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Abstract 

I uppsatsen studeras förekomsten av giftermål som rit i Den Poetiska Eddan och Snorres 

Edda, med följande frågeställning: Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut i Den poetiska 

Eddan och Snorres Edda, finns det någon skillnad mellan verken? Metoden är en textanalys i 

historisk kontext, där analysverktygen består av nyckelord. Uppsatsen avser en breddning av 

begreppet giftermål med hjälp av följande nyckelord: giftermål/bröllop, äktenskap/äkta, 

fria/frieri, brud, brudgum, maka/hustru/fru samt make/man. Utifrån nyckelorden valdes aktu-

ella citat från eddorna. I teoridelen sätts giftermålet in i en teoretisk kontext och grundas där i 

Fiona Bowie och Catherine Bells ritualteorier. Resultatet av citaten grundas även i historisk 

forskning av Gro Steinsland, Sharon Ratke och Rudolf Simek, Britt-Mari Näsström, Auður 

Magnúsdòttir och Björn Collinder. En kort presentation av eddorna föregår resultatdelen där 

alla de utvalda citaten presenteras, kommenteras och analyseras. Resultatet visar utifrån de 

utvalda nyckelorden hur förekomsten av giftermål som rit ser ut i eddorna. Handlingen gif-

termål är inte närmare beskriven mer än ett fåtal gånger, men det finns betydligt fler tillfällen 

där ord och kontexter går att knyta till riten giftermål. Skillnaden som framkommit i jämförel-

sen av eddorna är att det i resultatet, med anknytning i litteraturen, går att knyta fler citat till 

Den poetiska Eddan än till Snorres Edda. I giftermålskontexten är det liknande teman som 

berörs i båda verken, det är bara omfattning och framställning som skiljer sig åt.  
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1. Inledning  

39  Så hoppade Sigurd upp på Grane och red igenom eldmuren; den kvällen fi-
rade han bröllop med Brynhild. Men när de kommo i säng, då drog han 
svärdet Gram ur skidan och lade det mellan dem. Men på morgonen, då han 
steg upp och klädde på sig, då gav han Brynhild i morgongåva gullringen 
som Loke tagit av Andvare och tog av hennes hand en annan ring till min-
ne.1 

 
 

Kärlek, frieri, att bli man och hustru. Idag förknippas giftermålet med till exempel ringar, 

blommor och fest. Att som Sigurd rida genom en eldmur för att få sin kvinna och att på bröl-

lopsnatten sova med ett svärd i sängen hör kanske inte idag till vanligheterna. Däremot är 

ringarna och morgongåvan någonting som förekommer än idag. 

 

Vi har i uppsatsen studerat förekomsten av giftermål som rit i Den poetiska Eddan och Snor-

res Edda. Vi upplever att det inte finns mycket forskning kring giftermål i fornnordisk religi-

on. Med denna uppsats vill vi bidra med ny kunskap till området fornnordisk religion och 

fornnordiska riter med fokus på giftermål som rit. Eddorna är litterära primärkällor inom 

fornnordisk religion. Att dessa litterära verk berättar om giftermål, finner vi mycket intressant. 

Även om giftermålet förändrats över tid, så är syftet med ritualen fortfarande den samma då 

som nu, att genom ed föra samman två personer.   

 

4 Sigurd mälte: ”Ingen människa är visare än du, och det svär jag, att dig 
skall jag äga; du är efter mitt sinne.” Hon svarar: ”Dig vill jag helst äga, om 
jag finge välja bland alla män.” Och detta bundo de sinsemellan med ed.2 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att studera förekomsten av giftermål som rit i Den poetiska Eddan och 

Snorres Edda.  

 

• Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut i Den poetiska Eddan och Snorres Edda, 

finns det någon skillnad mellan verken?  

 

                                                 
1 Snorre Sturlasson, 1970, Andra delen. 
2 Den poetiska Eddan, 1972, Sången om Sigdrifa. 
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1.2. Material och metod 

Efter genomläsning av Den poetiska Eddan och Snorres Edda bestämde vi oss för att under-

söka giftermål som rit. Anledningen till att det blev giftermål är att vi efter genomläsningen 

fann riten förekommande men också eftersom det inte finns mycket forskning kring riter i 

allmänhet inom fornnordisk religion. Genom att undersöka giftermål som rit vill vi bidra med 

ny kunskap till ämnet. Metoden är en textanalys i historisk kontext där materialet består av 

oss utvalda citat från Den poetiska Eddan och Snorres Edda. Med hjälp av de utvalda citaten 

avses en analys av eddorna för att söka efter förekomsten av giftermål som rit. Analysen syf-

tar till att få fram hur riten giftermål ser ut i eddorna och i vilket sammanhang den förekom-

mer. I uppsatsen avses en breddning av begreppet giftermål. Med begreppet giftermål menas 

inte enbart ceremonin, giftermålet, utan också förutsättningen för giftermål som till exempel 

frieri, och även utgången av dessa, till exempel relationen man och hustru. Analysen av ed-

dorna bygger på utvalda nyckelord, där nyckelorden fungerar som analysverktyg. Metoden 

grundar vi i teoriavsnittet och nyckelorden är relaterade till Fiona Bowie och Catherine Bells 

ritualteorier. Exempel på detta är nyckelordet hustru som kan kopplas samman med Bowies 

teori om övergångsriter där någon går från ett stadie i livet till ett annat. Ett annat exempel är 

nyckelordet fria som går att koppla till Bell där riten som en handling står i centrum. 

 

Det är inte bara nyckelorden som analyseras, även citaten där nyckelorden förekommer kom-

mer att kommenteras. Citaten är utvalda efter förekomsten av begrepp eller ord i texten som 

anknyter till nyckelorden. Citaten syftar till att visa på förekomsten av giftermål som rit samt 

att ge en förståelse för sammanhanget där giftermål som rit förekommer. Nyckelorden kom-

mer i resultatdelen att kursiveras, detta för att det tydligare ska framgå vilket ord som ämnas 

belysas. Nyckelorden som analysen bygger på är följande:  

 

• Giftermål/bröllop 

• Äktenskap/äkta 

• Fria/frieri 

• Brud 

• Brudgum 

• Maka/hustru/fru 

• Make/man 
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Vi har valt ovanstående nyckelord då vi anser att de täcker in det område vi ämnar undersöka. 

Giftermål/bröllop valdes för att täcka in ceremonin giftermål, då någon gifter sig. Äkten-

skap/äkta representerar utgången av giftermål det vill säga när två personer gift sig, men även 

själva handlingen att gifta sig. Fria/frieri  representerar handlingen som är tänkt att leda till 

giftermål. Brud och brudgum representerar de parter som ingår äktenskap. Maka/hustru/fru 

och make/man representerar utgången av ett giftermål, då någon redan är gift. Valet av metod 

kan påverka resultatet, då nyckelorden kan styra vilka citat som väljs ut. Resultatet skulle 

kunna bli ett annat om vi valt att använda oss av andra nyckelord.  

 

I uppsatsen används Björn Collinders översättning av Den poetiska Eddan och Snorres Edda.3 

Vi har i uppsatsens resultatdel valt att använda oss av Collinders översättningar eftersom de är 

skrivna av samma författare, under samma årtionde. Det gör att båda verken sannolikt över-

ensstämmer i språk och utförande, vilket vi anser vara av stort värde för att kunna se om det är 

någon skillnad mellan verken. Collinders översättning av Snorres Edda är den första svenska 

översättningen sedan 1819.4 I hans översättning är hela den första delen översatt. I den andra 

delen har Collinder gjort ett urval av de verser Snorre ger exempel på, det innebär att det finns 

textstycken i Snorres Edda som inte finns med i Collinders version. Den sista och tredje delen 

av Snorres Edda, Hattátal, finns inte med i Collinders översättning, han har istället valt att 

ersätta den delen med en sammanfattning.5 Vi har dock valt att inte ha med den delen då den 

handlar om konsten att dikta och att riten giftermål endast förekommer vid något enstaka till-

fälle.6 Åke Ohlmarks version är en fullständig översättning av Snorres Edda. Hans översätt-

ning kommer dock inte att användas i resultatdelen, utan används endast som komplement vid 

genomläsning av de delar som saknas i Collinders översättning. Den andra delen i Collinders 

översättning av Snorres Edda är som tidigare nämnt ett urval, och vi har valt att inte redovisa 

det som saknas i denna del då han i sin inledning skriver att de delar han valt att utesluta inte 

går att översätta.7  

 

                                                 
3 Vid genomläsningen användes även Eddan: de nordiska guda- och hjältesångerna (1990) i översättning av 
Erik Brate och Eddan (1964) i översättning av Åke Ohlmarks.  
4 Snorre Sturlasson, 1970:23. 
5 Snorre Sturlasson, 1970:16. 
6 Ett exempel är vers 49 (Småstuven) i Háttatal där ordet hustru förekommer. Verk som använts är Snorre Sturla-
son, Eddan, 1964. Att utesluta Háttatal anser vi inte påverka vårt resultat. 
7 Snorre Sturlasson, 1970:16. 
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I studiet av giftermål som rit i fornnordisk religion är det viktigt att ta hänsyn till de källkritis-

ka problem som finns. Det finns här flera aspekter att ha i åtanke.8 Eddadiktningen bygger på 

muntlig tradition vilket kan innebära att det kan vara svårt att veta vilken den ursprungliga 

källan är. Den poetiska Eddan är författad av flera okända personer och det är även okänt när 

den skrevs ner. En källkritisk aspekt är att originalet inte är skrivet på svenska vilket innebär 

att den är översatt från sitt originalspråk. Detta gäller även Snorres Edda som bygger på Den 

poetiska Eddan. Ytterligare ett källproblem gällande Snorres Edda är att han skrev sin Edda 

då Skandinavien kristnats. Auður Magnúsdòttir skriver i sin avhandling om Island under 

1120–1400-talen, vilket är tiden då Island blivit kristnat och den fornnordiska religionen inte 

längre lever kvar. Magnúsdòttir skriver om giftermål under den tiden och vi anser att hennes 

forskning är relevant då Snorre under denna tid skrev sin Edda och även att delar av Den poe-

tiska Eddan författades under den här tidsperioden. Magnúsdòttirs avhandling beskriver den 

kontext då eddorna skrevs ner och Islands kristnande kan ha färgat hur giftermål som rit fram-

ställs i eddorna. Gro Steinsland9, Peter Habbe10 och Torsten Blomkvist11 skriver om källorna 

och källproblemen inom fornnordisk religion. 

 

1.3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning består av verk som behandlar både fornnordisk religion och ritual. I upp-

satsen utgörs den tidigare forskningen av Habbes avhandling där han studerat eder, avtal och 

löften som rit i de isländska släktsagorna och Britt-Mari Näsström som studerat passageriter i 

fornnordisk religion. Vårt arbete skiljer sig från tidigare forskning då vi endast undersöker en 

rit, giftermål, och hur den framställs i Den poetiska Eddan och Snorres Edda. Vårt arbete är 

mer inriktat på ett specifikt område, medan Habbe och Näsström för mer omfattande ritual-

studier. 

  

                                                 
8 Svensson, 2008, se Källkritik  i Människor och makter.  
9 Steinsland, 2007, se Fornnordisk religion. 
10 Habbe, 2005, se Att tänka och se med ritual. 
11 Blomkvist skriver om förändringsprocesser på Gotland under järnåldern, och tar i detta avseende upp proble-
met med de skriftliga källorna som rör fornnordisk religion, då de är nedtecknade under medeltiden.  
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1.4. Avgränsning 

Vi har i uppsatsens resultatdel valt att enbart använda oss av Collinders översättningar av Den 

poetiska Eddan och Snorres Edda. Vi har valt att studera en rit, giftermål, och utelämnar där-

med alla andra riter som förekommer i eddorna. Vi har även valt att inte närmare beskriva 

begrepp och gestalter som förekommer i citaten. 

  

1.5. Teori 

Som bakgrund till begreppet ritual hänvisar vi till Anne-Christine Hornborg och Michael Sta-

usberg.12 Riter har studerats ur många olika perspektiv och det finns ingen generell och uni-

versell ritualdefinition. Eftersom riter inte började studeras förrän på 1800-talet, är begreppet 

ritual något som definierats i efterhand i förhållande till fornnordisk religion.13 Därav anser vi 

att det är svårt att veta vilken ritualdefinition som bäst går att applicera på fornnordiska ritua-

ler, eftersom det inte exakt går att veta hur riterna inom fornnordisk religion såg ut. I studiet 

av begreppet ritual i fornnordisk religion behövs en ritualdefinition för att definiera giftermål 

som rit i Den poetiska Eddan och Snorres Edda. I denna uppsats avses ritualdefinitioner av 

Bowie och Bell. Vi har valt att använda oss av dem eftersom båda definierar och fokuserar på 

riten som en handling, om än på olika sätt. Bowie definierar giftermål som övergångsrit där 

hon fokuserar på övergången från ett stadie i livet till ett annat. Bell däremot definierar riten 

genom sin teori om ritualisering. Hon fokuserar på vad det är som gör en rit till en rit.   

 

I uppsatsen definieras giftermål som övergångsrit och Bowie skriver ’Rites of passage (rites 

de passage) mark the transition from one stage of life, season, or event to another. Everyone 

participates in rites of passage, and all societies mark them in various ways’.14 Begreppet 

övergångsrit kan tolkas som livscykel eller livskris. Övergångsriter är förändringar som gäller 

både den enskilda människan och gruppen. Några exempel på sådana ritualer kan vara just 

giftermål, död eller födelse.15 Bowie hänvisar till Arnold van Gennep som till skillnad från 

henne själv ser övergångsriten som strukturerande för människan och samhället. Begreppet 

övergångsrit innefattar även sådant som till exempel årets högtider, offer och pilgrimsfärder. 

Övergångsrit innefattar allt beteende oavsett om det är religiöst eller inte och som baserar sig 

                                                 
12 Hornborg, 2005 och Stausberg, 2002 sammanfattar olika ritualdefinitioner.  
13 Hornborg, 2005:23. 
14 Bowie, 2000:161. 
15 Bowie, 2000:161. 
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på de tre delarna som ingår i övergångsriten ’…separation, transition, and incorporation’16. En 

tolkning är att människans liv inte följer någon specifik linje, utan att livet består av livskriser 

och olika faser, som till exempel födelse, giftermål och död. Faserna ser olika ut i livet, vissa 

faser är lugnare och andra mer händelserika. Det finns olika namn för de tre stadierna och för 

vad en övergångsrit innebär och van Gennep har två likartade begrepp för detta: ’separation’, 

’transition’ och ’incorporation’ eller ’reaggregation’ samt ’preliminal’, ’liminal’ och ’postli-

minal’.17 

 

Bell skriver att ritualer ofta definieras som en uppsättning mål eller kriterier som ska uppfyl-

las för att en handling ska vara en ritual, det är dessa kriterier som avgör huruvida en handling 

är rituell eller inte. Att i studiet av ritualer använda sig av kriterier för att definiera ritual ger 

en allt för allmängiltig bild av vad en ritual är. För att en ritual ska definieras som ritual be-

hövs ytterligare aspekter tas med i beräkningen. Det är aspekter man vanligtvis bortser från i 

studiet av ritualer. ‘Definitions of ritual must go on to suggest, explicitly or implicitly, the 

nature and relation of nonritual activity and various degrees of nearly-but-not-quite-ritual be-

havior’18. Tre frågor som för forskningen om ritualer framåt är: ‘Under what circumstanses 

are such activities distinguished from other forms of activity? How and why are they distin-

guished? What do these activities do that other activities cannot or will not do?’19 Frågorna är 

viktiga för att kunna studera ritualer ur ett nytt perspektiv. Det är annars lätt att se ritualer som 

en självständig handling som inte påverkas av mänsklig aktivitet.20 Bell använder sig av ter-

men ritualisering och gör en egen definition av begreppet där hon koncentrerar sig på hur ritu-

aler skiljer sig åt från andra handlingar och vad detta i så fall innebär.21 Bell fördjupar senare 

studiet av ritualer i förhållande till Ritual Theory, Ritual Practice och försöker ge en mer ny-

anserad bild av begreppet ritual.22 

 

                                                 
16 Bowie, 2000:161. 
17 Bowie, 2000:161–163. 
18 Bell, 1992:69. 
19 Bell, 1992:70. 
20 Bell, 1992:70. 
21 Bell, 1992:89. 
22 För vidare läsning, se: Bell, 1997, Ritual Perspectives and Dimensions. 
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1.6. Giftermål i fornnordisk kontext 

Det är svårt att veta hur fornnordisk religion verkligen såg ut och det vi vet idag är baserat på 

forskning och spekulationer. Källor, metoder och teorier är det som idag bidrar med kunskap 

om fornnordisk religion. Metoderna och teorierna ifrågasätts ofta, men det gäller inte för de 

litterära källorna eftersom det inte ofta framkommer nya texter. Nytt arkeologiskt källmaterial 

dyker däremot emellanåt upp vilket bidrar till att bilden av fornnordisk religion ändras.23 Ge-

nom att sätta in giftermål som rit i en kontext vill vi belysa exempel på det historiska och ar-

keologiska källmaterial som finns om bröllop inom fornnordisk religion. Sharon Ratke och 

Rudolf Simek har bland annat studerat arkeologiskt material och vi ämnar här belysa de tolk-

ningar de gjort av giftermål. Näsström och Magnúsdòttir har studerat skriftliga källor och ut-

ifrån det dragit slutsatser av hur giftermålsriter inom fornnordisk religion kan ha sett ut. Vi 

har även använt oss av Collinder som skriver om ättens betydelse i samband med giftermål. 

 

Vi ämnar här belysa Ratke och Simeks tolkning av det arkeologiska materialet bestående av 

guldgubbar som hittats i hela Skandinavien. Guldgubbarna föreställer män, kvinnor, parfigu-

rer, vålnader och djur.24 En del av dessa parfigurer har tolkats föreställa tre olika sorters gif-

termål. ”Muntbröllop” har tolkats då mannen håller en hand över kvinnan. ”Det fornnordiska 

ordet munt betyder hand eller förmyndarskap och den avbildade handen i överdriven storlek 

är förmodligen en symbol för denna typ av bröllop”25. ”Friedelbröllop” visas då figurerna 

håller om varandra och tolkningen av änkebröllop har gjorts där kvinnan tar tag i en man, 

handlingen kan tolkas ur ett maktperspektiv.26  

 

Näsström skriver att vid övergången från fornnordisk religion till kristendom antingen för-

bjöds eller demoniserades de tidigare ritualerna, eller också togs de upp och blev en del av 

den kristna tron. I och med att det finns så lite skriftligt källmaterial om riter i fornnordisk 

religion är det svårt att urskilja vad som verkligen hör hemma i fornnordisk kontext. Det går 

dock att urskilja vissa passageriter hemmahörande i fornnordisk religion, däribland giftermå-

let.27 ”Själva ordet bröllop, ’brudlopp’ är omdiskuterat, man är i allmänhet överens om att det 

har att göra med de deltagare som strömmade till för att beskåda brudparet när de färdades till 

det hem där de skulle bo. Den urgamla rit som bekräftade vigseln var att brud och brudgum 

                                                 
23 Steinsland, 2007:35. 
24 Ratke & Simek, 2006:185. 
25 Ratke & Simek, 2006:189. 
26 Ratke & Simek, 2006:189. 
27 Näsström, 2002:69. 
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tog varandra i hand /…/”28. Ett exempel på hur riten giftermål sett ut är bland annat att kvin-

nan gjort upp eld i bostaden. Riten kunde även innehålla andra moment som brudfärden, in-

trädet i gemensamma hemmet, då hemgiften överläts, offrandet av djur och en fest som hörde 

bröllopet till. Gudinnan Vár anses ha varit med och kontrollerat då äktenskapslöftena gavs.29 

Före det att ett giftermål ägde rum, skriver Magnúsdòttir, fördes giftermålsförhandlingar där 

tiden för giftermålet fastställdes. En präst behövde inte närvara och bekräfta äktenskapet. Ett 

giftermål ansågs vara lagligt då en kvinna och en man gifte sig och sex män var närvarade 

under akten. Äktenskapet räknades som giltigt när mannen och kvinnan delade säng med var-

andra och de skulle dessutom gå till sängs medan det fortfarande var ljust ute.30 Inför gifter-

målet skulle ett avtal skrivas med ekonomiska överenskommelser. I avtalet fastställdes hur 

stor brudpeng och hemgift skulle vara. Både brudpeng och hemgift varierade i storlek, men de 

blev alltid kvinnans egendom efter giftermålet.31 

 

Collinder skriver att människornas liv inom fornnordisk religion var tätt sammanbundna i 

ätten. Blodsband och de band som bundits genom ceremoni var viktiga. Då ätter var åtskiljda 

hade giftermålet en viktig funktion eftersom det kunde länka samman olika ätter. Fiendskap 

mellan olika ätter kunde trots giftermålet bestå eftersom de gifta inte tillhörde samma släkt 

från början. Om äktenskapslöftena sveks stod kvinnan på sin familjs sida. Det var en plikt att 

upprätthålla ättens makt även om det kunde innebära att döda familjemedlemmar.32     

 

                                                 
28 Nässtöm, 2002:77. 
29 Näsström, 2002:77f. 
30 Magnúsdòttir, 2001:185f. Magnúsdòttir skriver i sin avhandling om giftermål på Island under 1120–1400-talet 
där hon använt isländska sagor som källor. Vi är medvetna om att Magnúsdòttirs avhandling beskriver tiden efter 
det att Island kristnats och den fornnordiska religionen inte längre fanns kvar. Vi har dock valt att använda oss av 
litteraturen då den beskriver den tid då eddorna skrevs ner. 
31 Magnúsdòttir, 2001:184. 
32 Den poetsika Eddan, 1972:33. 
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2. Resultat 

2.1. Den poetiska Eddan 

Den poetiska diktningen består av eddadiktning och skaldediktning. I Norden hade man under 

lång tid diktat och dikterna hade bevarats genom muntliga traditioner. Det var först efter 

1100-talet som diktningen började nedtecknas i samband med att skrivkonsten kom samtidigt 

med kristendomen.33 Det är svårt att definiera eddadikternas ålder, men de flesta dikterna tros 

härstamma från förkristen tid. Varifrån dikterna kommer är inte helt säkert, men man tror att 

de härstammar från Island eller Norge, men de kan även ha annat ursprung.34 

 

Eddadikterna är framför allt hämtade från Codex Regius som hittades på Island av biskopen 

Brynjólfur Sveinsson. Codex Regius är en textsamling som består av sammanlagt 29 dikter 

där tio är gudadikter och övriga är hjältedikter.35 I gudadikterna förekommer det myter och 

heliga berättelser om vad gudarna gjorde i urtiden. Det berättas även om världens ordning och 

öde. Gudadikterna tros ha funnits i Norden sedan förkristen tid.36 I hjältedikterna berättas det 

om mänskliga hjältar, personer ur sägnerna och deras livsförlopp. Det är oklart huruvida det är 

verkliga personer som står bakom hjältedikterna eller om de är fiktiva. Viktiga personer i hjäl-

tedikterna är Sigurd, Gudrun, Brynhild och Gunnar och i dikterna berättas det om deras pas-

sioner, kärlek, ära, begär och svartsjuka.37 ”/.../ mytologiska motiv och strukturer är överförda 

från makternas värld till de levandes värld, där för övrigt också mytiska väsen som dvärgar 

och valkyrior kan uppträda.”38  

 

Skaldediktningen finns framför allt i Norge och Island och består av 500-600 strofer. I skal-

dediktningen finns de första namngivna diktarna. Det gör det lättare att datera dikterna. De 

äldsta dikterna härstammar från tidig vikingatid och de yngsta dikterna kommer från senme-

deltiden. Skalden stod till kungen och hövdingens förfogande, var väl sedd och fick bra betalt. 

Kungen omgav sig ofta med skalder då dessa kunde fungera som propaganda.39 ”Genom skal-

                                                 
33 Steinsland, 2007:43. 
34 Steinsland, 2007:49. 
35 Steinsland, 2007:44f. 
36 Steinsland, 2007:49. 
37 Steinsland, 2007:46. 
38 Steinsland, 2007:48. 
39 Steinsland, 2007:51–53. 
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derna får vi inblick i kärlekskonflikter, sexualliv och ibland även kultbruk och mytiska idé-

er.”40 

 

2.2. Snorres Edda 

Snorre Sturlason var en historiskt lärd person som i början av 1200-talet skrev det medeltida 

verket Snorres Edda, även kallad Den yngre Eddan. Snorres Edda skiljer sig som källa från 

poesin och är en lärobok för skalder. Efter att Sverige blivit kristnat försvann den gamla forn-

nordiska religionen. I och med Snorres nedtecknande av den gamla traditionen och skalde-

diktningen bevarades den fornnordiska mytologin. Snorres Edda består av fyra delar. Den 

första delen heter Prologen där tanken bakom verket förs fram. Den andra delen heter Gylfa-

ginning och där berättar Snorre om den fornnordiska religionen och dess gudar.41 ”I form av 

dialoger mellan den svenske kungen Gylfe och de spåkunniga och visa asarna, som här upp-

träder som jordiska kungar, får åhörarna kunskap om världens ursprung, om gudarnas besvär-

ligheter och om den kommande världsundergången.”42 Grunden i Snorres Gylfaginning utgörs 

av diktning från Völuspá men han har även använt sig av Vaftrúðnismál, Mrimnismál, 

Skírnismál och Lokasenna. Eddans nästa del heter Skáldskaparmál och där beskrivs gudar och 

andra makter närmare. Eddans sista del heter Háttatál och här skriver Snorre om versmått som 

kan användas vid diktning.43 

 

Snorre växte upp hos Jon Loptsson som var präst och ägde en storgård som vid den tiden var 

ett centrum för bevarandet av den isländska diktningen och historien. Det var där Snorre ut-

bildades till skald och vetenskapsman.44 Snorre kunde dikta som de gamla skalderna och var 

fäst vid den gamla skaldediktningen. Han visste att gamla traditioner inte längre fördes vidare 

från person till person men ville ändå att den gamla traditionen skulle bevaras. Snorre be-

stämde sig då för att skriva en lärobok för att bevara de gamla traditionerna. Resultatet blev en 

lärobok skriven för skalder som kom att innehålla flera olika moment. Det första momentet 

skulle visa hur man diktade norrön diktning. För det andra skulle skalderna lära sig det poe-

tiska språkbruket. Läroboken skulle dessutom innehålla undervisning om mytologin. Det för 

att de unga skalderna skulle lära sig att använda gamla uttryck som skalderna före dem men 

                                                 
40 Steinsland, 2007:53. 
41 Steinsland, 2007:54f. 
42 Steinsland, 2007:55. 
43 Steinsland, 2007:55f.  
44 Snorre Sturlasson, 1970:8f. 
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även för att de riktigt duktiga skalderna skulle kunna använda sig av de gamla uttrycken på ett 

nytt sätt. För detta behövdes en ny fullständig berättelse om den ”hedniska” gudaläran och det 

blev Snorres uppgift att skriva den. Troligtvis visste man inte längre så mycket om den gamla 

gudaläran men det fanns fortfarande mytiska kväden som kunde berätta om den. Snorres my-

tologi grundar sig på kväden från Eddadiktningen så som Valans spådom, Grimnesmål och 

Vaftrudnesmål. Snorre fick även fakta från folksägner, detta material skapade Snorre troligt-

vis ganska mycket själv. Ett exempel på en sådan berättelse är den om Tors färd till Utgårda-

loke. 45  

 

2.3. Förklaring till resultatdelen 

Citaten från eddorna i resultatdelen är skrivna i kronologisk ordning. Den poetiska Eddan 

kommer först då den är äldst och efter det Snorres Edda, då den bygger på Den poetiska Ed-

dan. Siffrorna som står under Nummer är till för att hålla ordning på citaten. Då det står en 

siffra under Vers är de Collinders numrering i Den poetiska Eddan och Snorres Edda. Detta 

ger läsaren en möjlighet att lättare kunna gå in i originaltexten och leta upp citatet. I vissa fall 

är det inte verser som citeras utan löpande text och då finns inga siffror vid citaten. Efter det 

sista citatet i varje kapitel finns det en fotnot med hänvisning till var citaten är hämtade i Col-

linders översättningar. Efter citaten i varje kapitel kommenteras handlingen utifrån kontexten 

där det som är viktigt i sammanhanget sammanfattas och tolkas. I vissa fall hänvisar vi till 

specifika citat som visar exempel på den kontext vi vill belysa. 

 

Vid genomläsning och sökning efter nyckelorden fann vi ord, begrepp och sammanhang som 

inte hörde ihop med våra nyckelord men som trots det kunde sättas in i kontexten giftermål 

som rit. Även de citaten finns med i resultatdelen, och redovisas som: Övrigt: förekommande 

nyckelord. 

  

                                                 
45 Snorre Sturlasson, 1970:13–15. 
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2.4. Giftermål som rit förekommande i Den poetiska Eddan med 

kommentarer 

 

2.4.1. Völvans spådom 

Nummer  Vers Citat 
   

1 25 Makterna satte sig att samfällt rådslå, heliga gudar grunna på detta: vem har svek sud-
lat luften och givit  Ods mö åt jätteätten?46 
 
Kommentar: 
Övrigt: givit.  
Citatet visar att någon svikit och givit Ods mö åt jättarna. Läsaren får ur 
citatet inte veta vilken relation Od och mön har till varandra utan bara att 
mön givits bort. Hur detta skett är inte närmare beskrivet. Givit kan här 
kan tolkas som om Ods mö blivit bortgift.  
 

Sammanfattning: I Völvans spådom förekommer bortgifte. Här beskrivs inga känslor närma-

re. Viktiga ord i sammanhanget är makt och ätt.  

 

2.4.2. Havamål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 81 Om kvällen skall dag prisas, kvinna då hon är bränd, eggjärn då det prövats, ungmö då 
hon är bortgift, is när man kommit över, öl då man druckit ur.  
 
Kommentar: 
Övrigt: bortgift.  
Här berättar inte citatet tydligt vad det är för bortgifte det är frågan om. 
Citatet kan tolkas som att en ungmö ska prisas då hon är bortgift. 
 

2 110 Ringhed hade ju Have svurit, vem litar nu på hans löften? Från Suttung tog han svikli-
gen drycken och lämnade Gunnlöd att gråta.  
 
Kommentar: 
Övrigt: svurit och löften.  
Citatet visar att Ringhed har svurit till Have men vem litar på hans löf-
ten? Citatet kan tolkas som att löftena som svurits har med giftermål att 
göra, riten beskrivs dock inte närmare. 

3 115 Vi råda dig, Loddfafne! Råd må du taga, de främja din färd om du följer dem, gott 
gagn får du av dem: En annans hustru må du aldrig locka att bli din egen älskling.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar om råd som ges till Loddfafne om hur han ska leva. Ett 

                                                 
46 Den poetiska Eddan, 1972, Völvans spådom. 
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Nummer  Vers Citat 
   

av råden lyder att man aldrig ska locka någon annans hustru till att bli 
sin egen älskling, samt att man inte ska göra anspråk på andras makar. 
Det är utgången av giftermål som här representeras, relationen mellan 
man och hustru. 
 

4 130 Vi råda dig, Loddfafne! Råd må du taga, de främja din färd om du följer dem, gott 
gagn får du av dem: Vill du be en god kvinna till glädjesamtal och få din fägnad därav, 
ge vackra löften dem du jämväl håller; men långleds ej lätt vid vad gott är.  
 
Kommentar: 
Övrigt: löften. 
Kontexten är en fortsättning på föregående citat där råd ges till Loddfaf-
ne om hur han skall leva.  
 

5 165 Det kan jag för det artonde, som jag aldrig lär bort åt mö eller mans kvinna, utom åt 
den enda som öppnar mig sin famn, eller också åt min syster.47 
 
Kommentar: 
Övrigt: mans kvinna. 
Citatet berättar inte om giftermål som rit men orden kan tolkas som att 
det är en fru eller hustru det handlar om då kvinnan verkar vara mannens 
egendom. I så fall skulle det här kunna vara utgången av giftermål som 
representeras, relationen mellan man och hustru. 
 

Sammanfattning: I Havamål förekommer känslor, relationer och kärlek. I Havamål ges råd 

om hur man ska handla. Viktiga ord i sammanhanget är svurit och löften.  

 

2.4.3. Skirnesmål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 39 ” /…/ när vill du möta Njords raske son och förenas med honom i älskog?”   
 
Kommentar: 
Övrigt: förenas med honom i älskog. 
Citatet berättar om någon som ska träffa Njords son och förenas med 
honom i älskog, vilket skulle kunna tolkas som att ett giftermål ska äga 
rum.    
 

2 40 ” /…/ om nio nätter får Njords son där förenas i älskog med Gerd”48  
 
Kommentar: 
Övrigt: förenas i älskog. 
Citatet är en fortsättning på föregående. Citatet visar att Njords son om 
nio nätter får förenas tillsammans med Gerd i älskog, vilket skulle kunna 
tolkas som att ett giftermål ska äga rum.    

                                                 
47 Den poetiska Eddan, 1972, Havamål. 
48 Den poetiska Eddan, 1972, Skirnesmål. 
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Sammanfattning: I Skrinesmål förekommer kärlek. Här tolkas att två personer ska förenas i 

äktenskap. Utifrån ordet ”vill” tolkar vi relationen vara jämställd personerna emellan (citat 1). 

Viktiga ord i sammanhanget är älskog och förenas. 

 

2.4.4. Sången om Harbard 

Nummer  Vers Citat 
   

1 18 ... Jag kom ensam över dem alla, jag sov tillsammans med systrar sju och hade all deras 
älskog och gamman 
 
Kommentar: 
Övrigt: älskog. 
Citatet visar någon som sovit tillsammans sju systrar och haft deras äl-
skog.  
 

2 32 ”Ditt bistånd hade jag tarvat, Tor, för att hålla den linvita mön.”49  
 
Kommentar: 
Övrigt: hålla den linvita mön.  
Här tolkas den linvita mön i en giftermålskontext föreställande en brud. 
 

Sammanfattning: I Sången om Harbard förekommer relationer och kärlek. Någon kommer 

över sju systrar (citat 1) och tolkas här ur ett maktperspektiv då det verkar vara i sin ordning 

för mannen att ha flera kvinnor. Viktiga ord i sammanhanget älskog och linvita mön.  

 

2.4.5. Kvädet om Hyme 

Nummer  Vers Citat 
   

1 15 Alla högg man huvudet av, man grävde ner dem i grop att stuvas; Sifs make åt innan 
han somnade av Hymes oxar på egen hand två.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make. 
Ordet make kan här representera utgången av ett giftermål, det vill säga 
Sifs make och representerar relationen mellan man och hustru.  
Sifs make är en annan beteckning för Tor50 vilket tyder på att citatet har 
med gudavärlden att göra.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Den poetiska Eddan, 1972, Sången om Harbard. 
50 Den poetiska Eddan, 1972:18. 
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Nummer  Vers Citat 
   

2 35 Modes fader fattade brädden - genast sjönk han igenom golvet; på huvut slängde Sifs 
man kitteln, mot hälarna rungande ringar slogo.51  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man. 
Se föregående kommentar. 
  

Sammanfattning: I Kvädet om Hyme är kontexten våldsam och här konstateras endast att nå-

gon är make och man. Viktiga ord i sammanhanget är Sifs make som tyder på att det är Tor 

citaten handlar om.    

 

2.4.6. Lokes träta 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Till det gästabudet kom Odin och Frigg, hans hustru. Tor kom icke, ty han var stadd på 
österfärd. Sif var där, Tors hustru; Brage och hans hustru Idun. ... Där var Njord och 
hans hustru Skade, Frej och Freja, Vidar, Odins son.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar om ett gästabud och de personer som befinner sig där. I 
det här fallet är det ett gästabud bland gudarna som beskrivs. Kvinnorna 
nämns enbart som männens hustrur, som en närmare beskrivning om 
vem som är gift med vem. Citatet representerar relationen mellan kvinna 
och man. Det är utgången av giftermål som här representeras, relationen 
mellan man och hustru. 
 

2 26 Loke kvad: 
”Var tyst, du Frigg! Du är Fjörgyns mö och jämt har du jagat karlfolk; du, Vidres hust-
ru, lät Ve och Vilje vid din barm få vila bägge.” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Här tolkas Loke visa sin makt och kväder i vrede mot Frigg. Som i före-
gående citat är det en mans fru som åsyftas. Kvinnan nämns enbart som 
mannens hustru.  
 

3 40 Loke kvad: 
”Tig, du Tyr! Jag tog din hustru, med henne har jag haft en son; du fick ej en aln, icke 
en penning för den oförrätten, din usling!” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar om någon som tagit en annans hustru, och fått ett barn 
tillsammans med henne. Här tolkas Loke visa sin makt och kväder i vre-
de mot Tyr. 
 

                                                 
51 Den poetiska Eddan, 1972, Kvädet om Hyme. 
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Nummer  Vers Citat 
   

4  Lokes hustru Sigyn satt där och höll ett handfat under ettret, men när handfatet var fullt 
bar hon ut ettret, och under tiden droppade ettret på Loke.52 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar att Sigyn är Lokes hustru. Här visas relationen mellan 
kvinna och man. Här tolkas Sigyn ta hand om sin man. 
 

Sammanfattning: I Lokes träta förekommer relationer (familjerelationer, relation man och 

hustru och relation vuxna och barn) makt och konflikter. Hustrun står som ett komplement till 

mannen. Det skulle kunna tolkas som att mannen är idealet, att det är han som är i fokus och 

kvinnan hans egendom.  

 

2.4.7. Trymskvädet 

Nummer  Vers Citat 
   

1 7 Trym kvad: 
”Åtta rastmil under jorden har jag Hlorrides hammare gömd; ingen hämtar hammarn 
tillbaka, om jag ej får mig Freja till brud.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud. 
Citatet handlar om Trym som vill få Freja till brud, en trolig utgång är 
att han får som han vill. Vi vet att det i detta sammanhang handlar om ett 
fiktivt giftermål då Tor ämnar luras för att få tillbaka sin hammare.  
 

2 10 ”…Trym har hammarn, tursadrotten; ingen hämtar hammarn tillbaka som ej för till 
honom Freja som brud.” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud. 
Citatet visar liksom föregående, att Trym vill ha Freja till brud. Brud 
tolkas i detta sammanhang som att ett giftermål ska ske. 
 

3 11 Till den fagra Freja gingo de, och han sade genast till henne så: ”Bind om ditt huvud 
bruddok, Freja! Till Jotunheim får du fara med mig.”  
 
Kommentar: 
Övrigt: bruddok.  
Citatet berättar om en uppmaning till Freja att binda bruddok på sig. 
Bruddok tolkas i detta sammanhang som att ett giftermål ska ske. Före-
mål som kan kopplas till giftermålet är bruddok. 
 
 
 
 

                                                 
52 Den poetiska Eddan, 1970, Lokes träta. 
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Nummer  Vers Citat 
   

4 14 Heimdall, den vite, han visste råd - framsynt var han som vaner pläga: ”Låtom oss 
binda bruddok på Tor, han bäre det stora Brisingasmycket!...”  
 
Kommentar: 
Här förekommer ord som inte tillhör de utvalda nyckelorden. Citatet har 
valts ut på grund av att det kan kopplas till giftermål som rit. Det ord 
som här har anknytning till giftermål som rit är: bruddok.  
Citatet berättar om Heimdall som kommer med förslaget att binda brud-
dok på Tor. Bruddok tolkas i detta sammanhang som att ett giftermål ska 
ske. Föremål som kan kopplas till giftermålet är bruddok. 
 

5 16 Tor han mälte, mäktig bland asar: ”Omanlig månde asarna kalla mig om jag låter binda 
bruddok på mig.” 
 
Kommentar: 
Övrigt: bruddok. 
Kontexten handlar om Tors funderingar kring vad de andra asarna ska 
tycka om honom om han låter binda bruddok på sig. Av kontexten går 
det att utläsa att detta är omanligt. Här tolkas bruddoket och Brisingas-
mycket som kvinnliga föremål. Föremål som kan kopplas till giftermålet 
är bruddok. 
  

6 18 På Tor bundo de brudok sedan, på bröstet bar han Brisingasmycket.  
 
Kommentar:  
Övrigt: bruddok.  
Citatet berättar att Tor får på sig ett bruddok och att han också bär ett 
Brisingasmycke. Föremål som kan kopplas till giftermålet är bruddok. 
 

7 22 Så kvad då Trym, tursadrotten: ”Upp, höge jättar! strö halm på bänk: nu föra de mig 
Freja till brud, Njorders dotter från Noatun. 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Citatet berättar att Freja skall bli någons brud. Brud tolkas i detta sam-
manhang som att ett giftermål ska ske. Här tolkas att strö halm på bänk 
som att ett giftermål ska ske. 
  

8 23 Här på gården gullhornade kor, helsvarta oxar till hugnad för jätten; gods har jag 
mycket, en mängd med smycken, Freja var det enda jag önskade mig.”  
 
Kommentar: 
Citatet är en fortsättning av föregående. Här förekommer ord som inte 
tillhör de utvalda nyckelorden. Citatet har valts ut på grund av att det 
kan kopplas till giftermål som rit. Citatet handlar om någon som redan 
har allt och som önskar sig Freja. Här tolkas det som om någon vill ha 
Freja till brud.  
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Nummer  Vers Citat 
   

9 24 Kvällen hade nu kommit hastigt, öl bars fram åt alla att dricka. Han åt en oxe, åtta 
laxar, all den kräsliga kvinnofolksmaten - Sifs man tömde en tunna mjöd.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man. (Ordet han är i citatet kursiverat då 
det förhåller sig på det sättet där citatet är hämtat från.) Citatet visar inte 
vem som avses med han. Citatet visar att männen och kvinnorna åt olika 
mat.  
  

10 25 Så kvad då Trym, tursadrotten: ”Var såg du en brud bita vassare? Jag såg ej en brud 
bredare gapa eller en mö dricka mera mjöd.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Kontexten verkar inte syfta på en brud i giftermålskontext, utan snarare 
brud som synonym till tjej eller kvinna. Här betonas möns drickande.  
 

11 27 Han lyfte på doket lysten att kyssas, men så sprang han upp och ut på golvet: ”Frejas 
ögon äro så hemska - jag tycker blicken bränner som eld.”  
 
Kommentar:  
Övrigt: doket. 
Citatet berättar om någon som lyfter på ett dok för att kyssas. Här tolkas 
citatet som att ett giftermål äger rum och att det under ceremonin hör till 
att lyfta på bruddoket och kyssa bruden.  
 

12 29 In kom jättens arma syster, som djärvdes be om brudegåvor: ”Tag dina röda ringar av 
handen om du vill äga min ynnest och vänskap!”  
 
 
Kommentar:  
Övrigt: brudegåvor.    
Citatet berättar om en syster som kommer för att be om brudegåvor. Här 
tolkas citatet som att ett giftermål ägt rum och att brudgåvor hör till gif-
termålet.   
 

13 30 Då sade Trym, tursadrotten: ”Bär hammarn hit att helga bruden, i knät på mön skall 
Mjöllne läggas, vig oss samman å Vars vägnar!”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bruden.  
Övrigt: vig.  
Citatet berättar om en brud som ska helgas och att Mjöllne ska läggas i 
knät på mön. Ordet vig tolkas i den här kontexten som ett giftermål där 
två parter skall vigas.  
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Nummer  Vers Citat 
   

14 32 Han slog ihjäl jättens syster, som hade bett om brudegåvor: hon fick sår i stället för 
silver och gull, hammarslag rönte hon för ringars mängd. 53  
 
Kommentar: 
Övrigt: brudegåvor.  
Citatet visar att systern som tidigare bad om brudegåvor nu blir ihjälsla-
gen och därmed fick sår i stället för silver och gull. 
 

Sammanfattning: I Trymskvädet visas hela giftermålsprocessen. Här kan man se en tydlig 

sammanhängande handling från det att Trym vill ha Freja till brud, men luras och får i stället 

Tor. Man kan följa handlingen från bröllopsförberedelser, till ceremonin, hur festen går till 

och hur brudparet får brudgåvor. Det beskrivs att kvinnor och män äter olika saker och även 

hur mycket de äter (citat 9). Föremål som kan kopplas till giftermål är bruddoket. Vidare fö-

rekommer känslor, kyssar och kärlek (citat 11). Det berättas om vad som är manligt och 

omanligt då Tor låter binda bruddok på sig (citat 5). Det finns exempel på akten giftermål 

(citat 13). Det förekommer även konflikter och våld.  

 

2.4.8. Völundskvädet 

Nummer  Vers Citat 
   

1 4 Svanvit var den andra. Den svanfjäderflygga, /…/ den tredje ungmön, de andras syster, 
hon vart den vite Völunds maka.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka.  
Citatet berättar om någon som är Völunds maka, men beskriver inte per-
sonen närmare. Det är utgången av giftermål som här representeras, rela-
tionen mellan man och hustru. 
 

2 8 Han slog rött gull kring gnistrande sten, höljde ett rep med ring vid ring; sin ljusa brud 
bidar han länge, väntar att kvinnan skall komma till honom.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Övrigt: slog rött gull kring gnistrande sten. 
Citatet berättar om någon som väntar på sin ljusa brud. Brud tolkas i 
detta sammanhang att kvinnan ska stå brud och att giftermål ska äga 
rum. Att slå rött gull kring gnistrande sten tolkas här som att en ring 
tillverkas och skulle kunna vara en ring som ges vid giftermål. 
 
 
 

                                                 
53 Den poetiska Eddan, 1972, Trymskvädet. 
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Nummer  Vers Citat 
   

3 17 [Därute stod kungens kloka maka,] hon går in i huset och i hallen fram, stannar och 
säger där hon står på golvet: ”Han är inte så kry, han som kommer ur skogen.” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka.  
Citatet berättar om kungens kloka maka och vad hon gör.  
 

4 25 Men skålarna två, skuggade av hår, höljde han med silver och sände till Nidud. Av 
ögonen gjorde han ädelstenar, gav dem åt kungens kloka maka.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka.  
Citatet berättar liksom i föregående citat om kungens kloka maka. 
  

5 32 Därute står kungens kloka maka, hon gick in i huset och i hallen fram; men han hade 
satt sig vid hägnet att vila: ”Är du vaken, Nidud, Niaraförste?”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka.  
Citatet berättar liksom i föregående citat om kungens kloka maka. 
 

6 37 Men skålarna två, skuggade av hår, höljde jag med silver och sände till Nidud; av ögo-
nen gjorde jag ädelstenar, gav dem åt kungens kloka maka.54  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka.  
Citatet berättar liksom i föregående citat om kungens kloka maka. Detta 
citat är en upprepning av citat 4 i detta kapitel.  

Sammanfattning: I Völundskvädet förekommer känslor, relationer, längtan att få kvinnan. 

Den kloka makan lyfts fram. I detta kapitel betonas kvinnan.  

 

2.4.9. Allvismål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 1 Allvis kvad: 
”Nu må bruden hasta hemåt med mig att breda ut bonad på bänk; nog har det jäktats 
med giftet, må man tycka - hemma blir det visst ingen vila.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden bruden och giftet.  
Citatet berättar att det jäktas med giftet. Bruden måste skynda hemåt för 
att förbereda inför giftet? Här tolkas bonad bänk ha med giftermålsce-
remonin att göra. 
 
 
 

                                                 
54 Den poetiska Eddan, 1972, Völundskvädet. 
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Nummer  Vers Citat 
   

2 2 Tor kvad: 
”Vem är den mannen? Vi är du vit om nosen? Har du färdats med fegfolk i natt? Du 
tyckes mig likna en turs till din skepnad, du har ej bördsrätt till bruden.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bruden.  
Citatet berättar om att Tor ställer frågor till någon och sedan hävdar att 
denne inte har rätt till bruden. Bruden tolkas i detta sammanhang att 
kvinnan ska stå brud och att giftermål ska äga rum. Här tolkas bördsrätt 
in i en lagkontext. 
 

3 3 Allvis kvad: 
”Allvis heter jag, mitt hem är under jorden, under stenen har jag min stad; upp är jag 
kommen på åkdonens hav - ingen må brudlöftet bryta.”  
 
Kommentar: 
Övrigt: brudlöftet.  
Citatet berättar om Allvis som säger att ingen ska bryta brudlöftet, vilket 
kan tolkas som att det är förbjudet att skiljas.  
 

4 4 Tor kvad: 
”Bryta det kan jag: över bruden har jag makt i det mesta som fader; jag fanns ej tillstä-
des då du fäste henne, jag är hennes giftoman bland gudar.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bruden.  
Övrigt: giftoman.  
Citatet berättar om Tor som går emot Allvis i föregående citat och menar 
att han visst kan bryta brudlöftet. Bruden tolkas i detta sammanhang att 
kvinnan ska stå brud och att giftermål ska äga rum.  
  

5 5 Allvis kvad: 
”Vad är du för en man, som makt vill ha över den fagra flickan? Dig känna väl få - 
vilken farande sven har avlat dig till arvsrätt?”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man.  
Citatet berättar om Allvis som går emot det Tor säger i föregående citat 
och frågar Tor vad han är för man som vill ha makt över flickan. Arvs-
rätt tolkas här in i en lagkontext. Det är utgången av giftermål som här 
representeras, relationen mellan man och hustru. 
 

6 6 Tor kvad: 
”Vingtor heter jag, vida har jag färdats, Sidgranes son är jag; utan mitt ja kan du icke få 
den unga mön till äkta.” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äkta.  
Övrigt: mitt ja. 
Citatet berättar om Tor som går emot Allvis och hävdar att mön inte går 
att göra till äkta utan hans ”ja”. 
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Nummer  Vers Citat 
   

7 7 Allvis kvad: 
”Ditt samtycke vill jag snarliga hava och ditt ja till detta gifte; hellre vill jag hava hen-
ne än leva utan den snövita ungmön.”55 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte.  
Övrigt: ditt ja.   
Citatet är en fortsättning på föregående citat och berättar om Allvis som 
säger att han vill ha samtycke till giftet. Giftermålet som rit är dock inte 
närmare beskriven. 
 

Sammanfattning: I Allvismål beskrivs precis som Trymskvädet en mer sammanhängande 

handling av giftermålet. Här förekommer relationen mellan man och kvinna. Ett gifte ska ske 

och det ska ställas till med bröllop. Det är också viktigt att löftet inte bryts (citat 3). Här före-

kommer även makt då fadern har makt över dottern, det är han som är hennes giftoman (citat 

4). Makten ifrågasätts även när det är en man som vill ha makt över flickan (citat 5). Maktper-

spektivet visas även då någon ska godkänna giftermålet (citat 6). Mannen vill gärna ha kvin-

nan men han måste få samtycke (citat 7).   

 

2.4.10. Hyndla (med den korta Völuspå) 

Nummer  Vers Citat 
   

1 15 Han slöt sig till Eymund, ypperst bland män, men Sigtrygg slog han med sval svärds-
egg; han äktade Almveig, ädlast bland kvinnor, de avlade och ägde aderton söner.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äktade.  
Citatet berättar om Eymund som äktat Almveig. Äktade representerar 
här själva ceremonin giftermål som rit, dock är giftermålet som rit är här 
inte närmare beskriven.    
 

2 18 Dag äktade Tora, de tappres moder, i den ätten avlades de yppersta kämpar: Fradmar 
och Gyrd och Frekar två, Am och Jösurmar, Alf den gamle; det höves dig att veta - vill 
du höra mera?  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äktade.  
Citatet visar att Dag äktat Tora, men beskriver inte närmare hur riten 
giftermål gått till.  
 
 
 
 

                                                 
55 Den poetiska Eddan, 1972, Allvismål. 
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Nummer  Vers Citat 
   

13 32 Frej äktade Gerd, som var Gymes dotter, av jättars ätt, och Aurbodas; till deras ätt 
hörde också Tjatse, den skotglade jätten - Skade var hans dotter.56 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äktade.  
Citatet berättar om att Frej äktat Gerd, men beskriver inte närmare hur 
riten giftermål gått till.  
  

Sammanfattning: Hyndla handlar om tappra män och deras ätter. Kvinnorna och männen be-

skrivs efter deras egenskaper. Vi får veta vem som är gift med vem och vilka som avlat barn 

med varandra. Ett viktigt ord i sammanhanget är ätt. 

 

2.4.11. Sången om Rig 

Nummer  Vers Citat 
   

1 3 Rig han hade råd att ge dem, satte sig mellan dem mitt på bänken, de äkta makarna på 
ömse sidor.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden äkta, makarna.  
Citatet berättar om Rig som sitter på bänken, mitt emellan de äkta ma-
karna, och ger dem råd. Här tolkas äkta makar som ett par som gift sig. 
Bänken tolkas här ha med giftermålet att göra. 
 

2 5 Rig han hade råd att ge dem, så reste han sig, redde sig att somna; mitt i sängen sov 
han sedan, de äkta makar på ömse sidor.  
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden äkta och makar.  
Citatet berättar om Rig som sover mitt i sängen de äkta makar på båda 
sidor. Precis som i föregående citat tolkas äkta makar som ett par som 
gift sig. 
 

3 19 /…/ reste sig från bordet, redde sig att sova, mitt i sängen sov han sedan de äkta makar 
på ömse sidor.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden äkta och makar.  
Citatet visar precis som i föregående citat om Rig som sov mitt i sängen 
med de bägge makarna på båda sidor. Precis som i föregående citat tol-
kas äkta makar som ett par som gift sig. 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Den poetiska Eddan, 1972, Hyndla (med den korta Völuspå),. 
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Nummer  Vers Citat 
   

4 23 Till hemmanet kom åkande den hängnyckelprydda i getskinnskjol, hon giftes med 
Karl; Snör hette hon höljde sig i bruddok; de bäddade med täcken och bodde tillsam-
mans.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet giftes.  
Övrigt: bruddok.  
Citatet berättar om Snör som giftes med Karl och som höljde sig i brud-
dok. Bruddok tolkas i detta sammanhang som att ett giftermål ska ske. 
Föremål som kan kopplas till giftermålet är bruddok. 
 

5 29 Rig han hade råd att ge dem, satte sig mellan dem mitt på bänken, de äkta makar på 
ömse sidor.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden äkta och makar.  
Citatet berättar om Rig som sitter på bänken med makarna på båda sidor. 
I citatet tolkas äkta makar som ett par som gift sig. 
 

6 41 De friade till henne och foro så hem; hon giftes med Jarl och gick under slöjan; de 
bodde samman i bästa sämja, njöto sina år och ökade ätten.57 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden friade och giftes.  
Citatet berättar om någon som har friat och att hon sedan giftes med Jarl 
under slöjan. Här kan man se att handlingen att fria leder till ett gifter-
mål. Citatet visar även att de levde tillsammans, hade det gott och avlade 
barn. Giftermål som rit beskrivs dock inte närmare. Föremål som kan 
kopplas till giftermålet är slöjan.  
 

Sammanfattning: I Sången om Rig förekommer relationen man och kvinna. Här beskrivs 

handlingen från frieri till giftermål. Här beskrivs även råd som ges till makar. Kapitlet visar 

även på att de bor tillsammans, får barn och ökar ätten. Viktigt ord i sammanhanget är ätten.  

 

                                                 
57 Den poetiska Eddan, 1972, Sången om Rig. 
 



25 
 

2.4.12. Fjölsvinnsmål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 35 Svipdag kvad: 
”Säg mig nu, Fjölsvinn, det jag frågar dig om och som jag vill få veta: vad heter berget 
där bruden ses, sen vida frejdade, vistas?” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bruden. 
Citatet visar att Svipdag frågar Fjölsvinn vad berget heter där bruden 
kan ses. Läsaren får genom citatet inte reda på vilken brud det handlar 
om.  
 

2 42 Fjölsvinn kvad: 
”Det finns ingen man som på Menglads ljuvliga arm är ämnad att sova, förutom Svip-
dag: den solljusa mön är lovad åt honom till hustru.” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Övrigt: lovad åt. 
Citatet berättar att den solljusa mön blir lovad till hustru. Det framgår 
inte av citatet om de redan är gifta eller om de ska gifta sig. 
  

3 46 Varifrån kommer du, varifrån for du, vad hette du hos ditt hemfolk? Av ätt och namn 
vill jag äga visshet om man lovade mig till din maka.”58 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka. 
Citatet berättar om makan som ställer frågor varifrån hennes blivande 
man är. Det är utgången av giftermål som här representeras, det vill säga 
relationen mellan man och hustru.  
 

Sammanfattning: I Fjölsvinnsmål förekommer kärlek och relationer. En kvinna är lovad till en 

man. Viktigt ord i sammanhanget är ätt.  

 

                                                 
58 Den poetiska Eddan, 1972, Fjölsvinnsmål. 
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2.4.13. Det första kvädet om Helge Hundingsbane 

Nummer  Vers Citat 
   

1 44 På Brådvalla var du brud åt Grane, smyckad med guldbetsel, snar till att löpa; titt har 
jag ridit dig trött, din kossa, avtärd under sadeln, i utförslöpor.”59 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud. 
Den här kontexten är svår att utläsa. ”Du var brud åt Grane” skulle kun-
na handla om människor, men fortsättningen av citatet gör att bruden i 
det här fallet syftar till en häst eller en kossa på grund av smyckningen 
av guldbetsel, ”snar till att löpa”, ”ridit dig trött” och ”avtärd under sa-
deln”.  
 

Sammanfattning: I Det första kvädet om Helge Hundingsbane förekommer endast citat som 

kan kopplas till giftermål. Citatet skiljer sig från citaten i alla de övriga kapitlen då vi tolkar 

att det i detta fall handlar om ett djur. 

  

2.4.14. Kvädet om Helge Hjörvardsson 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Hjörvard hette en konung, han hade fyra hustrur: en hette Alfhild, deras son hette He-
din; den andra hette Säreid, deras son hette Humlung; den tredje hette Sinrjod, deras 
son hette Hymling. Konung Hjörvard hade avlagt ett löfte att han skulle äga den kvinna 
som han visste var den vänaste. Han fick höra att konung Svafne hade den allra fagras-
te dotter, hon hette Siglinn. Idmund hette hans jarl; hans son Atle for för att fria till 
Siglinn å kungens vägnar.   
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden hustrur och fria. 
Citatet berättar om en konung som har fyra hustrur. Utifrån detta citat 
skulle slutsatsen kunna dras att åtminstone män, eller kanske snarare 
kungar, fick ha flera hustrur. Citatet visar också på att Hjörvard har gett 
löfte om att äga den kvinna som han visste var den vänaste. Handlar 
ordet äga om att verkligen äga någonting, precis som vi i dagens värld 
gör med saker, eller handlar det bara om ett löfte om att kungen ville 
gifta sig med Siglinn. Det är utgången av giftermål som här represente-
ras, det vill säga relationen mellan man och hustru. Fria representerar 
handlingen som förutsätts leda till ett giftermål.    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Den poetiska Eddan, 1972, Det första kvädet om Helge Hundingsbane. 
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Nummer  Vers Citat 
   

2  Atle stod en dag i en lund, och det satt en fågel i grenverket ovanför honom, och den 
hade hört huru männen sade att kung Hjörvards hustrur voro de vänaste kvinnor som 
funnos.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustrur. 
Kontexten är en fortsättning från föregående citat och handlar om kung 
Hjörvards hustrur.  
 

3 3 Atle kvad: 
”Välj ej Hjörvard, ej heller hans söner, icke folkdrottens fagra hustrur, ej de brudar 
budlungen har; handlom redligt, som det höves bland vänner!” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden hustrur och brudar. 
Citatet visar att Atle talar om för någon att inte välja varken Hjörvard, 
hans söner, hustrurna eller brudarna.  
 

4  Konung Helge var en mäkta stor härman. Han kom till konung Eylime och bad honom 
om hans dotter Svava. Helge och Svava svuro varandra löften och höllo mycket av 
varandra. 
 
Kommentar: 
Övrigt: bad honom om hans dotter och svuro varandra löften. 
Citatet berättar om konung Helge och kung Eylimes dotter Svava. Dessa 
svuro varandra löften och bad om någons hand, vilket skulle kunna tyda 
på giftermål som rit.  
 

5  På kvällen avgav man löften: man ledde fram offergalten, männen lade sina händer på 
den och avgåvo löften vid bragebägaren. Hedin gav det löftet att han skulle äga Eyli-
mes dotter Svava, sin broder Helges käresta; och han ångrade sig så, att han gav sig ut 
på villovägar söderut i landet, och han träffade sin broder Helge. 
 
Kommentar: 
Här är det inget specifikt ord som syftar på giftermål, hela citatet beskri-
ver giftermål som rit. Citatet visar att man avger löften. En offergalt fö-
rekommer och männen lägger sina händer på denna, vilket skulle kunna 
tolkas som en giftermålsrit. Av citatet går det att utläsa att Hedin ger 
löftet att äga Svava, någonting han senare ångrar, vilket bidrar till att han 
åker söderut och träffar sin bror Helge. Föremål som kan kopplas till 
giftermålet är offergalten och bragebägaren. 
 

6 32 Hedin kvad: 
”Icke har försten flytt ur lande - mig har värre villa vållats: jag har korat den kungabor-
na, min broders brud, vid bragebägarn. ” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud. 
Citatet berättar om att giftermål har skett och att det är en broders brud 
det handlar om. Föremål som kan kopplas till giftermålet är bragebäga-
ren. 
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Nummer  Vers Citat 
   

7 41 Jag ber dig, Svava - min brud, gråt icke - lyssna på mig och lyd min maning: du skall 
reda en bädd åt min broder Hedin och ge din älskog åt unge kungen.”60  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud. 
Citatet berättar om Svava som får uppmaningen att inte gråta utan i stäl-
let reda en bädd åt Hedin och ge sin älskog åt kungen. Om Svava gråter 
på grund av giftermålet skulle citatet kunna tolkas som att hon blivit 
bortgift mot sin vilja. Citatet visar att ett giftermål har skett.  
 

Sammanfattning: I Kvädet om Helge Hjörvardsson förekommer kärlek och relationer. Vi tol-

kar det som att det är i sin ordning för en kung att ha flera hustrur. I det här kapitlet beskrivs 

män som får kvinnor och sedan äger dem. Egenskaper hos kvinnor beskrivs exempelvis vä-

naste och fagraste (citat 1, 2 och 3). Det finns ett exempel på en viktig man som ber om en 

dotter och får henne (citat 4). I kapitlet kan vi se spår av ceremonin kring giftermålet efter att 

man avgett löften har en offergalt och en bragebägare. I detta sammanhang framkommer det 

att mannen ska äga kvinnan (citat 5). Det framgår i kapitlet att Svava är ledsen för att behöva 

gifta sig med den unge kungen (citat 7). Viktiga ord i sammanhanget är löfte, äga och makt.   

 

2.4.15. Det andra kvädet om Helge Hundingsbane 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Konung Sigmund, Völsungs son, var gift med Borghild från Brålund. De kallade sin 
son Helge efter Helge Hjörvardsson; Helge fostrades hos Hagal. 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gift. 
Citatet visar att kung Sigmund var gift med Borghild. Det visar att ett 
giftermål skett.  
 

2 12 En gång såg jag dig på örlogsskeppen, i blodig stäv stod du för jämnan; nu vill drotten 
dölja sig för mig, men Högnes mö vet vem Helge är. 
 
Kommentar: 
Övrigt: Högnes mö. 
Citatet berättar om att Högnes mö vet vem Helge är. Utifrån citatet är 
det svårt att veta huruvida Högne och mön är gifta eller inte. Det skulle 
kunna förhålla sig så att ett giftermål har skett.  
 
 
 
 

                                                 
60 Den poetiska Eddan, 1972, Kvädet om Helge Hjörvardsson. 
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Nummer  Vers Citat 
   

3  Helge gifte sig med Sigrun, och de fingo söner.61  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte. 
Citatet visar enbart vem Helge gift sig med. Själva giftermålet som rit 
beskrivs dock inte närmare.   
 

Sammanfattning: I Det andra kvädet om Helge Hundingsbane förekommer familjerelationer, 

vilka som är gifta med varandra, och vem som har avlat barn med vem.  

 

2.4.16. Om Sinfjötles död 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Borghild, Sigmunds hustru, hade en broder, som hette /…/, men Sinfjötle, hennes styv-
son, och /…/ åtstundade bägge samma kvinna, och för den sakens skull dräpte Sinfjötle 
honom.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet är enbart en beskrivning av att Borghild är Sigmunds hustru. Här 
berättas det om två män som vill ha samma kvinna och här tolkas dräpte 
som att det är fråga om svartsjuka. Det är utgången av giftermål som här 
representeras, det vill säga relationen mellan man och hustru. 
 

2  Kung Sigmund dvaldes länge i Danmark i Borghilds rike när han hade gift sig med 
henne. Sedan for Sigmund söderut till Frankland till det rike han hade där. Så gifte han 
sig med konung Eylimes dotter Hjördis, deras son var Sigurd. Kung Sigmund stupade i 
strid mot Hundings söner, och Hjördis gifte sig då med kung Hjalpreks son Alf.62 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden gift och gifte. 
Citatet berättar om vilka kvinnor kung Sigmund varit gift med. Vi tolkar 
det som att månggifte för kungen är tillåtet. Citatet visar även på gifter-
mål över landsgränserna.  
 

Sammanfattning: I kapitlet Om Sinfjötles död beskrivs relationer, känslor och kärlek. Ett ex-

empel är män som vill ha samma kvinna (citat 1). Vi får även veta vilka som är gifta med var-

andra, det representerar relationen man och hustru.  

 

                                                 
61 Den poetiska Eddan, 1972, Det andra kvädet om Helge Hundingsbane. 
62 Den poetiska Eddan, 1972, Om Sinfjötles död. 
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2.4.17. Gripes spådom 

Nummer  Vers Citat 
   

1 30 Gripe kvad: 
”Vad händer sedan till Sigurds hugnad? Säg det, Gripe, om du ser det klart! Får jag 
månne fästa henne med brudskänk, den fagra förstedottern?”  
 
Kommentar: 
Här förekommer ord som inte tillhör de utvalda nyckelorden. Citatet har 
valts ut på grund av att det kan kopplas till giftermål som rit. De ord som 
här har anknytning till giftermål som rit är: brudskänk. 
Vi tolkar citatet som att ett giftermål ska ske.  
 

2 32 Sigurd kvad: 
”Ser du då, Gripe - svara på det - vankelmod gömt i vigmannens sinne? Håller jag ej 
mitt avtal med henne som du säger jag älskar av all min håg?”  
 
Kommentar: 
Här förekommer ord som inte tillhör de utvalda nyckelorden. Citatet har 
valts ut på grund av att det kan kopplas till giftermål som rit. Det ord 
som här har anknytning till giftermål som rit är: vigmannens. 
Här tolkas det som att någon ifrågasätter mannens avtal till sin älskade. 
 

3 34 Sigurd kvad: 
”Jag knyter släktskap och svågerlag med Gunnar, tager Gudrun till maka: försten finge 
då fullgott gifte - blott jag ej sörjer den sorg jag vållat.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka och gifte. 
Citatet berättar om att Sigurd knyter släktskap med Gunnar genom att 
vilja gifta sig med Gudrun. Om giftermålet primärt handlar om kärlek 
eller att knyta släktskap framgår inte av citatet.   
 

4 36 Sigurd kvad: 
”Ont är å bane - det börjar jag se - alldeles galet går det för Sigurd om jag skall binda 
till brud åt en annan den ädla mön som jag älskar själv.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud. 
Citatet berättar om att binda till brud, vilket skulle kunna handla om 
giftermål. I citatet står det även att det kommer gå galet om Sigurd ska 
binda brud till någon annan än den mö som han älskar.  
 

5 41 Gripe kvad: 
”Bröllop skall ni bägge hålla, Gunnar och Sigurd, i Gjukes salar; när ni två kommer 
hem skall ni hamnar skifta, sitt vett och sin hug har vardera kvar.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bröllop. 
Citatet berättar om Gjuke som kväder att både Gunnar och Sigurd ska 
hålla bröllop. Själva giftermålet som rit är dock inte närmare beskriven. 
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Nummer  Vers Citat 
   

6 45 Gripe kvad: 
”Du tänker på eden och tiger stilla, unnar Gudrun det goda hon fick; men Brynhild 
tycker sig tarvligt bortgift, hon hittar råd att hämnas på er.” 
 
Kommentar: 
Övrigt: bortgift. 
Citatet visar att Brynhild blivit bortgift och att hon ska hämnas för detta.  
 

7 46 Sigurd kvad: 
”Vad kräver månne kvinnan i bot för allt det svek vi öva mot henne? Hon har av mig 
fått heliga eder, som ej ha hållits, men hugnad föga.”  
 
Kommentar: 
Citatet är en fortsättning av föregående citat och är kommenterat av den 
anledningen att det hör samman med ordet bortgift i citatet ovan. Citatet 
handlar om vad kvinnan borde få i bot för allt det svek som utövas mot 
henne.  
 

8 49 Gripe kvad: 
”Den mäktiga handlar i häftig sorg och vild vrede ej väl mot dig; du skall aldrig den 
ädla kränka, fast ni vunnit hövdingens hustru med svek.”63  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet visar inte vem Gripe kväder till. Däremot går det av citatet att 
utläsa en uppmaning från Gripe som hävdar att man aldrig ska kränka 
den ädla, även om man vunnit hövdingens hustru genom svek. Det är 
utgången av giftermål som här representeras, det vill säga relationen 
mellan man och hustru. 
 

Sammanfattning: I Gripes spådom beskrivs en sammanhängande handling från att vilja ha 

någon till att få denne. Kapitlet innehåller känslor, svek, relationer och kärlek. Det berättas 

om kvinnor som ska giftas bort (citat 6). Det berättas även om en kvinna som ska ha bot mot 

det svek som gjorts mot henne (citat 7).  

 

                                                 
63 Den poetiska Eddan, 1972, Gripes spådom. 
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2.4.18. Reginsmål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 11 Hreimdar kvad: 
”Ulvlynta dis, du må avla en dotter ifall du ej föder åt försten en son! Giv mön en make 
- det är mycket av nöden; då skall hennes son hämnas din sorg.”64 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make. 
Citatet är en uppmaning om att ge en mö en make och att de ska avla en 
son. Denne son är senare tänkt att hämnas för någons sorg. Det skulle 
kunna röra sig om disen Ulvlyntas sorg, men detta framgår inte tydligt 
av citatet. Det är utgången av giftermål som här representeras, det vill 
säga relationen mellan man och hustru. 
 

Sammanfattning: Reginsmål handlar om Ulvlynta som ska avla ett barn. Om hon inte får en 

dotter så måste hon få en son som kan hämnas hennes sorg.  

 

2.4.19. Fafnesmål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 41 till Gjukes gård på gröna stigar, ödet skall visa vandrarn vägen. Den höge kungen han 
har en dotter, henne skall du binda med brudskänk, Sigurd.65  
 
Kommentar: 
Övrigt: brudskänk. 
Citatet är uppmaning till Sigurd om att han ska binda brudskänk med 
den höge kungens dotter.  
 

Sammanfattning: Fafnesmål handlar om en man som ska gifta sig med en utvald kvinna.  

 

2.4.20. Sången om Sigdrifa 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Sigdrifa fällde Hjälmgunnar i striden, men Odin stack henne med sömntorn till hämnd 
för det och sade att hon hädanefter aldrig skulle skipa seger i strid och han sade att hon 
skulle gifta sig. ”Men jag svarade honom att jag hade givit ett löfte att inte gifta mig 
med någon man som kunde rädas.” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifta. 
Citatet visar att Sigdrifa fäller Hjälmgunnar i striden men att Odin då 
sticker henne med Sömntorn som hämnd. Han säger sedan till henne att 
hon ska gifta sig. Hon svarar då med att hon gett ett löfte om att aldrig 

                                                 
64 Den poetiska Eddan, 1972, Reginsmål. 
65 Den poetiska Eddan, 1972, Fafnesmål. 
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Nummer  Vers Citat 
   

gifta sig med någon man som kunde rädas. Här säger Sigdrifa emot Odin 
gällande hennes giftermål. 
 
 

2 7 Ölrunor skall du kunna, om en annans hustru du vill tjusa, och känner dig trygg; på 
horn skall du rista dem, på handryggen jämväl, och märka en nagel med Nöd.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet är ett tips om att ölrunor är bra att kunna ifall man vill tjusa en 
annans hustru. Det är utgången av giftermål som här representeras, det 
vill säga relationen mellan man och hustru. 
 

3 28 Detta är det femte: fast fagra kvinnfolk du ser på bänken sitta, låt ej fränders silver ta 
sömnen från dig, gilja ej gifta kvinnor!  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifta. 
Här tolkas citatet som en uppmaning att inte göra anspråk på gifta kvin-
nor. 
 

4  Sigurd mälte: ”Ingen människa är visare än du, och det svär jag, att dig skall jag äga; 
du är efter mitt sinne.” Hon svarar: ”Dig vill jag helst äga, om jag finge välja bland alla 
män.” Och detta bundo de sinsemellan med ed.66  
 
Kommentar:  
Övrigt: äga och bundo. 
Ordet äga skulle i den här kontexten kunna betyda att gifta sig eftersom 
både man och kvinna i den här kontexten vill äga varandra och binder 
sinsemellan med ed, vilket skulle kunna tyda på löfte vid giftermål.  
 

Sammanfattning: I Sången om Sigdrifa uttrycker kvinnan en åsikt om sitt eget giftermål. Det 

beskrivs även hur en man ska locka till sig en annans hustru, men även att det är fel att göra 

det (citat 2 och 3). Kapitlet visar även på jämlikhet mellan mannen och kvinnan som vill ha 

varandra och som gemensamt kommer överens om att äga varandra (citat 4).  

 

2.4.21. Heimes fosterdotter 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Sigurd rider nu tills han kommer till en stor gård. Där rådde en stor hövding, som hette 
Heime. Han var gift med Brynhilds syster...  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gift. 
Citatet visar att Heime var gift med Brynhilds syster. 
 

                                                 
66 Den poetiska Eddan, 1972, Sången om Sigdrifa. 
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Nummer  Vers Citat 
   

2  
Sigurd sade: Var hälsad, fru!  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet fru. 
Det är av citatet svårt att utläsa om fru i det här fallet står för maka eller 
om det bara handlar om en kvinna, vem som helst.  
 

3  Sigurd tackade henne för dessa ord och gav henne en gullring. Och de svuro nu eder på 
nytt, och så gick han bort till sina män och vistades där en tid i heder och välgång.67  
 
Kommentar: 
Övrigt: gullring och svuro nu eder.  
Citatet visar att Sigurd gav henne en gullring och att de svuro eder på 
nytt, vilket kan tyda på giftermål som rit, även om detta varken är uttalat 
eller närmare beskrivet. Föremål som kan kopplas till giftermål är gull-
ring. 
 

Sammanfattning: I Heimes fosterdotter beskrivs en man och kvinna som får varandra. I kapit-

let kan man se spår av ceremonin giftermål då Sigurd ger kvinnan en gullring och de svär eder 

på nytt.  

 

2.4.22. Glömskedrycken 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Grimhild lägger märke till hur mycket Sigurd håller av Brynhild och hur ofta han talar 
om henne. Hon tänker för sig själv att det vore lyckligare om han bleve kvar där och 
gifte sig med kung Gjukes dotter.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte. 
Citatet visar att Grimhild funderar kring Sigurds lycka om han skulle 
gifta sig med kung Gjukes dotter.  
 

2  Ge honom din dotter till äkta med många ägodelar och slik makt som han önskar, så 
kunde han trivas här!  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äkta. 
Citatet är en uppmaning om att någon ska ge sin dotter till en man att 
äkta.  
 
 
 
 

                                                 
67 Den poetiska Eddan, 1972, Heimes fosterdotter. 
 



35 
 

Nummer  Vers Citat 
   

3  De svärja nu brödralag, som om de vore köttsliga bröder. Nu tillredde man ett präktigt 
gästabud, och det pågick i många dagar. Sigurd dricker nu bröllop med Gudrun. Där 
såg man allsköns gamman och skämtan, och gästningen vart allt bättre från dag till dag.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bröllop. 
Citatet visar att två personer knyter brödralag och att detta i princip ver-
kar vara viktigare än det bröllop som pågår. Citatet visar dock redan på 
att ”gästningen vart allt bättre från dag till dag” vilket tyder på att det 
ordnades en fest som pågick i flera dagar.   
 

4  En gång kom Grimhild till sin son Gunnar och sade: ”Du njuter all möjlig heder och 
välgång, utom att du är ogift. Fria till Brynhild! Hon är det yttersta gifte som finns; och 
Sigurd rider nog med dig.”68  

Kommentar:  
Här förekommer nyckelorden gifte och fria.  
Övrigt: ogift.  
Citatet berättar om en uppmaning från Grimhild till sin son Gunnar om 
att han borde fria till Brynhild då hon är det yttersta gifte som finns.   
 

Sammanfattning: I Glömskedrycken beskrivs relationer och kärlek. Här kan man se spår av 

ceremonin giftermålet då Sigurd dricker bröllop med Gudrun och att det i samband med det 

ordnas en fest som pågår under flera dagar (citat 3).   

 

2.4.23. Eldritten 

Nummer  Vers Citat 
   

1  De rusta sig nu präktigt till sin färd, och nu rida de över fjäll och dalar till kung Budle 
och bära fram sitt frieri . Han tog det väl upp, om inte hon sade nej, och han säger att 
hon är så stor på sig att hon gifter sig endast med den man hon själv vill ha.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden gifter och frieri . 
Citatet är en fortsättning från föregående kapitel och citat. Citatet visar 
att de rider över fjäll och dalar till kung Budle för att bära fram sitt frieri. 
Citat visar att det verkar vara i sin ordning att den tilltänkta bruden själv 
får välja vem hon ska gifta sig med och inte.  
 

2  Han tar svärdet Gram och lägger det bart mellan dem. Hon frågar vad det vill säga. 
Han sade att det var så skipat, att så skulle han hålla bröllop med sin hustru, eller ock 
finge han sin bane. Han tog då av henne ringen Andvaranaut, som han hade givit hen-
ne, och nu gav han henne en annan ring av Fafnesarvet.  
 
 

                                                 
68 Den poetiska Eddan, 1972, Glömskedrycken. 
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Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden bröllop och hustru. 
Citatet visar att han lägger svärdet Gram bart mellan sig. Svärdet tycks 
ha en betydelsefull funktion i samband med giftermål som rit. I citatet 
står det att han skulle hålla bröllop med sin hustru vilket gör att man kan 
fundera på om de redan var gifta eller inte. Han tar av henne hennes ring 
och ger henne en annan ring. Kan det vara fråga om ett omgifte med 
hustrun? Det är utgången av giftermål som här representeras, det vill 
säga relationen mellan man och hustru. Föremål som kan kopplas till 
giftermål är svärdet och ringen.  
 

3  Samma dag för Brynhild hem till sin fosterfar Heime och sade till honom i förtrolighet 
att det hade kommit en konung till henne, ”och han red genom den fladdrande lågan 
och sade att han var kommen för att gifta sig med mig, och han kallade sig Gunnar. 
Men jag sade att Sigurd var den ende som kunde göra detta, han som jag svor eder till 
på fjället. Och han är min första man.”69  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifta. 
Övrigt: svor eder.  
Citatet visar att Brynhild blir erbjuden att gifta sig med Gunnar men att 
hon enbart vill ha Sigurd och att hon på grund av det tackar nej. Det är 
med Sigurd Brynhild svor eder för första gången och han var hennes 
första man.  
 

Sammanfattning: I Eldritten beskrivs kärlek, relationer och önskan. Kapitlet visar att kvinnan 

kan välja vilken man hon vill ha (citat 1) och kvinnans önskan om att få den man hon vill ha 

(citat 3). Föremål som visar på ceremonin giftermål är svärdet och ringarna.    

 

2.4.24. Kvinnoträtan 

Nummer  Vers Citat 
   

1  ”Brynhild sade: ’Du skall få umgälla att du äger Sigurd, och jag unnar dig inte att njuta 
honom och det myckna guldet.” Gudrun svarade: ”Inte visste jag om ert avtal, och nog 
kunde väl min fader gifta bort mig utan att du var åtspord.” Brynhild svarade: ”Inte ha 
vi hållit det hemligt att vi hade svurit varann eder, och ni visste att ni svek oss, och det 
skall jag hämna.” Gudruns svarade: ”Du är bättre gift än du är god till, och ditt över-
mod kommer att få ett ont slut, och det få många umgälla.”70 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifta och gift.  
Övrigt: svurit varann eder.  
Citatet berättar om en dispyt mellan Brynhild och Gudrun som handlar 
om deras äktenskap.  
 

                                                 
69 Den poetiska Eddan, 1972, Eldritten. 
70 Den poetiska Eddan, 1972, Kvinnoträtan. 
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Sammanfattning: Kvinnoträtan handlar om konflikter och svartsjuka. Vi tolkar det som att 

Gudrun och Brynhild vill ha samma man.  

 

2.4.25. Brynhilds hugsot 

Nummer  Vers Citat 
   

1  ”Nej”, sade hon, ”det var inte Gunnar som red genom elden till mig, och inte gav han 
mig ett slagfält med fallna stridsmän i brudgåva.  
 
Kommentar:  
Övrigt: brudgåva. 
Citatet berättar om när brudgåvan uteblivit. Här tolkas brudgåva vara 
förknippat med giftermål och någonting som skall ges i samband med 
detta.   
 

2  Sigurd svarade: ”Inte vart jag din man och du min hustru, men en ypperlig konung gav 
dig brudgåva.”  
 
Kommentar: 
Övrigt: brudgåva. 
Citatet berättar om en konung som gett en brudgåva men som samtidigt 
förtydligar att Sigurd och, i citatet, en okänd part inte varit gifta. Det är 
utgången av giftermål som här representeras, det vill säga relationen 
mellan man och hustru. 
 

3  ”Jag mindes ej ditt namn”, sade Sigurd, ”och jag kände ej igen dig förrän du vart gift, 
och det är en sorg utan like.” Då mälte Brynhild: ”Jag svor att äga den man som rede 
genom min eldmur, och den eden har jag velat hålla, eller ock dö.” ”Hellre än att du 
dör, vill jag ta dig till äkta och överge Gudrun”, sade Sigurd, och då svällde hans sidor 
upp så att brynjeringarna brusto sönder.71  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden gift och äkta.  
Övrigt: eden.  
Citatet berättar om Sigurd och Brynhild som tycks vara kära i varandra. 
Brynhild är gift och detta är en sorg enligt Sigurd. Sigurd svarar då med 
att tala om för Brynhild att han skulle kunna tänka sig att överge Gudrun 
för att äkta Brynhild. Brynjeringarna brusto då sönder på Sigurd.  
 

Sammanfattning: I Brynhilds hugsot beskrivs konflikt och svartsjuka. De inblandade perso-

nerna för en maktkamp.  

  

                                                 
71 Den poetiska Eddan, 1972, Brynhilds hugsot. 
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2.4.26. Brottstycken ur det gamla Sigurdskvädet 

Nummer  Vers Citat 
   

1 3 Högne kvad: 
”Dig har Brynhild bragt till förbittring, eggat till odåd i ont uppsåt. Hon unnade ej 
Gudrun hennes goda gifte, ej heller dig att äga henne själv.”72  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte. 
Citatet visar att Brynhild inte unnade Gudrun hennes goda gifte och inte 
heller att äga henne själv. Här tolkas gifte och äga att ha samma inne-
börd.  
 

Sammanfattning: I Brottstycken ur det gamla Sigurdskvädet beskrivs konflikt och svartsjuka 

mellan Brynhild och Gudrun. 

 

2.4.27. Det första kvädet om Gudrun 

Nummer  Vers Citat 
   

1 5 Gråta kunde dock Gudrun icke, i sorg satt hon vid Sigurds lik, hos den döde maken, i 
dov förtvivlan.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maken.  
Citatet visar att Gudrun sörjer sin döda man. Det är utgången av gifter-
mål som här representeras, relationen mellan man och hustru. 
   

2 6 Då kvad Herborg, Hunnlands drottning: ”Jag har en svårare sorg att tälja - mina söner 
sju, som i sydled drogo, har jag mist i strid, och min man desslikes /…/”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man.  
Citatet berättar om när Herborg uttrycker sin sorg och hur hon förlorat 
alla sina sju söner och även sin man.  
 

3 10 Gråta kunde dock Gudrun icke, i sorg satt hon vid Sigurds lik, hos den döde maken, i 
dov förtvivlan.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maken.  
Citatet berättar om hur Gudrun sörjer sin döda man. Här upprepas citat 1 
i detta kapitel. 
  

4 20 Så lägger ni landet öde - så håller ni i ära de eder ni svor; ej skall du, Gunnar, guldet 
njuta, du, som till Sigurd har svurit eder - de ringarna bli väl din bane omsider.  
 
Kommentar: 

                                                 
72 Den poetiska Eddan, 1972, Brottstycken ur det gamla Sigurdskvädet. 
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Nummer  Vers Citat 
   

Övrigt: eder ni svor, svurit eder och ringarna.  
I detta fall tolkas citatet och ederna som svurits ha med giftermål att 
göra. 
  

5 21 ” /…/ Förr var på tunet fägnaden större då Sigurd min sadlade Grane och de bägge foro 
att fria till Brynhild, det usla stycket, till ofärd för oss.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet fria.  
Citatet visar hur Sigurd sadlade sin häst och gav sig iväg för att fria till 
Brynhild. Här förekommer giftermål som rit i form av fria.  
 

6 22 Då kvad Brynhild, Budles dotter: ”Må hon gå miste om make och barn, som bragte dig, 
Gudrun, att gråta din sorg och som du denna morgon fick målrunor av!”73  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make.  
Citatet visar att Brynhild önskar att det ska gå illa för Gudrun och att 
hon skall mista sin man och sina barn.  
 

Sammanfattning: I Det första kvädet om Gudrun beskrivs relationer, känslor, död och sorg. 

Det handlar om kvinnor som mist sina män och söner (citat 1 och 2). Konflikten från föregå-

ende kapitel fortsätter mellan Brynhild och Gudrun. I samband med frieriet till Gudrun nämns 

ringar och eder (citat 4). Brynhild önskar Gudrun olycka och att hon ska mista make och barn 

(citat 6).   

 

2.4.28. Det korta Sigurdskvädet 

Nummer  Vers Citat 
   

1 7 Det ordet jag mälte ångrar jag efteråt: Gudrun är hans hustru, Gunnars är jag; /…/   
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Det är utgången av giftermål som här representeras, det vill säga relatio-
nen mellan man och hustru. 
 

2 25 Han slog så hårt händerna samman att den hårdföre hov sig på bädden: ”Gråt ej, Gud-
run, så gruveliga, blodunga brud - du har bröder i livet /…/”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Här tolkas nyckelordet brud att Gudrun är en brud som ska gifta sig eller 
har gift sig. Brud kan även tolkas som en synonym till kvinna.  
  

                                                 
73 Den poetiska Eddan, 1972, Det första kvädet om Gudrun. 
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Nummer  Vers Citat 
   

3 28 ” /…/ Mig höll hon av mer än någon annan, men Gunnars ära har jag aldrig kränkt; jag 
hedrade frändskapen, höll mina eder, jag ville ej heta hans hustrus vän.”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustrus.  
Citatet berättar om en man som höll av en annan mans fru. Mannen var 
dock lojal och ville inte ta sin väns fru, men han ville ändå inte kallas 
hans hustrus vän. Här tolkas citatet som om kvinnan och mannen ville 
ha ett förhållande utanför kvinnans äktenskap.  
 

4 41 Dock skall icke den dumma kvinnan alltid leva med en annans make /…/ 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make.  
Citatet berättar om en kvinna som inte ska leva tillsammans med någon 
annans man.  
 

5 42 Upp steg hirdens hövding Gunnar, lade sina händer om hustruns hals.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustruns.  
Citatet berättar att Gunnar lägger sina armar om sin frus hals.  
 

6 54 Hos kungen har den kloka kvinnan dystra minnen av sin döde make; en mö skall födas, 
som modern fostrar, dottern blir vitare än dagens ljus.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make.  
Citatet berättar om en kvinna som minns sin man.  
 

7 55 Gudrun skall du åt en god kung giva - den mansälla gifter sig ej gärna på nytt. Hon 
skall varda hustru åt Atle, Budles ättling som är broder till mig.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifter och hustru.  
Citatet berättar om Gudrun och hur hon skall giftas om och bli hustru till 
någon annan man. Det är både akten giftermål och utgången av det som 
här representeras, det vill säga relationen mellan man och hustru. 
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Nummer  Vers Citat 
   

8 67 Emellan oss skall åter ligga ett eggvasst järn, som det en gång lades, då vi båda på 
bädden stego och kallade oss för äkta makar.74  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet äkta.  
Här tolkas äkta som äkta makar och inte som att äkta varandra. Här be-
rättas om eggen som i denna kontext även tolkas som ett svärd. Svärdet 
ska ligga mellan två makar då de gift sig. Här skall det åter ske, precis 
som första gången de kallade sig äkta makar. Här tycks det vara fråga 
om ett omgifte, då mellan tidigare makar. Föremål som kan kopplas till 
giftermål är eggvasst järn.   
 

Sammanfattning: I Det korta Sigurdskvädet beskrivs konflikter, relationen kvinna och man, 

känslor, kärlek och sorg.  

 

2.4.29. Brynhilds färd till Hel 

Nummer  Vers Citat 
   

1 1 ”Du får icke inom mina gråstensbuggda gårdshägn komma; bättre hövdes dig att bårder 
väva än söka upp en annans make.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make. 
Citatet berättar att det är bättre att väva bårder än att jaga någon annans 
man, man ska helt enkelt veta bättre! Det är utgången av giftermål som 
här representeras, det vill säga relationen mellan man och hustru. 
 

2 13 Mig tadlade Gudrun, Gjukes dotter, och sade att jag sovit på Sigurds arm; då vart mig 
yppat vad jag icke velat: att jag vart gäckad vid giftermålet.75  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet giftermålet.  
Citatet berättar att någon varit gäckad vid giftermålet. Det är själva ce-
remonin giftermål som nämns, ceremonin beskrivs dock inte närmare.   
 

Sammanfattning: I Brynhilds färd till Hel förekommer konflikter och relationer. Vi tolkar 

utifrån kontexten att det handlar om Brynhild som vill åt Gudruns make.  

 

                                                 
74 Den poetiska Eddan, 1972, Det korta Sigurdskvädet. 
75 Den poetiska Eddan, 1972, Brynhilds färd till Hel. 



42 
 

2.4.30. Dråpet på niflungarna 

Nummer  Vers Citat 
   

1  De förliktes på det villkoret att de skulle ge honom Gudrun till äkta; och de gåvo henne 
en glömskedryck innan hon samtyckte till att gifta sig med Atle.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden äkta och gifta.  
Citatet visar att någon ska få Gudrun till fru. Hon behövde tydligen en 
glömskedryck för att hon skulle tacka ja till att gifta sig med Atle. Det är 
själva ceremonin giftermål som i denna kontext nämns. 
  

2  Gunnar hade friat till Oddrun, Atles syster, och fick henne icke; då fick han Glaumvor, 
men Högne blev gift med Kostbera; deras söner voro Solar och Snävar och Gjuke.76  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden friat och gift.  
Övrigt: fick henne.  
Citatet visar att Gunnar friat till Oddrun men inte fått henne. Istället gifte 
han sig med Glaumvor. Det berättas även om Högne som gifte sig med 
Kostbera och att de fick tre söner. Det är själva akten giftermål som 
nämns, men den beskrivs dock inte närmare. 
 

Sammanfattning: Dråpet på niflungarna handlar om relationer. En kvinna blir manipulerad för 

att tacka ja till giftermål (citat 1). Kapitlet berättar även om vem som friat till vem och vilka 

som är gifta med varandra.  

 

2.4.31. Det andra kvädet om Gudrun 

Nummer  Vers Citat 
   

1 18 Hon slutade att väva, och så sände hon bud efter sina ättlingar, ivrig att spörja om de 
önskade sona systerdotterns död och gälda mansbot för maken min.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet maken.  
Citatet visar att det är någon som slutar att väva och i stället sänder bud 
efter sina ättlingar för att fråga om ättlingarna vill sona systerdotterns 
död.  Det är här utgången av giftermål som här representeras, det vill 
säga relationen mellan man och hustru. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Den poetiska Eddan, 1972, Dråpet på niflungarna. 
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Nummer  Vers Citat 
   

2 27 hunnmör som väva med vävspjäll av trä och feja guldet att fägna dig; ensam tar du arv 
efter Budle, utstyrd med guld blir du Atles maka.’  
 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka. Utstyrd med guld tolkas här ha med 
giftermål att göra.  
 

3 28 ’Jag vill icke äkta någon, ej ha Brynhilds broder till make - jag bör ej tillsammans med 
Budles son fröjdas åt livet och föda barn.’  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make.  
Citatet visar på någon som inte vill gifta sig med Brynhilds broder.  
 

4 30 ’Grimhild, jag mäktar ej munter vara eller ge hjälten giftaslöfte alltsedan de drucko, 
ulven och korpen, såta tillsammans Sigurds hjärteblod.’  
 
Kommentar:  
Övrigt: giftaslöfte.  
Citatet berättar om någon som inte vill ge hjälten giftaslöfte.  
 

5 31 ’Jag har funnit den försten vara ypperst av alla, den ädelborne; honom skall du äga till 
ålderdomen tar dig, du blir utan man om du ej vill ha honom!” 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man.  
Citatet tolkas som att det är någon som ska äga någon annan tills döden 
skiljer dem åt. 
 

6 34 ’Jag väljer väl då den drotten till make, trugad och nödgad av nära fränder; mannen blir 
ej mig till gamman, brödernas död lär ej båta sönerna.’77  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make.   
Citatet visar att någon får välja en man som hon inte vill ha.  
 

Sammanfattning: Det andra kvädet om Gudrun handlar om relationer, hämnd och död. Kapit-

let visar på ett ojämlikt förhållande mellan mannen och kvinnan, då kvinnan ska välja en man 

innan hon blir för gammal, annars riskerar hon bli utan (citat 5). Vi tolkar det även som att 

kvinnan blir tvingad till giftermål (citat 6). 

 

                                                 
77 Den poetiska Eddan, 1972, Det andra kvädet om Gudrun. 
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2.4.32. Atlamål 

Nummer  Vers Citat 
   

1 6 I hallen kom Kostbera, som var Högnes maka - hon var högeligen skarpsynt - och 
hälsade de två; glad var också Glaumvor, hon var Gunnars hustru, hon bröt ej mot 
seden, sörjde för sina gäster.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka och hustru.  
Citatet beskriver vilka som är gifta med varandra. Det är utgången av 
giftermål som här representeras, det vill säga relationen mellan man och 
hustru. 
 

2 22 Jag drömde att ett blodigt svärd drogs ur din skjorta - det gör ont att säga slik syn till 
sin make - ett spjut såg jag ränt rätt igenom din kropp, vid bägge ändarna ylade ulvar.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make.  
Citatet visar en kvinna som berättar om en dröm.  
 

3 28 Snävar och Solar, söner till Högne, Orkning hette en som också följde med dem, blid 
var båg-almen, bror till hans hustru; de följdes av de fagra tills fjorden skilde dem, de 
vithyllta avrådde - men de ville ej lyssna.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet visar att Orkning följde med Snävar och Solar och att Orkning 
var bror till hans hustru.  
 

4 29 Glaumvor tog till orda, som var Gunnars hustru, hon sade till Vinge vad som syntes 
henne skäligt: ”Jag vet ej vad ni ger oss för gästningen ni fick; gästfärd är illfärd, om 
oråd följer.”  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet visar att Glaumvor var Gunnars hustru. Hon talade till Vinge och 
frågade vad de skulle ge henne för gästningen de fick.  
 

5 51 Vi voro fem bröder då Budle gick bort: Hel har nu hälften, huggna ligga två. Jag gifte 
mig högt, men jag gitter ej dölja det, jag fick en gruvlig hustru: det gagnade mig ej.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte och hustru.  
Citatet visar att någon gifte sig och inte kan dölja att han fått en gruvlig 
hustru.  
 

6 87  Ombedd for jag att fria till dig, Gudrun! Du var en frejdad änka, men egensinnig, 
sades det; det vart som det var vån till, det ha vi fått röna. Hit hem for du, oss följde en 
härflock.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet fria.  
Citatet berättar om Gudrun som änka och det kan här även tolkas som att 
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Nummer  Vers Citat 
   

ett omgifte ska ske. Här förekommer giftermål som rit i form av fria. Att 
fria är en handling som är tänkt att leda till giftermål.   
 

7 89 Morgongåva gav jag, guldsmycken fick du, tretti goda trälar och trälkvinnor sju - slikt 
är ju hedersamt - men silver ännu mer.78  
 
Kommentar: 
Övrigt: morgongåva och guldsmycken.  
I citatet berättas det om morgongåvor och vad de kunde innefatta, guld-
smycken, trälar, trälkvinnor och silver. Morgongåva tolkas som en gåva 
vid giftermål.   
 

Sammanfattning: Atlamål handlar om relationer och vilka som är gifta med varandra. Man 

kan se spår av giftermålet då morgongåva och guldsmycken nämns (citat 7).  

 

2.4.33. Gudruns maning 

Nummer  Vers Citat 
   

1  Gudrun gick ned till sjön sedan hon dräpt Atle. Hon gick ut i sjön och ville göra av 
med sig; men hon kunde icke sjunka. Hon drev över fjorden till konung Jonakers land. 
Han gifte sig med henne; deras söner voro Sörle och Erp och Hamde. Där fostrades 
Svanhild Sigursdotter; hon blev gift med Jörmunrekk den mäktige. Hos honom var 
Bikke; han kom med det rådet att konungens son Randve skulle taga henne. Det sade 
Bikke till konungen. Konungen lät hänga Randve, men Svanhild lät han trampas ihjäl 
under hästhovar.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte och gift.  
Övrigt: taga henne.  
Citatet berättar om Gudrun som dräpt Atle. Hon far till Jonakers land 
och gifter sig med honom. Det är själva ceremonin giftermål som 
gift/gifte anknyter till. Taga henne tolkas här som att det är en man som 
gifter sig, tar sig en fru.  
 

2 10 ”På ärilar tre har jag tänt tre eldar, till tre mäns hus vart jag hemförd som maka; Sigurd 
var mig mycket förmer än de andra - mina egna bröder blevo hans banemän /…/”  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet maka.  
Citatet berättar om en kvinna som har blivit gifte tre gånger, att hon tänt 
tre eldar i tre mäns hus. Det är utgången av giftermål som här represen-
teras, det vill säga relationen mellan man och hustru. 
 
 
 
 

                                                 
78 Den poetiska Eddan, 1972, Atlamål. 
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Nummer  Vers Citat 
   

3 11 De kunde ej värre vålla mig, fann jag, dock ställde de det ändå stridare för mig, då 
ädlingarna gåvo mig åt Atle till hustru.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om en kvinna som tycker att det inte finns något värre än 
att få Atle till man.  
 

4 19 Betsla du, Sigurd, den blacka hästen, den hurtiga hingsten att hitåt springa: här sitter ej 
dotter, och ej sonhustru heller, som kunde ge Gudrun gullsmycken nu.79 
 
Kommentar: 
Övrigt: sonhustru.  
Citatet visar att Sigurd ska betsla hästen, men där sitter varken någon 
dotter eller sonhustru som kan ge Gudrun gullsmycken. Citatet har ingen 
tydlig koppling till giftermål som rit, i detta sammanhang är det en son-
hustru som åsyftas som gift. 
  

Sammanfattning: Gudruns maning handlar om konflikter, död, relationer, vilka som är gifta 

med varandra och vilka som avlat barn tillsammans.  

 

2.4.34. Egil Skallagrimssons Sonförlusten 

Nummer  Vers Citat 
   

1 8 Finge svärdet i saken döma, vore ölbryggarns ände kommen; kunde jag strida mot 
stormens broder, reste jag udd mot Äges brud.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Citatet visar att det är någon som strider mot Äge och då reser udd mot 
hans brud. Brud kan här tolkas som någon som är gift eller någon ska 
gifta sig.   
 

2 13 Mig rinner ofta i Månens bruds önskevind att jag ej har bröder. Jag tänker ofta då ofrid 
rasar, granskar och spanar och grunnar på80 
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet brud.  
I detta citat är det svårt att utläsa vad som menas med brud.  
 

Sammanfattning: I Egil Skallagrimssons Sonförlusten har vi svårt att se en sammanhängande 

kontext.  

 

                                                 
79 Den poetiska Eddan, 1972, Gudruns maning. 
80 Den poetiska Eddan, 1972, Egil Skallagrimssons Sonförlusten. 
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2.5. Giftermål som rit förekommande i Snorres Edda med kommenta-

rer 

2.5.1. Prolog 

Nummer  Vers Citat 
   

1 3 Där fanns en konung som hette Munon eller Mennon; han äktade överkonungen Pria-
mus dotter och hon hette Troan. De fingo en son som hette Tror, och som vi kalla Tor.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äktade.  
Citatet visar att konungen Munon eller Mennon äktade en överkonungs 
dotter, vid namn Troan. Ceremonin äktade är inte närmare beskriven. 
Det går av kontexten utläsa att utgången av att de äktade varandra blev 
en son, Tor.  
 

2 3 /…/ och sedan dräpte han sin fostrare, hertig Lorikus, och hans hustru Lora eller Glora 
och tillägnade sig riket Trakia; det kalla vi nu Trudheim. 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar att det är någon som dräper hertig Lorikus och hans hustru 
Lora eller Glora för att ta makten över riket Trudheim. Här får vi bara 
veta att det är någons hustru det är fråga om sammanhanget, konstate-
rande att Lorikus har en hustru som antingen hette Lora eller Glora. Her-
tig Lorikus och hans hustru Lora eller Glora fick sätta livet till för riket 
Trudheim. Här utgår man från att mannen, då han nämns i första hand, 
det är han som har en hustru. Det är utgången av giftermål som här re-
presenteras, det vill säga relationen mellan man och hustru. 
 

3 3 Norrut i världen fann han en spåkvinna, som hette Sibil, och som vi kalla Sif, och äk-
tade henne. 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äktade.   
Citatet berättar om en man som fann en spåkvinna som hette Sibil och 
han äktade henne. Inte heller här beskrivs akten närmare, det är bara ett 
konstaterande att det var så det var. Här utgår man från mannen, att det 
var han som äktade henne.  
 

4 3 Han hade en son som hette Voden, och honom kalla vi Odin; han var frejdad för vis-
dom och allehanda färdigheter. Hans hustru hette Frigida, och vi kalla henne Frigg.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om hur Odin var och vad hans hustru hette. Även här är 
det bara ett konstaterande att någon har en hustru, i detta fall Odin. 
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Nummer  Vers Citat 
   

5 4 Odin var spåkunnig och hans hustru likaså, och genom den visdomen fann han att i 
norra delen av världen skulle man hålla hans namn högt och hedra honom framför alla 
konungar.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar att Odin och hans hustru var spåkunniga. Det berättas 
också att han genom sin visdom blev en av de viktigaste konungarna. 
Även här konstateras det att någon har en hustru, även här med utgångs-
punkt från mannen. 
 

6 5 Asarna togo sig hustrur där i landet och somliga valde hustrur åt sina söner, och de 
ätterna blevo manstarka, och runt Saxland och dädan över norra hälften av världen 
spredo de sig så att asiamännens tungomål vart inhemskt mål i alla de landen.81 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustrur.  
Citatet visar hur asarna tog sig fruar och även att de valde fruar åt sina 
söner. Även här utgår man från männen och att det är de som väljer sina 
fruar.  
 

Sammanfattning: Prologen handlar om makt och erövring och hur män tar sig kvinnor. Vissa 

personers egenskaper beskrivs (citat 5). Viktigt ord i sammanhanget är ätt där till exempel 

asiamännen spred sin ätt (citat 6).  

 

2.5.2. Första delen 

Nummer  Vers Citat 

   

1 5 Han hette Bure; han var fager att se på, stor och stark. Han avlade en son som hette 
Bor. Han äktade en kvinna som hette Bestla, dotter till jätten Böltorn, och de de fingo 
tre söner: en hette Odin, den andra Vile, den tredje Ve.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äktade.  
Citatet berättar om att Bure var fager och stark. Han fick en son som 
hette Bor och han äktade en kvinna som hette Bestla. Utgången av att de 
äktade varandra blev tre söner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Snorre Sturlasson, 1970, Prolog. 
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Nummer  Vers Citat 

   

2 6 /…/ att i det blodet dränkte de hela rimtursarnas ätt, utom en som kom undan med sitt 
husfolk; han gav sig upp på sin kvarnlave med sin hustru och höll sig där.   
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om en man som tillsammans med sitt husfolk och sin fru, 
lyckades fly. Här konstateras det bara att det är en man som har en fru. 
Det är alltså utgången av giftermål som här representeras, det vill säga 
relationen man och hustru.  
 

3 8 Hans hustru hette Frigg Fjörgynsdotter, och av deras ätt äro de släkter komna, som vi 
kalla asaätter, som ha byggt och bott i Forn-Asgård och de riken, som gränsa därtill, 
och det är gudaätt.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om en man och hans hustru och att det från dem uppstått 
släkter som asaätter och gudaätter. Här konstateras det att en man har en 
hustru.  
  

4 8 Jorden var hans dotter och hustru; med henne avlade han den förste sonen och det är 
Asator; honom följde kraft och styrka, och därför övervinner han allt levande.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar om en gud som hade jorden som dotter och hustru. Till-
sammans med jorden fick han en son, Asator.  
 

5 9 Hon gifte sig med en man som hette Nagelfare; deras son hette Aud. Sedan gifte hon 
sig med en som hette Anar; Jord hette deras dotter.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte.  
Citatet visar en kvinna som gifte sig med två män. Här är det själva ak-
ten giftermål - gifte som nämns. Riten beskrivs dock inte närmare.  
 

6 9 Till sist fick Delling henne, och han var av asaätt; deras son var Dag.  
 
Kommentar:  
Övrigt: fick.  
Citatet visar att Delling fick henne och det kan innebära att hon blev 
hans och skulle kunna innebära ett giftermål. Citatet visar dock inte om 
att det skulle förekommit något giftermål men kan av citatet utläsa att 
det var en man som fick en kvinna.  
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Nummer  Vers Citat 

   

7 10 ” Har säger: En man som hette Mundilfare hade två barn; de voro så fagra och sköna, 
att han kallade sin son Måne och sin dotter Sol, och han gifte bort henne med en man 
som hette Glen”.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet gifte. 
Citatet berättar om en man som hette Mundilfare. Han hade två barn 
som hette Måne och Sol. Mundilfare gifte bort sin dotter Sol till en man 
vid namn Glen. Här är det själva ceremonin giftermål - gifte som nämns. 
Riten beskrivs dock inte närmare. Det går av citatet utläsa att det även är 
fråga om ett bortgifte.   
 

8 19 Odin är den främste och äldste av asarna; han råder över alla ting, och fastän de andra 
gudarna äro mäktiga, tjäna de honom alla liksom barn tjäna sin fader. Frigg är hans 
hustru , och hon känner alla människors öden /…/ 
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om guden Odin som är den främste av asarna och att 
hans hustru heter Frigg, och hennes egenskaper beskrivs. 
  

9 22 Njord har en hustru som heter Skade, dotter till jätten Tjatse.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar att Njord har en hustru som heter Skade och att hon är dot-
ter till jätten Tjatse.  
  

10 23 Hon är närmast till för människorna att åkalla, och av hennes namn kommer det he-
dersnamnet då höga mäns hustrur kallas fruar. Kärleksvisor likade hon, och det är gott 
att åkalla henne i älskogsmål.    
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden hustrur och fruar.  
Citatet berättar om Frej som människorna åkallar vid älskogsmål. Av 
hennes namn kommer hedersnamnet fruar. Nyckelorden har i denna 
kontext samma innebörd. Nyttjandet av olika ord tolkas här ha samma 
innebörd och används antagligen för att visa på en skillnad mellan de 
båda orden, då de fina männens hustrur kalls för fruar.  
 

11 25 Idun är hans hustru. 53 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar bara på ett konstaterande att Idun är en mans fru.  
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12 32 Hans hustru heter Sigyn; deras son heter Nare eller Narfe.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Här berättas det återigen om en man som har en fru, som heter Sigyn. De 
har en son som heter Nare eller Narfe.  
 

13 34 Den sjätte, Freja, är den förnämsta vid sidan av Frigg. Hon gifte sig med en man som 
hette Od.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte.  
Citatet berättar om en den kvinnliga guden Freja som vid sidan av Frigg 
är den förnämsta och att hon gifte sig med en man vid namn Od. Här är 
det själva akten giftermål - gifte som nämns. Riten beskrivs dock inte 
närmare.  
  

14 34 Hon är blid och god att bedja till, och hon skaffar Allfaders eller Friggs bifall till mäns 
och kvinnors förening, även om det förut har varit förbjudet och nekat; det är efter 
henne som slikt kallas lov.  
 
Kommentar:  
Övrigt: mäns och kvinnors förening och lov.  
Citatet berättar om en kvinna som är blid och som har makt över mäns 
och kvinnors förening trots att föreningen tidigare inte gått igenom, här 
tolkat som giftermål. Det har efter henne blivit kallat lov.  
  

15 34 Den nionde är Var. Hon lyssnar till människors eder och de förtroliga avtal som kvin-
nor och män göra inbördes; därför kallas ett sådant avtal för var. Hon hämnas också 
på dem som bryta sådana avtal.  
 
Kommentar:  
Övrigt: förtroliga avtal som kvinnor och män göra inbördes och Hon 
hämnas också på dem som bryta sådana avtal.  
Här berättas det om Var som har hand om förtroliga avtal som kvinnor 
och män göra inbördes och även att hon hämnas på dem som inte håller 
dessa avtal. Här tolkas de utvalda orden som att det förtroliga avtalet 
mellan kvinnor och män kan vara giftermål och att det är straffbart att 
bryta detta avtal. (Ordet var är inget nyckelord men är i Collinders över-
sättning kursiverat.) 
 

16 36 Gyme hette en man, och hans hustru hette Aurboda; hon var av bergreseätt.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om en man vid namn Gryme som har en hustru vid namn 
Aurboda och som tillhörde bergreseätten.  
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17 36 Då svarade Frej och sade att han hade sett en fager kvinna, och för hennes skull gräm-
de han sig så, att han inte ville leva längre om han inte kunde få henne – ”och nu ska 
du fara och fria till henne å mina vägnar och ta henne med dig hit, antingen hennes 
fader vill det eller inte; och jag skall löna dig väl”   
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet fria.  
Övrigt: få henne.  
Citatet berättar om Frej som blivit kär i en vacker kvinna och att han inte 
kan bli lycklig igen om han inte kan få henne. Frej skickar en friare till 
kvinnan för att få henne till sig, vare sig hennes far vill det eller inte. Här 
förekommer giftermål som rit i form av fria. Att fria är oftast en förut-
sättning för att kunna gifta sig. Att få henne tolkas i detta sammanhang 
som att Frej vill gifta sig med henne.  
 

18 36 Då gav sig Skirne av och friade åt honom och fick hennes löfte, och efter nio nätter 
skulle hon komma till ett ställe som heter Barrö och hålla bröllop med Frej.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden friade och bröllop.  
Övrigt: löfte.  
Citatet berättar om Skirne som fick i uppdrag att åt Frejs vägnar fria till 
en vacker kvinna och att få henne löfte. Kvinnan skulle senare komma 
till Frej för att hålla bröllop med honom. Själva akterna friade och bröl-
lop beskrivs inte närmare. 
  

19 41  ” /…/ men han sade att det skulle bli hans lön, att han finge Freja, och solen och må-
nen ville han också ha”.  
 
Kommentar: 
Övrigt: finge.  
Citatet berättar om en man som ska ha Freja, solen och månen som lön. 
Anknytningen till giftermål som rit är att han ska ha Freja, här tolkat 
som att han vill gifta sig med henne.  
    

20 41 Då satte sig gudarna på sina domarsäten och rådslogo och frågade varandra vem som 
hade rått dem att gifta bort Freja i Jotunheim och skämma luften i himmelen genom att 
ta bort solen och tunglet och ge dem åt jättarna, /…/ 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifta.  
Citatet berättar om när gudarna ifrågasatte vem det var som bestämde att 
Freja skulle giftas bort. Här är det själva akten giftermål - gifta som 
nämns. Riten beskrivs dock inte närmare.  
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21 41 Så sägs det i Völvans spådom:  
48 Makterna sätta sig att samfällt rådslå, heliga gudar grunna på detta: vem har med 
svek sudlat luften och givit Ods mö åt jätteätten?  
 
Kommentar: 
Övrigt: givit.  
Detta citat återknyter till föregående. Här går det igen att läsa om när 
gudarna satte sig ner och diskuterade vem det var som hade bestämt att 
gifta bort Freja, Ods mö till jätteätten.  
 

22 43 Tor bjöd bonden och hans hustru och deras barn att äta med sig; bondens son hette 
Tjalfe och dottern Röskva.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar om när Tor bjöd en bonde, hans fru och hans barn på 
middag. Här konstateras det att bonden har en hustru.  
   

23 48 Då vart Tor vred och grep hammarn och skulle krossat huvudet på henne, om inte alla 
gudarna hade bett honom att skona henne. Sedan bars Balders lik ombord, och när hans 
hustru, Nanna Nepsdotter, såg detta, brast hon av sorg och dog.   
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru. 
Citatet berättar om när Tor var vred och skulle krossa huvudet på Bal-
ders hustru Nanna, om inte alla de andra gudarna hade sagt åt honom att 
skona henne. Det berättas vidare om hur Nanna dog av sorg då hon såg 
sin man, Balders lik.  
 

24 49 Men hans hustru Sigyn står bredvid honom och håller ett handfat under etterdroppet; 
men då handfatet är fullt, då går hon och slår ut ettret, och under tiden dryper det i 
ansiktet på honom.82  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om när Sigyn hjälper sin man och tar hand om hans et-
terdropp.  
 

Sammanfattning: Första delen handlar om ätter, släktskap, vilka som avlat barn tillsammans, 

vilka som är gifta med varandra och relationen man och hustru. Ett viktigt ord i sammanhang-

et är ätt. Exempel på det är vilka släkter som kommer från vilka ätter (citat 3) och barnafö-

dande (citat 4). I kapitlet ligger tyngdpunkten på vilka som ingått äktenskap (vad personerna 

heter), hur många barn de fått (och vad de heter) och vilken ätt de inblandade tillhör (citat 6, 

12 och 16). Det förekommer även koppling till kärlek och älskog (citat 10).    

 

                                                 
82 Snorre Sturlasson, 1970, Första delen. 
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2.5.3. Andra delen 

Nummer  Vers Citat 
   

1 1 Men Skade, jätten Tjatses dotter, tog hjälm och brynja och alla vapen och for till As-
gård för att hämnas på sin fader; men asarna bjödo henne förlikning och skadestånd, 
och först och främst att hon skulle få välja sig en man bland asarna efter fötterna – 
någonting annat skulle hon inte få se.  
 
Kommentar: 
Övrigt: få välja sig en man.  
Citatet berättar om när Skade, jätten Tjatses dotter, beväpnad begav sig 
för att hämnas sin far. Asarna gav dock Skade i förlikning att hon fick 
välja sig en man efter fötterna. Här tolkas att välja sig en man som att 
Skade tar sig en man att gifta sig med. 
    

2 1  Sedan bjödo dvärgarna till sig en jätte, som hette Gilling, och hans hustru.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om hur dvärgarna bjöd en jätte vid namn Gilling och 
hans hustru till sig. Det är utgången av giftermål som här representeras, 
det vill säga relationen mellan man och hustru.   
 

3 1 De talade om för hans hustru vad som hade hänt, och hon tog illa vid sig och grät högt 
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar en hustru som får reda på att hennes man är död och hur 
hon sedan gråter.  
 

4 5 Hur skall man kännemärka Balder? 
Genom att kalla honom Odins och Friggs son, Nannas man, Forsetes fader,… 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man.  
Citatet visar hur man ska kännemärka Balder. Det finns många känne-
märken, bland annat att han är Nannas man.  
 

5 10 Hur skall man kännemärka Brage? 
Genom att kalla honom Iduns man, den förste diktsmeden, och den sidskäggige asagu-
den /…/   
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man. 
Citatet visar hur man ska kännemärka Brage. Det finns många känne-
märken, bland annat att han är Iduns man.  
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6 16 Hur skall man kännemärka Loke? 
Genom att kalla honom /…/ Sleipnes frände, Sigyns man, gudarnas fiende… 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man.  
Citatet visar hur man ska kännemärka Loke. Det finns många känne-
märken, bland annat att han är Sigyns man.  
 

7 17 Dit kom då en völva som hette Groa, Aurvandil den djärves hustru; hon sjöng galdrar 
över Tor, tills brynet började lossna.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om völvan Groa, Aurvandil hustru och hur hon sjöng 
över Tor.  
 

8 19 Hur ska man kännemärka Frigg? 
Genom att kalla henne Fjörgyns dotter, Odins hustru, Balders moder…  
 
Kommentarer: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar hur man ska kännemärka Frigg. Det finns många känne-
märken, bland annat att Frigg är Odins hustru.  
 

9 20 Hur skall man kännemärka Freja? 
Genom att kalla henne Njords dotter, Frejs syster, Ods hustru /…/ 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar hur man ska kännemärka Freja. Det finns många känne-
märken, bland annat att hon är Ods hustru.  
 

10 22 Hur skall man kännemärka jorden? 
Genom att kalla den Ymes kött och Tors moder, Onars dotter, Odins brud, Friggs och 
Rinds och Gunnlöds medhustru /…/ 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Övrigt: medhustru.  
Citatet visar hur man ska kännemärka jorden. Det finns många känne-
märken, bland annat att jorden är Gunnlöds medhustru och Odins brud. 
Här tolkas medhustru som att det är någon som har flera fruar och att 
jorden är en av dem. Medhustru kan även tolkas som någon slags mång-
gifte.  
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11 22  Så kvad Hallfröd vandrädasklad : 
80 Båleygs brud med breda bröstet har han höstat genom järnets maning, djärve nöst-
korpsherren.    
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet brud.  
Ordet brud anknyter till akten giftermål där en kvinna står brud. Här 
förekommer ordet brud i en vers ur Den poetiska Eddan. I detta sam-
manhang är det en man som har en brud. Här beskrivs Båleygs brud med 
det breda bröstet. 
 

12 23 Hur skall man kännemärka havet? 
Genom att kalla det Ymes blod, gudarnas hemsökare, Rans make /…/ 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet make. 
Citatet visar hur man ska kännemärka havet. Det finns många känne-
märken, bland annat att havet är Rans make.  
 

13 24 Hur skall man kännemärka solen? 
Genom att kalla den Mundilfares dotter, Månes syster, Glens hustru /…/   
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar hur man ska kännemärka solen. Det finns många känne-
märken, bland annat att solen är Glens hustru.  
 

14 31 Ran hette Ägirs hustru, och deras nio döttrar heta så som förut har sagts.  
 
Kommentar:  
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet visar Ran, hans hustru Ägir och deras nio döttrar. Här är det en 
man som har en fru. 
 

15 39 Hans hustru hette Grimhild  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet hustru.  
Citatet berättar om en man som har en fru som heter Grimhild.  
 

16 39 Där dvaldes Sigurd länge; så gifte han sig med Gudrun Gjukesdotter, Gunnar och Hög-
ne svuro fostbrödralag med Sigurd 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet gifte.  
Ordet gifte anknyter till själva akten giftermål. Här berättas det om Si-
gurd som gifte sig med Gudrun och hur Gunnar och Högne svor fost-
brödralag till Sigurd. Här är det själva akten giftermål - gifte som nämns. 
Riten beskrivs dock inte närmare. 
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17 39 Hon satt på Hindafjäll, och runtom hennes hus var en eldmur, och hon hade givit det 
löftet att hon skulle äkta endast den man som tordes rida genom eldmuren. 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet äkta.  
Citatet berättar om en kvinna som endast skulle äkta den man som kunde 
rida genom eldmuren. Här kan kontexten tolkas som att det är fråga om 
ett manlighetsprov männen måste genomgå för att få kvinnan.  
 

18 39 Så hoppade Sigurd upp på Grane och red igenom eldmuren; den kvällen firade han 
bröllop med Brynhild. Men när de kommo i säng, då drog han svärdet Gram ur skidan 
och lade det mellan dem. Men på morgonen, då han steg upp och klädde på sig, då gav 
han Brynhild i morgongåva gullringen som Loke tagit av Andvare och tog av hennes 
hand en annan ring till minne.  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet bröllop.  
Övrigt: morgongåva, gullringen och ring.  
Citatet berättar om när Grane red genom eldmuren för att få gifta sig 
med Brynhild. Här kan en bröllopsrit tydligt kan urskönjas. Bryne lägger 
ett svärd mellan dem i sängen, morgonen efter får Brynhild i morgongå-
va en gullring och tar en av hennes i byte. Svärdet och ringen kan kopp-
las till giftermål.  
 

19 39 Då de kommo till älven, då vadade Brynhild ut i älven från land och sade att hon ville 
inte ha på sitt huvud det vatten som rann från Gudruns hår, därför att hon hade en tapp-
rare man. /…/ därför att hon hade en man som varken Gunnar eller någon annan i värl-
den kunde mäta sig med i mannamod, /…/ 
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelordet man.  
Citatet berättar om Brynhild och Gudrun. Gudrun ville få lite av Bryn-
hilds vatten på sig för att hon hade en så tapper man som ingen annan 
kunde mäta sig med. Här tolkas en viss gradering av kvinnornas män. En 
tolkning är att Brynhild har en riktig man till skillnad från Gudrun.  
 

20 39 ”/…/ Men den som gick till sängs med dig, det vill jag mena var den samme som gav 
mig den här gullringen, men den gullringen som du har på handen och som du fick i 
morgongåva, den kallas Andvaranaut, och jag gissar att inte var det Gunnar som for till 
Gnitahed och tog den.”  
 
Kommentar: 
Övrigt: gullringen och morgongåva.  
Citatet berättar hur Gudrun kritiserar Brynhilds man och påstår att det 
inte var hennes man som hämtade Brynhilds ring utan att det var hennes 
egen man Gunnar som gjorde det.  Gullringen och morgongåvan tolkas 
här ha med giftermål att göra. 
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21 39 Konung Atle Budlesson, Brynhilds broder, äktade sedan Gudrun, som hade varit gift 
med Sigurd, och hon fick barn med honom  
 
Kommentar: 
Här förekommer nyckelorden äktade och gift. 
Citatet berättar att konung Atle äktade Gudrun som tidigare varit gift 
och att de sedan fick barn tillsammans. Här tolkas citatet att det kan vara 
fråga om ett omgifte. 
 

22 41 Han var gift med Yrsa, Hrolf krakes moder.83  
 
Kommentar: Här förekommer nyckelordet gift.  
Citatet berättar om en man som var gift med Yrsa. Här utgår man från 
mannen som var gift med kvinnan.  
 

Sammanfattning: Andra delen handlar om konflikter och överenskommelser. En stor del av 

kapitlet handlar om hur man ska kännemärka olika gestalter och ting (citat 8, 9, 10, 12 och 

13). Det görs genom att sätta in dem i olika relationer och till exempel berätta vilka som är 

gifta med varandra, relationen man och hustru. Själva ceremonin giftermålet beskrivs närmare 

då Sigurd firar bröllop med Brynhild. Här förekommer svärd, ringar och morgongåva (citat 

18). Vi tolkar det här som att Brynhild och Gudrun har en konflikt där de bråkar om samma 

man (citat 9).  

 

2.6. Avslutande kommentarer till eddorna 

Vi vill göra läsaren medveten om att det kan finnas ord eller meningar som vi inte uppmärk-

sammat i sökningen efter giftermål som rit i Den poetiska Eddan och Snorres Edda. Läsning-

en av eddorna resulterade i att 186 citat skrevs ner. För att anknyta till vår metod och de ut-

valda nyckelorden som analysen bygger på, kommer vi nedan att sammanfatta och i korthet 

kommentera resultatet utifrån nyckelorden.  

 

Nyckelordet giftermål förekommer en enda gång i form av giftermålet. Utöver det finns det 

ord som vi kopplat till nyckelordet giftermål, till exempel gift, gifte, gifter, giftes och gifto-

man. Nyckelordet bröllop är inte vanligt förekommande även om det förekommer oftare än 

nyckelordet giftermål. Giftermål/bröllop kommenteras ibland endast då två personer gift sig, 

men ibland beskrivs giftermålet eller bröllopet som en ceremoni i en bredare kontext. Nyckel-

ordet äktenskap förekommer inte någon gång i citaten. Däremot förekommer nyckelordet 

                                                 
83 Snorre Sturlasson, 1970, Andra delen. 



59 
 

äkta, och även ordet äktade. Äktenskap/äkta har vi tolkat där två personer antingen gift sig 

eller redan är gifta, då exempelvis äkta makar beskrivs. Nyckelordet fria förekommer några få 

gånger i citaten. Utöver nyckelordet fria förekommer ordet friade. Nyckelordet frieri  före-

kommer endast en gång. Fria/frieri tolkas som handlingen som är tänkt att leda till giftermål. 

Ibland uppmanas gestalterna att själva fria och ibland är det ett sändebuds uppgift att fria. 

Nyckelordet brud är vanligt förekommande och ordet brud förekommer i många olika former 

som till exempel, bruden, brudar, bruddok, brudgåva, brudgåvor, brudlöftet och brudskänk. 

Ibland tolkas brud som att någon ska gifta sig och ibland som ett annat ord för kvinna. Brud-

dok anser vi vara detsamma som brudslöja och är med andra ord ett attribut som finns med då 

två personer gifter sig. Brudgåva tolkas som en gåva som ges till bruden i samband med gif-

termålet. Brudlöfte tolkas som de löften som ges i samband med ett giftermål. Brudskänk tol-

kas ha med giftermålet att göra. Nyckelordet brudgum förekommer ej. Vi anser dock att det 

nyckelordet ändå var av värde att ha med då vi ser brudgum som den manliga motsvarigheten 

till brud då en man och en kvinna gifter sig. Nyckelordet maka förekommer på ett flertal stäl-

len i Den poetiska Eddan men däremot inte alls i Snorres Edda. Även orden makar och ma-

karna förekommer och kan kopplas till nyckelordet maka. Nyckelordet hustru är vanligt före-

kommande, andra förekommande ord som kan kopplas till hustru är: hustrur, hustrus, hust-

runs, sonhustru och medhustru. Nyckelordet fru förekommer några enstaka gånger även i 

form av fruar och frus. Maka/hustru/fru handlar om kvinnor och beskrivs i citaten ofta i rela-

tion till mannen. Medhustru tolkas som att någon kan ha mer än en hustru och att kvinnor kan 

vara varandras medhustrur. Nyckelordet make förekommer några enstaka gånger och även i 

form av maken. Nyckelordet man är vanligt förekommande, ordet förekommer även i form av 

mans, giftoman och vigmannens. Make/man beskriver vems make eller man någon är. Gifto-

man har vi tolkat som att någon är med och bestämmer vem som ska gifta sig med någon an-

nan. Vigmannen tolkas som den person som viger ett par. 
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3. Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att studera förekomsten av giftermål som rit i Den poetiska Eddan 

och Snorres Edda. Vi har följande frågeställning: Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut 

i Den poetiska Eddan och Snorres Edda, finns det någon skillnad mellan verken?  

 
För att studera eddorna utarbetade vi en metod som kan benämnas som en textanalys i histo-

risk kontext. Det innebar att vi utgick från ordet giftermål och breddade begreppet för att 

täcka ett så stort område som möjligt. Breddningen kom utöver giftermål/bröllop att innefatta 

äktenskap/äkta, fria/frieri, brud, brudgum, maka/hustru/fru samt make/man. Vi anser att vi 

genom denna breddning täcker en stor del av det som ryms inom begreppet giftermål och det 

var med denna utgångspunkt vi började studera eddorna för att därefter plocka ut citat. Vi 

upptäckte dock att våra nyckelord inte var heltäckande då det ibland var fråga om ett sam-

manhang snarare än enskilda ord. Då kontexten kunde rymmas inom begreppet giftermål val-

des även dessa citat ut. Läsningen av eddorna resulterade så småningom i att 186 citat plocka-

des ut, skrevs ner och kommenterades var och ett för sig. Därefter kommenterades även varje 

kapitel för att sätta in citaten i ett bredare sammanhang. Citaten har påverkat resultatet i fråga 

om hur stor del av texten som valts ut. Citatens längd innebär en begränsning då det ibland 

kan vara svårt att veta vem det är som gör eller säger något, det begränsar den kontextuella 

förståelsen. Vi anser att resultatet visar på förekomst av giftermål som rit i Den poetiska Ed-

dan och Snorres Edda. Denna slutsats är dock inte fullständig då vi i frågeställningen efter-

frågade hur förekomsten av giftermål ser ut.  

 

Ritualer började studeras på 1800-talet och de ritualteorier som finns är alltså en efterkon-

struktion i förhållande till den fornnordiska religionen. Detta faktum gör att man kan fundera 

kring hur mycket av det som står i eddorna som verkligen överensstämmer med de ritualteori-

er som finns idag. För att knyta vårt resultat till teorin har vi använt oss av litteratur som be-

skriver ritualteorier utan någon direkt koppling till den fornnordiska religionen. I denna upp-

sats definieras giftermål som en övergångsrit och vi har valt att använda oss av Bowie som 

skriver om passageriter, vilket innebär att en person går från ett stadie i livet till ett annat. Det-

ta sker till exempel vid ett giftermål då en person går från att vara ogift till att bli gift. Resulta-

tet från eddorna visar inte att giftermål skulle innebära en övergång från ett stadie till ett an-

nat. Däremot anser vi att giftermålet trots allt kan ses som en passagerit, men att hävda att 

eddorna framställer en sådan bild anser vi mest handlar om en tolkning snarare än ett resultat 
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eller slutsats. Vi har även använt oss av Bells ritualiseringsteori som fokuserar på vad det är 

som gör en handling rituell. Vi kan inte utifrån vårt resultat säga vad det är som gör riten gif-

termål i eddorna till en rituell handling. Vi tolkar resultatet från eddorna att giftermålet ändå 

är en speciell handling som innefattar rituella spår i form av föremål och handlingar som till 

exempel gullringar, svärd, bruddok, eder och löften. Giftermålet som rit beskrivs i Trymskvä-

det, Allvismål och i Sången om Rig och visar där exempel på en process från till exempel 

frieri till giftermål. Viktigt att notera är att alla ovanstående kapitel står i Den poetiska Eddan. 

I Snorres Edda finns inte denna process lika ingående beskriven som i Den poetiska Eddan, 

men riten giftermål förekommer dock.  

 

För att sätta in giftermål i fornnordisk kontext har vi använt oss av Steinsland, Ratke och Si-

mek, Näsström, Magnúsdòttir och Collinder. Ratke och Simek har studerat guldgubbar vilket 

är arkeologiskt material med guldfigurer föreställande tre olika sorters giftermål. Vi kan inte 

med säkerhet hävda att vi ser någon koppling till Ratke och Simeks arkeologiska material 

utifrån det resultat vi fått från eddorna. Vi anser inte att vårt resultat visar olika typer av äk-

tenskap. Kapitlen i Den poetiska Eddan beskriver både gudadikter och hjältedikter, men vi 

kan inte se några skillnader i hur giftermålen framställs. Ratke och Simeks tolkningar om 

guldgubbarna ser vi som en tillgång även om vi har svårt att koppla det till vårt resultat då det 

arkeologiska materialet kan ge andra resultat än resultatet från de litterära källorna.  

 

Collinder skriver om ättens betydelse i samband med giftermål. Vi har uppmärksammat att ätt 

är vanligt förekommande i eddorna. Exempel där ätt förekommer i Den poetiska Eddan är 

följande: Völvans spådom (citat 1), Hyndla (citat 2 och 3), Sången om Rig (citat 6), Fjöls-

vinnsmål (citat 3), Det korta Sigurdskvädet (citat 7) och det andra kvädet om Gudrun (citat 1). 

Exempel på där ätt förekommer i Snorres Edda är följande: Prolog (citat 6) och Första delen 

(citat 2, 3, 6, 16 och 21).  

 

Näsström skriver att brudlopp kan ha innefattat de personer som bevittnade brudparets färd till 

hemmet. Inträdet i det gemensamma hemmet anses ha varit viktigt, dessutom anses vigseln 

varit fullbordad då brud och brudgum tog varandra i hand. Vårt resultat visar inte tydligt på 

brudloppet så som Näsström skriver om det. Vi har uppmärksammat färden till hemmet i Den 

poetiska Eddan: Sången om Rig (citat 4 och 6). Resultatet visar dock inte brudparets inträde i 

det gemensamma hemmet eller att brud och brudgum tar varandra i hand. Kanske är det så att 

detta inte finns omnämnt i eddorna, eller att vi inte uppmärksammat detta.  
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Kvinnan ska enligt Näsström ha gjort upp eld i bostaden i samband med giftermålet och detta 

har vi uppmärksammat i ett av citaten i Den poetiska Eddan: Gudruns maning (citat 2). Vi kan 

inte utifrån resultatet dra slutsatsen att kvinnans uppgift att göra upp eld var en vanligt före-

kommande rit. Både Näsström och Magnúsdòttir skriver om hemgiften och Magnúsdòttir tar 

dessutom upp brudpeng. Då det gäller hemgift och brudpeng har vi även valt att lägga in 

brudgåva här, vilket exempelvis förekommer i Den poetiska Eddan: Trymskvädet (citat 12 

och 14), Brynhilds hugsot (citat 1 och 2), Atlamål (citat 7) och i Snorres Edda: Andra delen 

(citat 18 och 20). Näsström skriver att det till giftermålet hörde offrande av djur, detta visas i 

Den poetiska Eddan: Kvädet om Helge Hjörvardsson (citat 5). Hon skriver även att det i sam-

band med giftermålet hörde en fest, exempel på detta är Den poetiska Eddan: Lokes träta (ci-

tat 1) och Glömskedrycken (citat 3). Bröllopsfesten omnämns inte i Snorres Edda. Näsström 

skriver att Gudinnan Vár ansågs vara med då äktenskapslöftena gavs, detta visas i Den poetis-

ka Eddan: Trymskvädet (citat 13) och Snorres Edda: Första delen (citat 7 och 15). 

Magnúsdòttir skriver att giftermålsförhandlingar fördes innan tiden för giftermålet fastställ-

des. Detta är inte något resultat vi kan se utifrån eddorna. För att ett äktenskap skulle vara 

lagligt skulle mannen och kvinnan gå till sängs och detta visas i Den poetiska Eddan: Kvädet 

om Helge Hjörvardsson (citat 7) och Snorres Edda: Andra delen (citat 20).  

 

Då citaten plockades ut upptäckte vi att vissa föremål var vanligt förekommande i samband 

med giftermål. Vi anser att dessa föremål är viktiga eftersom de visar på attribut som kan ha 

hört giftermålet till. De föremål vi har uppmärksammat är bland annat offergalt, bragebägare, 

bruddok och gullring. Exempel där föremålen förekommer är Den poetiska Eddan: Trymsk-

vädet (citat 3, 4, 5 och 6), Kvädet om Helge Hjörvardsson (citat 5 och 6), Heimes fosterdotter 

(citat 3) Eldritten (citat 2) och Snorres Edda: Andra delen (citat 20).  

 

Det går av resultatet att utläsa att giftermålet påverkat de inblandade på olika sätt. I eddorna 

förekommer kvinnor och män som får makar och hustrur de inte vill ha, de som blir bortgifta 

mot sin vilja, de som sörjer sina döda makar, de som inte kan leva om de inte får den de vill 

ha och de som gifter om sig. Precis som vi fört fram i sammanfattningarna efter kapitlen är 

relationer och konflikter vanligt förekommande. Giftermålet hade uppenbarligen en känslo-

mässig betydelse och gick säkerligen inte omärkt förbi. På två ställen har vi sett kopplingar 

till lagen. Det förekommer i Den poetiska Eddan: Allvismål (citat 2 och 5) och därmed kan vi 
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konstatera att vi utifrån resultatet inte kan se att lagen i samband med giftermål är vanligt fö-

rekommande i någon av eddorna.  

 

För att till sist besvara vår frågeställning: Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut i Den 

poetiska Eddan och Snorres Edda, finns det någon skillnad mellan verken? Resultatet av de 

186 citat som valts ut ger oss en uppfattning om hur förekomsten av giftermål som rit i eddor-

na ser ut och diskussionen ovan visar många exempel på det. Resultatet från eddorna visar att 

handlingen giftermål inte är närmare beskriven mer än ett fåtal gånger men att det finns betyd-

ligt fler tillfällen där ord och kontexter går att knyta till riten giftermål. De skillnader vi kun-

nat se då vi jämfört vårt resultat med litteraturen är att vi kunnat knyta fler citat till Den poe-

tiska Eddan än till Snorres Edda. Vi anser dock att skillnaderna mellan verken inte är stor då 

det i giftermålskontexten är samma teman som berörs. Det är bara omfattning och framställ-

ning som skiljer verken åt. 

 

3.1. Vidare forskning 

Vår studie av eddorna skulle kunna byggas ut och vi skulle djupare kunna gå in på vilka de 

olika gestalterna är och även jämföra giftermålet med en annan rit inom den fornnordiska re-

ligionen.  
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