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Abstract 

In this paper the author has read and compared The Poetical Edda, and Margaret 

Clunies-Ross’ book, Prolonged echoes: Old norse myth in medieval northern society(1998). 

The aim of this paper is to offer alternative interpretations to the ones Clunies-Ross 

has made by drawing on The Poetical Edda and other sources. Margaret Clunies-Ross’ 

interpretations left much unaccounted for by giving one-sided analyses of love, 

marriage, status and family relations. She simply focused on the female as the one 

who gets undermined in all of these categories. Modin finds that this is a very 

narrow perspective of the gender dynamics in Norse mythology, especially after 

reading The Poetical Edda. She is not alone in her opinion. There is much evidence that 

contradicts Cluines-Ross’ theories which the author of this paper aims to clarify by 

offering new perspectives on these texts. She also gives the reader examples of parts 

in Norse mythology that are not only interpreted differently from Clunies-Ross, but 

also several other authors, such as Catharina Ingelman-Sundberg, Peter Andreas 

Munch, John Lindow et cetera. 
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Kapitel 1- Inledning 

1.1. Bakgrund 

Anledningen till att jag har valt det här ämnet är att jag efter att ha läst Margaret Clunies-Ross 

bok har uppmärksammat hur hon har valt att tolka dessa myter. Hon framställer kvinnans roll 

i det fornnordiska samhället och -mytvärlden, som underordnad mannen. Detta tar hon upp på 

ett flertal områden som; det äktenskapliga området; det sexuella och fertila planet och; det 

funktionella planet.  

 

När det kommer till äktenskap så tar hon upp sådant som att kvinnan inte hade rätt att gifta 

ner sig i status, och inte heller med vem hon ville. Ett exempel på detta är den förbjudna 

relationen mellan jättar och gudinnor. På det skapande och sexuella planet så visar hon på 

detta med ett förminskande av kvinnans roll i skapande och sexualitet som in- eller 

underaktiv. När det gäller funktioner så är gudinnornas roller inte särskilt beskrivna i hennes 

bok, utan nämns mestadels i förbifarten, och vissa viktiga roller som dessa mytologiska 

kvinnor har, och som jag har hittat mycket om, bör tas upp då dessa tydligt skulle kunna visa 

hur kvinnans status faktiskt såg ut i hierarkin. Frigg, Odens hustru, är en av de största 

gudinnorna och står ständigt vid sin makes sida i form av råd, tröst och liknande. Och Idun, 

som ni ser på framsidan, hade den viktiga uppgiften att ge odödlighet till gudarna med sina 

gyllene och livsgivande äpplen.  

 

Något annat som jag kommer att ta upp är den bristande kunskap vi har om gudinnornas 

härstamning och om hur detta lätt skulle kunna tolkas som att kvinnans status, precis som 

Clunies-Ross har tolkat, är underordnad, men som jag samtidigt anser inte bör tolkas direkt 

som sådan om man väger in de andra material som finns att hämta om dessa. 

 

Margaret Clunies-Ross’ perspektiv har sina brister, både i det att hon inte förklarar sin 

ståndpunkt mer ingående och att hon inte ger fler perspektiv än sina egna. Det hon i sina 

analyser poängterar är en väldigt negativ syn på gudinnor och deras olika roller i den 

mytologiska världen. Jag påstår förstås inte att den fornnordiska religionen är helt 

kvinnovänlig, men man bör se över alla de material som finns att tillgå i ämnet samt i största 

möjliga mån väga dessa mot de sociala relationer och trosuppfattningar som fanns i samhället, 

innan man bildar sig en uppfattning om något så viktigt som genusdynamik i den sociala 

strukturen.  
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Jag ska först läsa Den Poetiska Eddan, en av de viktigaste källorna från det fornnordiska 

samhället, och undersöka hur man talar om kvinnors och mäns funktioner i det sociala 

samspelet. Är de lika mycket värda? Hur mycket utrymme får de i texten och vilket av könen 

framträder synbart mer än det andra, och varför? Detta har jag gjort genom att framför allt 

fokusera på kvinnan i hennes äktenskapliga roll och i den sociala strukturen. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Det jag ska göra är att undersöka de faktiska texterna i Den Poetiska Eddan och jämföra dessa 

med de analyser som Margaret Clunies Ross har gjort av dem i sin bok. Till detta ska jag ta 

upp min egen analys i förhållande till Clunies Ross tolkningar, i syfte att visa att det finns 

utrymme för olika tolkningar och perspektiv som alla kan ses som lika legitima.  

Det fokus jag kommer att ha är kvinnans sociala status när det gäller äktenskapsutbyte och 

sexualitet, samt de betydelsefulla roller de har. Då det här är ett stort ämne så har jag valt ett 

särskilt område. Jag har valt att fokusera på de kvinnliga gudomarna och de 

äktenskapsrelationer som sker bland dessa, och kommer därför inte att koncentrera mig på 

relationer utanför denna kategori, som inte innefattar en gud eller gudinna, och som alltså 

utesluter relationer mellan enbart jättar, människor eller andra varelser. Denna avgränsning 

har jag valt då jag är väldigt intresserad av hur kvinnans roll och funktion presenteras i den 

norröna mytvärlden och har reagerat på hur lite information som ges om gudinnornas 

släktlinjer.  

 

Hur kan man alternativt tolka de norröna myternas syn på kvinnan och hennes sociala 

funktion i förhållande till Margaret Clunies-Ross’ analyser? Med de norröna myterna menar 

jag de myter som presenteras i Den Poetiska Eddan, och med kvinnans sociala funktion så 

menar jag hennes roll som moder, krigare, syster, dotter, skapare, fru och så vidare.  

Jag vill visa att det finns flera möjliga tolkningar att ta hänsyn till. 

 

1.3.Tidigare forskning 

De ämnen som tidigare forskning har fokuserat på är kvinnans funktioner i samhället och de 

arbetsuppgifter som kvinnor och män innehar i vardagslivet, som Catharina Ingelman-

Sundberg i sin bok Forntida kvinnor (2004), vilken koncentrerar sig mer på arkeologiska fynd 

i stället för de mytologiska rollerna. Andra artiklar i ämnet tar upp andra aspekter av detta, 
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som till exempel Gunnells artikel Origins of drama in Scandinavia (1995) som tar upp rituella 

dramer; Judith Jesch’s artikel Women in the viking age (1991), som tar upp könsrollerna 

baserade på gravfynd; Slupecki (2011), Davidson (1993), Munch (1926) legender och olika 

tolkningar av mytologiska händelser och deras symbolism, som till exempel ragnarök.  

Andra författare skriver överskådliga lexikon i ämnet som endast kortfattat förklarar olika 

begrepp eller varelser, som Daly’s Norse Mythology A to Z (2010). Vissa författare skriver 

väldigt ingående om religionen och dess avtryck på samhället, som John Lindow har gjort i 

sin text Norse Mytholology: A Guide To Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs (2001) där han 

koncentrerar sig på alla invånarna i samhället i sin helhet, utan att framhäva kvinnan och 

hennes olika roller, som jag ämnar göra i denna text. 

 

1.4. Material 

De material som jag har valt att utgå från är framförallt Den poetiska Eddan, i Björn 

Collinders översättning (1964), och Margaret Clunies-Ross bok Hedniska ekon översatt av 

Suzanne Almqvist (1998). Till de analyser som jag gör av Den Poetiska Eddan och Hedniska 

ekon så kommer jag att använda mig av ett antal artiklar för en bra grund och för en bättre 

förståelse av olika tolkningar, vilka är: 

 

Catharina Ingelman-Sundbergs bok, Forntida kvinnor (2004), för att ha en bättre grund att stå 

på och för att kunna ge ett flertal alternativ till olika perspektiv och olika sorters analyser, med 

fokus på kvinnans roll på de olika planen i samhället, som husmor, fru, resenär, sejdare, 

drottning och så vidare.  

 

De artiklar som jag också kommer att använda mig av är artiklar av Peter Andreas Munch, 

som behandlar mytologin och de varelser som ingår i den, John Lindow, som mestadels tar 

upp olika uppfattningar om gudarna och hur dessa syns på arkeologiska fynd, Kathleen 

N.Daly, som skrivit mer av en ordbok i ämnet, Terry Gunnell, som fokuserar på religiösa 

ritualer i Skandinavien, Judith Jesch, som koncentrerar sig på kvinnan under vikingatiden och 

vad man kan nå fram till angående hennes roll med hjälp av gravfynd, Leszek P. Slupecki, 

som behandlar ämnet vaner och deras relation till ragnarök, Senni Timonen, som skriver om 

sexualsynen i kalevalasånger, och Hilda Ellis Davidson, som skriver om äldre 

trosuppfattningar av norrön religion.  
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Alla dessa författare har skrivit bra och omfattande arbeten, som tar upp helt olika saker, och 

där man kan hitta mycket som är relevant för just detta arbete men som vilka saknar en 

jämförelse av kvinnan i samhället och kvinnan i mytvärlden. 

 

1.5. Metod 

1.5.1. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

Jag ska använda mig av en deduktiv ansats. Detta innebär att jag först utgår från de analyser 

som Margaret Clunies-Ross har gjort i sin bok, och prövar sedan hennes tolkningar och 

hypoteser mot mina egna, som jag har kommit fram till genom att läsa Den Poetiska Eddan 

och tolkningar av andra författare. 

Min metod är kvalitativ då mitt syfte är att förstå hur folk på den tiden såg och trodde på 

mytologin samt på hur den reflekterades i samhället genom att läsa ett begränsat antal källor. 

Detta gör jag genom att tolka de utvalda texterna, inte väga den mängd av texter som säger en 

sak mot andra texter som säger något annat, som en kvantitativ metod kanske skulle ha gjort. 

Min ståndpunkt är en hermeneutisk sådan, där jag läser texterna och ser till de 

tolkningsmöjligheter dessa ger samt den betydelse de troligtvis kan ha haft för 

religionsutövarna. Detta gör jag utifrån de texter som finns om religion och historia samt de 

arkeologiska fynd som man har funnit från perioden då dessa myter var relevanta. Den 

hermeneutiska ståndpunkten gör det möjligt att förstå de olika tolkningar och förändringar i 

deras betydelser som har gjorts med hjälp av muntlig tradering och nedskrivning under en 

lång tid och som har färgats och ändrats i sin historiska och geografiska kontext.  

 

1.5.2. Kritisk granskning av metod 

Då jag inte utgår från första hands-källor så finns det alltid problem på metod-planet, då jag 

utgår från gamla och kanske otillförlitliga källor. I detta fall så handlar det om ett flertal 

vetenskapliga artiklar i ämnet som har författats under det senaste århundradet samt Den 

Poetiska Eddan, vars ursprungliga författare är okänd, i en ny översättning. Dessa analyser är 

väldigt beroende av de som har skrivit ner historierna samt de ordval som de har valt för att 

beskriva olika händelser och sagor, samt deras egna tendenser åt det ena eller det andra hållet. 

Jag  har varit tvungen att ta mina egna eventuella tendenser, som en skandinavisk kvinna som 

alltid har varit passionerad av genusfrågor, i beaktande och fått arbeta extra med att hålla mig 

så neutral och långt ifrån dessa tendenser som möjligt för att kunna göra en objektiv analys. 

Något som underlättar på det planet är dock att jag har valt ett genusperspektiv, som 

underlättar fördjupningen då jag har ett tidigare intresse för detta, och analyserar en religion 
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som en gång var gällande i det land som jag lever och är uppvuxen i. Detta skulle förstås 

kunna försvåra objektiviteten för mig, men jag har valt att ge alternativa tolkningar till 

Margaret Clunies-Ross, en kvinna vars analyser jag anser har gjorts ur ett alltför starkt 

genusperspektiv med fokus på de fornnordiska gudarnas dominans över gudinnorna, och mitt 

fokus är att ge en mer neutral genustolkning än just hennes. Jag gör mina tolkningar som en 

kvinna som är en produkt av just det skandinaviska samhället och som har fått ta del av nyare 

genusstudier som inte fokuserar enbart på den kvinnliga underordningen utan ser på 

maktstrukturen i övrigt. 

 

1.6. Avgränsningar 

De avgränsningar som jag har att ta hänsyn till är att begränsa mig till kvinnans status på 

områden som äktenskap, sexualitet, funktion och släktskap. Jag kommer att försöka utgå från 

så tillförlitligt material som möjligt, och sålla bort allt som inte har relevans för min analys, 

även om det är intressant. En annan sak som jag ämnar att göra är att hålla mig till 

gudavärlden och de äktenskapsutbyten som sker. 

 

1.7. Problem 

De problem som man kan stöta på med det val av metod som här kommer att användas, den 

kvalitativa, är risken att blanda ihop mina egna tolkningar med andras och inte vara tillräckligt 

klar med dessa, samt svårigheter med att vara självkritisk mot de egna resultaten och 

analyserna. Man måste även vara medveten om att man inte läser de fornnordiska 

originaltexterna i sin ursprungliga form, och det faktum att det kan ha försvunnit viktiga saker 

i översättningarna som kan förändra hela texters betydelse. Samtidigt måste man dock vara 

noga med att arbeta med det som man faktiskt har tillgång till. Tillförlitligheten hos de källor 

som man använder i arbeten som behandlar nordisk mytologi är oftast låg då det inte finns så 

mycket bra litteratur och material i detta ämne, och allra minst från den perioden då man 

dyrkade dessa gudar. Skälet till detta är framför allt att det är svårt att hitta en objektiv 

utomstående källa från den tiden då de som skrev oftast var kristna, som till exempel Adam av 

Bremen. Dessa författare var framför allt män som kom från rika familjer och hade en bra 

utbildning, och som troligtvis var blinda för de lägre ståndens levnadsvillkor. De flesta av 

författarna till de norröna texterna var dessutom oftast utomstående iakttagare, med färgade 

observationer, som Ibn Fadlan, som skrev om sina möten med vikingar på 900-talet. Adam av 

Bremen, som nämns ovan, skrev om vikingarna ur ett kristet och tyskt perspektiv på 1000-

talet. Tacitus, under det första århundradet efter Kristus, skev ur ett romerskt perspektiv och 



 

6 
 

skrev inte ner sina egna erfarenheter av de germanska stammarna utan nedtecknade det han 

hört från andra resanden som kommit i kontakt med dessa stammar på ett eller annat sätt. Den 

Poetiska Eddan är det närmaste vi kan komma den fornnordiska religionen, men vi vet dock 

inte vem som har författat den, och tydligt är att man redan hade kommit i kontakt med 

kristendomen, något som syns på ett citat i Den Poetiska Eddan som lyder: 

 

Detta är den åttonde, om du utomhus hinns 

av natten på nedmörk väg: 

måtte du icke få men och skada 

av en kristen död kvinna! 

(Groas Galdrar,13)1 

  

  

                                                           
1 Den Poetiska Eddan, övers. Björn Collinder(Uddevalla,1964),159. 



 

7 
 

Kap 2 Jämförande analys 
Något som man tydligt märker, när man läser olika författares och forskares texter i ämnet, är 

att dessa författare skriver om sina uppfattningar av den mytologiska hierarkin utan att ta 

hänsyn till det dåtida samhällets struktur, där kvinnan tydligt hade en framträdande roll på ett 

flertal områden, som husmoder, livspartner, prästinna och liknande. Till exempel så kan de 

ibland göra detta genom att bunta ihop helt olika religiösa texter med liknande texter från ett 

helt annat geografiskt område, som om de delar samma trosuppfattning, trots att de kan vara 

helt olika, både till mytologi och samhällsuppbyggnad. En religiös text från Island skiljer sig 

troligtvis väldigt mycket från en svensk text. Något som även kan ses på arkeologiska fynd. 

 

Vi har funnit att kvinnan hade viktiga roller som ritualförrättare, speciellt i kulten runt 

fruktbarhetsguden Frej, som gydja, en kvinnlig präst som hade en ibland större roll än 

prästerna,2 eller som husmodern som utförde religiösa ritualer i hemmet, även dessa oftast 

tillägnade guden Frej, ett annat exempel på kvinnans roll i det religiösa livet.3 

Många offer utfördes också tillägnade ljusalverna, för att be om hjälp vid en ritual utomhus, 

och enligt Kathleen Daly´s Norse Mythology A to Z (2010) så fick Frej Alfheim i gåva av de 

övriga gudarna.4  

 

Här ser vi att fruktbarhet och dess gudar hade en central roll för dåtidens religiösa, inte så 

otroligt med tanke på hur beroende man var av åkerbruk och liknande. Runt Frejs kult syns 

hans syster, Freja, än mer tydligt. Hon var en väldigt populär kärleks- och 

fruktbarhetsgudinna, ofta omtalad för sin sexualitet, vars uppgift var att bland annat beskydda 

gravida vid deras nedkomst.5 Vanadis, som Freja även kallades, dyrkades i Uppsala, ibland 

vid sidan av sin bror, Frej, tillsammans med de kvinnliga naturkrafter som även hedrades i 

samhället som diser. Detta tar Davidson och Lindow upp när de skriver om de olika 

kultplatserna i Uppsala, tillsammans med ett flertal andra författare som inte har undgått dessa 

två vanagudars betydelse för det fornskandinaviska samhället.6  

                                                           
2 Catharina Ingelman-Sundberg, Forntida Kvinnor,(Stockholm:Prisma,2004),128-129. 
3 Kathleen N.Daly, ”Norse Mythology A to Z”,(New York: Chelsea House, Infobase Publishing,2010),2 
4 Ibid.,2. 
5 Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor,120-121. 
6 Hilda Roderick Ellis Davidson, ”The Lost Beliefs Of Northern Europe”, i The English musical Renaissance 1860-
1940 (London: Routledge, 1993), 107,113. Catharina Ingelman-Sundberg, Forntida 
kvinnor,(Stockholm:Prisma,2004),120. John Lindow, Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and 
Beliefs: A Guide to..(2001),7. 
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Margaret Clunies-Ross tolkar kvinnans sociala status som underlägsen mannen i mytologin. 

Detta gör hon genom att ta upp att kvinnan inte får välja en make ur en annan status än sin 

egen, eller högre. Här fokuserar Clunies-Ross på det faktum att kvinnan inte har rätten att 

välja sig en partner ur vilken kategori hon vill, medan de manliga gudarna fritt tog sig kvinnor 

från olika håll. Alla kvinnor ur lägre kategorier var fria att tas från, till maka eller älskarinna, 

men detta skedde inte i motsatt riktning. Kvinnan skulle bara giftas bort med män från bättre 

eller samma status och hon skulle inte inleda sexuella relationer med män från lägre status, 

som jättar, då detta var förbjudet.7 

 

Ett annat exempel på kvinnans underlägsenhet enligt Clunies-Ross är att hon är fråntagen sin 

aktiva roll i skapelsen. Detta tar hon upp på bristen av kvinnliga skapargestalter.8  

Här vill jag föra fram alternativa tolkningar och perspektiv som bör ses som lika legitima som 

de analyser och tolkningar som Clunies-Ross har gjort om kvinnans status, och som hon har 

gjort utan att utveckla dessa mer ingående eller utan att jämföra med andras tolkningar. 

Detta ska jag göra genom att ta upp kategorierna, kvinnan i äktenskap, sexualitet och 

skapelse, funktion och släkt, var för sig, för att undvika förvirring och för att enklast handskas 

med avgränsningen, så att det blir klarare för läsaren vilka frågor jag svarar på eller tar upp. 

De kategorier jag tänker ta upp nedan är: kvinnans roll i äktenskapet, hennes sexualitet och 

fruktsamhet, hennes olika funktioner och roller samt släktskapshierarkier och –strukturer. 

Jag anser att man bör vara medveten om att de analyser man gör ska utföras med god 

kännedom om det omgivande samhället och dess sociala struktur, utan att rycka texterna ur 

deras kontext, och alltså utan att klumpas ihop med liknande fynd. 

2.1. Den historiska kvinnan- en överblick 

Här vill jag ge er en liten introduktion av hur det historiska samhället kan ha sett ut då man 

dyrkade de norröna gudarna och styrde sina liv i enlighet med dessa. Vi kan framför allt se att 

kvinnan var den som styrde och ställde i hemmet. Hon hade hand om husets nycklar, hon höll 

pli på barn och tjänare, hon såg till att mannen kom hem till ett rent hem med nylagad mat och 

hon följde ibland med honom på reseexpeditioner av olika slag.9 Hon höll även i religiösa 

högtider och ritualer i hemmet skapade allianser med andra familjer genom giftermål och 

hade hand om gästabud och liknande.10 Dessutom begravdes hon även med sina personliga 

                                                           
7 Clunies-Ross, Margaret, Hedniska ekon, 122,130,120. 
8 Ibid.,224. 
9 Jesch,Judith, Women in the Viking age,(The Boydell Press, Woodbridge,Suffolk: 1991),35-36. 
10 Daly, Norse mythology A to Z, 2,20. 
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ägodelar, där mycket finns att hämta kännedom om kvinnans liv från.11 Hon bar i vissa fall 

vapen och stred när det behövdes, hon kunde inte tvingas till giftermål och hon kunde 

dessutom skilja sig om mannen behandlade henne otillbörligt eller rent av våldsamt, för att så 

skiljas åt, få med sig det som tillkommer henne i form av hemgift och en del av den 

gemensamma inkomsten och sedan vara fri att söka ett nytt parti.12 Hon kunde även leva ett 

gott liv som frilla, älskarinna, med egna egendomar och en status jämställd den som hustrun 

hade.13 Den historiska nordiska kvinnan ansvarade inte bara för hem och barn, utan ansvarade 

även för ett flertal runstenars tillblivelse, bland annat för att hedra medlemmar i sin familj14. 

Hon hade dessutom ett flertal kvinnliga förebilder att leva sitt liv efter, och några av dessa är 

Freja, Frigg, Siv med flera.15  

                                                           
11 Jesch, Women in the viking age,12,14,29. 
12Ingelman-Sundberg, Catharina, Forntida kvinnor, 88,49,55,60-62. 
13Ibid., 58-60. 
14 Ibid., 81-86. 
15Ibid., 118-123. 
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2.2. Kvinnans äktenskapliga roll och status 

Clunies-Ross väljer att uttrycka sig negativt om kvinnans äktenskapliga status där hon endast 

verkar fokusera på kvinnan som mannens egendom16. När hon talar om äktenskap så talar hon 

om lämpliga och olämpliga partier för giftermål, samt att dessa helt beror på släkt, status, 

egenskaper, som till exempel sexualitet, och fiendskap. Hon tar även upp kvinnobyten som ett 

argument för kvinnans underordnade status på äktenskapsmarknaden. 

 

-Clunies-Ross skriver att de eventuella äktenskapen som ska ingås måste ske under vissa 

termen. En av dessa är släktskap. Med detta menar hon att man noga undvek incestuösa 

förbindelser, som där hon skriver när att det kom till valet av make så skulle gifta sig med 

män man inte var släkt med. Något som troligtvis kan ha sin bakgrund i lagen som vanerna, 

den rivaliserande gudaskaran till asarna, som ligger under dem i hierarkin, var tvugna att följa 

om att inte gifta sig med andra vaner. Margaret Clunies-Ross skriver om detta att vanarna fick 

gå med på att söka partners utanför sin grupp när de ingick fredsfördraget med asarna. Här 

citerar hon: 

Men det var förbjudet bland asarna att leva tillsammans när man var så nära släkt 

(NK s 27)17 

Clunies-Ross visar här att det i vanernas fall måste vara accepterat för dem att gifta sig med 

jättinnor, då Frej och Njord, som utgör de enda kända vanamän vi vet namnet på, inte får gifta 

sig med andra vaner då de är för nära släkt. Och inte heller med asarna som är för bra för dem. 

De måste då tillåtas att gifta sig med jättinnor trots sin gudastatus då de inte har en fru att 

hämta i sin egen värld.18  

 

Man bör kolla närmre på de olika tolkningsmöjligheter detta ger då förbunden mellan jättar 

och gudar sker oftare än förväntat, inte endast av nödtvång och inte endast mellan vaner och 

jättinnor19. Visst kan detta självklart vara en anledning till de accepterade äktenskapen mellan 

vaner och jättinnor, men även andra förbindelser mellan gudar och jättar sker, av fler 

anledningar än just släktskapsfrågan. Till exempel så giftes Skade, jätten Tjatses dotter, bort 

med Njord, Frejs far, då gudarna var tvungna att gottgöra henne efter att ha dödat hennes far, 

något som hon av egen kraft for till Asgård och krävde.20 Eller varför inte gifta bort henne 

                                                           
16 Ibid., 109. 
17 Clunies Ross,Hedniska ekon,118. 
18 Ibid.,118-120,123. 
19 Clunies Ross, Hedniska ekon, 122,118. 
20 Ibid.,284. 
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med en av de mindre gudarna? 

 

-Det viktigaste var även att de makar som valdes skulle ha tillräckligt bra status och 

ekonomisk trygghet för att kunna ta hand om den tilltänkta fästmön, passandes hennes sociala 

status, speciellt då de i sin tur skulle ge kvinnan en hemgift21.  Detta förklarar hon som att 

brudpar måste ha befunnit sig inom samma status då båda ska kunna utbyta gåvor av liknande 

värde, något som absolut skulle kunna stämma22.  

 

Även om det är så att kvinnans status ska beaktas, så händer det att kvinnan gifter ner sig 

såväl som upp sig och även förbindelser mellan gudavärlden och människorna skedde, som 

Freja med sin älskare Ottar, Heimdall som vid namnet Rig skapade de tre stånden: träl, 

friborne och högborne, genom att ligga mellan tre olika par och således lämna dem befruktade 

med Träl, Karl och Jarl23. Det är dock inte befängt att föreställa sig att de äktenskap som sker 

inom samma status bäst kan ta hand om varandra som orsaken till statusgiftermål, och kanske 

skulle detta kunna vara svaret på att jättar och asar inte skulle gifta sig. Ett känt faktum när 

man läser myterna är att jättarna oftast var väldigt rika och kanske kunde eller ville inte asarna 

ge så höga brudgåvor med sina asynjor till det redan rika, om inte rikare, jättehemmet? 

 

En annan anledning till att det äktenskapliga förbundet mellan gudar och jättar ogillades är, 

förutom status, sexualitet och den ständiga fejden mellan dessa grupper.  

 

Margaret Clunies-Ross skriver om hur Jättar ständigt blir dominerade av asarna. Både när det 

gäller kvinnoutbytet, där asar tar jättinnor utan att ge jättarna sina kvinnor i gengäld. Clunies-

Ross ser jättars åtrå efter gudinnor som deras sätt att ”undergräva det sociala systemet”24, där 

det alltså inte handlar om känslor, utan snarare om en maktkamp mellan gudar och jättar, där 

kvinnorna ej åtrås för sin egen skull, utan för det de för med sig. Sedan är det tydligt att just 

de manliga gudarna inte har några förbehåll när det gäller att ingå sexuella relationer med 

jättinnor, något som hon förstärker.  

 

Det finns, trots ogillandet av just förbindelser mellan gudar och jättar, ett flertal texter som tar 

upp sexuella förbindelser mellan gudar och jättar, gudinnor som ter sig till jättar och gudar 

                                                           
21 Ibid., 111. 
22 Ibid., 112. 
23 Den Poetiska Eddan, 140,147–153. 
24 Clunies-Ross, Hedniska ekon,132. 
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som ter sig till jättinnor. Jättinnan Gerd gifte sig med vanaguden Frej, efter att ha hotats med 

olika negativa följder av att avböja dennes frieri, av hans privata Hermes, Skirne. Men det 

verkar faktiskt i Skirnesmål som att Frej faktiskt vill ha Gerd, inte bara av nöd utan på grund 

av åtrå25. Frejs far, Njord, gör samma sak och gifter sig med jättinnan Skade, dock inte på 

grund av en häftigt uppflammande kärlek utan efter att hon krävt en gud till make efter att 

asarna tagit hennes fars liv26. Även Odens egen mor var en jättinna vid namn Bestla. Detta 

förklaras som att det i de första generationerna var okej att gifta sig med jättinnor för gudarna, 

då inte så många andra fanns att tillgå, och även Frigg, Odens fru, ses av vissa som en 

jättinna, eller åtminstone av jättinneätt27. Något som inte är helt osannolikt då vi inte vet var 

hon kommer från. De idéer som finns kring gudinnornas ursprung är att de första gudinnorna 

kanske var jättinnor men blev asynjor då de gifte sig med gudarna, och därefter suddades 

deras jätteblod bort för att kunna skapa en helt ny släkt med män och kvinnor. Det skulle 

kunna vara så att asynjorna tillhör alvernas skara då ingen av dessa verkar ha någon bakgrund 

att luta på i form av släktled, och då alver vid ett flertal tillfällen omnämns som närvarande 

med asarna, dock utan att bli uppräknade vid namn, både i Skirnesmål och i Lokesträta. Gerd 

säger till Frejs budbärare att ingen av dessa, som det står i Den Poetiska Eddan, i inledningen 

till Skirnesmål ”..vill att vi skola vara i lag”28 och inledningen till Lokesträta börjar med att 

ta upp att ”där voro många asar och alver”29. Även om vissa av dessa asynjor kan ha 

jättehärstamning, vilket inte är så konstigt då jättar skapades innan gudarna enligt Eddan, så 

kan vi ändå inte fastslå att så är fallet på grund av bristande källor i just detta ämne30.  

 

Inte bara manliga utan även kvinnliga asar tydde sig till jättar för älskog, som Gefjon som ska 

ha fått fyra söner med en jätte och som i en annan sägen ska ha stulit en bit av Skåne från 

kung Gylfe med hjälp av dessa söner31. Alltså måste man inte nödvändigtvis tolka det som att 

endast män tog sig friheter över gränserna för tillåtna äktenskap. Guden Lokes mor, Laufey, 

ska ha varit en gudinna som låg med en jätte vid namn Farbaute32. Lokes ondska ska ha en 

förklaring i just det att hans far var en jätte, och som vi vet så räknade gudarna den dominanta 

genen på fädernet, som alltså i Lokes fall var den ”sämre” genen från jättefadern, och således 

                                                           
25 Den Poetiska Eddan, 91–92, 94–96. 
26 Ibid., 144. Clunies Ross, Hedniska ekon, 284. 
27 Ibid., 115,55,69. 
28 Den Poetiska Eddan, 92. 
29 Ibid., 110. 
30 Clunies Ross, Hedniska ekon, 118,115. Den Poetiska Eddan, 43. 
31 Clunies Ross, Hedniska ekon, 122–123. 
32 Ibid., 77,210. Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, 28. 
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den starkare av hans gener33. Loke i sin tur låg samman med bland annat Angerboda, som han 

avlade Hel, underjordens gudinna/väktare, med34. Han blev dessutom mor till Odens 

åttabenade häst, Sleipner, genom att ligga med hingsten Svadilfare, vars ägare höll på att 

bygga en mur runt Asgård, under tidsbegränsning, i ett vad mot gudarna som höll på att 

förlora till honom. Därför fick Loke förvandla sig till ett sto för att distrahera jättens häst så 

att han inte skulle hinna med bygget i tid.35  

 

Även Tor är ett bra exempel på ett resultat av en allians mellan Oden och jättinnan Jord, och 

fick dessutom själv en son med jättinnan Järnsaxa, innan han gifte sig med gudinnan Siv36. 

Trots att Margaret Clunies-Ross tar upp ogillandet av intima allianser mellan jättar och gudar 

så händer det upprepat, och man försöker dessutom övertala Freja att gifta sig med jätten 

Trym, i utbyte mot Tors hammare, Mjölner, i Trymskvädet.37 Det här skulle nog Clunies-Ross 

förklara som så att Freja är en av vanagudarna och inte en asynja, och således lägre ner i 

hierarkin, men även som så att Tors hammare är betydligt viktigare än henne. Något som hon 

däremot inte lägger fokus på här är att Freja vägrade, att hon inte lät sig giftas bort.  

 

Vred vart Freja och fnyste så 

Att asars boning bävade under dem, 

Brisingasmycket brast och föll av: 

”Måttlöst karlgalen kunde du kalla mig 

Om jag ginge med dig till Jotunheim.”(Trymskvädet,12)38 

 

Det faktum att jättar sägs ha en extremt stor sexuell aptit skulle kunna vara en anledning till 

att gudarna kanske var oroliga att detta skulle fördärva deras kvinnors hälsosamma 

sexualsyn39. En sexualsyn som ofta benämns i Kalevala-sånger, något som Senni Timonen tar 

upp i sin artikel Obscene Kalevalaic Songs. Timonen tar där upp att sexualiteten var ganska 

väl ansedd på äktenskapsområdet, där kvinnans sexuella kraft sågs som något heligt men 

                                                           
33 Clunies Ross, Hedniska ekon, 323. 
34 Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, 37–38. 
35 Daly, Norse Mythology A to Z,(Chelsea House,Infobase Publishing: New York,2010),5-6. 
36 Clunies Ross, Hedniska ekon, 69,122. 
37 Den Poetiska Eddan,122-123. 
38 Ibid.,122. 
39 Ibid., 114. 83 
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samtidigt förödande, och alltså något som bör respekteras40. Denna sexualitet kan mycket väl 

vara något som Freja fick personifiera, då hon stod för både döden, sexualiteten och 

fertiliteten. Hon ger fruktsamhet, hon kan straffa med sjukdom och olycka, och kan av många 

ses som en dödsgudinna. Hon är dessutom inte en främling för utomäktenskapliga 

förbindelser såväl som äktenskapliga sådana. Och det inte bara inom sin egen gudakategori, 

utan även med män som bland annat Ottar, som var en mänsklig hövdingason, samt diverse 

rykten om lössläppthet bland jättar, gudar och så vidare41. Något som jag kommer att utveckla 

under sexualitet- och skapelseavsnittet. 

 

Margaret Clunies-Ross är otillräcklig i hur hon talar om kvinnans äktenskapliga roll, då hon 

inte tar upp de olika delarna av detta. Bara det faktum att hon inte har gett hustrun ett eget 

avsnitt i sin bok där hon tar upp det är skäl nog att förstå det som att den sågs som 

förminskad. En annan sak som Clunies-Ross tar upp som argument för kvinnans lägre status 

är kvinnobyten. Detta skedde ofta i det nordiska samhället, både med hustruns medgivande 

och utan. Margaret Clunies-Ross tar upp samhällen där kvinnans röst fick sin plats och där 

hon hade mycket att säga till om på äktenskapsmarknaden, men hon fokuserar dock på att 

detta, om så skedde, mestadels hände inofficiellt och att det snarare var ett undantag än en 

regel i ett samhälle där kvinnan oftare trycktes ner än blev upphöjd42. Hon poängterar här 

kvinnan som en ägodel som kan passas runt mellan olika män. 

 

Kvinnan i den norröna mytologin kan ha flera betydande roller och av dessa är hennes 

äktenskapliga status en väldigt viktig. Kvinnans del i äktenskapet kan ses både som 

statusbringare, moder, lärarinna i moral för barnens framtida vuxenliv, samt mannens 

rådslagare, med makt över tjänare, barn och hem. Hon tillför mycket till hushållet och får 

även en brudgåva av mannen, som förblir hennes egendom genom äktenskapet och som hon 

får behålla vid en eventuell skilsmässa, som hon har rätt att ta ut om hon blir illa behandlad av 

sin make43. Jesch beskriver kvinnans roll som husmoder med att hon i den rollen var den som 

stannade hemma och ta hand om hemmet och de som ingick i hushållet, medans mannen och 

                                                           
40 Timonen, Obscene Kalevalaic songs i The Retrospective Methods Network Newsletter, vol.3(Folklore 

studies/Dept. of Philosophy, History, Culture and Art studies, University of Helsinki: 
Helsinki,2011),56-57. 
http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMNNewsletter_3_Dec_2011.pdf 
41 Den Poetiska Eddan, kap Hyndla(med den korta Völuspå). 
42 Clunies Ross, Hedniska ekon, 112–113. 
43 Margaret Clunies Ross, Hedniska ekon: Myt och samhälle i fornnordisk litteratur, övers Suzanne Almqvist 
(MediaPrint i Uddevalla AB Uddevalla: Anthropos, 1998), 112. 
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eventuella söner var bortresta på olika sorters expeditioner. I vissa källor, som i de litterära, så 

finns det bevis för att kvinnorna ibland kunde följa med på dessa expeditioner. Något som 

syns på skandinaviska kvinnogravar långt från norden, på föremål i dem såväl som deras 

geografiska läge.44 Det är alltså inte helt självklart att den gifta kvinnans plats alltid var i 

hemmet, även om så faktiskt skedde. Och de var även upphovskvinnor till ett flertal runstenar 

runtom Skandinavien45.   

 

Frigg, Odens hustru, är ett väldigt bra exempel på kvinnan i sin äktenskapliga roll, som fru 

och moder. Hon är den visa frun som Oden ber om råd och vilkens röst har stor betydelse, inte 

bara för Oden utan även för andra46. Hon är även den lojala och starka modern som får alla 

växter att svära på att inte skada hennes son och som alltid strävar efter att medla mellan 

stridande gudar, eller lånar ut sin fågelhamn till andra gudar när de är i behov av det47. Som 

den störste gudens fru så bör hon även vara den största gudinnan, men då Freja ses som den 

främsta bland gudinnorna så kan det vara så att Frigg och Freja är synonymer, alternativt att 

de båda två är Odens fruar48. Denna teori har grund i att Frejas försvunna make hette Od, 

någon som många anser var ett av Allfaderns alla namn49. Faktum är att Oden verkar ha ett 

flertal konkubiner med olika namn, som såklart skulle kunna vara samma person, men det är 

mer sannolikt att han har flera hustrur. Det rör sig trots allt inte bara om några namn utan ett 

flertal som skulle kunna ses som hans fru. Freja ska ha varit gift med en man vid namn Od, 

som inte längre finns hos henne; kanske är han hennes före detta man och alltså är hon kanske 

den första frun; Saga ska möjligtvis dela ett hus med Oden, eller i allafall ha en väldigt intim 

relation med honom då de dinerar tillsammans i Sökkvabäck50; Menglad, en rik kvinna som är 

sin egen härskarinna i Fjölsvinnsmål, som är ämnad att bli Svipdags fru51, och som enligt 

Davidson skulle kunna vara densamma som Freja, och Freja skulle kunna vara samma person 

som Frigg, då de båda verkar vara gifta med Oden, vara de enda gudinnorna som kan flyga 

och som verkar ha liknande karaktärsdrag eller funktioner52. 

                                                           
44 Judith Jesch, Women in the Viking Age,(The Boydell Press: Woodbridge, Suffolk, UK,1991),30,35-36 
45 Ibid.,49-50. 
46 Den Poetiska Eddan, 74. 
47 Clunies Ross, Hedniska ekon, 334–335.Collinder, Den Poetiska Eddan, 114. 
48 Clunies Ross, Hedniska ekon, 121. 
49 Den Poetiska Eddan, 146. 
50 Peter Andreas Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, red Olsen Magnus, övers Hustvedt 
Sigurd Bernhard (New York: The American-Scandinavian Foundation, 1926), 27,28. 
51 Björn Collinder, övers, Den Poetiska Eddan, 2a uppl (Bohusläningens AB Uddevalla: Forum, 1964), 167–167. 
52 Roderick Ellis Davidson, ”The Lost Beliefs Of Northern Europe”, 109; Clunies Ross, Hedniska ekon, 119,85. 
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Det är även så att det ibland skedde mer än ett äktenskap då omgiften, flergiften och 

kvinnoutbyten ofta skedde53. Siv, Tors fru, hade varit gift tidigare och fått sonen Ull och Freja 

hade tidigare varit gift med Od, samt hade rykte om sig att ha ett flertal älskare, varav en av 

dem var människosonen Ottar.  

 

Freja kan, som jag har tagit upp tidigare i det här papperet, vara densamma som Menglad, en 

rik jungfru som ska ha haft en romans med Svipdag, som hon sedan gifte sig, enligt 

Fjölsvinnsmål.54 Om Freja var Menglad så innebär detta att Oden kan ha haft ett flertal olika 

fruar. Eventuellt vid sidan av Frigg, eller som är samma person, som Saga som residerar i 

Sökkvabäck, Freja i Folkvagn,55 och jättinnan Jord, asaTors mor och så vidare.56 

Detta kan man dock endast ponera om, men då det finns så många avsnitt som kan tyda på det 

samma så är det inte helt otänkbart om så vore fallet, och om dessa kvinnor är bihustrur så är 

det inte så underligt att de har egna hem, Saga i Sökkvabäck, Frigg i Fensalar, Freja i 

folkvagn, och inte tvingas att bo under samma tak57. En annan sak som skulle kunna tyda på 

att de är Odens fruar är det faktum att Saga inte har någon make som vi vet om och att Frejas 

före detta mans namn mycket väl pekar i riktning mot Odens håll. Förutom detta så är det 

även så att dessa mytologiska kvinnor hade liknande roller. Alltså skulle man här kunna tolka 

det som att det är möjligt att Oden hade bihustrur, och eventuellt andra gudar också. 

 

Margaret Clunies-Ross lyckas inte med att framhäva kvinnans roller på ett annat sätt än ett 

negativt, som enligt henne syns på bland annat att kvinnan inte får välja sin egen 

äktenskapspartner och dylikt58. Av dessa otänkbara partier har vi jättar. Då dessa är lägre ner 

på hierarkin än gudinnorna, och gudinnorna inte får gifta ner sig, så ses de som ”off-limit”. 

Det hon däremot inte tar upp är att innebörden av att gudinnor inte får gifta sig med jättar inte 

endast kan ses som negativt för kvinnans skull utan kan helt enkelt betyda att kvinnan 

förtjänar en man med samma status som hennes. Som kan ta hand om hennes behov, både de 

sociala och ekonomiska. Alltså kan man enligt mig inte utan vidare tolka reglerna för 

kvinnans roll i äktenskapsutbytet som obetydliga då hon uppenbarligen, i mytologin, tar män 

både här och där, samt är väldigt åtrådd som maka och moder. För både vänner, som Tor, 

                                                           
53 Clunies Ross, Hedniska ekon, 122. 
54 Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, 30; Roderick Ellis Davidson, ”The Lost Beliefs Of 
Northern Europe”, 109; Collinder, Den Poetiska Eddan, 146. 
55 Den Poetiska Eddan,83-84. 
56 Ibid.,121. 
57 Den Poetiska Eddan,47,84. 
58 Clunies Ross, Hedniska ekon, 122. 
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Oden, Frej och så vidare, eller till fiender, som Loke, Trym, Tjatse med flera. Inte bara för sin 

egen skull utan kanske för något hon kan ge dem, som Idun som med sina äpplen som ger 

odödlighet till gudarna59.  

 

  

                                                           
59 Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, 29; Clunies Ross, Hedniska ekon, 131. 
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2.3. Kvinnan som en sexuell,  fertil och ibland queer varelse  

När det kommer till sexualitet har Clunies-Ross mycket att säga. Hon talar mycket om hur 

kvinnan används som ett sexuellt objekt för jättarna i maktspelet med asarna, som vägrar att 

dela sina kvinnor med dem men inte har några förbehåll när det kommer till jättinnorna.60 

Hon talar inte om de kvinnor som omtalas för sina liberala sexliv, som Freja61, istället blir 

hennes fokus på kvinnan som en pjäs. Hennes sexualitet och de barn som sätts till världen 

sprugna ur sexuella relationer har ett syfte. Ett exempel på det är att Loke och Siv ka ha haft 

en sexuell relation, då Loke kommer henne tillräckligt nära för att kunna klippa av hennes 

gyllene lockar. Och det när hon dessutom ligger i sin säng och sover. Detta tror hon är 

anledningen till varför Tor hatar Loke så intensivt, inte på grund av hans jätteblod eller att han 

har klippt Tors frus hår, utan för att ha legat med henne, eller iallafall ha gått in till hennes 

kammare i syfte att göra det.62 Här är Sivs påstådda intimitet med Loke ett skäl till osämja 

mellan Tor och Loke, och inte en relation som står för sig själv. Ett annat exempel, som också 

innefattar Tor, är hur Freja ska överlämnas till jätten Trym, i utbyte mot Tors mandom, hans 

hammare, Mjöllner.63 Clunies-Ross visar här hur mannens sexualitet och ”mandom” går före 

kvinnans. Hon lämnar dock ute det faktum att många gudinnor omtalas för sina sexuella 

förbindelser och det faktum att de ofta vägrar att vika sig efter gudarnas önskemål. 

 

I Eddan finns ett helt avsnitt där Loke beskyller gudinnorna för att vara lösaktiga, i 

Lokesträta64. Han kallar bland annat Idun för karlgalen, Gefjon och Frigg för slampor, Oden 

som omanlig, och beskylls själv för att vara bög av Njord, i försvar för de andra gudarna och 

liknande. Troligtvis med åsyftan till det faktum att Loke födde Sleipner, Odens åttabenade 

häst, efter en rendevouz med hingsten Svadilfare i sin form av ett sto, för att hjälpa gudarna 

att slippa ge Svadilfares ägare, en jätte som kallas jättebyggaren, det han skulle vinna om han 

vann vadet mot asarna65. 

 

När det kommer till äktenskap och sexualitet så har Terry Gunnell uppmärksammat en sorts 

heliga bröllop som skedde i rituellt syfte, som alltså bör kunna tolkas som så att även fria 

                                                           
60 Clunies Ross, Hedniska ekon,132-133. 
61 Ibid.,134. 
62 Ibid., 87–88. 
63 Den Poetiska Eddan,122-124. 
64 Ibid., 110–120. 
65 Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes,4. Den Poetiska Eddan, 112–115,145. Clunies Ross,  
Hedniska ekon,84. 
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sexuella relationer skedde, även om vi kanske inte har belägg för några sådana utanför just det 

rituella planet66. 

 

Man kan nödvändigtvis inte tolka det som att kvinnornas sexualitet var reglerad, eller ens illa 

ansedd, då de trots Lokes beskyllningar blir försvarade av de övriga gudarna, förutom då 

Hyndla beskyller Freja för att låta flera komma inom ”framskörten” på henne.67 Även i 

Catharina Ingelman-Sundbergs bok (2004) skrivs det om den fria sexualiteten i den norröna 

mytologin, och så även vad gäller frillornas, alltså älskarinnornas, status under vikingatiden 

och framåt, även efter kristendomens intåg i landet.68 Hon skriver även om de starka 

våldtäktslagarna som fanns under den tiden, om en man skulle ta sig friheter utöver det han 

var tillåten, där förövaren kunde straffas med döden, någon bit av kroppen eller exil.69 Detta är 

något som inte står att finna i Bibeln, där en man som våldtar en jungfru istället måste gifta 

sig med henne.  

 

Om en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad och förgriper sig på henne och de 

ertappas när han ligger med henne, 29skall mannen som låg med henne ge femtio siklar silver 

till flickans far. Han skall sedan gifta sig med henne, eftersom han har lägrat henne, och får 

inte skilja sig från henne så länge han lever.(5 Mos 28)70 

 

Ett perfekt exempel på de olika uppfattningarna som fanns om kvinnan och hennes värde i 

asatron och kristendomen, enligt mig. Åter igen talar vi om Freja som en kvinna med otyglad 

sexualitet, både som älskarinna till ett flertal män och som vägrar att följa med till Trymsheim 

då hennes redan så dåliga rykte som karlgalen då skulle förvärras. Något som alltså indikerar 

att hon redan har en historia av lössläppthet bakom sig, som även befäster det Ingelman-

Sundberg har sett på lagarna från vikingatiden gällande kvinnans rätt att tacka nej till 

giftermål och så även Frejas rykte som frigjord på det sexuella planet71. Kanske är detta en 

orsak till att jättarna oftast var ute efter Freja, då hennes sexuella aptit bäst matchade deras 

egen? 

 

                                                           
66 Gunnell,Terry , The Origins of Drama in Scandinavia,(D.S. Brewer: Cambrigde,1995),56 
67 Den Poetiska Eddan, 145–146. 
68 Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor,58. 
69 Ibid., 67. 
70 Bibel 2000, http://www.bibeln.se/las/2k/5_mos#q=5+Mos+22%3A19 
71 Den Poetiska Eddan, 122. Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor, 55,120. 
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 Freja har även rykte om sig att ha intima relationer med sin egen bror, Frej, vilket fick 

upphöra i Asgård då de flyttade dit72. Men enligt Slupecki så kan det vara så att Frej och Freja 

föddes i Asgård, och således kan ses som asagudar, till skillnad från sin far, då de är födda 

och uppvuxna i asarnas hem. Detta bör rasera den tidigare teorin om intimitet mellan 

syskonen, om man väljer att hålla med Slupecki om just detta73. En teori som han grundar på 

det faktum att Frej kämpar som asarnas stora kämpe, mot eldjätten Surt i Ragnarök74.  

 

När det kommer till sexuell intimitet och äktenskap mellan nära släktingar är den nordiska 

mytologin något tvetydig. Vaner förvägras äktenskap med andra medlemmar i sin grupp, just 

på grund av att de är för nära släkt med varandra, men samtidigt så sägs Jord, Tors mor, vara 

Odens dotter såväl som fru, Heimdalls mödrar systrar som kan ha blivit befruktade av sin 

gemensamma far, och  vanen Njord beskylls för att ha skaffat barn med sin syster, troligtvis 

innan flytten till Asgård.75 Sexuella relationer av incestuös art förekom absolut bland vanerna, 

enligt Lindow,76 som jag har tagit upp tidigare. Hur ser man då på detta fenomen? Det är svårt 

att säga. Det är tydligt att det i texterna fördöms, men det är även tydligt att det sker, mer än 

en gång. Ska man se det som så att det i vissa fall, då det tjänar ett särskilt syfte, är socialt 

accepterat? Vi vet ju att då sådana allianser har skett i myterna så har de skett av en god 

anledning. Jord och Oden fick Tor, jättedödaren,77 Heimdalls mödrar som fick honom, och 

Heimdalls väldigt viktiga uppgift är att vakta Asgård från jätteinvasioner.78 Incestuösa 

relationer händer alltså, trots förbud eller ogillanden, men kanske är det särskilda syftet i de 

fall som jag har nämnt ovan ett undantag för en sådan regel? 

 

När det kommer till kvinnan i relation till fruktsamhet så tar Clunies-Ross upp de 

uppfattningar som finns om mannens övertagande av fertilitet samt hur forskare och författare 

i åratal har tolkat reproduktionsrollerna. Hon talar om ”tre ideologiska huvuduppfattningar” 

om detta och börjar med kvinnans underordnade roll som ett käril för mannens säd, sedan om 

den andliga reproduktionen som en manlig uppgift och sist, och mest kritiserat, uppfattningen 

                                                           
72 Lindow, ”Norse Mythology:A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs: A Guide to ... , 24. 
73 Slupecki, Vanir and ragnarok i The Retrospective Methods Network Newsletter no.3,(Folklore studies/Dept. of 
philosophy, history, culture and art studies at University of Helsinki: Helsinki,2011),12. 
http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMNNewsletter_3_Dec_2011.pdf 
74 Slupecki, The vanir and ragnarok, 11-12. 
75 Ibid., 51,118; Den Poetiska Eddan, 144,115. 
76 Lindow, Norse Mythology:A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs: A Guide to ... , 24. 
77 Den Poetiska Eddan, 121. 
78 Clunies Ross, Hedniska ekon, 211. 
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om att kvinnan inte ens var barnets mor utan bara en bärare79, och fortsätter sedan med att ta 

upp Hrabanus uppfattning om kvinnans menstruation80. Det hon talar om är hur hon har 

upptäckt liknande teorier i den kristna såväl som den hedniska synen på kvinnans del i 

avlandet, speciellt när det gäller uppfattningen om manligt skapande.81 I Bibeln så står det om 

en manlig Gud som skapar Adam och sedan Eva av honom, i den nordiska mytologin så 

skapar Oden, Vile och Ve människorna, utan kvinnlig hjälp, och Bure, Odens farfar fick barn 

med någon som vi inte vet namnet på och blev således urfadern till asaätten.82 

 

När det gäller fruktbarhet och sexualitet så håller jag inte med om Margaret Clunies-Ross syn 

på mannen som en plundrare av kvinnans fruktbarhet då hon inte tilldelas en aktiv del i 

skapelseprocessen, utan mer som ett käril för mannens skapande. Anledningen till att jag inte 

håller med henne är att hon inte tar upp att detta även kan innebära att mannen i och med detta 

även tar på sig skulden för en eventuell sterilitet såväl som fruktbarhet och att kvinnan med 

detta frias från ansvar såväl som skuld83. Kanske är guden Frej, i sin roll som fruktbarhetsgud, 

ett bevis på just detta då han får saker att växa och frodas. En sak utesluter inte en annan, och 

detta är något som Clunies-Ross behöver öva sig i. Speciellt då det finns bevis för 

fruktbarhetsgudinnor såväl som -gudar i mytologin. Frejas Brisingamen-halsband, som hon 

betalade med sin kropp, till de dvärgar som tillverkat det, är bland annat en amulett för 

födande kvinnor. Freja var en välkänd symbol för sexualitet och åtrå, så henne i roll som 

fertilitetsgudinna är inte alls otänkbar. Det finns även spår efter en äldre gudinna vid namn 

Nerthus som ska ha varit en fruktbarhetsgudinna vars roll liknade Frejas och som även sågs 

som den viktigaste gudomen under den tid hon dyrkades, främst bland de germanska 

stammarna84. Kanske är Freja en senare tids kopia av henne? 

 

Kvinnans roll i hemmet var också den som fostrade barnen på alla sätt och vis, vilket bör 

erkännas. Om det nu var som Clunies-Ross säger om kvinnans obetydliga roll i avlandet, så 

bör hon i alla fall erkänna kvinnans roll när det gäller ”framfödandet” av moral, fortsatt liv 

och fostrande in i vuxenvärlden för barnen, samt det faktum att hon även lärde sina barn hur 

det är att driva ett hem. Visst hade även mannen en del i detta, men han tog troligtvis hand om 

                                                           
79 Clunies Ross, Hedniska ekon, 178–180. 
80 Ibid., 181. 
81 Ibid., 182. 
82 Ibid., 115. 
83 Ibid., 228,133,177. 
84 Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor,120. 
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den yttre världen samt den manliga avkommans fostran in i mandomen, efter en särskild 

ålder.  

Kvinnans roll i skapelsen av världen, samt skapelsen av barn, kan av många ses som 

dominerad av mannens, främst på så sätt att de kvinnliga varelser som kom efter Ymer först 

ses i andra eller tredje led; att Oden och hans två bröder skapar människorna ur träslagen ask 

och embla, som de sedan döps efter, samt att gudinnornas härstamning har sina grova brister i 

form av källor. Man bör dock erkänna Audhumblas roll i det hela, som trots att hon varken var 

en gudinna, jättinna eller liknande, var av kvinnligt genus. En urko som föder upp Ymer på 

sin mjölk efter att han har vuxit fram ur Muspellheims och Nifelheims sammanstrålning av 

kyla och hetta, och som sedan slickar fram Bure, Odens farfar, ur den salta isen.85 Den första 

aktiva skapelsen var således av kvinnligt kön, som aktivt omhändertog den första av manskön. 

En annan sak som man kan ta upp är könsöverskridanden. Ett ämne som jag har snuddat vid 

på ett flertal ställen tidigare i den här texten. Clunies-Ross talar om kvinnligt och manligt som 

natur och kultur, kaos och ordning.86 Med detta talar hon om naturen som kvinnlig, och med 

natur således jättarnas värld som kaotisk, både på natur-planet samt att dessa är matrilinjära. 

Ett exempel här är Tor som uppehållare av ordning, mot naturens element, jättarna.87 Något 

annat hon talar om är kvinnliga och manliga  makter, egenskaper och liknande, som sejden. 

Den så kallade kvinnliga magin. Oden lärde sig att sejda av Freja, och med det så ifrågasätts 

hans manlighet.88 Även Tors manlighet beskylls för att vara ”ergi”, det vill säga omanlighet 

eller liknande, då hans manlighet, hans hammare, blir bortrövad av jätten Trym, och i den 

vevan ifrågasätts även Lokes manlighet, där han själv erbjuder sig att följa med Tor utklädd 

till brudtärna.89 Andra sådana händelser, där någon handlar mot sin könsroll är till exempel 

när en kvinna beter sig som en man. Skade, som begär en gudamake som kompensation för 

faderns död, går under denna kategori. Hon klampar in och kräver gottgörelse.90 Ett exempel 

på en man som beter sig som en kvinna är Loke, som Sleipners mor, som gärna klär sig som 

kvinna med Tor för att fara till Trymheim för att återta hammaren.91  

 

                                                           
85 Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, 1. 
86 Clunies Ross, Hedniska ekon,128. 
87 Ibid.,326. 
88 Ibid.,248,84,252-253. 
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Andra exempel är valkyrjorna, som var stridande kvinnor, som klädde sig i stridsmundering 

och som valde ut vilka döda hjältar som ska tas till Valhall92. En välkänd valkyrja är till 

exempel Brynhild, som älskade Sigurd, och som har flera kapitel i Den Poetiska Eddan som 

handlar om deras kärlek som varade under en väldigt lång tid, och som slutade olyckligt93. 

Även gudinnan Gefjon kan gå under en queer kategori, då hon övergår gränsen mellan 

gudinnor och jättar. Hon fortplantar sig med en jätte, får söner i djurform med honom och ska 

ha snott en bit av kung Gylfes land med hjälp av dessa barn94.   

 

Även i verkligheten hände dessa gränsöverskridningar. Ingelman-Sundberg’s Forntida 

kvinnor tar bland annat upp sköldmörna som är kvinnor som klär och beter sig som män, går 

ut i krig och bär vapen95. Hon ger också exempel på vissa kvinnor som blev män för 

omvärlden, vilket i vissa fall var allmänt accepterat, trots att växlandet av könsroller och 

genus enligt lagen inte tilläts eller iallafall ogillades offentligt. Att beskylla sin make eller 

maka för ”cross-dressing” kunde ofta vara anledningen till en skilsmässa, både från mannen 

och kvinnans sida, och om man behövde ett skäl för att beviljas skilsmässa så kunde man 

använda sig av detta96. 

 

Av de texter som tar upp kvinnans sexualitet och de tolkningar som jag har kommit fram till 

skulle man kunna dra slutsatsen att synen på kvinnans sexualitet i den mytologiska världen 

var väldigt liberal, även om vissa saker ogillades. Något som även avspeglas i de troendes 

vardagsliv i form av ritualer, lagar, relationer och liknande. Freja vägrar att gifta sig med 

Trym, precis som vi har sett att den nordiska kvinnan kunde göra. Frigg är husfrun som är sin 

man till råds, tar hand om sin avkomma och som har tjänarinnor som hon ensam styr över, 

som Gna, Lin och Fulla97. Och Idun kan ses som ett bevis för att kvinnan visst hade ett  ansvar 

för reproduktionen och motbevisar således Margaret Clunies-Ross uppfattning av kvinnan 

som fråntagen sin biologiskt livsalstrande funktion och ansvaret när det gäller skapelsen av 

liv.  
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2.4. Kvinnans funktioner- viktiga eller oviktiga? 

Kvinnorna som hörde till den norröna mytologin var många, och av olika släkten, med olika 

roller och med olika myter om dessa. Clunies-Ross tar upp många av dem, vilket gör det svårt 

att förstå hur hon kan tolka deras roll som underordnad. Hon är noga med att framföra sin 

åsikt om kvinnan under manlig dominans, som av många troligtvis kan ses som legitim, men 

som jag har svårt att hålla med om då mycket pekar i motsatt riktning. Detta handlar förstås 

om olika uppfattningar, och troligtvis även baserade på egna erfarenheter såväl som 

tendenser. Kanske skulle Clunies-Ross ha delat mina åsikter och tankar i ämnet om hon hade 

haft tillgång till samma material som mig, något som dock är mindre troligt då hon skrev 

under 90-talet, då det kvinnliga perspektivet fortfarande var nytt och kanske även för 

fokuserat på kvinnan som fjättrad under patriarkatet. Hon är blind för kvinnans viktiga roller, 

som nornorna, Urd, Verdandi och Skuld som var tre systrar vilkas uppgift var att spinna 

livsöden åt människorna, i sin egen del av Yggdrasils rötter, vid Urds brunn98. Eller 

valkyrjorna, som handplockade döda hjältar från slagfältet och tog dem med sig till de dödas 

rike, för att komma till Valhalla och spisa med de andra enhärjarna.99 

 

Gudinnan Iduns uppgift var givare av odödlighet, som med hjälp av sina gyllene äpplen höll 

gudarna unga, starka och evigt levande. En skapare av liv som sådan går emot 

uppfattningarna om kvinnan som obetydlig i skapelseprocessen. Hon rövas bort av den rika 

jätten Tjatse, som ämnar leva ett långt och rikt liv ätandes hennes äpplen100.  

 

Friggs roll är som mor, fru och Odens rådslagare och lojala följeslagare, som är väldigt vis, 

och som i sitt släptåg har tre mindre gudinnor vid namn Fulla, Lin och Gnå vilkas enda 

uppgift är att göra hennes ärenden101. Fulla är hennes anförtrodda väninna och bär med sig 

några av Friggs tillhörigheter åt henne, samt ser till omvårdnaden av hennes skor. Lin är den 

gudinna som Frigg skickar att beskydda hennes favoriter bland människorna och Gnå rider 

mellan världarna å hennes vägnar med budskap och liknande102. 
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Siv är Tors fru och härskarinna i deras hem, Trudvagn, har ett namn som tyder på släktskap103, 

ett gyllene hår som hon fått till skänks efter att Loke klippt hennes egna104, och vars uppgift 

hör till hemmet och till sin avföda, och som möjligtvis är moder till;  

Trud, Tors dotter, vilkens namn betyder stark och som är åtrådd av dvärgen Allvis som 

desperat försöker få Tor att ge honom sin dotters hand105. Bara det att ge en flicka namnet 

Trud bör betyda något. Enligt hennes namn så är hon en kraftfull kvinna, något som Margaret 

Clunies-Ross själv tar upp, men utan att ge detta särskilt mycket betydelse106, och det är 

underligt att det inte står så mycket om just henne i de texter jag har läst. I detta avsnitt med 

Allvis och Tor, i Allvismål, så hörs dock inte hennes egen röst utan endast faderns, som svarar 

nej till Allvis frieri för sin dotters räkning, troligtvis för att hennes status ska hållas intakt. 

Kanske är detta varför hon inte fäster sig så mycket vid just detta? 

 

Nanna är en annan gudinna som vi inte vet så mycket om men som har sin egen roll som 

Balders fru, och som är så lojal gentemot sin man att hon frivilligt gav sitt eget liv på hans 

likbål då hennes hjärta brast av hans hädangång och hon inte ville leva utan honom vid sin 

sida.107  

 

Många av dessa gudinnor är viktiga just i sin roll som fru, men de har även särskilda 

egenskaper som de inte alltid delar med varandra. De är mödrar till olika gudar och gudinnor 

och har olika gåvor och funktioner, i varierande storlekar. Jättinnan Rinds, som såklart inte 

ingår i gudinnornas funktioner, enda uppgift var till exempel att bli befruktad av Oden för att 

föda mannen som skulle hämnas Balders död, och har då ingen egen roll i sig själv utan tjänar 

endast ett syfte108. Så även jättinnan Järnsaxa som födde Tors son, Magne, som sedan kom 

honom till undsättning i hans kamp mot Hrugne, och därför hade en väldigt viktig roll, för Tor 

och för gudavärlden, på så sätt att hon genom att föda denna son indirekt kommer till Tors 

undsättning och således drar sitt eget strå till stacken som en kvinnlig räddare, som bistår 

gudarna då hon sörjer för Tors fortsatta liv.109 
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Sigyn, Lokes fru, är, tillsammans med Nanna, sinnebilden av den lojala frun. Hon sitter vid 

hans sida för att hålla ettret borta från honom, som droppar ner på honom från en orm, som 

straff för illdåd han begått110. Som det ses ovan så har inte alla gudinnor, eller jättinnor, en 

livsavgörande uppgift, men de har alla någon sorts funktion. De existerar i olika kategorier 

baserade på vad de tillför mytologin, och tillför något gör de, hur litet det än må vara. Enligt 

Munch så tillhör Gefjon en av de lägre gudinnekategorierna, och är enligt Snorre den gudinna 

som kvinnor som dött som jungfrur kommer till efter döden. Hon är således en stark 

gudinnegestalt för de ogifta kvinnorna.111 Även Saga är en gudinna som tillhör det lägre 

kastet. Av Munch’s artikel Norse Mythology:Legends of Gods and Heroes får vi en mer 

överskådlig blick på gudar och gudinnors roller, och här utvecklas kännedomen av mindre 

gudinnor som Eir, Snotra och liknande, vilkas uppgifter var viktiga men kanske inte 

nödvändigtvis lika viktiga som vissa andra gudinnors, eller gudars för den delen112.  

 

Några av dessa mindre, men ändå viktiga, gudinnor var:  

Eir, läkekonstens gudinna, Snotra, visheten och anständighetens gudinna, Vor, klokhetens 

gudinna, Syn, som var väkterska, och Var, som vaktade ederna och straffade alternativt 

skyddade de som ingått dem113. Andra mindre gudinnor som hade viktiga roller var Sjofn, 

som verkade som en kvinnlig Amor och gav kärlek till människorna och lät den blossa upp 

mellan dem, medan Lofn var den som tog hand om och hjälpte de som led under kärlekens 

kval.114   

 

Andra gudinnor som man kan se som små då de inte omnämns så ofta, men som har stora 

uppgifter är bland annat Natt, moder till Audmed, Jord och Dag, vilkas fäder är olika, och 

som vi vet så är natten en viktig komponent till dagen, hennes son, och Jord, hennes dotter, är 

mor till asator, den populäraste asen efter Allfadern själv115. 

. 
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2.5. Släktskapshierarkier och -strukturer 

Det finns mycket att säga om släktskap och de problem som man finner när man försöker 

bilda uppfattningar om dessa. Som vi vet så räknade de fornnordiska gudarna sina 

familjeband patrilinjärt, något som Clunies-Ross uppmärksammar, men enligt jättarna 

räknades dessa matrilinjärt, vilket är anledningen till gudarnas övertag, enligt Clunies-Ross116. 

Gudarna vill inte erkänna sitt nära släktskap med jättarna då de vill behålla makten över 

dessa, men samtidigt är fler än en av gudarna av jättesläkt och de inleder inte bara sexuella 

utan även äktenskapliga relationer med jättarna, samt reproducerar med dem. Sådana exempel 

har jag tagit upp tidigare i ”äktenskap”- och ”sexualitet”-avsnitten. Exempel på detta är bland 

annat Oden och jättinnan Rind som fick mannen som skulle hämnas Balders, Odens andra 

sons, död117; Oden och Gunnlöd som inledde en relation för att Oden skulle få tillgång till en 

särskild dryck; Gefjon och den jätte hon fick sina utomäktenskapliga söner med118; Loke och 

Angerboda, varav båda har jätteblod i sig men där Loke tillhör asarna på mödernet119; Tor och 

Järnsaxa, som fick Magne tillsammans vid en rendevouz innan han gifte sig med Siv120, med 

flera.  

 

Sedan har vi de ”legitima” äktenskapen mellan gud och jättinna. Med legitim så menas det 

inomäktenskapligt och/eller där en manlig gud förenats med en jättinna, där deras barn har 

gudagenen som dominant, på fädernet. Exempel på blandäktenskap som tilläts är vanen Frej 

som gifte sig med jättinnan Gerd, och Njord som gifte sig med Skade, som förklaras på så sätt 

att vanerna var tvugna att söka sig hustrur bland jättarna då de hade för låg status för 

asakvinnorna121. Eller som Balder som den legitima sonen framför Tor som den illegitima 

sonen, då den första avlats av två asar och har gudagenen från båda sidorna och den andra, 

Tor, har ärvt sin gudagen från Oden, istället för moderns jättinnegen. Båda är gudar först och 

främst, men hos Balder är genen dominant på båda sidorna.122 

 

I begynnelsen fanns det bara jättar. Odens far, Bor, ses som den förste guden, och han fick 

med jättinnan Bestla Oden och hans två bröder, Höner och Lodur, eller med andra namn; Vile 

och Ve. Troligtvis parades dessa två, Bor och Bestla, ihop därför att inga kvinnliga gudar 

                                                           
116 Clunies Ross, Hedniska ekon, 67–68. 
117 Ibid., 122. 
118 Ibid., 122–123. 
119 Den Poetiska Eddan, 145. 
120 Clunies Ross, Hedniska ekon, 122. 
121 Ibid., 68–69. 
122 Clunies Ross, Hedniska ekon,69. 
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fanns så tidigt i historien123. Oden själv gifte sig sedermera med Frigg, en kvinna vars 

ursprung vi vet lite om, men som enligt Clunies-Ross kan ha haft en far vid namn Fjorgynn, 

som kan ha varit en jätte, eller snarare en manlig form av Jords andra namn, Fjorgyn124. Frigg 

och Freja ses av vissa som identiska, och även Freja och Gullveig kan vara synonyma. Det vill 

säga om man ser till att de hade samma roller och båda verkar komma från vanernas värld på 

ett eller annat sätt125. Den förra ses som en ondare version av Freja, men de båda lär dock 

Oden att sejda, Gullveig i sin roll som Heid och Freja i sin egen roll som sejdare, alltså 

kvinnlig magiker126. Alltså kan Gullveig/Heid ha varit den andra välkända vanakvinnan. 

Möjligtvis en syster eller kanske rent av moder till Freja, även om detta inte kan fastslås. 

Någon måste Njord ha fått henne och Frej med, så det är inte helt otänkbart att Gullveig skulle 

kunna vara denna kvinna eller att hon och Njord skulle kunna vara syskon, då Loke beskyller 

Njord för att avla barn med just sin syster127. Och vi vet att asarnas villkor för ett förbund med 

vanerna är att de inte får gifta sig med varandra, så kanske är detta en orsak till att Gullveig 

skickades bort till asarna, som en påbörjan av en skilsmässa mellan henne och Njord, vars 

relation inte sågs med blida ögon av asarna128.  

 

Vanernas släktlinjer är ett ständigt återkommande ämne, därför att de tillhör en väldigt liten 

grupp, ligger under asarna i status samt då det finns många avsnitt där deras härstamning ses 

som vag på endera sätt. I Vaftrudnesmål står det till exempel att Njord har skapats i Vanaheim 

av visa makter och att han kommer att återvända dit vid ragnarök129. Vi vet inget om vanernas 

släktled egentligen. Kanske på grund av att detta är en matrilinjär sådan, som förståeligt nog 

kan ha utelämnats då asarna sätter stor vikt på patrilinjär härstamning? Hilda Ellis Davidson 

tar dock upp att det i Ynglingasagan 10, som är en annan välkänd källa för de norröna 

myterna jämte Eddan, står att Freja kommer att vara den enda att överleva bland gudarna130, 

och kanske är detta anledningen till hennes stora roll i det kultiska livet, som drottning i 

underjorden och som eventuellt är upphovet till någon sorts rituella självmord som kvinnor 

kan ha tagit för att få hamna hos henne. Något som Davidson nämner i förbigående. Om Freja 

är en underjordens drottning så kan det mycket möjligt vara så att kvinnor i religiöst syfte 

                                                           
123 Clunies Ross, Hedniska ekon, 115. 
124 Ibid., 118. 
125 Ibid., 119–120. 
126 Den Poetiska Eddan, 45–46. 
127 Ibid., 115. 
128 Clunies Ross, Hedniska ekon, 122–123. 
129 Den Poetiska Eddan, 79. 
130 Davidson, The lost beliefs of Northern Europe,(Routledge, London: 1993),107. 
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begick självmord för att komma till hennes rike och tjäna dem där. Detta tar hon till stöd i 

Egils Saga 78, där det står om en kvinna som vill ”sitta med Freja”.131 En annan uppfattning 

har Leszek Slupecki som menar att det är Hel som kommer att bestå efter Ragnarök, och med 

henne eller platsen Hel, så kommer Balder och Höder att återvända till livet igen132. 

 

En sak som Clunies-Ross ser som värd att ta upp är att det ofta hände, i det hedniska 

samhället, att man räknade släktskap bilateralt, alltså från både fadern och moderns sida, när 

det kom till olika lagstvister eller liknande. Hon framför här den favör som agnastiska band, 

det vill säga släktbanden på mannens sida, får då de ofta föredrogs framför släktbanden på 

kvinnans, vid fall där bilaterala band inte gick att följa. Här har hon alltså börjat med att få det 

att framstå som att mannens släkt var höre värderad. Jag kan dock se varför mannens familj 

ofta föredrogs, och det först efter att bilaterala band inte gått att välja, och kanske är det så att 

de agnastiska banden inte enbart handlar om släkt på mannens sida utan även om just manliga 

släktningar och deras förmåga att ta hand om till exempel föräldralösa barn, eller deras 

lämplighet att sörja för eventualiteter i form av änkedom, barnlöshet, arv och så vidare? De 

hade en enklare uppgift när det kom till att dra in pengar, och var inte bundna vid barn och 

barnafödelser på samma sätt som kvinnan var, och kunde därför ta ansvaret för 

omständigheter av de slag som jag tidigare nämnt.133  

 

Vad gäller alver och dvärgars släktskap så vill Clunies-Ross gärna att dvärgarna ska ingå i 

gudarnas kategori. Anledningen till detta verkar vara att dvärgarnas hemvist är under jorden, 

nära dödsriket Hel, och kanske är de då odödliga då vi redan vet att gudar och jättar inte är 

helt odödliga, som guden Balder som av misstag mister sitt liv134. Jag kan inte riktigt hålla 

med henne då det är lite svårt att få grepp om hennes argument för detta, och då en grupp som 

enbart består av manliga individer och som verkar leva i mindre välstånd än jättarna inte 

borde ha en status som är högre än jättarna, som både har magi, rikedomar och släktskap med 

gudarna. Dvärgarnas skara utgjordes bara av män, och då deras namn enligt många kan ses 

som namn på saker eller material så är det egentligen inte helt säkert att de har någon 

könstillhörighet över huvudtaget135. Vad gäller alver så har de bara sitt manliga kön 

gemensamt med dvärgarna, speciellt då dvärgarna går under jättarnas kategori medan alverna, 

                                                           
131 Ibid., 107-109. 
132 Slupecki, The vanir and ragnarök, 12. 
133 Ibid., 108–109. 
134 Ibid., 64–66. 
135 Clunies Ross, Hedniska ekon, 64–66,194–195. 
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gudar och människor i en annan136. Vissa tolkar Völuspå annorlunda och tror att dvärgarna 

skulle kunna vara gjorda av jättar som har dött och att dvärgarna då har formats av deras ben, 

kött och blod, formade av gudahänder137. Liknande tolkningar innebär nya tolkningar av 

andra texter också, och om man tolkar något på ett sätt så bör man se till att man har den rätta 

tolkningen enligt så många källor som finns i just det ämnet, för att de ska kunna hålla. Detta 

är något som jag har märkt bara genom att dra några slutsatser genom att läsa Eddan, men 

som jag sedan har fått överge då jag märkte att de inte överensstämde med andra källor.Till 

exempel så hade jag först en idé om att alverna kunde vara asynjornas släkt. Detta visade sig 

dock inte stämma då de visade sig vara av manligt, eller iallafall icke-kvinnligt genus. Frågan 

kvarstår dock: Var kommer asynjorna ifrån? Och hur kommer det sig att det var kvinnor i 

hemmet som höll i alfabloten, om de nu inte hölls för gudar eller för kvinnliga sådana?138 

Lokesträta, där Loke kallar gudinnorna för slampor, inleds med att säga att både asar och 

alver fanns där, något som fick mig att tänka att de kvinnliga asarna benämndes alver, men 

som jag genom att läsa vidare i Munch’s text ändrade uppfattning.139. Denna teori är inte helt 

otänkvärd om man bara läser Den Poetiska Eddan, då alverna inte räknas upp vid namn eller 

hemviste, och ofta nämns samlade med gudarna, utan att andra namn utöver de gudanamn vi 

vet om nämns. 

 

 

  

                                                           
136 Ibid., 59. 
137 Ibid., 66. 
138 Daly, Norse mythology A to Z,2. 
139 Munch, Norse mythology: Legends of Gods and Heroes, 4. 
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Kap 3 Sammanfattning 

När det gäller kvinnans äktenskapliga roll anser jag att hennes roll i mytologin är en väldigt 

betydelsefull sådan. Hustrun kan absolut inte ses som en tystlåten och undergiven sådan, utan 

en kvinna vars råd och åsikter har stor betydelse för samhället i övrigt, och inte bara i 

hemmet. Exempel på detta är Frigg, Odens maka och mor till hans söner, som fostrar Agnar 

och tävlar mot Oden och hans fosterson140 och som försöker att medla mellan gudarna i 

Lokesträta i Eddan. Ett annat exempel är människodottern Gudrun som ständigt står vid 

Sigurds sida trots Brynhilde-skandalen.141 Andra färgstarka kvinnor i mytvärlden är Siv, som 

är gift med Tor och som är upphovet till ett bråk mellan Tor och Loke över hennes avklippta 

hår och möjligtvis påstådda otrohet, och som Tor kan ha gift sig med för att upprätthålla sin 

roll som ”ordningsuppehållare”142. En annan är Bestla som är jättinna och mor till Oden och 

som spelar en viktig roll som mor till de största gudarna, Oden, Vile och Ve. Andra viktiga 

kvinnor i mytvärlden är Freja, vars rykte inte kan ses som jungfruligt eller underlägset, med 

ett flertal viktiga funktioner, som sexualitets-, fruktbarhets- och dödsgudinna, för att inte 

nämna några.  

 

När det kommer till sexualitet och barnalstring så har vi sett att det inte verkar finnas några 

egentliga riktlinjer för kvinnans sexualitet, och om de finns så överträds de ofta, som Gefjon 

som bryter mot tabut och som kvinna reproducerar med en jätte, Freja med sin mänskliga 

älskare, Ottar, och Idun som med sina äpplen är en symbol för asynjornas fruktsamhet samt de 

flertalet barn som dessa kvinnor producerar. Isället pratar Clunies-Ross om mannens 

”övertagande av kvinnans skaparroll" och på kvinnan med tabubelagd sexualitet och utan 

aktiv vilja gällande valet av livspartner.143 

 

Jag har funnit att kvinnans olika roller ytterligare bevisar hennes viktiga status i samhället. 

Hon är fru och hemmets härskarinna, alternativt en dotter att gifta bort och skapa allianser och 

skipa fred mellan stridande familjer med, som asar och vaner eller gudar och jättar, och 

väldigt åtrådd på många sätt och vis. Andra roller som kvinnan har, och som är väldigt 

viktiga, är till exempel den roll som völvorna har, som var kända och respekterade spåkvinnor 

i det nordiska samhället, som ofta frågades till råds och som besatt sejdandets magi. Andra 

                                                           
140 Den Poetiska Eddan, 82. 
141 Ibid., 229–230. 
142 Clunies Ross, Hedniska ekon, 118,87–88. 
143 Ibid.,228,133. 
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roller är som drottning, sköldmö, frilla, mor, runstens-uppförare och liknande. De kvinnor 

som innehade dessa roller hade förebilder i religionen hos ett flertal kvinnor. Bland annat hos 

nornorna, som bestämde människornas öden, valkyrjorna, som handplockade döda hjältar och 

hämtade upp dem och tog dem till Valhall för Odens räkning, hushärskarinnor som Siv, 

Skade, Frigg och så vidare. Sedan har vi Hel, underjordens gudinna, Gullveig, den onda 

sejderskan som återföds upprepade gånger, samt ett flertal andra att se upp till.  

 

Jag har ovan delgett er mina egna versioner av de myter som Margaret Clunies-Ross har 

analyserat och gett inte bara alternativa tolkningsmöjligheter från min utan även från andra 

författares sida, och de olika fokus dessa har. De slutsatser jag har kommit fram till av Den 

Poetiska Eddans texter och Clunies-Ross’ Hedniska ekon är att Eddan kan tolkas på fler sätt 

än de som Clunies-Ross har kommit fram till, och att det jag funnit kanske kan ses som 

otillräckligt för någon annan, som kommer efter mig. De slutsatser som jag har kommit fram 

till ämnar att ge läsaren en alternativ syn på kvinnan och den nordiska mytologin i förhållande 

till Margaret Clunies-Ross. Jag visar även att det finns många luckor i Clunies-Ross analyser 

och att dessa lämnar mycket utrymme för andra tolkningar. Jag har här tagit upp kvinnans 

position i mytologin och har även gjort en jämförelse mellan mytologins kvinnor och hur 

dessa avspeglas på de troende kvinnorna i vardagslivet. Vi har sett att kvinnans sociala status 

och funktion är högt värderad och att hon i vissa fall har mer utrymme än mannen, och att 

hennes position i mytologin inte alls är så undangömd som Margaret Clunies-Ross låter 

antyda. 
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