare bör kunna, 

både magisk kunskap om runor och mer praktisk livsvisdom som exempelvis i vers 6 och 30: 
Segerrunor skall du kunna,  Öl och trätor 
om seger du vill hava,  ha ofta varit 
och sätta dem på svärdets fäste,  mången man till sorg 
somliga på slagstången,  somliga till undergång, 
somliga på svärdkavlen  somliga till ofärd, 
och nämna två gånger Tyr.    mycket vållar människor ve. 
 

I Sången om Segrdriva lovar hon och Sigurd inte trohet till varandra utan hon är läraren som 

lär honom vad han behöver veta för att bli hövding (Eddan 2004:197 ff). 

 

Steinsland menar att Sången om Sigdriva (betyder den som driver fram seger) kan tolkas som 

en rites de passage där en hjälte initieras i sin krigar/hövding roll. Den innehåller viktiga 

element som styrkeprov, undervisning och helig kunskap. Sigurd är långt hemifrån tryggheten 

och själva riten börjar efter att Sigurd vunnit styrkeprovet och trotsar Oden genom att väcka 

valkyrian. När hon fyller mjödhornet börjar riten och hon åkallar makterna Dag och Natt och 

deras söner, kollektivet asar och gudinnor samt jorden. Detta visar enligt Steinsland ett 

kosmiskt perspektiv. Efter denna åkallan börjar undervisningen som handlar om runmagi och 

etik. Den heliga drycken står för helig kunskap. Steinsland ser här flera element som visar på 

initiationsrit: 

• Sigurd är i främmande land långt från tryggheten.  

• Vid Hindafjäll börjar liminalfasen (befinner sig utanför samhället). 

• Han utmanar Odens vilja genom att väcka valkyrian. 

• Farligaste fasen är kunskapsöverföringen. 

• Slutfasen innebär att Sigurd kommer tillbaka till samhället och är klokare (Steinsland 

2007:331 ff).  
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Raudvere menar att i Sigurdberättelsen finns en samhällsideologi inbyggd tillsammans med 

en kosmologi och historieskrivning. Den behandlar de moraliska frågeställningarna om ära. 

Världsbilden är dock varken hednisk eller speciellt religiös utan berättelsen ram är mytisk, 

heroisk och historisk som sedan fylls med innehåll och fantasi. Det är anledningen till att den 

fortsatte att vara så populär under medeltiden. Den moraliska ideologin var fortfarande aktuell 

för människorna (Raudvere 2004:79 ff).  

 
8.17.2 Gudrun 
 
Efter att Sigurd och Brynhild dött blir Gudrun den mest centrala gestalten i Völsungasagan. 

Hon är även huvudpersonen i Eddadikterna Första kvädet om Gudrun, Andra kvädet om 

Gudrun, Tredje kvädet om Gudrun samt Gudruns eggelse. Gudrun spelar en viktig roll i flera 

av de andra dikterna och jag tänkte här själv tolka dikten Den grönländska sången om Atle. 

Det är Gudrun och hennes roll som väktare över sin familjs ära som jag kommer att ha som 

utgångspunkt för min tolkning. Tolkningar av hjältedikterna tar ofta upp den manliga hjälten 

och därför tänkte jag här istället titta närmare på den kvinnliga hjälten.   
 
Gudrun övertalas efter Sigurds död att gifta sig med kung Atle som hon inte alls håller av. 

Atle vill ha guldskatten som Gudrun och hennes familj nu äger och bjuder in Gudruns bröder 

på gästabud. Han har i lönndom planerat att döda dem för att därmed komma åt skatten. 

Gudrun hör vad han planerar att göra och sänder en ring med runor till sina bröder där en 

varning står. Bröderna kan inte tyda lönnrunorna men Honges fru Kostbera kan tolka runorna 

och varnar sin man. Kostbera och Gunnars fru Glaumvor drömmer båda drömmar som de 

tolkar som varningar, men deras män tar inte varningarna på allvar. Det är kvinnorna som kan 

rista och förstå lönnrunorna och det är de som får varningarna i drömmarna vilket passar in i 

bilden som vikingarna hade om att det framförallt var kvinnorna som var synska. Männen i 

sagan väljer att inte lyssna och Gunnar säger att beslut redan är taget och inte kan ändras, de 

ska resa till Atles gästabud. De hinner inte mer än komma fram förrän striderna börjar när 

Gunnars män dödar en av Atles män. Gudrun nås av beskedet och blir arg på sina bröder för 

att de inte lyssnat och tagit hennes varningar på allvar, vers 46-48 (Eddan 2004:261): 
Förgrymmad blev Gudrun, Ut gick då Gudrun ”Räddning jag sökte 
när det gräsliga hon hörde, på gavel slog upp dörren, i att råda er från färden; 
med halskedjor smyckad, trädde fram utan fruktan sitt öde ingen undgår; 
hon slängde bort alla, och färdmännen hälsade. I ären dock hit komna.” 
hon slungade så silvret, Hon slöt sig till nivlungarna, Med vishet hon vädjade, 
att sönder brusto ringarne. det var sista hälsningen; att de vänner skulle bliva, 
  sanning var i sådant, de aktade det alls icke, 
  och hon sade något mera: alla nej sade. 
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När det inte går att mäkla fred väljer hon sina bröders sida, vers 49-51 (Eddan 2004:261 f): 
 
Den högborna såg då, Gjukes dotter  En annan högg hon till, 
att de häftigt stidde, dräpte två kämpar, att upp han sig ej reste, 
på stordåd hon tänkte högg till Atles broder, ihjäl hon honom hade, 
och strök av sig kappan; att han bortbäras måste, dock händerna ej skälvde. 
ett blottat svärd tog hon förde så sin fäktning, 
brödernas liv värjde, att hon foten slog undan. 
huld var hon ej i Hilds lek, 
var än händerna drabbade. 
 
Gudrun gör det som ärans regler föreskriver och tar sina bröders parti vilket i detta fall kanske 

inte är så svårt eftersom hon inte håller av Atle. Gudrun brukar vapen vilket sågs som 

”manligt” och hennes överskridande av könsrollen är i dikten något positivt som bara visar 

vilken bra kvinna Gudrun är. Trots att hon uppför sig exemplariskt enligt äran blir Atle 

missnöjd med sin hustru och vill att hon ska lida för att hon inte är lojal med honom. Fysiskt 

våld mot en fri kvinna är emot ärans principer så han slår aldrig Gudrun men hämnas genom 

att ge sig på hennes bröder, genom deras lidande ska hon lida. Hognes hjärta skärs ut medan 

Gunnar dödas genom att sättas i en ormgrop. Atle är nöjd med sig själv, vers 68-69 (Eddan 

2004:265): 
   Gudrun sade: 
Stor sig tyckte Atle,  ”Glad är du, Atle, 
då han stäckt dem båda;  där gräsligt dråp du vidgår, 
sin hustru hennes sorg han sade  ånger skall dig träffa, 
och snarast med hån förebrådde:  när allt du får pröva. 
”Morgon är nu Gudrun,  Det arv kan jag säga dig 
mist har du dina kära,  skall efter komma, 
till somt är själv du skuld,  att aldrig ont du slipper, 
att så det har gått.”  om ej jag också dör.” 
 
Gudrun säger i versen till sin man att så länge hon lever kommer hon kämpa för sin familjs 

ära, som i detta samhälle bara kan upprättas genom hämnd. Atle vill nu försonas med sin 

hustru och erbjuder sig att betala böter för att trösta henne och hon ska få både trälar och 

smycken. Gudrun nekar till uppgörelsen och säger att nu när alla hennes tillfångatagna bröder 

är döda finns ingen anledning till att vara foglig, om hon var vrångsint förut ska hon nu bli 

värre. Gudrun låter sig här inte lockas av rikedom utan står fast vid att hon ska ge sin döda 

familj och sig själv äran åter. Eftersom hennes bröder är döda finns bara hon kvar att slåss för 

äran vilket i samhället annars var männens uppgift. 

 

Ett stort gravöl (begravningsfest) till ära för Gudruns bröder och Atles män hålls. Gudrun 

visar sig glad och Atle är lättrogen och tror nu att allt är bra. Men Gudrun tar den grymmaste 

hämnd, vers 77-78 (Eddan 2004:266 f): 
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   Gudrun sade: 
Hon lockade de små  ”Fråga icke därom! 
och lade dem mot stocken;  Jag vill döda eder båda. 
då häpnade de hårda  Lust hade jag därtill länge 
men höllo dock gråten,  att läka er för ålderdom.” 
flögo modern i famn,  Gossarna sade: 
frågade, vad de skulle.  ”Offra dina barn då, 
   det förbjuder dig ingen 
   kort skall vreden vila, 
   om du vill det pröva.” 
    

Gudrun halshugger sina och Atles gemensamma barn för att hämnas och lagar av dem mat 

som hon bjuder Atle på. Episoden ska inte tolkas som att vikingatida kvinnorna dödade sina 

barn och lagade mat av dem utan är ett sagotema precis som när Sigurd dödar draken. Temat 

finns även i den grekiska mytologin där Medea dödar sina barn för att hämnas mot sin make. I 

sagan ställs frågan om lojalitet på sin spets och kan tolkas som att Gudrun kompromisslöst 

står på sina döda bröders sida. Det går före allt hon har gemensamt med Atle, även den familj 

de har tillsammans. Senare säger Gudrun till Atle, vers 82-83 (Eddan 2004:267): 
Mist har du dina söner,  Jag tog deras hjärtan 
som förlora du ville.  och på tenen stekte, 
Vet, att ur deras skallar  satte för dig sedan 
som skålar öl du druckit!  och sade att kalv det vore. 
Din dryck jag drygare gjorde  Orsak är du ensam, 
genom att deras blod i den blanda. intet kvar du lämnat, 
   tuggade träget, 
   på tänderna litade. 
 
Atle svarar i vers 85 (Eddan 2004:267 f): 
 
”Grym var du, Gudrun, 
som så gräsligt kunde göra, 
att blod av dina barn 
du blandade mig i drycken. 
Du slagit ihjäl släktingar, 
som sist du skolat, 
långt andrum mig själv ej heller 
du lämnar mellan olyckor.” 
 

De forstsätter att gräla och hon kallar honom en dålig furste som har sig själv att skylla. 

Genom sina handlingar tvingar han henne att handla som hon gör. Senare tar Honges son 

kontakt med Gudrun och säger till henne att han vill hämnas mot Atle som dödat hans far. Det 

dyker alltså plötsligt upp en manlig släkting som kan återupprätta äran och Gudrun hjälper 

honom att döda Atle. När Atle är döende frågar han vem det är som orsakat hans sår och 

Gudrun talar om för honom att det är hon och Honges son som hämnats. Atle säger till 

Gudrun att hon svikigt honom. Han talar om hur härligt det var när de gifte sig, hur mycket 

han betalat i hemgift, men vad fick han för det? Gudrun svarar att hon är besviken eftersom 

ingen har kunnat mäta sig med hennes första make Sigurd, vers 100-101 (Eddan 2004:270): 
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Frankerhjälten död blev,  Från intet ting du kommit, 
och fort min ställning skifte.  så vitt vi erfarit hava, 
mig unga var det ömkligt  med egen sak vunnen, 
att änkenamn bära.  andras mot dig hindrad. 
Kvar i livet, det mig kval var.  Alltid gav du efter, 
att komma till Atles boning.  ville ingenting hålla 
med en hjälte var jag gift förr,  och därom tiga stilla 
jämmerlig var förlusten.  -------------”. 
 
Gudrun beskriver här hur hennes egen ära sjönk när hon gifte sig med Atle. Kvinnan får 

mannens ära och Sigurd gav henne den största ära eftersom han var den ädlaste bland 

hövdingar. Genom att övertalas att gifta sig med Atle fick hon mindre ära och hon får därmed 

skämmas eftersom hon tvingades ”gifta ner sig”. Frasen Från intet ting du kommit kan tyda på 

att Atle sågs som en uppkomling som inte hade några berömda förfäder som kan ge honom 

ära och vars rykte även då blir en del av hans personlighet. Sigurd däremot hade bara 

framstående män och kvinnor i sin släkt. Atle kan aldrig mäta sig med Sigurd. Ett ytterligare 

problem är att Atle inte kunde leva upp till Gudruns standard. Han är feg säger hon, alltid gav 

du efter, och hon kan inte känna någon respekt för honom. Lyssnarna på vikingatiden och 

tidiga medeltiden var förmodligen helt införstådda med det genom diktens gång och både de 

och diktaren står helt på Gudruns sida. Atle och Gudrun når dock en slags försoning på slutet 

genom att Atle ber henne att ge honom en ärorik begravning vilket hon lovar och gör eftersom 

hon, som diktaren säger, är ädel och begåvad med vishet. Den grönländska sången om Atle 

avslutas med vers 105 (Eddan 2004:271): 
Säll är var och en sedan, 
som sådant barn får föda 
lika framstående, som de voro, 
som föddes av Gjunke. 
I varje land 
skall leva efter dem, 
deras trotsiga tal, 
var än det förtäljes för folket. 
 
Gjunke var Gudruns far och slutversen menar att hon och hennes bröder var måna om sin ära 

och levde efter den exemplariskt. Med andra ord gav diktaren Gudrun högsta betyg för hennes 

rådiga agerande så hämnd och därmed rättsskipning efter dåtida principer skipades för hennes 

familj. Dikten förmedlar ett ideal för hur en vikingatida hövdingahustru ska agera. Lojaliteten 

först för hennes egen familj och hon ska vid alla tillfällen kompromisslöst upprätthålla äran 

och vara modig (även om inte hennes man klarar av det). Visar hon sin standard behöver hon 

inte lastas för en ”feg” man. Dikten visar att kvinnan hade en central roll och ett stort ansvar 

för att upprätthålla familjens ära och agera så att hämnd kunde tas efter det dåtida 

rättssystemet och därmed se till att rättvisa segrade. I detta fall är det Atles begär efter den 

förbannade skatten som startar hela den förödande släktfejden. Gudruns bröder lyssnar inte till 
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hennes varningar och varken Atle eller hennes bröder vill ha fred när hon försöker mäkla. 

Gudrun ”tvingas” handla som hon gör genom ärans principer.  

 

8.18 Kristendomen 

Martyrerna i den kristna traditionen hade innan kristnandet av norra Europa utgjorts av 

missionärer som lidit martyrdöden eller unga jungfrur som vägrat gifta sig. Jungfrurna 

torterats till döds och blev ”kristi brudar”. Dessa idéer fick inget genomslag i norra Europas 

tidiga kristna tid. Förmodligen såg man inget eftersträvansvärt eller poäng i lidande 

missionärer eller torterade jungfrur. Här uppstår istället rex et martyr dvs. martyrkonungen. 

Trenden sätts av den kristna kungen Edmund av East Anglia som dör i strid mot vikingar år 

870 och han blir en symbol för den kristna kampen mot hedendomen. Idén om rex et martyr 

fortsatte sedan i Skandinavien när det området kristnades. I Norge dör Olav Haraldsson år 

1030 på slagfältet och hans död jämförs med Kristus lidande och död på korset. Han begravs i 

Trondheim och han får snart helgonstatus och graven blir en vallfärdsplats. Slaget hade 

politiska motiv och inte religiösa men han blev helgon ändå. I Danmark dödas kung Knut 

1068 i kyrkan i Odense. Mordet hade politiska orsaker men eftersom han dog i kyrkan 

kanoniserade påven honom. Kung Erik Jadvarsson hade varit kung i Västergötland sedan 

1158 och dödades i Uppsala. Hans son Knut Eriksson som blev kung efter honom ville få 

fadern kanoniserad av påven men påven ville inte eftersom han hört rykten att Erik hade supit 

mycket. Knut struntar i påven och bygger Eriksbergs kyrka i Västergötland till faderns ära och 

sätter själv dit titeln Sankt framför faderns namn. De tre kungarna blev nationalhelgon för sina 

länder: Sankt Olav i Norge, Sankt Knut i Danmark och Sankt Erik i Sverige. Näsström menar 

här att stora likheter finns med den gamla religionen. Dessa kungar var inte fromma utan 

krigade för sin egen ära och personliga makt (Näsström 2009:323 ff). Det behöver dock inte 

betyda att kristendomen inte har spelat roll i deras identitet som krigare. De behöver inte varit 

cyniker som bara använde religionen för sina egna syften vilket jag anser vore en förenkling. 

Kristendomen har troligen varit en viktig del i identitetsskapandet. Deras religion, identitet 

och samhällssituationen smälter samman till ett och de blir då kristna krigare. All religion är 

exakt så våldsam som all annan identitetsskapande kultur människan ägnar sig åt. Dessa 

martyrkungar som blev helgon ansågs komma till himlen. Hade de levt 100-150 år tidigare 

hade de suttit i Valhall (egen anm.).  
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9. DISKUSSION 

 

Efter genomgången av myterna tänkte jag nu i en avslutande diskussion besvara mina tre 

frågeställningar: Hur upprätthöll aristokratiska krigareliten sin identitet och hur användes 

myterna för att understödja kravet på makt i samhället? Vilken roll hade myterna och 

berättelserna i idéerna om begreppet ära utifrån ett genusperspektiv? 

 

Efter genomgången av materialet kan vi se att i det vikingatida samhället samarbetar myterna, 

religionen, samhällets ideologi och begreppet ära. Mellan dem finns inga tydliga gränser utan 

de går in i varandra och genomsyrar varandra. Största delen av kulturskapandet hos 

aristokratin handlade om krig och att vara krigiskt stark var förutsättningen för makt i 

samhället. Identitetsskapandet skedde genom skaldedikter, myter, konsten, ritualer framförallt 

i hallen, trohetseder och berättelser som innehöll idéer om äran. Det kretsade kring krig, ära 

och dess konsekvens döden. De kunde genom sitt identitetsskapande avskilja sig från resten 

av samhället och behålla makten. Samtidigt manifesterade de sig inom gruppen genom mod 

och hjältedåd där de modiga fick sitta närmast hövdingen, vilket alla strävade efter. Genom 

hjältedåd kunde skalden skapa dikter till deras ära och därmed göra dem odödliga, vilket var 

det mest eftertraktade. Myterna om Valhall blir här normen som skall efterlevas och skänker 

mening åt halllivet. Med idéerna om Ragnarök känner krigaren som han deltar i en kosmisk 

kamp och är delaktig i något större utanför det vardagliga. Myten ökar motivationen att strida 

och inte rygga tillbaka inför döden på slagfältet. Det får honom att känna och tro att hans död 

inte är meningslös.  

 

Bilden av Oden och Freja har troligen haft betydelse för hur de aristokratiska männen och 

kvinnorna sett på sig själva. En människa kan dock inte i den fornnordiska mytologin bli en 

gud. Men mannen kan bli en hjälte och kvinnan valkyria. Därför skulle jag hävda att det är i 

hjältedikterna vi finner de stora förebilderna för identitetsskapandet hos aristokratin, ideal 

som överlevde kristnandet in i den tidiga medeltiden. Männen ville vara som Sigurd, Helge 

och Beowulf. Kvinnorna ville vara som Svava, Sigrun, Brynhild och Gudrun. Hjältens och 

valkyrians förhållande till varandra blir förebilder och normer för hur ett äktenskap ska se ut. 

Mannen ska strida för sin kvinna och hon ska stödja honom och strida med honom genom sin 

magiska krigsföring. Mannen ska inte vara ”feg” och kvinnan ska vara modig och hård men 

samarbeta med patriarkatet. Alla vill vara en hjälte och hoppas att nornorna har bestämt det 
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ödet för dem, det blir en självuppfyllande profetia att sträva efter. Ödetro kan vara tröstande i 

oroliga tider, man kan inte påverka sitt öde utan det är bara och leva och dö. Men ödestro 

föder som vi kan se i Völsungasagan lätt passivitet där individen tänker att inget kan ändras, 

ifrågasättas eller göras annorlunda. 

 

Makten i samhället byggde på krigisk makt och krig legitimerades och gjordes ”naturlig” i 

myten vilket vi bl.a. kan se i Valans spådom. Myten beskriver att spänningar redan finns i 

själva skapelsen eftersom det börjar med ett brott. Tidigt skapas också det första kriget som 

sejdas fram och blir det prototypiska kriget. Krig är därför något ”naturligt” som alltid 

kommer att finnas. Därför sätter myten upp regler för hur krig men också fred ska skapas och 

utföras genom olika riter. Krigandet kommer att eskalera till Ragnarök och först när denna 

världen går under kan ett fredligt samhälle uppstå. Aristokraterna kopplade även krigsgudarna 

Oden och Freja till sig och sin makt. Oden var både skapande gud, krigsgud, sejdande, 

dödsgud och vis. Freja var krigsgudinna, erotisk gudinna, sejdmästarinna, dödsgudinna och 

valkyria. Genom att koppla dessa gudar till sig och framställa böndernas gud Tor som lite 

dummare höjer man sin egen position och kopplar de viktigaste samhällsfunktionerna till sin 

egen klass och gudomliggör den ordningen som blir absolut och inte kan ifrågasättas. Myterna 

i Eddan komponerades i en turbulent tid när de första riksbildningarna började utvecklas i 

Skandinavien och handlar därför mycket om att legitimera kungasläkters maktanspråk. 

Aristokraterna och framförallt kungarna i den sena vikingatiden och tidiga medeltiden 

använde myter för att legitimera sin samhällsmakt. Det ser vi tydligt genom myter som 

Hyndlans sång och Sången om Skriner. Makten upprätthölls genom hänsyftningar till 

släktskap både till ärade förfäder och till gudar. I Hyndlans sång legitimeras kungamakten på 

tre olika nivåer, släktskap genom historien, mytiskt och kosmologiskt. Genom att hänvisa till 

släktskap stängs många ute från makten i samhället och samhällshierarkin upprätthålls och 

kontrolleras. Detta kontrollerades också genom äktenskapsallianser. Rigstula är troligen från 

medeltiden men visar ändå på hur myter kunde användas för att framställa samhällshierarkin 

som gudagiven och därmed omöjlig att ifrågasätta. Genom dikten kan vi se den människosyn 

som fanns i samhället under medeltiden och troligen också under vikingatiden. De gamla 

myterna omkomponerades under den sena vikingatiden/tidiga medeltiden för att legitimera en 

kungamakt. Genom att använda sig av det gamla traditionella kunde man legitimera de nya 

idéerna. Myterna gjorde kungamakten ”naturlig” liksom det hierarkiska samhället. Detta 

kunde därmed inte ifrågasättas samtidigt som myterna och därmed maktanspråken framförallt 

utgick från hallen där samhällets makt fanns. Makten och myten legitimerar varandra men vi 
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ser också att myten och äran samarbetar och förstärker och legitimerar varandra. Slaveriet 

blev ”naturligt” genom myten men också genom begreppet ära eftersom det innefattade idén 

att slavar inte ägde någon ära, dessa idéer ansågs därmed indirekt legitimera människooffer 

(under vikingatid) och sexuella övergrepp. Utan ära var man ingen ”människa”. 

 

Inbakat i myterna och berättelserna fanns begreppet ära. Den föreskrev hur man skulle bete 

sig och gav både männen och kvinnorna en press att leva under. Myterna visar på idealet om 

starka och hårda kvinnor som värnar om äran dock alltid på villkoret att hon samarbetar med 

patriarkatet. Det betyder inte alltid att hon ska vara lojal mot sin man utan att hon ska vara 

lojal mot den familj som hon är född i. Att samhället var starkt patriarkalt visar sig tydligast 

tycker jag i idéen om att gifta män öppet kunde ha älskarinnor medan gifta kvinnor inte kunde 

ha älskare, det sågs som en förolämpning mellan männen (det omvända tänkandet fanns inte).  

Myterna visar på kvinnor som kunde säga ifrån om oönskade giftermål, själva fick välja 

partner men även på dem som inte fick välja, som t.ex. i Sången om Skriner. Fysiskt våld mot 

en fri kvinna var emot ärans principer men Larringtons analys av Sången om Skriner visar att 

andra metoder användes för att få kvinnorna att tvingas samarbeta mot sin egen vilja. 

Samhället byggde på en idé om frihet där familjerna bestämde över sig själva men eftersom 

äran och samhället förutsatte att man kunde bruka vapen, vilket kvinnor i regel inte gjorde 

eller skulle göra, var de alltid beroende av en far, bror eller make. Samhället kunde därför 

aldrig bli jämlikt mellan människor även inom samma samhällsgrupp eller mellan individer 

som har samma status. En kvinna kunde inte bli fri eftersom hela systemet var orättvist i 

grunden. Det utesluter dock inte att vissa kvinnor hade starka positioner i samhället och även 

varit respekterade eller fruktade för sina magikunskaper. Min egen analys av Den 

grönländska sången om Atle visar vilken central position som kvinnorna hade för att vakta 

familjens ära och en kvinna av mäktig släkt får därmed stort inflytande även i samhället. En 

duglig kvinna fick inte rygga tillbaka utan skulle göra det som familjen och äran krävde av 

henne. Lika mycket för familjen som för sin egen självkänslas skull eftersom ärans 

uppmaningar sitter ”inom henne själv” och det är omdömet utifrån som blir hennes självbild. 

Gudrun håller inte av Atle utan föraktar och skäms över honom. Eftersom äktenskapet inte 

byggde på kärlek blev partnerns status allt viktigare och en kvinna får svårt att hålla av en 

man som inte lever upp till hennes standard. Ett äktenskap där den ena partnern skäms eller 

föraktar den andra blir självklart olyckligt och i Gudrun och Atles fall finns bara respekten 

från hans sida (även innan han dödar hennes bröder). Förutom att han inte lever upp till 

hennes standard kan han inte leva upp till Sigurds som Gudrun jämför honom med. I andra 
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släktfejder där maken inte så uppenbart var en ärelös och girig man (som vill döda hustruns 

familj) och där kvinnan har utvecklat känslor för maken var det förmodligen inte lika lätt att 

välja sida. De dubbla lojaliteterna blev då svårare att hantera även om det bara var i extrema 

fall som det gick så långt som till dödande. Äktenskapsallianser hos hövdingafamiljer 

handlade ofta om att skapa fred och stärka släkternas makt. 

 

Trots att samhället var patriarkalt var inte heller männen fria eftersom deras könsroll var 

starkt begränsad. Myten och äran kontrollerade män som var ”omanliga” dvs. gjorde 

kvinnliga sysslor eller på andra sätt inte passade in i idén om att vara ”man”. Myten kunde ta 

upp dessa tabun och både Tor (tvingas ha kvinnokläder) och Oden (sejdar) gör ”omanliga 

saker” men det var inte lika lätt för männen i samhället även om sejdmän fanns. Det fanns i 

princip bara ett sätt för framförallt de aristokratiska männen att vara ”man” på. Det handlade 

om att kunna bruka vapen och inte vara ”feg”. En man som är "feg" och inte vill kriga drar på 

sig och sin familj skam och med honom vill ingen kvinna gifta sig. Förutom det handlar det 

även om hennes säkerhet, hon är beroende av en man som kan bruka vapen för henne. Om 

han är gift när han blir ”feg” kommer frun i värsta fall att lämna honom och den skammen det 

resulterar i kan förmodligen ingen man leva med. Kvinnan i sin tur måste lämna mannen om 

han är ”feg” även om hon tycker om honom. En ”feg” man blir utstött och eftersom 

självständighet i vår mening inte fanns utan omdömet om individen och individens syn på sig 

själv kommer från omgivningens bedömning kommer han tycka illa om sig själv. Kvinnorna 

hade pressen på sig att se till att männen inte var ”fega” eftersom de vaktade familjens ära. 

Var hennes far, man eller söner ”fega” fick hon också stå där med skammen. Hon kunde dock 

genom handlingskraftigt handlande rädda eller till och med stärka sin egen status. Äran-

systemet betyder också att hon måste hetsa älskade familjemedlemmar att gå ut och kriga och 

som därmed kanske aldrig kommer tillbaka. ”Feghet” är inget alternativ för mannen eftersom 

skammen som följer med är värre än att dö (även om han inte vill dö). Äran är drivkraften och 

den ”triggar” till allt större stordåd och längre resor vilket jag anser gör den till en ”motor” i 

vikingafärderna. Genom rikedom i form av exotiska föremål och modiga äventyr i främmande 

länder får mannen status och ära och därmed en positiv syn på sig själv eftersom det är 

beroende i så hög grad av vad andra tycker och tänker. Blev han gammal och inte kunde 

bruka vapen längre förlorade han sin egen ära. Bättre då att passa på att dö innan och 

bokstavligt talat dö med äran i behåll. Som det sammanfattas i Den höges sång vers 77 

(Eddan 2004:24) och Beowulf versrad 1386-89 (1988): 
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Fä dör,   Ingen av oss 
fränder dö,    kan ju undgå slutet 
även själv skiljes du hädan,  på jordelivet. 
men ett vet jag,    Den som gitter, må vinna 
som aldrig dör,   namnfrejd förrn han dör: 
domen över död man.   det  är det bästa 
   för en ledungsman, 
    när ej längre han lever. 
 

För att bli odödlig måste man dö när man är stark, frisk och djärv. Aristokraterna tog äran-

begreppet till sin yttersta gräns (eller absurdum). Det viktiga var vad andra bedömde att han 

åstadkommit och den slutgiltiga domen kunde först komma efter mannen dött. Individen hade 

inget ”eget rum” (eller ett väldigt litet) som kunde fyllas med sin egen syn på sig själv och 

bedömning av sig själv, och därmed bli självständig. Vikingarna levde för andra dvs., för vad 

andra tyckte, tänkte och pratade om dem och inte för sig själva. Individen i det vikingatida 

samhället kunde inte ge sig själv ett egenvärde och de andras dom var vad som verkligen 

betydde något. Jag anser därför att det i samhällets system inte fanns något utrymme för ett 

ifrågasättande av krigaren, krigandet eller våld som företeelse. En aristokratisk man har 

nästan inget annat alternativ än att vilja bli krigare. Hela samhället pekar mot det och alla 

”hejar på honom” i den riktningen. I det spelade religionen en stor roll men störst roll i 

identitetsskapandet för krigaren var äran, något som fortsatte in i den kristna tiden. Trots att 

samhället byggde på en idé om frihet var ingen fri ur ett genusperspektiv, definitivt inte 

slavarna, men inte heller de fria kvinnorna och faktiskt inte den manliga krigareliten trots att 

det var de som hade makten i samhället. 

 

Äran och skammen används av samhället (alla individer i samhället) för att kontrollera 

varandra. Den kunde tvinga både kvinnor och män till saker som de egentligen inte ville. Äran 

var samhällets ordning och skydd för framförallt de fria människorna. Men som vi ser i de 

isländska sagorna var det inte utan att det ledde till destruktivitet och problem. Vikingatiden 

var en orolig tid som krävde att man försvarade sig. Vad kom först? De oroliga tiderna som 

krävde en krigarideologi med ära i centrum eller var det krigarideologin som startade 

oroligheterna? Det går inte att svara på men de upprätthåller varandra och blir beroende av 

varandra. Oroliga tider kräver krigarideologier för att kunna försvara sina egna medan 

krigarideologin samtidigt gör att man krigar mer. Konsekvensen av våld är alltid densamma 

med sorg över döda älskade familjemedlemmar och vänner, liksom oron över vad som ska 

hända när det råder krig. Beowulf dör när han dödar draken och begravs, samtidigt är det 
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oroliga tider mellan götar och svear. Heany påpekar i sin introduktion till Beowulf (2002) att 

rad 3143-55 kunde varit hämtad från en dagsaktuell nyhetssändning (Heany 2002:xxxii): 
 
On a height they kindled the hugest of all 
funeral fires; fumes of woodsmoke 
billowed darkly up, the blaze roared 
and drowned out their weeping, wind died down 
and flames wrought havoc in the hot bone-house, 
burning it to the core. They were disconsolate 
and wailed aloud for their lord´s decease. 
A Geat woman too sang out in grief; 
with hair bound up, she unburdened herself 
of her worst fears, a wild litany 
of nightmare and lament: her nation invaded, 
enemies on the rampage, bodies in piles, 
slavery and abasement. Heaven swallowed the smoke. 
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9. SAMMANFATTNING 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka mytens funktion i det vikingatida samhället och hur den 

användes för att skapa identitet hos den aristokratiska krigareliten. Uppsatsen tar även upp 

begreppet ära som var viktigt för alla i samhället men framförallt för krigareliten. Mina 

frågeställningar är: 

• Hur upprätthöll aristokratiska krigareliten sin identitet? 

• Hur användes myterna för att understödja kravet på makt i samhället? 

• Vilken roll hade myterna och berättelserna i idéerna om begreppet ära utifrån ett 

genusperspektiv? 

För att besvara frågeställningar använder jag litteraturstudier som metod. Jag använder mig av 

sekundärlitteratur för att förstå primärlitteraturen som i denna uppsats framförallt är Eddan. 

Det vikingatida samhället var ett hierarkiskt samhälle som framförallt delades upp mellan fria 

och ofria människor. Högst upp i hierarkin fanns aristokraterna och kungarna vars makt 

byggde på krigisk styrka och deras maktcentrum vad Hallen. Alla människor styrdes av äran 

som var den sociala normen och som hos aristokraterna var absolut.  

 

Myterna kan delas upp i gudamyter och hjältemyter. Gudamyterna berättar om kosmos och 

gudamyter användes också för att legitimera krig och skapa en kungaideologi. Genom 

gudamyterna framställs samhällshierarkin som gudomlig och ”naturlig” och ska därför inte 

ifrågasättas. Hjältemyterna beskriver hjältar och valkyrior som är speciella men vanliga 

människor och de var viktiga för aristokraternas identitetsskapande. Myterna, begreppet ära 

och samhällsideologin samarbetar i myterna och berättelserna. Äran hade stark makt över 

människorna och gjorde att det inte fanns något utrymme att ifrågasätta äran som fenomen. 

Den styrde hur kvinnor och män skulle bete sig i ett samhälle där alla var i direkt beroende av 

varandra. Myterna, äran och samhällsideologin gjorde det omöjligt att ifrågasätta krig och 

våld.  
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