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Inledning 

Religionshistorikern Andreas Norberg skriver i sitt verk Krigarna i Odins hall: 

 

För de allra flesta har det stått klart att Valhall, som det framstår i den norröna 

litteraturen, var en avbild av en aristokratisk hall där Odin samlade fallna kämpar i 

gudavärlden. Forskningen om Valhall har dock framför allt präglats av den 

evolutionistiska skolan och man har menat att dikternas och Snorris bild av Valhall 

var sen och därför inte representativ för äldre tiders föreställningar (Norberg 2004, s. 

13). 

 

I denna uppsats vill jag utmana den omnämnda kritiken, att de primärkällor som 

finns bevarade mister i trovärdighet i och med att de författades under kristen tid, 

genom att undersöka hur mycket av det som återges i eller om primärkällorna 

stämmer överens med senare tiders folktro utan kristet ursprung. Istället för 

Valhall har jag dock lagt mitt fokus på nordgermanska själsföreställningar. 

Detta arbete är i mångt och mycket en utveckling av min B-uppsats, kallad 

Själens enhet eller mångfald (Lekberg 2015), vilken handlade om vilken 

själsföreställning den germanska befolkningen i Norden hade under förkristen 

järnålder. Jag upplevde en ambivalens i berättelserna om dödsriken såsom Valhall 

och Hel, jämfört med historier och gravfynd som talade för att den döde 

förväntades fortsätta sin existens i graven. Av denna anledning jämförde jag i B-

uppsatsen olika forskares verk för att se om en tro på att individen besatt en eller 

flera själar varit gällande. Efter att ha läst i studier om vodun (mer känd som 

voodoo) och kinesisk religion om en föreställning om att individen besitter två 

själar, en ämnad för ett efterliv i en himmel eller annat dödsrike och en som 

stannar i kropp och grav, ville jag pröva om något liknande kunde ha funnits även 

i det förkristna Skandinavien. Det visade sig dock att jag inte var först med denna 

tanke. Därför bestämde jag mig för att göra en jämförelse mellan verk som 

tolkade fornnordiskt material i ljuset av en flersjälsföreställning, och andra som 

höll fast vid en ensjälsföreställning. Svaret jag fann som resultat av arbetet var ett 

starkt 'troligen' för flersjälsföreställningen, även om andra, av Hilda Roderick 

Ellis (1968) framförda, faktorer också måste tas i beaktande. 

Ordet själ tycks, utifrån vad som framkommit under arbetet med denna och 

föregående uppsats att döma, inte ha existerat i Norden innan kristendomens 
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genombrott. Istället fanns en föreställning om att varje människa består av vad 

som, i brist på bättre ord, kan betecknas som själsaspekter, vilket jag kommer gå 

in på i djupare detalj längre fram. 

 

 

Problemformulering, syfte och mål 

De primärkällor som berör förkristen religion bland den nordgermanska 

befolkningen under järnåldern har, med undantag från vissa tidiga runstenar och 

andra mycket kortfattade meddelanden, nedtecknats under kristen tid eller av 

individer från helt andra kulturer. Därför är många forskare tveksamma till hur 

representativa dessa är som återgivningar av den rådande föreställningsvärlden 

före kristnandet (se bl.a. Nordberg 2003, s. 60-61). Det är även lätt att finna 

motsägelser i det som återges både i det litterära och det arkeologiska materialet 

om vilken själsföreställning som varit rådande. Detta främst i förhållande till 

synen på vad som händer med individen efter döden, vilket kommer framgå i 

Avhandling. För att i någon mån behandla denna problematik har det tett sig 

viktigt att kritiskt belysa de motsatta uppfattningarna i forskningen. 

Att rimliggöra den ena eller den andra döds-, efterlivs- eller själsuppfattningen 

kräver dock en jämförelse med ett tillräckligt oberoende källmaterial. Här har jag 

valt att beakta studier i svensk folktro under kristen tid. Grundantagandet är att de 

element i folktron som inte härrör ur en kristen/kyrklig föreställningsvärld utgör 

traditionsbundna kvarlevor från tiden före kristnandet. 

Uppsatsens mål är att presentera den rimligaste tolkningen av 

själsföreställning(ar) under nordgermansk sen järnålder/vikingatid. Detta i syfte 

att bidra till diskussionen och forskningen i detta ämne. 
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Frågeställningar 

Ellis framhåller att en upplevd ambivalens inom nordisk själsföreställning beror 

på att olika beskrivningar av själsaspekter härrör från olika lokala traditioner, 

medan bland annat Kaliff istället menar att anledningen är att järnålderns 

förkristna tradition gav en föreställningsvärld med flera själsaspekter per individ.  

 Med detta som utgångspunkt, vilken av dessa teorier håller i en jämförelse 

mellan dem? 

 Går det att finna paralleller mellan de själsaspekter som återges i 

primärkällorna om järnålderns förkristna trosföreställning och de 

själsaspekter som återges inom folktron under kristen tid? 

 Kan själs-, döds- och efterlivsföreställningarna i det nordgermanska 

kulturområdet under sen järnålder bedömas ha varit homogen (bl a Kaliff 

1997) eller heterogen/lokal till sin karaktär (bl a Ellis 1968) 

 

Tidigare forskning 

Folkloristen Hilda Roderick Ellis har under sin forskningskarriär behandlat både 

keltisk och germansk förkristen religion. I sitt verk The Road to Hel: A Study of 

the Conception of the Dead in Old Norse Litterature (1968) menar hon att de 

olika dödsföreställningar som förekommer inom fornnordisk tradition är 

motsägelsefulla. Hon pekar på hur helkroppsbegravningar utfördes som en 

förberedelse för den dödes efterliv i gravhögen. Detta går att se bland annat i 

Eyrbyggja saga som återger tron på resan till Valhall, vilken bland annat 

niohundratalets norska kungar förbereddes inför. Liket ges olika behandling 

beroende på vilken kung det rör sig om, något Ellis framhåller vara tecken på en 

kulturell skillnad som beror på att olika kulturer eller subkulturer varit gällande. 

Denna kulturella olikhet menar hon vara beroende av tidsperiod och/eller 

samhällsklass (Ellis 1968, s. 59-60). 

Arkeologen Anders Kaliff, som författat vetenskaplig och även en del 

skönlitterär litteratur angående forntida religioner, är i sin avhandling Grav och 

kultplats: Eskatologiska föreställningar under yngre bronsålder och äldre 

järnålder i Östergötland (1997) av en annan mening. Han menar att man i 
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fornnordisk tradition hade en föreställning om att individen besatt flera själar eller 

själsaspekter (se bilaga 1), vilka gick skilda vägar efter döden, eller i fylgjans 

(vilken jag kommer gå närmre in på längre fram) fall strax före. Han framhåller 

dock, liksom Ellis, att det arkeologiska materialet, liksom de skriftliga 

primärkällorna, inte ger någon enhetlig bild av efterlivet. Dels fanns tron på 

dödsriken såsom Valhall, Hel och Sessrúmnir (se bilaga 1), och dels fanns tron på 

ett efterliv för liket i graven. I det senare fallet finns det beskrivningar av att den 

döde kom att få betydelse som fruktbarhetsväsen eller skyddsande av familj eller 

individ. Det finns även indikationer på att alverna, en form av fruktbarhets- och 

dödsväsen med nära kopplingar till vanerna (se bilaga 1), i själva verket var de 

dödas begravda kroppar. Dessa döda ansågs leva under jord, men i en tillvaro inte 

olik den de lämnat bakom sig (Kaliff 1997, s. 20-23). 

Kaliffs beskrivning av de begravdas betydelse får stöd i Gro Steinslands 

Fornnordisk religion, i vilken hon poängterar att de döda släktingar även efter 

gravsättningen räknades som del av familjen. Steinsland har specialiserat sig på 

just fornnordisk religion. Döden sågs, enligt Steinsland, som en övergångsrit 

bland andra. Från en tillvaro till en annan, precis som äktenskap, namngivning av 

spädbarn och andra förändringar av individens liv och roll i samhället (Steinsland 

2005, s. 362-369, 375). Denna dubbla föreställning om efterlivet inom fornnordisk 

tradition beskrivs även i Encyclopedia of Religion. 

 

Norse mythology and court poetry focus on the life in Valhǫll of the warriors killed 

in battle, but the Icelandic sagas attest to beliefs that a dead person would spend the 

afterlife feasting with companions in his grave mound or would join his kin, who 

would be 'living' in a nearby cliff or mountain (Encyclopedia of Religion 2005, s. 

3457). 

 

Arkeologen Neil S. Price, som lagt sitt forskningsfokus på schamanism samt 

vikingatida religion, är generellt av samma åsikt som Kaliff i sitt verk The Viking 

Way: Religion and War in Late Iron Age Scandinavia (2002). Hans uppfattning är 

att individen, utifrån fornnordisk föreställning, inte enbart bestod av en 'själ' 

innesluten i ett fysiskt skal (kroppen). Istället presenterar även han en 

föreställning om att varje person består av ett flertal separata väsen, eller 

själsaspekter, med olika syften och mål. Price identifierar fem av dessa 

själsaspekter i sin bok, nämligen fylgjur, hamingjur, hamr, hugr och draugar 

(Price 2002, s. 59). Härifrån kommer jag behandla dessa själsaspekter främst 
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utifrån Prices perspektiv, men eftersom flera av dessa behandlas även av andra 

forskare kommer jag även att ta in dessa in min bedömning. 

 

 

Teori och Metod 

Jag använder mig av hermeneutisk kvalitativ komparativ metod med 

utgångspunkt i primärkällor och sekundärlitteratur. Utifrån forskning som på olika 

sätt behandlar nordgermansk sent förkristen föreställningsvärld avser jag 

genomföra en jämförande studie som syftar till att tydliggöra skiljelinjerna och 

överensstämmelserna i uppfattningar kring ledande begrepp och deras uttolkning. 

En rimlighetsprövning av dessa görs sedan genom jämförelse med studier i svensk 

folktro. 

Detta med utgångspunkt i antagandet att det inom folktron, som inte kan knytas 

till kristen påverkan, har sitt ursprung i förkristen tradition. Jag vill undersöka 

vilka trosföreställningar om själens natur i folktro från senare tid som stämmer 

överens med det som återgivits om den förkristna föreställningen, vad som inte 

stämmer överens, och hur dessa yttrar sig. Det är de moment, vilka på ett eller 

annat vis behandlar själsföreställningar men som, vilket redan påpekats, inte har 

sin grund i mer allmänt kristen trosföreställning som är av intresse. Dessa 

själsaspekter är fylgjur, hamingjur, hamr, hugr och draugar. 

I första hand utgår jag från nordisk forskning, men för att utöka mitt perspektiv 

har jag även inkluderat en del sekundär litteratur inom ämnet av brittisk och US-

amerikansk bakgrund. Ellis är ett exempel på det senare. 

Skälet till att jag valt detta tillvägagångssätt är att den förkristna religionen är 

utdöd, vilket gör till exempel intervjuer av utövare knappast kan ses som en 

möjlighet. Dagens asatroende försöker snarare återuppliva en gammal död 

religion än att håll liv i en kvarlevande tradition. Intervjuer med denna form av 

nyhedningar skulle därmed säga mer om deras egen teologi än om den som gick 

under för kristendomens dominans (Olsson 2013, s. 307). 

Jag har såhär långt talat om själsaspekter, men innan avhandlingsdelen är det 

på sin plats med ett klargörande av hur jag definierar begreppet själ. Min 

användning av ordet är som en term med betydelsen; en separat men vital del av 

individen. Den traditionella kristna förståelsen av ordet själ passar nämligen 

oerhört illa med inte bara den förkristna föreställningsvärlden i Norden, utan även 
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med den i det gamla allmogesverige som i teori och praktik skall ha varit kristet. 

Många av dessa själsaspekter menas ha haft egen vilja, men detta gäller inte alla, 

och det finns en orsak till att jag inte enbart ser de aspekter med egen vilja eller 

handlingsförmåga som själar. Såsom kommer framgå i Avhandling längre fram är 

det nämligen problematiskt att ifrågasätta subjektets tolkning av sig självt. Om en 

gammal man menar att blodet är själen enligt hans förståelse, är det svårt att säga 

att han har fel. Han kan rimligen inte ha fel bedömningen av sin egen uppfattning 

(Werle 2010, s. 49). 

I min bedömning av begreppet 'själ' ser jag, liksom mina källor, även till 

begravningspraktik och andra riter. Jag ser även till mer rakt uttryckta 

föreställningar, själsbaserad trolldom och förhållningssätt till det (i brist på bättre 

ord) övernaturliga. Allt jag kunnat finna som på ett eller annat vis berör 

själsuppfattningen. 

 

Material 

Litteraturen jag har valt är resultatet av sökningar i universitetsbibliotekens 

databaser samt sökning via webben. Exempelvis med sökord som 

”själsuppfattning” och ”folktro”. Därefter har jag gjort ett urval av verk som på ett 

eller annat vis behandlar temat utifrån ett analytiskt perspektiv. De tretton böcker 

som jag kommer att analysera och jämföra vidare är följande: 

Prices The Viking Way (2002), Kaliffs Grav och kultplats (1997), liksom 

Strömbäcks Sejd (1935), är verk som behandlar förkristen nordgermansk religion 

och utgår från en föreställning om flera själsaspekter. Medan Ellis The Road to 

Hel också hanterar nordgermansk förkristen religion men presenterar tolkningen, 

att den upplevda ambivalensen i dödsföreställningen, beror på att olika lokala eller 

tidsbundna kulturer hade olika föreställningar. 

Werles Vålnaden går före (2010) behandlar själsföreställningar såsom de såg 

ut i den svenska allmogekultur som fanns i Sverige under kristen tid fram till 

tidigt 1900-tal, och Almquists Gengångarföreställning i svensk folktro (1984), 

lägger sitt fokus på just gengångarföreställningar under samma period. Näsströms 

Blot () utgår jag ifrån i just frågor som behandlar blot och offer. Den primärkälla 

som jag i viss mån behandlar rakt, snarare än genom vetenskapliga 

sekundärkällor, är Snorres Edda (1997). Övrig vetenskaplig litteratur som bidrar 
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med information och tolkningar är Norbergs Krigarna i Odins sal (2004), 

Lindows Norse Mythology (2002), Religion i Sverige (2013) och Steinslands 

Fornnordisk religion (2005). 
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Avhandling 

Resultat och analys 

Nordgermansk själsföreställning under förkristen järnålder 

Price finner en problematik i att använda ord som hedendom och paganism, 

liksom i att se på förkristen tro utifrån kristen utsiktspunkt. 

 

By formulating our ideas on early Norse religion by reference to that which it was 

not - Christianity - we are missing an essential point. It is problematic to apply what 

is effectively a monotheistic framework of interpretation to a whole pantheon of 

gods, and this also ignores the whole host of other supernatural entities that were at 

least as important as the Æsir and Vanir. Viking 'paganism' was probably never a 

consistent orthodoxy such as writers like Snorri tried to present, and may never have 

been systematically understood by those who practised it (Price 2002, s. 55). 

 

Här kommer Price åt en svaghet i Ellis resonemang, då hon utgår från att man 

även inom förkristen tradition i Norden hade en föreställning om att individen 

förblev ett enhetligt väsen, en själ, även efter döden. Dock är de eniga om att den 

förkristna religionen i Norden varken var statisk eller enhetlig då inflytande från 

andra religiösa traditioner, såsom kristendomen och islam, i olika utsträckning 

influerade den teologiska föreställningsvärlden (Price 2002, s. 55). Det bör 

rimligen även ha funnits lokala variationer uppkomna ur den förändring som tid, 

missförstånd, nytolkningar och fantasi ger. 

 

In the Viking Age Norse understanding of reality, human beings also possessed 

dimensions beyond the physical body. In modern works these have been discussed 

in terms of soul beliefs, but it is important to emphasize that in many ways these 

aspects of early medieval Scandinavians were actually separate beings, with their 

own concerns and their own independent existences (Price 2002, s. 59). 
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Själsaspekter och döden 

Snorre hävdar i Snorres Edda (Johansson och Malm (översättare) 1997, s. 53) att 

Freja var dag väljer hälften av de döda. Det bör noteras att detta påstående kan 

tolkas olika, åtminstone i den svenska översättningen. Huruvida meningen bakom 

hans ord är att Freja väljer hälften av de döda i antal räknat, eller andemeningen är 

att hon väjer ena hälften av varje avliden individ, bör beaktas. Snorre var dock 

islänning vilket betyder att hans återgivning av den förkristna 

föreställningsvärlden sannolikt stod den isländska närmre än den på det 

skandinaviska fastlandet. Dock kan detta motargumenteras med att Snorre var 

kristen, varför kontrasten mellan en tillvaro bland gudar i Valhall och en inte fullt 

lika tilltalande framtid i Hel, rimligen bör ha stått hans världsbild närmre (jämför 

Lindow 2002, s. 118). 

Ellis och Kaliff är överens på flera punkter. Bägge menar att det inom 

forngermansk tradition fanns en föreställning om att den döde kunde 'leva' vidare 

efter döden i samma kropp, liksom att dessa döda kunde vara föremål för 

förfadersdyrkan och mottagare av offer, vilket bland annat går att se i hur den 

döde ofta förbereddes inför en ny tillvaro i graven (Kaliff 1997, s. 21-22 och Ellis 

1968 s. 90-91, 99-100). De är också överens om att det fanns en föreställning om 

dödsriken som Valhall, Sessrúmnir och Hel, men gällande utrymmet mellan dessa 

föreställningar är deras åsikter dock, som tidigare antytts, olika. 

Utifrån Eyrbyggja saga noterar Ellis hur de norska kungarna hanterades efter 

döden. Det första exemplet återger att liket hade betydelse efter dödstillfället och 

även i graven. Kungakroppen läggs till vila utan att ha berörts av lågor. Det senare 

exemplet innefattar både likbål och en föreställning om att den döde var ämnad 

för färd mot Valhall. Med detta vill hon mena att religionen i det förkristna 

Norden inte var enhetlig gällande tanken om efterlivets beskaffenhet. Att olika 

nordiska områden, samhällsklasser och tidsperioder kan ha givit upphov till olika 

föreställningar. Influenser från andra kulturer bör rimligen också ha varit en viktig 

faktor, då det inte fanns något som, ideologimässigt eller geografiskt, avskurit den 

fornnordiska religionen från påverkan utifrån. Till detta jämför Ellis den/de 

fornnordiska dödsföreställningen/dödsföreställningarna med de som står att finna i 

nutida kulturer vilka, såsom den fornnordiska, överför sina trosföreställningar 

genom en oral tradition och saknar en statisk dogm (Ellis 1968, s. 61). 

Dock är det tidsmässiga spannet mellan de två omnämnda kungarna inte stort. 
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Bägge levde och avled inom samma sekel. Det var dessutom samma sekel som, 

just norska, nybyggare först slog sig ned på Island. Om just kulturella skillnader 

var orsaken till varför islänningarnas begravningspraktik och efterlivsföreställning 

skilde sig från den norske kungens så måste detta rimligtvis ha berott på att den 

isländska överklassen hade en ställning som både varit underställd den norska 

härskarklassen och rent kultmässigt avskärmad från denna, när utvandrarna ännu 

var bosatta i Norge. Huruvida en såpass skarp kulturell gränsdragning faktiskt 

existerade under denna tid har jag, i brist på exempel i litteraturen, inte kunnat 

avgöra. Hur svaret än lyder i detta så har det resonemang Ellis för en trovärdighet 

i det att religion, såsom andra kulturfenomen, inte är av statisk natur. Till och med 

inom trosuppfattningar som faktiskt har en fastslagen dogm, såsom kristendomen 

och islam, kan variationer inom trosuppfattningar uppstå. 

Minns dock de två kungarna, vilka bägge rimligen bör ha varit av en och 

samma samhällsklass. Övergången från förfäderskult med anknytning till liket till 

en föreställning om att den avlidne lämnade kropp och grav för ett efterliv i en 

annan värld kan i mina ögon inte avfärdas som en liten kulturell förskjutning då 

det rör sig om ett så kort tidsspann dem emellan. Dock är jag självfallet inte 

opåverkad av min samtid och den föreställningsvärld som medföljer. Under 

nordisk järnålder var skillnaden möjligen inte fullt så stor. Price menar dessutom 

att: 

 

When we think of 'religion' in pre-Christian Scandinavia, or read about it in our 

syntheses of the Viking Age, a number of familiar elements are always present. Our 

knowledge of this mythology is primarily based on a small number of written 

sources - the poems of the elder Edda and Snorri's prose expositions in 

Gylfaginning, hints in skaldic poetry and the sagas - but this is backed up with 

contemporary narrative art from archaeological contexts, and the excavated detritus 

of everyday belief (Price 2002, s. 49). 

 

Exempel på detta ger Ellis då hon menar att det var viktigt för både levande och 

avliden att en festmåltid hölls som avskedshälsning gentemot den döde. Diktning 

sammansatt spordes för den dödes ära och tal hölls. Dessa ord kunde röra den 

dödes framtid som buren mot Valhall eller att han/hon delade öde med gudarna 

själva. Om drunkning var dödsorsaken menade man att om den döde själv kom för 

att gästa sin egen dödsfest så tydde det på att han/hon blivit väl mottagen av Ran, 

havets 'gudinna' (Ellis 1968, s. 65-66). Tron att de som lidit drunkningsdöden 
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hamnade hos Ran, såsom stridsdöda fördes till Valhall och de som föll offer för 

ålderdom och sjukdom var ämnade till Hel, tyder på en föreställning om att det 

fanns ett flertal dödsriken, samt att dödssättet avgjorde vart man hamnade. Frejas 

hem Sessrúmnir var också uppenbarligen ett dödsrike, även om några 

specifikationer om kvalifikationerna för att man skall hamna där inte återges. Det 

kan spekuleras om det fanns ytterligare dödsriken med sina specifika krav utifrån 

individens sätt att leva och dö. 

Kaliff är av samma åsikt som Ellis angående att plurala dödsföreställningar kan 

ha funnits inom förkristen germansk tradition (det bör noteras att han skriver 

germanska, inte nordgermanska), samt att det kan ha funnits flera olika betydelser 

för samma form av begravningspraktik, men påpekar också att merparten av de 

återgivningar av germanskt skick och bruk inte är av germanskt ursprung. Istället 

är det framförallt från medelhavsområdet som merparten av de bevarade texter om 

germanska trosföreställningar härstammar, vilket är problematiskt då de grekiska 

och romerska, och senare kristna, författarna försökt översätta aspekter av en halt 

annan kultur till sin egna kulturella begreppsvärld. Kaliff hänvisar till Åke Ström, 

som i sin tur menar att germanerna inte delade upp kropp och själ i sin syn på 

individens beskaffenhet, vilket skiljer deras begreppsvärld från den grekiska. En 

tolkning han framför angående kremeringens betydelse är att den är knuten till en 

kult kring solen, särskilt om man beaktar skandinavisk bronsålder och dess 

religiösa fokus på sol, vatten och fruktsamhet, och styrker detta påstående med 

hänvisning till andra, framförallt indoeuropeiska, kulturers traditioner runt 

likbränning. Dock påpekar han att elementen jord eller eld som begravningsmedel 

inte behöver betyda att det fanns en tro på att de döda gick en framtid i himmel 

eller underjord till mötes. (Kaliff 1997, s. 20-23 och 98). 

 

I kremeringsritualen kan man tolka in en del av den komplexa själstro som bör ha 

varit rådande. Den närmast symboliska karaktären hos många av de gravgömmor 

man finner på yngre bronsålderns och äldre järnålderns gravfält gör det sannolikt att 

själva gravanläggningen inte ansetts omfatta hela människan. Även om kremeringen 

som begängelsesätt inte alls behöver innebära ett brott mot tidigare tradition, kan 

man se den som ett mer tydligt uttryck för en själsuppfattning (…) människans 

uppdelning i två eller flera själar (Kaliff  1997, s. 79). 

 

Här bemöts alltså Ellis distinktion mellan begravningsformernas betydelse. 

Andreas Nordberg är i sitt verk Krigarna i Odins hall dock mer tydligt kritisk mot 
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Ellis slutsatser, och i en fotnot rakt av skriver att hennes beskrivning av 

brandgravarnas betydelse inom kulten kring Oden och Valhall är direkt felaktig. 

Han motiverar detta med att det främst är i skelettgravar som ett krigarideal 

återges (Nordberg 2004, s. 16). 

Den tolkning som Kaliff presenterar angående att det fanns en tro på flera 

själar eller själsaspekter per individ, som innan eller efter döden skildes åt, 

innebär att till synes inkonsekventa dödsföreställningar i själva verket inte 

nödvändigtvis behöver motsäga varandra. En dödsförklaring behöver inte motsäga 

en annan. De separata delar som utgör individen går helt enkelt åt varsitt håll. Den 

döde kunde därför dyrkas som döds- och fruktbarhetsväsen, och samtidigt gå en 

framtid till mötes som familjens eller en enskilde individens skyddsande, som 

ödesande, som sinnes-/tankeaspekt, samt som invånare i ett, eller möjligen flera, 

dödsriken. Kaliffs tolkning möjliggör allt detta (Kaliff 1997, s. 20-23). 

Ellis menar att seden med kremering och begravningar genom att skicka ut den 

döde med skepp under järnåldern var ett kvardröjande handlingssätt från äldre 

trosuppfattningar, utan någon relevans till de dödsföreställningar som var gällande 

under just järnåldern (Ellis 1968, s. 61). 

Dock uppfattar jag att Ellis i och med detta motsäger sitt påstående om 

variationen i trosuppfattningar om döden och vad som kommer därefter. Var olika 

trosuppfattningar om efterlivet anledningen bakom de olika sätt på vilket liken 

hanterades, eller var efterlivsföreställningen densamma, men att kvarlevande 

begravningstraditioner från äldre tradition förekom? Bägge synsätt förtjänar 

reflektion, trots att Ellis egen parallell mellan norsk och isländsk praktik pekar 

mot att det senare är mindre troligt. Dock finner jag inte Ellis vara konsekvent i 

sitt resonemang, och bör ses i jämförelse med Kaliffs iakttagelse, om att skelett- 

och brandgravar användes parallellt tidsmässigt i nordgermansk historia, såsom 

under sen järnålder (Kaliff 1997, s. 79). 

Kremering bör rimligen ha haft någon form av betydelse angående 

föreställningen om efterlivet någon gång, och Ellis refererar i detta till Snorres 

Edda, där Snorre hävdar att de avlidna som ges till elden, liksom de gravgåvor 

som läggs med den döde på bålet, kommer till Valhall. Exempel på seden att 

bränna den döde återges i berättelsen om Sigurd, liksom Haki från Ynglingasagan. 

Guden Balder kremerades också efter döden. Vidare drar Ellis en parallell till en 

tolkning av Snorres text Ynglingatal, och ser i den en tydlig likhet med 

förenämnda återgivningar av likbränning. Tron att individen lämnade liket då 



  
 

17 

 

lågorna slukade denne, för att sedan hamna hos Oden, bör enligt Ellis ha varit 

gällande, liksom en tro att döden inte är nog för att individen ska kunna lämna sitt 

lik. Kroppen och de gravgåvor som följde denna måste först förtäras i eld (Ellis 

1968, s. 61-62). 

Dock bör noteras att Balder befann sig hos Oden då han dog, och efter 

likbränningen var det till Hel han kom. Såsom kommer framgå i Kaliffs 

beskrivning längre fram fanns det med största sannolikhet en uppfattning om att 

det stora flertalet av de döda inte var ämnade till Valhall, brända eller ej, så ifall 

likbränningen verkligen hade koppling till just Valhall, eller utsläppande av anden 

i allmänhet, kan diskuteras. 

 

 

Själsaspekter och trolldom 

Hur bör då frågan om själens enhetliga eller flerdelade natur bemötas utifrån den 

föreställning som fanns under denna tid om trolldom? 

Ellis återger Snorres beskrivning av hur Oden besatt förmågan att anta 

djurgestalt eller färdas till avlägsna platser på ett ögonblick, medan hans riktiga 

kropp låg i dödsliknande dvala. Detta spelar roll då den återger hur själen under 

järnåldern, och även dessförinnan, ska kunna bedömas, eftersom hamnbytarens 

själsliga essens därmed har förmågan att lämna kroppen. Ellis tolkar 

händelseförloppet som ett resultat av ett transtillstånd (Ellis 1968, s. 122). 

 

Here we have on the one hand the power to disguise the outward appearance, so that 

spectators are deceived, and on the other the capacity to lie as if in a trance, while 

some part of the consciousness leaves the body and travels vast distances in animal 

shape to do its owner’s errands. The sjónhverfing or practice of ‘deceiving the eyes’, 

akin to hypnotic suggestion, need not concern us here; the other form of shape-

changing however, for which there is no specific name given in the literature, is one 

that is very relevant to a discussion on the soul (Ellis 1968, s. 122). 

 

Uppmärksamma att detta sker utan att kroppen ges till elden, vilket motsäger 

föreställningen att själen, åtminstone för en hamnbytare, måste brännas för att 

själen ska bli fri. Åtminstone den/de berörda aspekten/-erna av individen. 

Utifall det kan styrkas att en tro på att hamnskifte av detta slag fanns, och 

likväl existerade på platser och i tider där offer till de döda och begravning av 

obrända kroppar förekom, så skulle Kaliffs tolkning att det fanns en föreställning 
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om flera själsaspekter vinna stort i trovärdighet. Medvetandet kunde därmed, helt 

eller delvis, lämna kroppen, men detta betyder inte per automatik att samtliga 

själsaspekter deltog i den kroppslösa resan, eller ens att samtliga hade förmågan 

att göra detta. Att en likhet står att finna mellan denna form av utomkroppsliga 

färd och döden är, om inte självklar, likväl mycket sannolik, och problemet med 

den annars till synes motsägelsefulla tron att den döde både kunde förbli i graven 

och samtidigt resa till en framtid i ett dödsrike är sålunda löst. 

Det var nämligen så att det inte enbart gudar som ansågs ha denna förmåga. 

Ellis återger ur sagan om Hjálmðérs och Ölvérs hur ett mer dramatiskt men 

liknande händelseförlopp utspelar sig. Om hur en strid hamnbytare emellan 

uppstår, och att hamnskiftarens namn inte får nämnas då detta skulle resultera i 

densammes död (Ellis 1968, s. 123). 

Detta är relevant om jämförelse dras till det germanska bruket att namnge 

spädbarn efter nydöda släktingar. Kaliff ser här en koppling till den 

reinkarnationscykel vilken går att återfinna i trosföreställningar som förekommer i 

andra religioner, vilken i germanska sammanhang därmed alltså skulle vara 

knuten till den egna släkten. Den avlidne är alltså därmed densamme som den 

nyfödde, eller en del av den döde har åtminstone blivit del av släktens nyfödda 

medlem. Denna tradition att namnge barn efter de döda återfanns både inom 

nordisk liksom kontinental germansk tro. Enligt Kaliff kallades i Värmland detta 

bruk för att 'kalla igen' den döde. Om ett barn var oroligt och vägrade sova kunde 

detta tolkas som att det givna namnet inte var det rätta, i vilket fall det kunde ges 

ett annat. Så sent som under 1700-talet levde traditionen i fråga kvar, utifrån vad 

präster beklagande återgivit i textform över denna 'vidskepelse'  (Kaliff 1997, s. 

20-21). 

Ellis återger hur samisk tradition beskriver en föreställning om att en nåjd 

(samisk shaman), vilken hade förmågan att anta djurskepnad genom att försättas 

sig i trans, inte får röras då denne är uppfylld i trans. Hon härleder till den snarlika 

nordgermanska förmaningen att hamnbytare under liknande omständigheter inte 

fick namnges (Ellis 1968, s. 126). 

I den nämnda sagan om Hjálmðér och Ölvér återges hur hamnskiftarens kropp 

påverkades av hamnbytets handling. Om det besatta djuret dog så gjorde även 

hamnbytarens kropp det, och om värddjuret skadades innebar detta att ett 

motsvarande sår uppstod även på människans kropp. Exempel på detta finns att se 

i sagan om Friðþjóf, där ryggarna bryts på två trollkunniga kvinnor i samma stund 
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som detta sker med den val de besatt (Ellis 1968, s. 123-124). Detta tyder på en 

föreställning om att kropp och medvetande har en förbindelse även då de är 

åtskilda, vilket kan, men inte nödvändigtvis måste, betyda att en snarlik 

föreställning om en bestående koppling fanns mellan liket och själen i dödsriket. 

Det fanns även en annan form av hamnskifte i fornnordisk föreställning, vilken 

gick ut på att utövarens egen kropp antog en annan skepnad. Ellis är dock tydlig 

med att denna version inte var fullt lika vanlig (Ellis 1968, s. 125). 

Andra former av transbaserad trolldom som står att finna i den förkristna 

föreställningen, såsom galder och sejd, har likheter med hamnskiftet. Galder var 

en form av trolldomssång som ansågs ha specifika egenskaper som antingen 

kunde uttryckas genom att kraft frisläptes eller uppenbarande av ”andra 

verklighetssfärer än den dagliga” (Steinsland 2005, s. 203). Steinsland tolkar 

galder som en undergrupp till sejd, vilket var en konst vilken, även om den 

framförallt associeras med Oden, enligt Ynglingasagan lärdes ut av vanagudinnan 

Freja till asarna (Steinsland 2005, s. 155 och 200-203). 

Price menar att sejd vanligen ses som den nordgermanska motsvarigheten till 

den arktiska schamanismen, då dessa på samma vis har en koppling till både 

sexualitet och fruktsamhet. Dock skiljs Prices och Steinslands tolkningar åt 

gällande galder och sejd. Price ser nämligen på sejd och galder som två olika 

former av trolldom, även om han även menar att dessa kan kombineras i viss mån 

och/eller brukas i samma syfte (Price 2002, s. 64-65). 

Price klargör betydelsen av sejden i sammanhanget med att peka på dess 

relevans både i åkallandet av andar och flersjälsföreställning mer precist. 

 

More than anything else, seidr seems to have been an extension of the mind and its 

faculties. Even in its battlefield context, rather than outright violence it mostly 

involved the clouding of judgement, the freezing of the will, the fatal hesitation. It 

was also closely linked to the summoning of spirits and other beings of various 

kinds, who could be bound to the sorcerer's will and then sent off to do her or his 

bidding. In line with the 'invisible population' (...), an important category of these 

beings were also extensions of the individual in its manifestations of a multiple soul 

– the Fylgjur, hamingjur and so on (Price 2002, s. 64). 

 

Som tidigare nämnts är Oden den gudom som framförallt associeras med 

förmågor av detta slag, då ”the realm of sorcery is actually present in almost all 

aspects of the god” (Price 2002, s. 94). Price återger även att Odens färdigheter i 
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poesi associeras med både en form av ordframkallad berusning och korsande av 

gränser mellan separata världar: 

 

His gift of poetic skill to those who follow him has several dimensions, not the least 

of which is a kind of holiness brought about by the intoxication of words. There is a 

clear sense in which poetry is a means of communication between humans and gods, 

and indeed is seen as conveying a measure of supernatural power (by definition, in 

fact, as the original abilities of this kind were retrieved by Oðinn from another 

world). (Price 2002, s. 94). 

 

Odens hunger efter kunskap, insikt och visdom, liksom vad han är redo att göra 

för att vinna dessa, återges i hur beskrivs ha hängt sig i Yggdrasil, självförvållat 

stungen av spjut, som offer av sig själv till sig själv. Efter nio mat- och drycklösa 

nätter i trädet; ”som döende i galgen är världsträdet hans riddjur” hade han på 

detta vis vakat över världen och funnit hos jättarna kunskapen om runorna, vilka 

han tog till sig ropande (Steinsland 2005, s. 202). Att hämta kunskap från ett 

mellantillstånd mellan liv och död, vilket Oden gör i detta exempel, måste nog 

kunna ses som en extrem variant av de translika trolldomsformer som presenterats 

tidigare. Likväl framhålls att det är vanagudinnan Freja som lärt upp asakungen i 

denna konstart, och vanerna kopplades till jorden och gravens döda i högre mån 

än asarna (Kaliff 1997, s. 20-23). Frigörandet av medvetande från kropp kunde 

alltså associeras med vanerna, vilket pekar mot att tron på dessa, med relativt stor 

sannolikhet, kan ha förekommit inom samma kultur. 

 

 

Fylgjur 

Fylgjur, ett kvinnligt väsen knutet till individen vilket enligt Price översätts till 

engelska som 'followers' eller 'fetches', kunde varsla sin människa om fara genom 

drömmar, eller i vaket tillstånd för den som hade förmågan att se sådant som 

undgick de flesta. Dessa hade ofta djurform, men bevarade vanligen, i synnerhet i 

området runt ögonen, någon form av mänskligt drag. En fylgja kunde ärvas inom 

familjen, men hade även en egen vilja och kunde avvisa en individ som hon inte 

fann värdig denna ynnest. Vissa fylgjur menas ha lämnat individen vid deras 

människors dödstillfällen, för att söka sig nya liv på egen hand. Vidare menar 

Price att en fylgjur kan ha varit en död individ, såsom en förmoder, men han går 

inte in på vilken aspekt av förmodern som kommit att anta denna roll. Hennes 
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främsta roll tycks, enligt Price, ha varit att hålla sin skyddsling utom fara (Price 

2002, s. 59). 

Kaliff är enig med Price att en fylgjur kan ha ansetts vara en död släkting 

(Kaliff 1997, s. 23). 

Folkloristen, religionshistorikern och filiologen Dag Strömbäck, som brukade 

textanalys kombinerad med filologisk och folkloristisk metod som behandling av 

litteratur från medeltidens Island, använder i sin bok Sejd: Textstudier i nordisk 

religionshistoria ordet 'frisjäl' om fylgjur, ett begrepp som av sammanhanget att 

döma tycks betyda ett andeväsen vilket är kopplat till, men inte inneslutet i, 

individens kropp. Han tolkar även fylgjur som ett annat ord för begreppen val och 

vett, som han i sin tur tolkar som den del av individen vilken i fornnordisk tro 

även var individens förstånd och sans. Bland annat ges begreppet 'skrämma vettet 

ur någon' som exempel (Strömbäck 1935, s. 130-132). 

Strömbäck drar en parallell mellan fylgjur och hamr, vilket är en intressant 

tolkning då bägge har anknytningar till djur. En möjligt tolkning som jag finner 

kunna formas utifrån detta är att hamr och fylgjur är två ord för samma sak 

(Strömbäck 1935, s. 160-164 och 173). Dock bör noteras att även hugr i vissa fall 

associeras med djur (se Price 2002, s. 60 och Strömbäck 1935 s. 173-174). Utifrån 

detta kan jag inte annat än finna det troligt att det rådde en otydlighet eller olika 

tolkningar angående innebörden av hamr redan under förkristen tid. Tron på 

skepnadsskifte, och hamr som sådan, talar dock för tolkningen att man trodde att 

individens själsaspekter gick skilda vägar efter döden, då föreställningen antyder 

att det var möjligt redan i livet. 

Strömbäcks tolkning av ordet val som en annan benämning av fylgjur är något 

jag finner värt att att uppmärksamma, framförallt för att fylgjur generellt 

beskrivits som en kvinnlig ande i djurskepnad vilken ärvs inom familjen, något 

som stämmer illa överens med tron på hur stridsdräpta krigare förs till Odens 

Valhall. Det synes mig vid första anblick därför vara troligare att val i sådana fall 

är ett annat ord för hugr, då framtiden för denna individens essens är vad de 

levande rimligen bör ha bekymrat sig för mest, eller ett samlingsnamn för 

mänskliga själsaspekter i allmänhet (Strömbäck 1935, s. 130-132). Denna min 

tolkning faller dock då Nordberg menar att namnet Valhall är ungt, långt yngre än 

föreställningen om att fallna kämpar hamnade i Odens sal. Han omnämner flera 

olika berg som har just namnet Valhall, och påpekar att dessa fått namnet av olika 

anledningar. Begreppet val hänvisas delvis till 'vard' som kan ha betytt vakt, ett 
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ord vilket både är mycket likt vård och beskriver dess syfte, och delvis som valr, 

vilket han relaterar till snarlika ord på litauiska ord vilka kan betyda 'död', 'de 

dödas andar' eller 'spöke' (Nordberg 2003, s. 26, 56-58). 

 

 

Hamingjur 

Hamingjur påminner om fylgjur, men snarare än att agera som skyddsande 

beskriver Price denna som en personifikation av individens tur. Price går inte in 

på hur detta väsen framställdes, vare sig gällande form eller könstillhörighet, även 

om de med synens gåva kunde se dess rörelser. Precis som fylgjur kunde 

hamingjur ärvas inom familjen, men den hade även valet att överge sin värd 

(Price 2002, s. 59). Jag finner inte att Strömbäck nämner Hamingjur någonstans i 

sin bok, vilket dock möjligen kan bero på att denna själsaspekt helt enkelt inte 

hade stor betydelse inom just sejd. Däremot ger religionshistorikern Eva Carlsson 

Werle i sin bok Vålnaden går före...: Folktron om själen en mer utförlig bild av 

hamingjur. Liksom Price menar hon att hamingjur kunde överge sin värd, vilket 

hon påpekar hände Gunnar i Njals saga. Hon är även av åsikten att hamingjur 

kunde vara mer eller mindre kraftfulla liksom att denna aspekt utgjorde den inre 

av två olika men sammankopplade krafter som utgjorde individens öde (Werle 

2010, s. 35-37). 

 

 

Hugr 

Hugr är ett ord som Price finner svårt att översätta, men han väljer att använda ord 

såsom 'själ', 'essens' och 'mind' (psyke?) för att beskriva dess innebörd. Den 

menades nämligen vara individens personlighet, tankar, önskningar och begär. 

Attribut som många idag skulle tillskriva begreppet själ, och Price tolkar det som 

om hugr därmed är människans själva essens. Även hugr skulle dock kunna ha 

haft en koppling till djurriket på samma vis som fylgjur och hamr, då kung Atli, 

mer känd som hunnen Attila, menas ha haft en ulfshugr (varghugr). En annans sak 

som hugr hade gemensamt med fylgjur var att denne kunde varna andra individer 

genom sin närvaro. Ordet hugboð, vilket betyder förebådande, handlar enligt Price 

om att känna av rörelser från sin hugr. Notera likheten med hur vissa kunde se 

rörelserna från en Hamingjur. I de fall då en trolldomsutövare reste utanför den 

fysiska kroppen var det dessutom, enligt Price, både hamr och hugr som gav sig 
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av (Price 2002, s. 60). 

Strömbäck menar att hamr och hugr rent lingvistiskt står varandra nära. Han 

ger sedan fem referenser till omnämnanden av hamr i primärkällorna vilka styrker 

Prices förklaringar, bland annat den ovan nämnda om Atle, men intressant nog är 

Atles hamr inte den enda som involverar vargar. Av dessa fem referenser har tre 

med drömmar om vargar att göra, två av vilka antalet vargar är precist utpekat. 

Vidare skriver Strömbäck att "Vi se sålunda, att hugr här är ett uttryck för den själ 

eller det väsen, som tänkes kunna frigöras från kroppen och i mer eller mindre 

materiellt uppfattad gestalt verka på egen hand" (Strömbäck 1935, s. 174), vilket 

jag dock finner nödvändigt att påpeka inte är unikt för just hugr. Detsamma gäller, 

som tidigare nämnts, även hamingjur och fylgjur. (Strömbäck 1935, s. 173-174). 

Kaliff ser 'sinne' och 'tanke' som möjliga översättningar till hugr, och menar att 

denna är ett andeväsen liksom fylgjur, samt att hugr och fylgjur kunde ha utgjort 

aspekter av individen vilka antingen gick in i, eller kompletterade, varann (Kaliff 

1997, s. 20-23). 

 

 

Hamr 

Hamr, vilket enligt Price betyder 'skepnad', var en själsaspekt som gav individen 

förmågan att skifta gestalt. Han menar att hamr kan ha varit den fysiska kroppen i 

sig, och refererar till uttrycket 'skipta homum', vilket man inte behöver ha någon 

djuplodande kunskap i isländska för att översätta till svenska som 'skifta hamn', 

det vill säga byta skepnad. Dock presenterar Price även den alternativa tolkningen 

att hamr inte var den fysiska kroppen i sig utan snarare en form av skepnadsväsen 

som var nödvändigt för att hamnskifte skulle vara möjligt. Denna konst att byta 

hamn återges i två former. 1: En människa (eller gudom, såsom Oden) vilken 

försätter sig i ett transtillstånd och lämnar kroppen för att besitta och ta kontroll 

över ett djur. 2: En människa eller gudom som förvandlar sig rent fysiskt till ett 

djur, eller tar sig formen av en annan människa. Det bör noteras att de 

beskrivningar av hamnskifte som handlar om att en människa besitter ett djur även 

återger att värdkroppens död resulterar i att den besittande människans kropp i 

samma stund också avlider. Price påpekar även att orden hamr och hamingjur 

delar släktskap, vilket är värt att notera, även om jag här inte kan dra några 

slutsatser om en koppling mellan dessa själsaspekter utifrån detta (Price 2002, s. 

59-60 och 364-366). 
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Strömbäck ser även han en tudelning i beskrivningarna av skepnadsskifte, men 

det rör främst något annat än det som Price tagit upp. Han menar att vissa 

beskrivningar återger att en skepnadsskiftare kan anta en djurform genom att ha 

en koppling till ett särskilt djur. Om Strömbäck hänsyftar en specifik art eller en 

specifik individ inom arten framgår ej. Andra återgivningar, menar Strömbäck, 

beskriver skepnadsskiftare med förmågan att anta i princip vilken skepnad 

han/hon önskar. I de fall då det rör sig om ett särskilt djur så drar Strömbäck en 

parallell till fylgjur, en tolkning som inte är utan merit, då fylgjur som tidigare 

nämnts vanligen hade formen av ett djur. Dock är han av samma mening som 

Price vad gäller den otydlighet vilken hamr medför, ifall hamn är den fysiska 

kroppen eller bör ses som en 'själ' vilken kan byta värdkropp. Strömbäck 

framhåller dock med anknytning till språkbruk det senare vara det mest troliga 

(Strömbäck 1935, s. 160-164 och 173). 

 

 

Nornor 

Nornorna, menar Kaliff, kan ha varit en form av själsaspekt på samma vis som 

fylgjur, men i stället för att agera som skyddsande så hävdar han att dessa kan ha 

stått som personifiering av individens öde (Kaliff 1997, s. 23). Som tidigare 

nämnts tilldelar Werle dock hamingjur denna roll. 

 

 

Draugar 

Draugar var de dödas kroppar, vilka ansågs 'leva' ett nytt liv efter döden. Oavsett 

människans karaktär i livet menar Price att de nästan utan undantag var 

destruktiva och ondskefulla, och kunde även ha förvärvat nya egenskaper, vilket 

kunde innefatta sådant som trolldom eller övermänsklig styrka. Price klassar 

draugar som en själsaspekt (Price 2002, s. 60). Solveig Almquist, den enda i 

Europa som skrivit en doktorsavhandling om gengångarföreställningar, är dock av 

en annan mening i Gengångarföreställningar i svensk folktro ur genreanalytisk 

synpunkt. Hon menar att gengångaren behåller den personlighet han/hon hade i 

livet, men att denne även antagit mer mystiska karaktärsdrag samman med 

övermänsklig makt och insikt. Den döde behöver inte vara ondsint eller ens utgöra 

ett hot för att man skall känna fruktan för densamme (Almquist 1984, s 32). Det 

bör dock noteras att Almquist, till skillnad från Price, framför allt behandlar 
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gengångare som förekommer i den folktro som fanns i Sverige efter att 

kristendomen blivit den dominerande religionen i Skandinavien. Liksom att Price 

inte är lika fokuserad på just gengångare som Almquist i sin bok. 

Price klassar draugar som en själsaspekt, medan jag själv anser att det med 

fördel kan diskuteras om dessa varelser verkligen bör ses som en sådan (Price 

2002, s. 60). Om draugar nu är en själsaspekt så bör den rimligen ha varit en del 

av den levande människan innan dennes död fick aspekterna att skiljas. Om detta 

är fallet så kan denna liknas vid tolkningen av hamr som människans kropp, men 

det finns även en möjlighet att man under förkristen tid trodde på fler 

själsaspekter än de som i primärkällorna bevarats till omvärlden. Ytterligare en 

tolkning som kan formas är att ett utifrån kommande andeväsen kunde ta sin 

boning i den dödes lik, vilket skulle förklara förändringen i karaktär, förmåga och 

beteende, samt varför många valde att bränna sina döda. 

Jag vill mena att berättelsen om Þrándr i Gǫtu visar på att det med största 

sannolikhet är de dödas draugar som kallas till Þrándrs hus, snarare än någon av 

de kroppslösa själsaspekterna, då samtliga närvarande kunde se dem och 

dödingarna uppenbarligen uppfattades som fysiska kroppar (Strömbäck 1935, s. 

126-129). 

 

 

Nekromanti 

Strömbäck återger hur Þrándr i Gǫtu utför en nekromantisk rit för att ta reda på 

vilket sätt som tre män, vid namn Ejnar från Suðrey, Þorir och Sigmundr 

Brestisson, mött döden. Detta görs genom att en völva vid namn Gudrid omger sig 

med kvinnor som sätts att sjunga varðlokur, vilket av sammanhanget att döma 

utan tvekan är en form av sejd (trolldomssång), medan Þrándr själv istället ställer 

upp fyra grindar och bygger upp fyra stora eldar, varefter han ritar streck utifrån 

grindarna i samtliga riktningar. Därefter slår han sig ned på en stol mellan grindar 

och eldar. "Han ber de närvarande ej tala med sig, vilket de och göra" (Strömbäck 

1935, s. 127). Kort därpå kommer tre män, en efter annan, in och värmer sig vid 

elden, men utan att antingen uppmärksamma eller vara medvetna om de levande, 

för att sedan gå ut igen. Samtliga identifieras som de döda Þrándr sökt, varav den 

tredje av dessa, Sigmundr själv, håller sitt avhuggna huvud under armen. Även 

om sejd definitivt var en del i ritualen så finner Strömbäck att detta rituella 

utövande av nekromanti har mer gemensamt med en annan form av trolldom, 
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kallad útiseta, eller utesittande på svenska, vilken Strömbäck menar kunde vara 

antingen av aktiv eller passiv natur. Den aktiva versionen tycks ha handlat om att 

man kallade till sig de döda, medan den passiva útisetan är av mer divinitionsartad 

karaktär, och snarare handlar om att i tystnad sitta och ta in omvärlden på natten 

under specifika datum och på särskilda platser (såsom grottor, korsvägar eller 

höjder), för att utifrån de dödas uppfattade agerande sedan utläsa omen. I isländsk 

folktro förekommer útisetan främst vid korsvägar, vilket kan ses i berättelserna 

om Jón krukkr, vilka härstammar från så sent som 1600-talet (Strömbäck 1935, s. 

126-129). 

 

 

Blot 

Det finns dock naturligtvis andra ritualformer som också de behandlar de döda 

och deras själsaspekter på ett eller annat vis, och det är här religionshistorikern 

Britt-Mari Näsström, som skriv om bland annat fornnordisk och antik religion 

samt kvinnans roll i olika religionskulturer, med sin bok Blot blir relevant i 

sammanhanget. Olika former av blot återges, bland annat det i sammanhanget till 

synes relevanta människooffret. Dock framhåller hon att det finns olika tolkningar 

av offrets betydelse, då ordets innebörd kan spåras antingen till betydelsen 

'erbjuda'/'ge', eller 'göra heligt'. Distinktionen är av betydelse då Näsström skiljer 

mellan offer och rituellt dödande och 'göra heligt', och hon framhåller att blot av 

levande människor eller djur snarare bör ses som rituellt dödande. Vad som 

blotades bestod heller inte nödvändigtvis av levande varelser. Det kunde vara 

sådant som mat eller olika föremål, vilka åtminstone inte fysiskt kunde dödas. 

Dock är hon tydlig med att högre makter menades vara involverade i processen 

(Näsström 2002, s. 15-16). 

Näsströms åtskiljning mellan tolkningen av blot som gåvooffer och som 

heliggörande handling finner jag vara av stor betydelse för förståelsen av 

tankegångarna bakom denna form av handling. Ett gåvooffer antyder att offret, i 

kropp eller ande eller båda delar, ges till en högre makt, medan heliggörande 

visserligen kan betyda detta men inte förutsätter något sådant (Näsström 2002, s. 

15-16). 

Jag vill mena att det rimligen bör ha funnits en föreställning om vad som hände 

med de människor som blotades, med tanke på att det på sina håll var så högt 

uppsatta individer som kungar inte sällan fick sätta livet till på detta vis (Näsström 
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2002, s. 59). En möjlighet jag kan se är att själsaspekterna splittrades och gick åt 

varsitt håll på samma vis som dessa gjort om offret dött på annat vis (med 

kroppen som ett möjligt undantag, vilket t.ex. kunde nedsänkas i ett kärr), och att 

själva blotakten var vad som hade betydelse. Denna tolkning kan finnas stöd till i 

den så kallade Runsången, i vilken Oden enligt en tolkning offrar sig till sig själv 

för att vinna kunskap. Näsström jämför även Odens självoffer med initiations- och 

övergångsriter vilka belönar den 'offrade' individen med ny kunskap/insikt 

(Näsström 2002, s. 241-248). Det kan därför lätt tolkats som att man trodde även 

en eller flera aspekter av den som led blotdöden skulle belönas för sitt deltagande 

på detta sätt. Då individens själva essens enligt Prices tolkning är aspekten hugr så 

finner jag det troligt att det är just hugr, och möjligen även draugar, som mottar 

denna lön. 

En annan form av rituellt dödande, vilket Näsström särskiljer från blotet, är det 

som i vissa fall utfördes vid begravning. Detta dödande var inte ämnat för högre 

makter, då de som dräptes istället lades i graven till sällskap för den döde. Både 

arkeologiskt material och de skriftliga primärkällorna visar enligt Näsström på att 

detta utfördes, i det senare av dessa finns det exempel på hur de döda fick sällskap 

på gravbålet, medan det tidigare visar på att även många gravar med obrända lik 

innehåller rituellt dräpta individer. De som miste livet sålunda tycks främst ha 

varit trälar, tjänare och hustrur (Näsström 2002, s. 48-52). Min tolkning är sålunda 

att hugr, och i de obrända fallen även draugar, var ämnade att få sällskap i 

efterlivet. 

 

 

Nordgermansk själsförställning under kristen tid 

I detta avsnitt kommer jag diskutera de själsföreställningar som arkeologer och 

religionsvetare tagit upp (se avsnittet ovan), i ljuset av likartade företeelser och 

begrepp inom den svenska folktro som var gällande under kristen tid. Jag har som 

antagande att sådana företeelser utgör kvarlevor från tiden före kristnandet, det 

vill säga järnåldern, förutsatt att de inte kan knytas till kristen föreställningsvärld 

med bakgrund i kyrklig lära eller tradition. 

Några av dessa begrepp kommer behandlas flera gånger under olika rubriker, 

då korsvisa jämförelser i vissa fall är nödvändiga. 
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Gengångare 

I verket Gengångarföreställningar i svensk folktro behandlar Solveig Almquist 

föreställningar om just gengångare, vilka beskrivs inom den folktro som 

förekommer i Sverige under kristen tid. Bland annat skriver hon: 

 

Den äldre tanken att utvecklingen skulle ha gått från den kroppsligt uppfattade 

gengångaren till den förandligade versionen av den döde kan inte med säkerhet 

beläggas  (Almquist 1984, s. 29). 

 

Detta är av uppenbara skäl en viktig notering. Naturligtvis betyder det i sig inte att 

en tro på kroppsliga och okroppsliga gengångare existerade sida vid sida under 

samma tid och i samma delar av Norden, men det öppnar upp för möjligheten. 

Gengångare med eller utan kropp kan därmed ha utgjort olika aspekter av den 

döde. Längre fram uttrycker hon sig dock mer bestämt, och menar att 

föreställningen om likspöket ”förekommer parallellt med föreställningen om den 

förandligade, osinnliga varelsen” (Almquist 1984, s. 30-31). 

'Likspöket', det vill säga den form av gengångare som har fysisk gestalt, har i 

viss mån en begränsningar som liknar de vilken de levande är bundla av. Som 

exempel på detta återger hon att de inte kan ta sig igenom låsta dörrar. Likgastar, 

och lik i allmänhet, ansågs även som farliga, varför ett särskilt förhållningssätt 

hölls när en avliden kropp befann sig innanför husets väggar, såsom att avstå från 

högljutt tal. Likets vila fick inte störas. Almquist liknar själv likspöket med den 

förkristna tron på draugar, och jag finner detta vara minst sagt rimligt då 

likheterna är slående och skillnaderna försvinnande ringa. Bland dessa likspöken 

kan mylingen, och i vissa fall vad Almquist benämner som dö'folket, nämnas, 

varav det senare omnämns som själslöst trots att det är möjligt att kommunikation 

med dem. Det kroppslösa spöket kan däremot uppenbara sig som ande, skugga 

eller dimväsen. Almquist påpekar dock att det i vissa fall är svårt att särskilja 

spöken med eller utan kropp, då föreställningarna glidit in i varandra (Almquist 

1984, s. 29-30 och Werle 2010, s. 165.166). Själv finner jag det vara av intresse 

att hon ger tre distinkta beskrivningar av det okroppsliga spökets skepnad, vilka är 

mycket olika. Andeväsen, dimma och skugga. 

Dimspöket kan, om inte rakt av till just de angivna själsaspekterna, ses i 
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förhållande till det väsen som kallades disir. Dessa disir, av Price beskrivna som 

delvis andar och delvis gudomar, hade ett flertal funktioner i den förkristna 

trosföreställningen, men jag kommer här att avgränsa mig till de som har med 

ämnet att göra (Price 2002, s. 58). 

Price pekar på att dessa disir är mycket lika eller näst intill identiska med 

fylgjur, och liksom med fylgjur finns det antydningar om att disir var döda 

kvinnors andar som kunde vara kopplade till specifika släkter eller rent av 

individer (Price 2002, s. 58). 

 

Several of the Eddic poems, such as Atlamal in grænlenzko, strongly imply that the 

disir were the souls of dead women, serving a function similar to the valkyrjur. Disir 

could also 'belong' to a person or their family, and in some saga accounts they appear 

almost identical to the fylgjur (...), communicating messages and warnings in dreams 

{spadisir). The element -dis is found in compound words in the sense of both 

'goddess' and 'woman', adding further dimensions to these complex beings. The same 

element is found occasionally in female personal names, sometimes tellingly 

combined with the names of gods, as in Þordis and Freydís. In a unique case we also 

know of a woman called Óðindis, commemorated by the Hassmyra runestone from 

Vastmanland (...). The disir also appear in other variants, including the landdisir, 

who seem to have lived in rocks (Price 2002, s. 58). 

 

Anledningen till att jag finner en likhet mellan disir och dimspöken är lingvistisk. 

Att ordet 'dis' även i dagens svenska har med just dimma att göra, liksom 

beskrivningen av disir som själar (eller själsaspekter) tillhörande döda individer. 

Dimspöket kan alltså ha varit en sentida version av den genom döden separerade 

själsaspekten  fylgjur, utifrån tolkningen att fylgjur och disir var samma sak. 

 

 

Fylgja och vård 

I sin bok Vålnaden går före...: Folktron om själen beskriver Eva Carlsson Werle 

frisjälen, här kallad vård, som en slags skyddsängel. En välvillig ande som vakar 

över en individ, vilken 'går före' sin skyddsling. Likheterna mellan vård och 

fylgjur är slående, vilket Werle själv påpekar. Dock använder sig Werle av en 

folksaga som exempel, i vilken en vård uppenbarar sig i form av en storväxt man 
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snarare än i kvinno- eller djurgestalt. Att vårdens skepnad i denna berättelse 

skiljer sig från fylgjur betyder dock naturligtvis inte nödvändigtvis att det inte 

rörde sig om samma väsen, då traditioner inte är immuna mot gradvis förändring. 

Det kan även argumenteras för att vården i sagan fick anta en muskulös 

mansgestalt just för att dess syfte i sammanhanget var att skrämma, men jag är 

osäker på detta då samma resultat bör ha kunnat uppnås om denne tagit sig varg- 

eller björnform. Det är troligare, utifrån vad jag kan se, att fylgjur inom svensk 

folktro i Västergötland, där sägnen kommer ifrån, mist sin enhetligt kvinnliga 

natur (Werle 2010, s. 21-23, 40-41). 

Dock påpekar hon längre fram i boken att vården ofta gärna väljer en okänd 

ung kvinna som 'skenbild', även om att en kvinnas vård kan välja att se ut som en 

ung man, men att den fungerar på ett annat vis om den väljer en främmande 

gestalt snarare än att se ut som ett djur eller sin skyddsling. Det är fortfarande ett 

välvilligt väsen, men dess roll handlar mer om att hjälpa eller tilldela kraft. Även 

om detta väsen kallades för vård i Jämtland kan jag inte annat än undra om det 

verkligen rör sig om samma andeväsen (Werle 2010, s. 39-40). 

Werle tycks även hon se en likhet mellan fylgjur och val, då hon tolkar val och 

vård som samma sak. Tillika presenterar hon föreställningen att en vård kan 

skrämmas iväg från sin skyddsling, varefter den vårdlösa individen drabbas av 

galenskap (Werle 2010, s.28). Uttrycket att 'agera vårdslöst' bör rimligen ha sin 

grund i detta. 

Andra ord vilka Werle återger som varianter av ordet vård är rå och vålnad 

(Werle 2010, s. 34-35). Om detta stämmer så finner jag att detta ger ny betydelse 

till många väsen som står att finna i nordisk folktro, såsom skogsrået, gruvrået 

och skeppsrået. Tanken att man haft en tro att skog, gruva och skepp, precis som 

människor, kunde besitta en beskyddande frisjäl uppfattar jag inte som otrolig. 

Almquist ser även en möjlig koppling mellan gengångare och andra väsen i den 

nordgermanska folktron, såsom gårdstomten och just skogsrået, då dessa är 

rådare (Almquist 1984, s. 52). Detta skulle stämma väl överens med ett samhälle 

där man såg på naturen som besjälad. 
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Vård, hugr och hamr 

Vidare presenterar Werle en föreställning om att vården ibland kunde uppenbara 

sig, som ett ljus eller som människans skenbild eller 'hamn', eller förnimmas om 

natten av såväl vårdens skyddsling som utomstående. Werle menar att ordet hamn 

i detta sammanhang betyder skepnad eller klädnad, vilket naturligtvis är 

intressant, om än knapphändigt, gällande hamrens natur. Werle fortsätter med att 

påpeka Hyltén-Cavallius i sitt verk både kallar vården för människans själ och en 

personlig ande som följer, snarare än befinner sig i, människan, vilket kan 

uppfattas som motsägelsefullt och mer likt fylgjur. Att vården har stor betydelse 

för individens välmående framgår dock tydligt, då den som mister sin vård blir 

mod- och kraftlös. Det som återges om den dödshjälp som fanns under 1800-talet 

tyder även på att en människa inte kan dö så länge vården förblir vid dennes sida. 

Bland annat fanns en sed som handlade om att en man ställde sig på taket och 

kallade på den åldrige eller sjuke, för att på så vis locka ur denne dess vård (Werle 

2010, s. 24, 26-27). 

Ytterligare ett exempel på vårdens natur och förmågor tycker Werle sig finna i 

en myt från Halland, där en mus nästan får möta döden när en saxbeväpnad 

skräddare avsåg ta livet av den. Ett av familjens barn slog dock undan handen och 

musen försvann spårlöst, men inte utan att ha hunnit få nosen rispad på saxen. En 

av familjens flickor, som legat och sovit under tiden, vaknade då med samma 

skada på näsan som musen (Werle 2010, s. 30). Jag finner anledning att ställa mig 

kritisk till Werles tolkning i detta. Denna sägen tycks mig ha mer att göra med 

hamr än fylgjur, då berättelsen påminner starkt om de föreställningar om 

skepnadsskifte som framförts ovan. Det är möjligt att föreställningarna om fylgjur 

och hamr kommit att smälta samman, vilket musens plötsliga försvinnande tyder 

på, men i övrigt ser jag ingen egentlig skillnad på denna återgivning och de om 

när bärsärkar, trolldomskunniga kvinnor eller Oden själv besätter djur. Den 

besittande människan ligger i dvala, medan en skada på värddjuret resulterar i ett 

motsvarande sår på människan själv. Gudakonung eller liten flicka, de tycks alla 

lyda under samma trolldomsrelaterade naturlagar. 

Dock tillskriver Werle själsresor, liksom besittande av djur och föremål, till 

hugr. Detta måste ses i förhållande till att hon inte tycks skilja mellan hugr och 

hamr, vilket kan ses i hur hon i det kapitel som behandlar just hugr skriver 
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Att rida trolls hamn går enligt tidens synsätt till på samma sätt som, enligt senare tids 

folktro, att rida mara (…) en variant av att fara ut ur sig själv (Werle 2010, s. 112). 

 

Detta är naturligtvis enbart ett utdrag, men en betydande del av kapitlet ägnas åt 

själsresor och besittande, utan att hon pekar på någon särskiljning mellan hugr 

och hamr. Jag är själv skeptisk till detta då ord som hamr eller hamn uteslutande 

tycks användas i sammanhang som har att göra med individens skepnad. Werle 

menar även att ordet hugr, eller med mer sentida svensk benämning håg, 

representerade individens sinne, tankar och mod, vilket stämmer bättre överens 

med den beskrivning som Price och Strömbäck givit denna aspekt (Werle 2010, s. 

111-114, 129-130). Hon framför även att hugr medför individens vilja och 

magiska förmågor, liksom människans mörkare sidor. Detta gjorde hugr till en 

farlig själsaspekt, då denna kunde agera efter det undermedvetnas nycker och 

påverka omvärlden därefter. En känsla av mild avund kunde till exempel resultera 

i att den avundade råkade illa ut. Att använda sin hugr på detta vis, medvetet eller 

omedvetet, kallades för att hugsa. Här upplever jag dock att det verkligen är hugr 

snarare än hamr som berörs, då beskrivningen återger vilja och tanke snarare än 

att medvetandet lämnar kroppen. Begreppet hugsa hänvisar dessutom otvetydigt 

att det är hugr som avses (Werle 2010, s. 115-120, 130-132, 134-137). Såsom 

framkommit redan i Tidigare forskning är hamr ett komplext ämne, då detta kan 

ha betydelsen fysisk gestalt, men även kan ha haft innebörden av det i människan 

som möjliggör hamnskifte. Det har även framgått att hugr och hamr står varandra 

nära. Detta kan möjligen vara anledningen till varför Werle uppfattar dem som 

samma sak, men jag kan heller inte utesluta att de kan ha varit olika ord för 

samma sak eller att de två aspekterna smält samman under kristen tid. För att 

kunna reda ut detta skulle en lingvists djupdykning i primärkällor och bevarade 

skildringar av nordisk folktro troligtvis vara nödvändig, men för något sådant har 

jag här varken de resurser eller den kunskap som krävs. 
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Skuggor och skepnader 

Skuggan framstår i svensk folktro som något vilket kan tolkas som en själsaspekt. 

Den beskrivs som en uppochnedvänd version av människan som följer 

människans rörelser, fast under jord. Werle tolkar denna som en motsatt vård, 

med den skillnaden att skuggan inte kan agera på egen hand. Liksom med vården 

påverkas människan negativt om skuggan kommer till skada eller berövas, men på 

en moralisk nivå snarare än fysisk. Den skugglöse har uppnått detta tillstånd 

genom att handla omoraliskt och som följd är han/hon inte längre riktigt mänsklig, 

något som även sades gälla samtliga, eller specifika (beroende på tradition), döda. 

Den skugglöse är kapabel till varken medkänsla eller hänsyn. Werle skiljer på 

själens och kroppens skugga, men menar även att dessa har en oskiljaktig 

koppling, då försvinnandet av den ena nämligen innebär att även den andra följer 

med. Den gengångare som kallas bloglösen ansågs vara en självmördares vålnad 

som specifikt saknade både skugga och blod (mer om blod längre fram) (Werle 

2010, s. 155-159, 167). 

Även skuggan kunde dock, som tidigare antytts, vara en vålnad. Werle ger till 

och med exempel på en föreställning att det är den dödes kvardröjande skugga, 

vilken nu och då kan uppfattas, som varande vad en gengångare är (Werle 2010, s. 

165). Jag kan inte, med det material jag kommit över, avgöra vilken av de fem 

tidigare själsaspekterna, om någon, av de återgivna fornnordiska källorna som 

skuggan kan kopplas till. Med draugar har den gemensamt att den är kopplad till 

underjorden, men utöver detta kan jag inte presentera många tolkningar. Vad jag 

kan se är skuggan som själsaspekt antingen inte bevarats i de primärkällor som 

behandlar förkristen tid, även om den existerade då, eller så har 

trosföreställningen på något vis upp- eller tillkommit på senare tid, möjligen med 

influenser från andra kulturer, trots kristendomens kamp för att vinna och behålla 

ett monopol i andliga sammanhang. 

Vissa revenanter antar djurform, om än i modifierad skepnad, såsom 

glosuggan, en död barnamörderskas spöke i form av en gris, vars självlysande 

borst var så hård och vass att hon använde den till att slita isär de levande hon 

mötte (Werle 2010, s. 165). I dessa former av väsen finner jag självfallet en likhet 

med föreställningen om skepnadsskifte, och därmed hamr, men jag vill mena att 

inte det är helt säkert att det är just hamr som är den egentliga aspekten som gör 

sig gällande, då både fylgjur och hugr som nämnts i viss mån associerats med 
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djurgestalter. Fylgjur må ha beskrivits i enbart positiva ordalag, men Werle har, 

som omnämnts, tillskrivit hugr en delvis mörkare betydelse. Om nu till exempel 

glosuggan kan identifieras som barnamörderskans vilja så kan den potentiella 

kopplingen till hugr stärkas. 

Vad hamingjur beträffar så beskriver Werle, vilket redan nämnts i Tidigare 

forskning, den som ett element i den nordiska ödestron. Hon visar på hur tron på 

det onda ögat kan jämföras med hur personer som fötts med vek hamingjur både 

själva fick framleva ett liv i misär och, oavsett hur ondsinta eller välmenande de 

var, spred den omkring sig till andra i sin omgivning. Så sent som under 1800-

talet återfinns berättelser inom folktron som återger hur makter större än 

människans avgör hans/hennes oföränderliga öde, samt hur man kan förutse detta. 

Werle tolkar dock hamingjur som detsamma som vården, vilket jag anser bör ses i 

förhållande till Prices distinktion mellan fylgjur och hamingjur (Werle 2010, s. 

34-39). Att det finns stora likheter mellan fylgjur och hamingjur har redan tidigare 

konstaterats. Huruvida de två har sammansmält i folktron till att forma vården, de 

i själva verket var olika ord för samma aspekt från början, vård i själva verket är 

ett samlingsnamn för frisjälar, eller om enbart den ena av dem är den egentliga 

vården, kan diskuteras. Om vården enbart är en av de två själsaspekterna så finner 

jag det vara mer troligt att det är fylgjur som anses, då vården liksom denna har en 

beskyddande funktion. Ödestro bör rimligen kunna fortleva även om denna inte 

knyts till en specifik själsaspekt. 

Utöver detta beskriver Werle själen, såsom den tolkats i svensk folktro, som 

(varande eller boende i) antingen blod, nackkota eller andedräkt. Detta är värt att 

beakta i det att en föreställning om flera själsaspekter innebär att även dessa 

föreställningar kan samexistera. Dock bör påpekas att det som omnämns är själen, 

i singular bestämd form, vilket utifrån vad jag kan bedöma troligen beror på 

kristendomens påverkan. (Werle 2010, s. 49, 73, 79-81). Det går inte att utesluta 

att det även kan bero på att olika lokalt förankrade trosföreställningar varit 

gällande, men Werle återger historier från samma landsdelar som talar om 

andedräkten och blodet som själ/själsboning. Werle skriver att det i somliga 

områden fanns en tro på att själen satt i en nackkota, men de konkreta exempel 

hon ger härstammar samtliga från Östergötland  (Werle 2010, s. 49-81). Blodets 

betydelse går igen även i äldre källor, där bland annat blandande av blod, under 

den rit som kallades att 'gå under jordens smycke', bildade det starka band två män 
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emellan som kallades just blodsbrödraskap, vilket kan betyda att tron på blodet 

som en själsaspekt fanns redan under förkristen tid (Näsström 2002, s. 175). Här 

bör dock noteras att blodet, och möjligen även andedräkten, framförallt 

representerar livskraft (Werle 2010, s. 54-58). 

När en människa var nyfödd eller låg för döden ansågs denne enligt Werle 

kunna se sådant som undgick andra, samtidigt som dessa tillstånd mellan en 

tillvaro och en annan också gjorde människan sårbar (Werle 2010, s. 99-102). 

Tanken att födsel och död är övergångar från en tillvaro till en annan är inte svår 

att förstå, varför jag finner Almquists bedömning av gengångaren, vilken jag 

återgav i Tidigare forskning, vara särskilt intressant. Ordet hon väljer för att 

beskriva den odödes roll är 'numinositet', vilket betyder att döden inte enbart 

förvandlat individen, utan även fått denne att utvecklas till något högre (Almquist 

1984, s. 32-33). Om den döde verkligen har uppnått ett högre stadium, eller om 

denne helt enkelt övergått från en tillvaro till en likvärdig eller rent av en sämre 

sådan, enligt svensk folktro finner dock själv jag svårt att avgöra utan att blanda in 

föreställningar av tydligt kristen härstamning. 

En tydlig uppdelning av delarna kropp, själ och ande är vad Werle, 

sammanfattat, återger angående den under kristen tid gällande föreställningen om 

de delar som utgör en människa. Detta är anmärkningsvärt då hon är tydlig med 

att denna kristna tredelning inte är den uppfattning hon sett utifrån sina studier, 

ens i sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Hon menar sig ha funnit det i 

någon mån, men utan att det riktigt fungerade med den rådande världsbilden. 

Ordet hon väljer för att beskriva sin uppfattning av situationen är i själva verket 

'förvirring'. En förvirring inom kulturen angående en teologisk förklaring som inte 

fungerar med den etablerade världsbilden. Kulturmötet var alltså så kontrastartat 

att många inte ens så sent som under början av 1900-talet riktigt kunnat ta till sig 

föreställningen. Vissa föreställningar, såsom tron på himmel och helvete, tycks 

dock ha varit lättare att acceptera, möjligen för att dessa givits högre prioritering 

från missionärers och prästers sida (Werle 2010, s. 179-184). Ett mycket talande 

exempel på hur gamla föreställningar levde vidare framgår i Almquists andra 

kapitel: 

 

I korpusanalysen påvisas det nära sambandet mellan individ och samhälle. Den visar 

tydligt att individen inte helt kan skiljas från det samhälle till vilket han hör, utan att 
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han ingår i det som en viktig beståndsdel både såsom levande och såsom död 

(Almqist 1984, s. 24). 

 

Dessa ord är näst intill identiska med vad som tidigare sagts om den förkristna 

trosföreställningen, med dess föreställning om att de döda fortfarande var 

medlemmar i familjen som levde vidare i graven (se Tidigare forskning). 

Werle menar även att: 

 

Under den korta tiden i människan och på jorden finns en möjlighet att särskilja 

själens olika delar och aspekter. Det går däremot inte tiden innan själen får liv i 

moderlivet respektive efter begravningen. Spökena är ett slags andeväsen. Emellanåt 

går det att finna likheter hos dem och människornas själsaspekter (…). Men oftast är 

de ett anonymt kollektiv ute i det okända  tillsammans med alla andra övernaturliga 

väsen. 

Själens inträde till och utträde från den individuella människan sker alltså i 

etapper (…) 

Under sin livstid lever sedan människan med sina olika själsaspekter. 

Sammantagna gör de människan till just en människa och inte till ett annat slags 

varelse (Werle 2010, s.103-104). 

 

Jag vill dock mena att den föreställning om själsaspekter som framställs gällande 

de levande så att säga 'går igen' även vad gäller de döda. Att det inte är samtliga 

aspekter av den avlidne som utgör revenanten står klart, och vilken del eller vilka 

delar som utgör denna tycks variera beroende på omständigheterna, även om en 

variation mellan lokalkulturer naturligtvis också spelar in. 

 

På det hela taget framstår det som att de föreställningar som presenterats om den 

förkristna trosföreställningen mycket riktigt håller måttet, men föreställningen om 

skuggans roll pekar på att det finns mycket som varken bevarats i primärkällor 

eller går att utläsa genom det arkeologiska materialet, men att det överlevt, om än 

sannolikt i modifierad form, genom den muntliga traditionen. 
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Avslutning 

Sammanfattning 

Den själsföreställning som återges ha varit gällande under förkristen tid bland 

germaner i Norden kan lätt uppfattas som märkligt motsägelsefull. 

Föreställningarna om vad som hände den döde efter dennes sista suck tycks gå 

isär. Det finns nämligen både en föreställning om olika dödsriken och dels en 

inställning att liket, draugar, 'levde' vidare i graven. Den döde i graven kunde 

offras till, ett uttryck för förfäderskult. Forskarna Anders Kaliff, Dag Strömbäck 

och Neil S. Price menar dock att även människan enligt fornnordisk tro gick isär i 

döden, att det fanns en föreställning om att människan bestod av flera 

själsaspekter vilka samtliga hade sina egna syften och mål. Dessa aspekter 

identifierar de som fylgjur, den beskyddande frisjälen, hamingjur, den individuella 

turen och möjligen ödet personifierat, hamr, den fysiska kroppen eller en aspekt 

som på annat vis möjliggjorde hamnskifte, hugr, individens tankar och mål samt 

själva essens, och slutligen draugar, den döda kroppen som levde vidare i graven. 

En annan forskare, vid namn Hilda Roderick Ellis, presenterar dock en 

alternativ förklaring. Att de olika beskrivningarna av vad som händer med de 

döda är ett resultat av olika traditioner, vilka är knutna till lokala och/eller 

tidsbundna föreställningar, men att vissa resttraditioner kunde bli kvar även när en 

ny föreställning tar vid. Jag har valt pröva dessa tolkningar, främst Kaliffs mot 

Ellis, genom att ställa dem emot varandra. Föreställningen om att det fanns en tro 

att människan består av flera själsaspekter tycks hålla tätast. Även om det 

tvivelsutan i viss mån även fanns lokala variationer, och traditioner självfallet 

förändras med tiden, tycks dessa faktorer inte ha haft fullt så stor betydelse som 

Ellis menat. 

Detta är vad som framkommit ur vad som i text återgivits om en gammal och 

sedan länge död religion, samt utifrån vad materiella lämningar som kvarstår. Det 

finns dock i detta fall ytterligare ett sätt att spåra upp det förflutna. Genom att 

bortse från element som medföljt kristendomen har jag i den svenska folktron, 

genom böcker skrivna av Eva Carlsson Werle samt Solveig Almquist, funnit 

överraskande välbevarade föreställningar om själen och dess aspekter, ofta nästan 
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identiska med vad som återgivits om den förkristna själsföreställningen. Intressant 

nog har jag här även funnit föreställningar om själsaspekter som inte återgivits om 

den förkristna tron, men vilken likafullt inte har bakgrund inom kristendomen. 

Min avsikt med detta arbete har varit att avgöra om de föreställningar som 

Price presenterat kan anses vara representativa för den faktiska 

själsföreställningen som rådde under förkristen tid i bland germaner i Norden, och 

det jag funnit talar för ett jakande svar. 

 

 

Avslutande reflektioner 

Arbetet med denna uppsats har berikat mig med mer insikt än jag kunnat hoppas. 

Hur mycket sökande över internets landskap, grävande i biblioteks hyllor och 

litterärt vaskande än jag utfört, så har solglimret av kunskapsjuveler likväl 

skymtat bland det i sammanhanget irrelevantas sand. 

Det fanns mindre relevant akademisk litteratur att få tag på, gällande folktro 

om de döda och andra själsbesläktade väsen under kristen tid bland germaner i 

Norden, än jag anat vilket förvånade mig med tanke på hur mycket 

populärvetenskap som finns på ämnet, men den litteratur jag faktiskt fann var 

rikare och mer relevant än jag vågat tro. Utöver att jag lyckats få ihop en C-

uppsats så har jag även lärt mig massor, vilket aldrig är i vägen. 

Efter detta arbete kommer jag nog aldrig kunna tänka på själsbegreppet på det 

simpla och ospecifika vis som jag tidigare gjorde. Jag kan heller inte låta bli att 

fascineras as faktumet att gamla förkristna föreställningar i så hög mån överlevt 

kristendomens inflytande ända till 1900-talets början. Hur mycket som lever kvar 

idag samt i vilken utsträckning, och om den inte längre lever vad detta beror på, 

vore minst sagt intressant att reda ut. Åtminstone i städerna den sydliga halvan av 

Sverige tycks den mer diffusa, jag måste säga mer simpla, kristna tolkningen av 

själen och dess natur ha slagit igenom och ses lätt idag som självklar, men av 

mina källor att döma kan detta inte ha varit för särskilt länge sedan. 
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Bilaga 1 

Begreppslista 

Asar: Ett gudasläkte som dyrkades av förkristna  

nordgermaner. Bland de mer kända asarna är Oden, 

Tor och Tyr. 

Blot: Nordgermanskt offer. 

Dis: En form av kvinnliga andeväsen inom förkristen 

tradition vilka kunde motta offer. 

Draugar: De dödas kroppar, vilka inom förkristen tradition 

ansågs 'leva' vidare i graven. 

Fylgjur: En beskyddande frisjäl inom förkristen tradition. 

Gengångare: En död individ som går igen. Draugar är ett exempel 

på detta. 

Hamingjur: Den själsaspekt som representerade människans tur, 

och möjligen även dennes öde i viss mån, enligt  

förkristen tradition. 

Hamn: Ett ord för skepnad i det gamla svenska 

allmogesamhället. Se Hamr. 

Hamr: Hamn, skepnad. Kan ha hänsyftat den fysiska kroppen 

(se Draugar) eller en ickefysisk  

själsaspekt. Omnämns främst i sammanhang som  

har med skepnadsskifte att göra. Förekommer i  

förkristen kontext, men skiljer sig inte mycket  

från 'hamn' inom svensk allmogekultur. 



  
 

 
 

 

Hel:   Kan betyda dödsriket till vilket de som dog i sjukdom 

  eller ålderdom kom. Kan även hänsyfta dess  

  härskarinna, då båda bar detta namn. 

 

Hugr:   Den aspekt av människan som menades utgöra dennes 

  vilja, strävan  och begär. 

 

Ran:   Ett mäktigt kvinnligt väsen kopplat till havet. Ellis  

  omnämner henne som gudinna. 

 

Sessrúmnir:   Ett dödsrike vilket även är gudinnan Frejas hem. 

 

Själsaspekter:  Inom nordgermansk förkristen själsföreställning  

  framkommer en annorlunda bild än inom den kristna.  

  Enligt en tolkning trodde man på flera separata  

  aspekter som tillsammans utgjorde människan.  

  Exempel på dessa är: Fylgjur, hamr, hamingjur, hugr  

  och draugar. 

 

Skepnadsskifte:  Förmågan att byta fysisk gestalt. 

 

Val:   Se Vård och Fylgjur. Inte att förväxla med det  

  havslevande djuret. 

 

Vaner:  Ett gudasläkte liksom asarna. Kopplade till  

  fruktsamhet och trolldom. Bland vanerna är Njord, Frej 

  och Freja de mest kända. 

 

Valhall:   Ett dödsrike, dit de i strid fallna ansågs komma. 

 

Vård:   En beskyddande frisjäl. Se Val och Fylgjur. 

 


