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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för den fornnordiska religionen, samt hur de 

fornnordiska myterna speglade de könsroller som fanns i samhället. Syftet uppnås genom en 

analys av fyra mytologiska gestalter: Idun, Freja, Tor och Loke.  

 

Religionslärare kan, genom läsning av uppsatsen, tillägna sig en föreberedelse för den kommande 

lärarrollen. Detta genom att nå en ökad medvetenhet om den fornnordiska mytologin. Det är 

viktigt att se vilka ideal och motbilder i religionen som skapat ideal för mänskliga normer och 

levnadssätt. Uppsatsen belyser de skilda könsroller som fanns under vikingatidens samhälle. Det 

existerade en social struktur som upprätthöll markerade gränser för könen och framförallt det 

kvinnliga.      

 

Nyckelord: Fornnorden, fornnordiska gudar, fornnordiska gudinnor, könsroller, genus, 

fornnordiska myter, fornnordisk religion, asatro, hedendom, mytologi, myt 
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1  Inledning 

1.1   Bakgrund 

Uppsatsen behandlar ämnet fornnordisk religion. Ämnet är intressant då vi som religionsvetare 

och religionslärare från Norden kan studera de nordiska ländernas religiösa ursprung. Det är 

betydelsefullt att lärare hjälper eleverna att vidga sina vyer och även att läraren undervisar dem 

om Nordens religiösa arv. Ämnet fornnordisk religion och mytologi är inget krav enligt 

kurskriterierna i religionskunskap på gymnasiet eller på högstadiet. Målet ”/…/ kunna beskriva 

och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla” 

(Skolverket a), ger dock möjlighet till tolkning. Detta mål gör det möjligt att ta upp hur den 

fornnordiska religionen präglade människors sätt att handla i historisk tid.  

 

Kursmålet som säger att eleverna ska ”/…/ kunna identifiera och ta ställning till sådant som 

befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället” (Skolverket b) i 

Religionskunskap A ger återigen möjlighet att låta elever i skolan arbeta med fornnordisk religion, 

utifrån ett genusperspektiv. Religion har genom tiderna varit medskapare av könsuppdelning och 

de roller som tillkommer en sådan. Skolverket ställer krav på att skolan ska arbeta för jämställdhet 

och likvärdighet, vilket gör det relevant att i alla ämnen ta upp kvinnors och mäns lika värde och 

rättigheter.  

 

Religiösa traditioner i historia och nutid har innefattat föreställningar och handlingar relaterade till det 
faktum att människor biologiskt delas upp i två kön, kopplade till artens och i förlängningen 
samhällets reproduktion. Religioner har genom historien gett mening åt denna uppdelning, samt 
rättfärdigat dess samhälleliga organisering. Detta har skett ideologiskt genom till exempel mytologier 
och formuleringar av gudomliga påbud. /…/ Religioner har ofta givit stöd för upprättandet och 
vidmakthållandet av hierarkiska strukturer med mäns överordning och kvinnors underordning 
(Svensson, 2008:353).  
 

Av den anledningen tar vi i denna uppsats upp ämnet könsroller, manliga och kvinnliga ideal och 

även deras motbilder. Det är av största relevans att se hur gudinnor och gudar har avbildats i 

olika källor, hur de kan tolkas, samt hur gudavärlden påverkade det fornnordiska samhället och 

människorna som levde i det.   
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1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att nå större kunskap om den fornnordiska religionen och vilka 

könsroller som förmedlades genom den. Denna aspekt är viktig för att vidga religionsämnet i 

skolan, samt att öka kunskapen om det nordiska ursprunget. Med utgångspunkt i några viktiga 

gudar och gudinnor från mytologins värld ska könsroller i det fornnordiska samhället 

exemplifieras och belysas. De frågar som ska besvaras lyder:    

 

• Hur såg könsrollerna ut i det fornnordiska samhället kopplade till religionen?  

• Vilka ideal fanns för kvinnor respektive män och hur såg deras motbilder ut? 

 

1.3 Avgränsningar 

I den fornnordiska religionen existerade en stor mångfald gudar och gudinnor. I denna uppsats 

presenteras endast fyra utvalda gudomligheter för att en fördjupad inblick ska kunna ges. Valet av 

gudinnorna Idun och Freja, samt gudarna Loke och Tor, är medvetet då dessa gudar ur ett 

genusperspektiv fungerar som ideal och motbilder för den forntida nordiska människan. Den 

presentation och analys som ges av dessa gudar och gudinnor konkretiserar uppsatsens syfte. Vid 

användandet av hela det fornnordiska panteon skulle uppsatsen istället bli både ytlig och vid. 

 

Tidsmässigt ligger fokus framförallt på vikingatiden, men även stenåldern, järnåldern och 

bronsåldern tas upp. Denna kronologiska genomgång har medvetet valts för att läsaren ska få en 

bakgrund till det som kom att bli den fornnordiska religionen, vilken uppsatsen ifråga behandlar. 

Genom att läsaren ges en vidare historisk kontext kan denne erhålla en djupare förståelse för hur 

och varför människor handlade och tänkte gällande religion under forntiden. 

 

Rumsligt fokus har helt lagts på de nordiska länderna Island, Norge, Sverige och Danmark. 

Influenser från övriga världen tas kortfattat upp, men det har inte givits stort utrymme eftersom 

uppsatsens syfte specifikt hör samman med Norden och den religion som fanns i detta område.      

 

Primärkällorna, till exempel Snorre Sturlason och Saxo Grammaticus, tas upp med stor 

noggrannhet. Dessa är av största relevans för förståelsen av det forntida samhället och dess 

religion. Genom att ta upp primärkällorna ges en större vetenskaplig grund för uppsatsen, då det 

påvisas vilka källor den grundats på och hur dessa tolkats av tidigare författare. Primärkällorna tas 
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även upp för att visa på att samtliga dessa författare var män, och vissa av dem var även kristna, 

vilket kan ha haft betydelse för tolkningen av den fornnordiska religionen.  

 

2 Metod och material 

2.1 Metod 

Metoden som använts är en litteraturstudie inom religionsämnet, med inriktning på den 

fornnordiska religionen. Denna metod har ansetts mest lämplig utifrån det ställda syftet, det vill 

säga att nå högre kunskap om och insikt i den fornnordiska religionen, samt att se vilka könsroller 

som förmedlas genom myterna. 

 

2.2 Material 

Uppsatsen bygger på material som samlats in med hjälp av en källkritisk dialog. Att källorna är 

från olika årtal valdes med medvetenhet för att variera fakta till uppsatsen. Detta också för att se 

om det förekom någon variation mellan tolkningar av de äldre källorna, till exempel Snorre 

Sturlason. I uppsatsen förekommer källor från både manliga och kvinnliga författare för att få 

perspektiv från båda könen representerade. 
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3 Forskningsöversikt 
Britt-Mari Näsström är professor i religionshistoria vid Göteborgs universitet. Hon har skrivit 

flera verk om den fornnordiska religionen. De av hennes litterära verk som använts i uppsatsen är 

Fornskandinavisk religion – En grundbok (2002) och Nordiska gudinnor – Nytolkningar av den förkristna 

mytologin (2009). Näsström var ett givet val eftersom hon skriver om könsroller och kvinnor i det 

förkristna patriarkala samhället. Gro Steinsland är professor i religionshistoria vid Universitetet i 

Oslo. Hon har vikingatiden som specialämne. Av Steinsland har boken Fornnordisk religion (2007) 

använts. Hon tar upp de äldre källorna och har en genomgång av de fornnordiska gudarna. 

 

 Folke Ström är en religionshistoriker som skrivit flertalet verk om Fornnorden. Ströms Nordisk 

hedendom – Tro och sed i förkristen tid (2005) användes till en historisk introduktion av hur 

Fornnorden såg ut innan, och under, vikingatiden. Jonas Svensson är doktor i religionshistoria. 

Av honom har artikeln ”Kön”, ur uppslagsverket Religion i Sverige (2008), använts. Han citeras i 

bakgrunden, då han tar upp hur religiösa traditioner har varit medskapare och upprätthållare av 

könsroller. Margaret Clunies Ross är litteraturprofessor i Sydney. I sitt verk Hedniska ekon – Myt 

och samhälle i fornnordisk litteratur (1998) diskuterar hon hur det forntida samhället såg ut och hur 

tätt kopplat detta var till den forntida religionen. Hon tar även upp könskonstruktioner och roller 

tillhörande dessa.  

 

Anne Holtsmark har skrivit Fornnordisk mytologi – Tro och myter under vikingatiden (1992), där hon 

diskuterar de olika gudarna och gudinnorna under vikingatiden. Holtsmark för även en 

diskussion om den kristna påverkan på de forntida myterna, vilken lämpligen användes i bilden 

av gudarna och gudinnorna. Även Ebbe Schön gör en genomgång av den forntida religionens 

gudagestalter i sitt verk Asa-Tors hammare – Gudar och jättar i tro och tradition (2004). Han är docent i 

litteraturvetenskap, samt är folklivsforskare och författare. Hilda Roderick Ellis Davidson är 

religionshistoriker med specialisering på nordeuropeisk och germansk religion. Hon bidrog med 

ytterligare information om gudarna och dess myter i sitt verk Nordens gudar och myter (1993). 

Carolyne Larrington arbetar på St John´s College i Oxford och har författat flera artiklar om 

fornnordens mytologi. Hennes artikel, ”Scandinavia” ur antologin The Feminist Companion to 

Mythology (1992), har stått för en inblick i den mytologiska världen ur ett feministiskt perspektiv. 

Birgitta Onsell är författare, lärare och kvinnohistoriker. Hon har givit ut flera kvinnohistoriska 

verk och det som använts i denna uppsats är Jordens moder i Norden (1999).  
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4 Resultat  
4.1 Primärkällor 

Snorre Sturlasons nedskrivna källor har bidragit med relevant information om Fornnorden. Han 

var en hövding, som på 1200-talet skrev ner sina texter för att förståelsen för den forna poesin 

skulle öka. Det fanns även fler personer från Island som skrev ner sagor och berättelser. 

Problemet med de källor som beskriver Fornnorden är att alla tillkom 200 år efter att 

kristendomen gjort sitt intåg. Religionsskiftet gjorde att författarnas skildringar präglas av en 

kristen kontext. Källorna har trots den kristna påverkan bevarats, då de forntida människorna 

ville behålla de gamla berättelserna ur ett antikvariatiskt perspektiv (Näsström, 2002: 11ff).  

 

Det finns flera utländska källor bevarade om Fornnorden. Romaren Tacitus skrev verket 

Germania, där han beskrev folket som bodde i norra Europa. Tacitus åkte själv aldrig till Norden, 

men han hade informanter som beskrev platsen för honom. Forskare tror att Germania skrevs år 

98 och att den bygger på ännu äldre källor som ännu inte hittats. På 500-talet skrev Jordanes om 

ett utvandrat folkslag han kallade ”geterna”. Han trodde att Norden var en ö och han kallade den 

”Skandza”. En tredje romare vid namn Procopius skrev om en fältherre och dennes slag mot 

stammar från norr. Han skrev även om de skepp som kom från Norden och besökte dem 

(Näsström, 2002: 11ff).  

 

Vikingaplundringarna bidrog till att man i utlandet kände till nordborna. Efter år 753 var 

vikingatången vanligt förekommande. Grönland och Island koloniserades och vikingarna 

plundrade de brittiska öarna. Vikingarna plundrade även i öster och det var där Ahmad ibn-

Faldan mötte dem på 900-talet. Han var en lärd muslim som träffade vikingarna vid Volga och 

han beskrev dem ingående i sina verk. Han beskrev deras seder och religiösa praktik. Ahmad Ibn-

Faldan skrev att vikingarna var brutala barbarer med dålig hygien. Redan på 800-talet ville den 

romerskkatolska kyrkan ta över de nordiska länderna för att undgå att bli plundrad av vikingarna. 

Detta ledde till att romerska missionärer åkte till nordborna för att kristna dem. En av dessa 

missionärer var Ansgar. Den sista källan som skildrar norden är Adam av Bremen som skrev om 

offerkulten i Uppsala. Hans uppdrag var att skriva om det kristna Norden, men i ett kapitel tar 

han ändå upp templet i Uppsala (Näsström, 2002: 12ff).  
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4.1.1 Skaldediktningen 

Skalderna kom främst från Norge och Island och deras diktning var Nordens svåraste konstform. 

Det finns cirka 500-600 strofer bevarade från vikingatidens första period och den nyaste 

diktningen kommer från senmedeltiden. I skaldediktningen är ordföljden omkastad och dikterna 

är svårtolkade. I fokus står allitteration och rytm. Vid tolkning av skalderna krävs 

expertkompetens. Själva diktningen utfördes av en högt betald skald som fanns i kungahovet. 

Dikterna skrevs till furstar eller kungar som ville skryta om sin makt eller sina krigsfärder. 

Skaldedikterna var lovsånger som kunde beskriva det politiska läget på platsen (Steinsland, 2007: 

51ff).  

 

Många skalder står omnämnda i historien. En av dessa var Harald Hårfagres favoritskald 

Torbjörn Hornklove. En annan omnämnd skald är Brage Boddason som skrev Ragnarsdrapan, 

vilken beskriver Ragnar Lodbroks mytomspunna sköld. Egil Skallagrimson var skalden som skrev 

sorgkvädet om sonen Boddvar som drunknat. Skaldediktningen innehåller så kallade kenningar. 

Dessa kenningar är ordlekar som utgår ifrån en miniatyrmyt. Detta ledde till att skalderna var 

tvungna att kunna mytologin även efter kristendomens intåg (Näsström, 2002: 14ff).  

 

4.1.2 Eddadiktningen 

Eddadiktningen är den andra grenen av fornnordisk poesi. Skaldediktningen är den gren som är 

svårast och eddadiktningen får stå för det lite enklare. Eddan är uppdelad i två källor, den äldre 

och den yngre. Den äldsta källan kommer från Codex Regius och denna text är ifrån cirka 1270-

talet. Tillsammans finns det 29 dikter i Codex Regius. Det är nitton hjältedikter och tio gudadikter. 

Ordet edda har två betydelser. Den första betyder mormor och man hänvisar till den tradition att 

det var kvinnor som förmedlade berättelser. Den andra betydelsen är latinsk och kommer från 

ordet edo som betyder ”jag författar” (Steinsland, 2007: 44ff).  

 

Denna typ av diktning kan delas in i två olika grenar: gudadikter och hjältedikter. Det finns 

gudadikter som handlar om när gudarna hamnade i konflikt med varandra. En av dessa är Sången 

om Harbard som handlar om när Tor förlorade mot Oden, ovetande om att Oden var utklädd. 

Hjältedikterna handlar om personer som utfört hjältedåd. Hjältarna stod gudarna nära och 

verkade vara övernaturliga, liksom gudarna. En av de mest kända eddadikterna är skapelsemyten 

Völuspá ,som med andra ord kallas ”sierskans spådom”. Denna myt handlar om en völva/sierska 

som berättar om kretsloppet, då världen föddes och sedan gick under, för att slutligen födas igen 

(Näsström, 2002: 15f).  
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4.1.3 Sagalitteraturen 

Sagalitteraturen består av familjesagor främst från Island. Steinsland (2007) delar in 

sagalitteraturen i tre delar: fornaldarsagor, kungasagor och isländska sagor. Tåtar kallas korta sagor 

som placerats inuti längre sagor och berättelser. Fornaldarsagorna är påhittade äventyrssagor som 

skapades för att underhålla människor. Sagorna utspelas i Norge och beskriver den forntid som 

fanns innan norrmännen koloniserade Island. Några av de mest kända fornaldarsagorna är Orvar 

Odds saga och Völsungasagan. Kungasagorna handlar om Norges kungar och bidrar med 

information om den förkristna mytologin. Kungarna från forntiden fick en egen saga skriven om 

sitt liv. De viktigaste aspekterna i kungasagorna är att vi kan se hur mentaliteten, traditionen och 

religionen såg ut under den förkristna tiden. Två av de mest centrala kungarna som beskrivs i 

sagorna är Olav Tryggvason och Olav Haraldsson (Steinsland, 2007: 64ff).  

 

Islänningasagorna har ett viktigt tema, vilket är fejden. Sagorna utspelar sig främst på Island och 

handlingarna innehåller ofta konflikter fyllda av erotiska inslag. Personerna i islänningasagorna 

dras med dubbla lojaliteter och förödmjukelser. I människors liv var rykte, ära och stolthet viktiga 

för det dagliga livet. Alla hjältar i sagorna är män och det finns ett manligt ideal närvarande. De 

kvinnogestalter som finns liknar inte den manliga hjälten, utan kan till exempel ha epiteten ”Den 

fagra Helga” (Steinsland, 2007:64ff).  

  

4.1.4 Snorre Sturlason 

Snorre Sturlason levde på 1200-talet och kom från en rik stormanssläkt. Han är känd för sitt 

författarverk och har skrivit Eddan, som var till för poeter och fungerar som en handbok. Den 

beskriver hur skalden skulle tala och vilka versmått som kunde användas. Han gav skalden ett 

ramverk som var till för att användas. Snorre Sturlason var en historiker som beskrev gudarna 

som underliga människor. Han menade att dessa människor efter sin död kom att bli dyrkade av 

ovetande individer. Många forskare har tagit Snorre Sturlason för att vara en mycket troende 

kristen för sättet han beskrev de hedniska gudarna på. Hans verk är inte skrivna helt ur ett 

utifrånperspektiv, vilket tydliggörs genom att han gav mer plats åt vissa gudar. Tor dyrkades på 

fler ställen än Oden, men Snorre Sturlason gav ändå Oden större plats i sina berättelser. Freja och 

Frej hade också fler dyrkare än Oden, vilket skalden inte uppmärksammat (Näsström, 2002: 16ff).  

  

Hans andra stora verk, Heimskringla, handlar om de norska kungarna. Texten skapades under 

medeltiden, runt 1230-talet och har kommit att bli mycket inflytelserik. Historien börjar med en 

prolog, följd av Ynglingasagan som handlar om ynglingaättens uppkomst i Norge. I denna saga gör 
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Snorre Sturlason de förkristna gudarna till människor. Gudar som Oden, Frej och Njord blir 

människor som avlidit och sedan dyrkats. Populariteten kring Heimskringla kan bero på att den 

inte skrevs på latin, vilket andra verk skrevs på. Snorre var påverkad av andra litterära verk och 

andra länder när han skrev. Det är lätt att tro att författarna under medeltiden var isolerade från 

varandra, men så var inte fallet. Författarna var väl medvetna om vad som skedde på det litterära 

planet ute i Europa. Snorre Sturlason redovisade sina källor och var kunnig. I Norge har 

Heimskringla stor betydelse gällande landets äldsta historia (Steinsland, 2007: 54ff).  

 

4.1.5 Saxo Grammaticus  

Under samma tidsperiod som Snorre Sturlason verkade författaren Saxo Grammaticus. Han var 

en from munk och präst som inte såg på de förkristna gudarna med blida ögon. Han arbetade i 

Lund hos ärkebiskopen. I hans texter är gudarna, liksom i Snorre Sturlasons texter, inget annat än 

elaka människor. Han framställde till exempel Frej som en horkarl och Oden som en värsting. 

Saxo Grammaticus tolkade texterna helt annorlunda än Snorre Sturlason, vilket kan bero på att 

han kände till andra versioner av myterna (Näsström, 2002: 18f), (Steinsland, 2007: 63f). 

 

Saxo Grammaticus prosa är viktig för det fornnordiska arvet, eftersom han verkade i det 

dåvarande Danmark som numera är Skåne. Det är inga historiska berättelser, utan myter som 

återges i texterna. Hans material bygger på muntlig tradition och han har skrivit ett historiskt verk 

om danskarnas historia som heter Gesta danorum. Saxo Grammaticus var under sin livstid i 

kontakt med de isländska sagorna och berättelserna. Hans berättelser består av många historier 

som bygger upp den fornnordiska litteraturen om hjältar och gudar. William Shakespeares 

Hamlet bygger på en av Saxo Grammaticus berättelser om hjälten Amlethus (Näsström, 2002: 

18f) (Steinsland, 2007: 63ff).  
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4.2 Tiden före vikingatiden  

De källor som existerar från tiden innan vikingatiden är arkeologiska fynd. Från stenåldern har 

det hittats gravar som berättar om en svunnen tid. Under bronsåldern är det istället hällristningar 

som figurerar som källor. Från järnåldern har arkeologer funnit olika offerfynd som har använts 

som källor. Enligt Steinsland (2007) är det problematiskt att tolka källorna från tiden före 

vikingatiden för att textkällor saknas. Problematiken kring källorna som handlar om vikingatiden 

beror på att de är skrivna århundraden efter religionsskiftet. De arkeologiska fynden är viktiga då 

de är autentiska, vilket inte texterna är (Steinsland, 2007: 35ff).  

 

Det folk som först bodde i Norden var ett jägarfolk och den tidsperioden kallas stenåldern. Dessa 

människors religiösa bild präglades av en djurvärld. Djurvärlden var viktig för människornas 

existens och bevisen för detta har hittats i form av fornfynd. Detta beroende av naturen och dess 

makter kallades för magiska och religiösa handlingsmönster. Människan var beroende av naturen 

och såg inte företeelserna som isolerade från varandra. Från stenåldern i Norden har man hittat 

hällristningar i klara färger på stenar och klippväggar, föreställande djur. Hällristningarna har 

hittats från Skandinaviens västkust till Nordryssland, Sibirien och Berings sund. Bilderna utgör de 

bevarade källorna om det förhistoriska nordiska jägarfolkets religion (Ström, 1999: 9ff).  

 

Omkring 3000 f.v.t. inleddes en yngre stenålder som förändrade Nordens kulturhistoria. 

Jägaråldern var förbi och man började arbeta med åkerbruk och boskapsskötsel. Denna 

förändring hände inte över en natt, utan det tog lång tid. På vissa platser fortsatte man att vara ett 

jägarfolk ända in i vår tidsålder. Om jägarkulturen var en homogen tid började nu samhället att bli 

mer komplicerat. Lokala härskarsläkter fick mer politisk makt och skapade sig en maktställning. 

De stora megalitgravar som hittats visar på en social-religiös och politisk organisation. Gudarna 

förändrades också och jägarfolkets gudar byttes ut. Gudarna bestämde vid denna tid över 

boskapen och fruktbarheten. Från den yngre stenåldern härstammar mossfynden. Människor har 

lagt ner skäror, mejslar och kärl i mossen där de bevarats. Dessa föremål var avsedda för de högre 

makterna. Det föremål som var mest förekommande var yxan och man tror att den hade en 

koppling till himmelsguden eller åskguden. Yxan hade en gudomlig status. Det som är viktigt 

med lämningarna är att arkeologerna har möjlighet att rita upp spår efter forntiden i landskapet. 

Det är själva kontexten som föremålen placerats i som är intressant för forskaren. De fynd som 

inte är texter kan fungera som stöd för tolkning av litterära källor (Steinsland, 2007: 35ff), (Ström, 

1999: 14ff). 
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Omkring år 2000 f.v.t. kom ett invandrande folk som kallades stridsyxfolket. De red på hästar och 

var halvnomader. Detta folk tros ha varit indoeuropéer och de har lämnat konstlösa gravar efter 

sig. Gravarna var placerade i marken med en stridsyxa vid huvudändan på graven. Folket satte 

prägel på vikingatidens myter och dess religion. Detta kan man se i hästoffer och dyrkan av solen 

(Ström, 1999: 14ff). 

 

År 1500 f.v.t. inleddes bronsåldern. Det nomadiska folket smälte samman med det bofasta och en 

enhetlig kultur uppstod. Gravarna förändrades och blev till gravhögar. Utmed kusterna har det 

hittats stora gravrösen och gravhögar, vilket visar på kontakten med havet. Gravhögarnas syften 

var att synas för sjöfarare. Folket höll under bronsåldern på med handel och särskilt handel med 

bärnsten. Folket fick andliga impulser från Kreta, Egypten och Mykene. Gravgåvorna som hittats 

visar på en medveten överklass. Det är från denna tid den kända Kiviksgraven härstammar. Det 

bredde också ut sig en likbränningsritual som liknade andra indoeuropeiska ritualer. 

Likbränningsritualerna har kopplingar till att människorna hade en andlig syn på livet, istället för 

en kroppslig. Människor brändes för att anden skulle kunna frigöras från kroppen. Att både 

bränningarna och gravhögarna existerade parallellt med varandra visar att olika trosformer har 

existerat under samma tid (Ström, 1999: 16ff).  

 

Under bronsåldern var skeppet en vanlig symbol i hällristningarna. Det skapades roddskepp med 

höga stävar, roddare och dansande figurer på skeppsdäcket. Det finns också hällristningar av hjul, 

yxor, vagnar och människor. Människorna är avbildade i olika storlekar och med stor mångfald. 

Det finns också människor avbildade i olika grupperingar, som stridsscener eller kärleksscener. 

Bilderna påvisar en magisk-religiös sfär som tyder på att människan hade en vilja att få kontakt 

med högre väsen. Ett vanligt förekommande tecken är hjulet som ofta är försett med ekrar. I 

andra samhällen som Indien, östra medelhavsområdet och Främre Orienten representerar hjulet 

solguden. Ström (1999) menar att i den nordiska bronsåldern har hjulet haft en liknande 

betydelse. Norden tog influenser från högkulturerna i östra medelhavsområdet (Ström, 1999: 

16ff).  

 

Avbildningar på jättar visar att människorna under bronsåldern hade en antropomorf 

gudsuppfattning. Gudarna ansågs vara personliga och troddes ha en mänsklig form och gestalt. 

Det har hittats målningar på klippor på Irland, i Frankrike och Spanien som visar att 

fruktbarhetsgudinnan kom till Nordeuropa därifrån. De mest relevanta fynd av dessa gudinnor 

har hittats i Danmark. I Sverige har statyetter av brons hittats. Dessa statyetter var utformade 
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som nakna kvinnor. Det enda de hade på kroppen var en dubbel halsring. Fynden som hittats i 

Spanien tyder på att gudinnan hade en sexuell innebörd (Ström, 1999: 27ff).  

 

Under bronsåldern hade mossarna den främsta betydelsen som offerplats. Det var i mossarna 

offergåvor stoppades ner. Yxorna hade en sakral position och forskare tror att människor bar 

runt dem i procession. Fynd som hittats från slutet av bronsåldern är hårflätor. Dessa var 

kvinnornas offer till fruktbarhetsgudinnan. Dessa fynd har hittats i mossar i Danmark och i andra 

delar av Europa. Ström (1999) menar att det endast är en liten del av alla håroffer som hittats. De 

andra kan ha förmultnat eller ligger kvar i marken (Ström, 1999: 28ff).  

 

Omkring år 400 f.v.t. uppstod brist på brons och koppar, detta på grund av att keltiska trupper 

stängde av vägarna söderifrån. Bristen på dessa metaller ledde till att man började använda järn 

istället. Atmosfären blev mer krigisk och folkförflyttningar blev vanliga. Järnåldern inleddes med 

en klimatförändring. Under bronsåldern var det ett milt klimat, som under järnåldern blev kallare 

och med färre soltillfällen. Denna klimatförändring gjorde det svårare för människor och djur att 

leva. Det uppstod matbrist och områden där man tidigare kunnat plöja blev sumpmark. Det 

förekom tre olika gravsättningar under järnåldern: likbränning, jordsättning och den nya idén med 

båtgravar (Ström, 1999: 31ff). 

 

Båtgraven eller skeppssättningen innebar att man antingen lade kroppen i en båt som sköts ut i 

vattnet eller att graven var formad som en båt. Båtsättningen var till för att iscensätta kroppens 

seglats till dödsriket. Skeppsidén hade alltså en religiös betydelse. Under järnåldern var det vanligt 

förekommande att folk förstörde offergåvorna. Detta har en koppling till krigen som rådde och 

människor offrade till de krigiska gudarna. Det var krigsföremål man gjorde sönder och offrade. 

Från järnåldern är det, liksom från bronsåldern, flest hittade föremål i Danmark. Dessa föremål 

har varit sönderbrända, vridna och krossade (Ström, 1999: 31ff).  

 

Gudinnan med den dubbla halsringen dominerade helt den nordiska kulten. Även under 

järnåldern var gudinnan avbildad utan kläder. Hon hette Nerthus och var en fruktbarhets- och 

modergudinna. Den romerske författaren Tacitus nämnde i sitt verk Germania denna gudinna. 

Ström (1999) skriver att Nerthus var densamme som den nordiske guden Njord. Njord var en 

manlig gud och hörde likson Nerthus samman med fruktbarhet. Förklaringen till att gudomen 

bytte kön var att Tacitus försökte dölja ett kultiskt äktenskap mellan gudarna. Han menade att 

Nerthus haft en okänd make. Ström (1999) skriver att anledningen till att Njord kommit att bli 
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man, kan ses i hans relation med sin syster. Enligt Snorre Sturlason levde Njord i äktenskap med 

sin syster. På så sätt var Nerthus och Njord både man och kvinna. Bevis för att 

fruktbarhetskulten förekom under järnåldern har hittats i Danmark i form av gudabilder i trä som 

avbildar manliga och kvinnliga idoler med sexuell anspelning (Ström, 1999: 35ff).  

 

Fynd har hittats som visar på att människo- och djuroffer förekom under järnåldern. Fynden 

visar på en periodvis återkommande offerkult. I Rislev på Själland har kvarlevor av offrade hästar 

i stort antal hittats. Huvudet, samt de fyra fötterna och svansen överlämnades till gudomen. 

Dessa riter tros vara sammankopplade med nomadfolk från Sibirien och asiatiska folkslag. Under 

järnåldern praktiserades både blodiga människooffer och fridsamma föremål som lerkärl och 

kannor. De fynd som hittats från forntiden kan aldrig i helhet ge oss en fullständig bild av hur 

människornas religiösa liv såg ut. Fynden kan dock ge oss en överblick över ett mångsidigt rituellt 

liv (Ström, 1999: 60ff).  

 

Nordens guldålder inträffade under åren 400 och 550 f.v.t. Mängder med guldskatter har hittats 

från denna tid. Det var en folkvandringstid och den brukar benämnas den yngre järnåldern. 

Guldet var krigsbyten och kom från plundringar. Det är dock svårt att avgöra om människor 

gömt guldet i jorden eller om guldet var till för sakralt bruk. I Sveriges historia går det dock att 

utläsa att guldet från Möne och Ålleberg på Öland och i Västergötland användes för religiösa 

utövanden. På ringar avbildades djur och människogestalter och dessa är gjorda på ett sådant sätt 

att de inte kunnat bäras av en människa. Den praktfulla utformningen visar på ett sakralt 

användande och användes troligen som prydnader (Ström, 1999: 64ff).  
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4.3 Vikingatiden – asatrons tidevarv 
Samhället var under vikingatiden uppbyggt kring ätter eller släkten. Ätten bar ansvar för att bistå 

de sina både under livet och efter döden. Släktsamhället hade en religiös grund, där alla livets 

skeenden befästes med ritualer för att folket skulle ha de högre makterna på sin sida. Gudarna 

troddes vara vittnen när fostbrödralag, ett slags förbund, ingicks. Män som inte var biologiska 

släktingar skulle därefter behandla varandra enligt samma moral som de behandlade sina köttsliga 

bröder (Ström, 2005: 69ff).  

  

I ättesamhället fanns en stark koppling mellan lag och religion. De var två sidor av samma mynt. 

På tingsplatsen, där lag och rätt diskuterades och uppgjordes, rådde tingshelgd och själva platsen 

troddes vara beskyddad av gudarna. Ström (2005) skriver att marken på denna plats var så helig 

”/…/att den på intet sätt fick förorenas: ingen fick där utgjuta fiendeblod och inte heller fick 

någon därstädes förrätta sitt tarv” (Ström, 2005: 71). På tinget kunde eder läggas och bröts dessa 

eder stod individen ansvarig inför gudarnas straff. Detta finns bland annat beskrivet i 

Västgötalagen. Fred var ett viktigt begrepp under vikingatiden och var det ideala 

samhällstillståndet. Lag och rätt var en viktig pelare i freden. Den skulle skydda människorna och 

även seden, vilken innefattade religionsutövningen. Ofred innebar stridigheter, både inom 

samhället och mellan olika samhällen. ”God årsväxt och fred” var ett vanligt uttryck och visar på 

den tydliga kopplingen mellan inre välmående och materiellt välbestånd. För god årsväxt och fred 

krävdes att människorna hade de högre makterna med sig (Ström, 2005: 71ff). 

   

Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt var stark i det fornnordiska samhället. På flera sätt 

var könen jämbördiga, men de var inte jämställda. Det skulle tydligt synas och märkas vilket kön 

individer hade. Klädedräkten utgjorde en av flera viktiga symboliska skillnader mellan könen. Vid 

överträdelser för könskodexen riskerade individer att bli fredlösa för en tid och då tvingas lämna 

sina egendomar. Enligt Steinsland (2007) underströk vikingatidens kultur skillnader mellan könen. 

Husbonden var familjens ansikte utåt, medan husfrun styrde i hemmet. Den symboliska gränsen 

för arbetsfördelningen gick vid tröskeln; inomhus styrde kvinnan och utomhus styrde mannen. 

Detta gällde dock endast fria människor. Trälarna hade ingen bestämmanderätt, utan lydde under 

sina ägare. Det monogama förhållandet och det legala äktenskapet mellan en man och en kvinna 

var idealet. Dock kunde män ha fler kvinnor än enbart makan. Kvinnor som valt att ingå ett 

förhållande med en gift man kallades frillor och skulle respekteras i samhället. Män kunde även 

köpa trälkvinnor att roa sig med (Steinsland, 2007: 407ff). 
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Det rådde två ideal i det fornnordiska samhället: självhävdelse från båda könen och mäns makt 

över kvinnor. Både män och kvinnor skulle framhäva sig själva, men för kvinnorna gällde det 

endast till en viss gräns. De fick inte ifrågasätta eller strida mot de regler som fanns för kvinnor. 

Om så hände skulle de tuktas till att lyda den manliga auktoriteten. Könsrollerna var strikta och 

därför skulle inte heller män överträda könsgränserna. En man som gjorde det riskerade att 

beskyllas för ergi, omanlighet, och drog då skam över både sig själv och sin familj. Ergi var enligt 

Steinsland (2007) ett begrepp för orenhet. Mannen som blev kallad ergi kunde utsättas för nid, en 

form av hån (Clunies Ross, 1998: 166), (Steinsland, 2007: 358).   

 

I det fornnordiska samhället rådde en stark hierarki, vilken styrde över vilka 

äktenskapsmöjligheter som fanns att tillgå beroende på klasstillhörighet. Det låg i både brudens 

och brudgummens familjers intresse att noggrant välja partner till dottern eller sonen, då deras 

socioekonomiska status var beroende av giftermålets lämplighet. Brudens familj skickade med 

bruden en hemgift och brudgummens familj betalade en viss summa för bruden. För att det inte 

skulle råda för stora ekonomiska skillnader i dessa gåvor skedde giftermål ofta inom den egna 

socioekonomiska gruppen. (Clunies Ross, 1998: 111f)  

 

En ogift kvinna var underställd sina manliga släktingar ur juridisk synpunkt. När kvinnan gifte sig 

blev hon istället underställd sin make. De enda kvinnorna som hade full bestämmanderätt över 

sitt liv var änkorna. Det fanns dock undantag. Som enda avkomma utan manliga släktingar fick 

en dotter ärva sin far. Hon fick även överta andra uppgifter som normalt tillföll söner, till 

exempel att utkräva hämnd. Endast vid dessa omständigheter tilläts kvinnor delta i förlikningar 

när någon mördats. Dessa sonliga rättigheter och skyldigheter innehade hon tills att hon gifte sig 

och plikterna övergick till maken. Detta beskrivs i isländsk litteratur och återkommer även i 

fornnordiska sagor (Clunies Ross, 1998: 146), (Steinsland, 2007: 414). 

 

Skilsmässor förekom i det fornnordiska samhället och kunde begäras av både män och kvinnor. 

Missnöje i sängen, långvariga konflikter eller våld kunde vara orsaker till skilsmässa. Barnen fick 

efter skilsmässan stanna i faderns släkt, medan kvinnan återvände till sin egen släkt. Med sig fick 

hon den hemgift hon haft med sig när hon ingick äktenskapet, samt mannens familjs 

giftermålsgåva om skilsmässan berodde på mannen (Steinsland, 2007: 418f).   
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Män och kvinnor, liksom natur och kultur, är motsatspar som förekommer inom många 

religioner och även den fornnordiska. Att kvinnan sammankopplades med naturen beror på att 

hon genom barnafödandet var den tydligaste länken i reproduktionen och således även till dess 

yttersta konsekvens, döden. Naturlig fortplantning med fokus på kvinnan som livgivare 

resulterade i förgängligt liv. Fortplantning med fokusering på mannen troddes leda till ett andligt 

och varaktigt liv. Kvinnans roll för fortplantningen kunde således i folktron förringas och 

mannens roll framhävas. Kvinnan kunde ses som bärare och näringsgivare åt barnet, som skapats 

av mannen. Denna syn på reproduktionen kommer ursprungligen från den klassiska grekiska 

vetenskapen (Clunies Ross, 1998: 100ff).   

 

Litteraturen tyder på en samhällelig androcentrism, vilket gjorde kvinnan till det ”främmande 

andra”. I isländsk sagalitteratur nedtecknades samtligt släktskap, men det patrilinjära framhävdes 

och har därför antagits vara viktigare. Männens genetiska bidrag värderades högre än kvinnornas. 

I myterna sker en betoning av det patrilinjära, vilket kan ha haft grund i att skillnaden mellan 

jättar och asar uppstod på manssidan (Clunies Ross, 1998: 67ff).  

 

Den förkristna nordiska religionen hade inget religionsbegrepp, men ordet sed var deras 

motsvarighet och utgick från det religiösa handlandet. ”Tron tar sig uttryck i kultisk handling; den 

religiösa seden är, i ett samhälle som det nordiska, trons självklara manifestation” (Ström, 2005: 

77). Det fanns offentlig och privat kult. Den offentliga var gemensam för alla invånare i ett 

område och hade en gemensam kultplats, ofta i anslutning till tingsplatsen. Kult- och tingsplats 

bildade tillsammans bygdens centrum. (Ström, 2005: 76f)   

 

Kultfirandet utfördes på hargen eller hovet. Hargen tros ha varit en offersten eller ett stenaltare. På 

altaret stod kultföremålen. Där fanns en offerkittel, en edsring och kvistar som användes till att 

stänka offerdjurs blod med under blotet eller offrandet. Hovet tros ha varit en storgård. 

Sällskapsrummet på storgården användes vid de offentliga bloten, eftersom många fick plats där. 

Särskilda sakrala hus var ovanliga och har endast hittats på ett fåtal platser (Steinsland, 2007: 

311ff), (Ström, 2005: 80f). 

 

Gudarna troddes inverka direkt på människor och deras liv och det var därför viktigt att ha ett 

gott förhållande till gudarna. Detta förhållande uppstod och förnyades i kulten. Den heligaste 

platsen, där kulten ägde rum, var templet och där rådde tempelhelighet. Den som bröt mot 

tempelheligheten blev fredlös och därmed förvisad till utanförskap.”Den kultiska heligheten 
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utgör en spegelbild av den helighet som konstant råder i gudarnas värld” (Ström, 2005: 75). 

(Ström, 2005: 74f).  

 

Den högsta platsen i kulten hade kungen eller jarlen, men ingen var religiös ledare på heltid. 

Steinsland (2007) benämner de fornnordiska religiösa specialisterna kultspecialister. På gården 

agerade husbonden och husfrun kultledare. Thulen var en talesman och lovsångare. Han 

vidareförde heliga kunskaper, till exempel myter. En annan religiös ledare var goden, vilken var en 

mångsysslare. Han var både politiker, jurist och religiös expert. Goden bar under kultfirandet en 

armring, vilken alla som ville tala på tinget skulle avlägga en ed på. Kvinnor kunde ha samma 

funktion som goden och bar då titeln gydja. Gydjan fick dock enbart rollen som religiös ledare. 

Hon fick ingen politisk eller juridisk makt. Godens roll var både sakral och profan, genom att den 

innefattade både religiösa och världsliga plikter. Det var viktigt att goden hade gudarna med sig. 

Utan deras medgivande kunde han inte utöva någon av sina plikter, oberoende av om de var av 

religiös eller världslig karaktär. I kultfirandet ingick gemensamt intag av mat och dryck. Den 

gemensamma måltiden var kultgillet, vars syfte var att stärka bandet människor emellan, samt 

bandet mellan gudar och människor (Steinsland, 2007: 306ff), (Ström, 2005: 72ff).  

 

Völvor och sejdmän utövade sejd mot betalning. Völvan var ofta en äldre kvinna och hon hade 

en särskild stav som kännetecken. Hon ägde stor rörlig frihet och var inte beroende av manligt 

beskydd. Det var vanligast att kvinnor utövade sejden. Det var en magisk handling som gav 

sejdaren stor makt, eftersom han eller hon då kunde styra över naturen och dess krafter. De 

kunde även se framåt och bakåt i tiden, vilket kallades spådom. Völvan eller sejdmannen kunde 

använda sig av yngre medhjälpare vid sejden (Steinsland, 2007: 336ff). 

 

Den marginalitet som häftar vid sejdkunskaperna och sejdritualerna hör ihop med sejdens 

gränsöverskridande karaktär, dess bruk av könsskifte och anormal sexualitet, dess upplevelser av extas 

och trans, själaresor och byte av skepnad (hamnskifte) (Steinsland, 2007: 338).  

 

Förbjudet sexuellt handlande utövades av sejdarna, symboliskt eller reellt, enligt Steinsland 

(2007). Begreppet ergi var starkt förknippat med sejd utövad av män och relaterade till den 

passiva rollen i en homosexuell sexualakt (Steinsland, 2007: 340). 
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4.4 Mytologi 

4.4.1 Världsbild 

Vid tidernas begynnelse samarbetade gudar och jättar för att skapa världen och detta gjordes 

genom offrandet av den förste varelsen, jätten Ymer. När han dödades och delades skapades 

världen av hans kroppsdelar. Världsbilden bestod av tre koncentriska cirklar som gick in i 

varandra. Världsdelarna var separerade genom olika naturelement. Från centrum strålade 

gudomlig energi och vilja ut över världen och från världens yttre kanter strålade motkrafter. Det 

rumsliga läget angav gränserna för de varelser som troddes bebo världen: i världens centrum låg 

Asgård och där bodde gudar och gudinnor, i världens yttre låg Utgård som innehades av jättar 

och andra okontrollerade krafter och mellan Asgård och Utgård låg Midgård som beboddes av 

människor. Jättarnas hem, som låg i Utgård, hette Jotunheim. Det som hände i Utgård 

symboliserade sådant som människan inte kunde kontrollera: naturkrafter, ålderdom och död. De 

okontrollerade krafterna inverkade på alla i världen, även gudarna. Gudavärlden var central och 

det var där de flesta myter utgick från (Clunies Ross, 1998: 60f), (Näsström, 2002: 35f), 

(Steinsland, 2007: 104ff).  

 

I världens centrum stod trädet Yggdrasil, som var både världsträd och ödesträd. Trädet förband 

himmel, jord och underjord. Trädet utsattes för ständiga påfrestningar: djur gnagde på dess rötter 

och grenar och ekorren Ratatosk sprang upp och ned för stammen med skvaller. Även tiden 

påverkade Yggdrasil och fick det att åldras. Sin näring fick trädet från Urds brunn. Vid denna 

brunn hade ödesmakterna, nornorna, sin boning. Nornorna styrde över människors och gudars 

öde. Runt världen låg en jättelik orm, Midgårdsormen, slingrad och med sin kropp sammanhöll 

den världen. Den omslöt världen genom att bita tag i sin egen svans. Utan Midgårdsormen hade 

världen fallit samman (Clunies Ross, 1998: 60f), (Steinsland, 2007: 106ff).  

 

4.4.2 Social struktur och könsroller i den mytologiska världen 

Gudarna kom från två släkten: asar och vaner. De flesta stora gudar var asar. Gudinnor av 

asasläkte kallades asynjor och var inte mindre mäktiga än gudarna. Vanerna hörde samman med 

sexualitet, fruktbarhet och rikedom. En konflikt uppstod mellan de båda gudasläktena, vilken 

löstes genom ett fredsfördrag. Asar och vaner representerade två klasser och deras relation till 

varandra i det verkliga samhället: asarna mytologiserade härskarskiktet, i form av krigare och 

präster, medan vanerna stod för bönder och boskapsskötare (Näsström, 2002: 44ff), (Steinsland, 

2007: 146f).  
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I den mytologiska världen rådde en hierarkisk ordning, där asarna stod högre än vanerna, männen 

stod högre än kvinnorna och äldre stod högre än yngre. Jättarna, asarna och vanerna var de tre 

huvudgrupperna av varelser i den fornnordiska världen. Andra varelser, till exempel människan, 

fungerade som undergrupper till dessa och återspeglade deras roller. Asarna på kvinnolinjen 

ansågs härstamma från jättar, medan asar på manslinjen ansågs komma från en man av en ny ras. 

Asarnas roll som socialt överlägsna gav dem rätt till att bestämma över kvinnoutbytet för 

äktenskap mellan världarna. Gudarnas värld fungerade normerande för de andra (Clunies Ross, 

1998: 52ff).  

 

I myter, bland annat skapelsemyten, har manliga väsen övertagit kvinnliga funktioner. Särskilt när 

det gäller fortplantningen, vilken i gudavärlden kunde ske utan att en kvinna var inblandad. Vid 

världsalltets början skapade den första jätten, Ymers, avkommor utan att ha någon gemål. 

Avkommorna föddes ur hans armhålor och genom att han slog ihop sina fötter (Clunies Ross, 

1998: 177ff).  

 

Relationen mellan män och kvinnor är ett återkommande tema i den fornnordiska mytologin. De 

manliga asarna hade både hustrur och älskarinnor. Hustrun var nästintill uteslutande en asynja, 

alltså en kvinna av asasläkte. Älskarinnorna kunde däremot komma både från jättarnas och från 

vanernas släkten. Detta möjliggjordes genom att asarna var högst upp i hierarkin. Lägst var 

jättarna och de fick därför inte ta kvinnor från vare sig asarna eller vanerna. Vanerna intog en 

mellanposition mellan asar och jättar. De fick inte ingå äktenskapliga förbindelser med kvinnor 

från asasläktet, utan istället med jättinnorna. De socialt lägsta gruppernas sexualitet ansågs 

ohämmad och skulle därför tyglas av de högre stående asarna. Gudinnor av rang var attraktiva för 

män av lägre rang, särskilt jättarna, och dessa män försökte röva till sig gudinnorna eftersom att 

de inte kunde få dem genom byteshandel. Clunies Ross (1998) menar att: 

  

/…/ grunden för den fornnordiska sexualsymboliken stod i samband med motsättningen mellan å 

ena sidan aktivitet, energi och dominans, vilka egenskaper definierades som manliga, och å den andra 

passivitet, tröghet och underkastelse, som ansågs vara kvinnliga egenskaper (Clunies Ross, 1998: 133). 

  

Kvinnor och jättar troddes ha mycket gemensamt, genom det matrilinjära släktskapet. En av de 

gemensamma nämnarna var deras omåttliga sexuella begär. Kvinnor och jättar stod i mytologin 

för naturen, det dödliga och oordning, medan män och gudar stod för ordning, samt 

omvandlandet av natur till kultur och andlighet (Clunies Ross, 1998:67ff).  
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Fallna krigare kom till Odens hall, Valhall, där de under dagtid stred mot varandra som övning 

inför världens undergång, Ragnarök, och på kvällen festade med öl och fläsk. Till Nifelheims 

mörker, där gudinnan Hel hade makten, kom de som dött av sjukdom eller ålder. Ogifta kvinnor 

kom istället till gudinnan Gefjon (Ellis Davidson, 2001: 26ff).  

 

 Alla gudinnorna var inga underdåniga varelser. De bestämde över sig själva och sin sexualitet och 

kunde idka sexuellt umgänge med andra män än sina makar för att komma över rikedomar. 

Liksom sina manliga likar tog de till diverse knep för att få sin vilja fram. (Näsström, 2002: 133f) 

 

4.5 Gudomliga ideal och motbilder  

4.5.1 Guden Tor – ett manligt ideal  

Tor figurerar i många av de fornnordiska myterna. I fem eddadikter är han dessutom 

huvudperson: ”Sången om Harbard”, ”Kvädet om Hymer”, ”Kvädet om Trym”, ”Lokes träta” 

och ”Allvetarens tal”. I de olika berättelserna har han olika namn, till exempel ”Människornas 

vän” och ”Jättarnas skräck” (Schön, 2004: 95).  

 

Tor var Odens och jättinnan Jords son. Fadern Oden var en asagud och således var även Tor av 

asasläkte. Tors hustru var Siv och hon hade hår av guld. Han hade flera barn, vissa med Siv och 

andra genom utomäktenskapliga förbindelser. Alla Tors barn hade namn som hänvisade till 

faderns egenskaper. Sönerna Mode och Magne, samt dottern Trud, var honom behjälplig i flera 

svårigheter han hamnade i (Näsström, 2002: 72ff), (Steinsland, 2007: 215).  

 

Bilskirne hette Tors gård och namnet syftar på blixten som hörde samman med guden. Gården låg 

i riket Trudvang (”kraftängen”) eller Trudheim (”krafthemmet”). Tors huvudsyfte var att beskydda 

människor och gudar mot destruktiva krafter, vilka symboliserades av jättarna. Balansen i kosmos 

upprätthölls så länge Tor lyckades kontrollera de destruktiva krafterna. Oordning i kosmos 

berodde på jättarnas övertramp av den sociala norm som uppförts av asarna. Genom våld, utfört 

av Tor, förhindrades jättarna att störta den rådande samhällsordningen. För att kunna 

vidmakthålla sin ställning i hierarkin behövde asarna en kämpe med kort stubin. Tor besatt den 

egenskapen. Hans styrka var hans främsta egenskap och den kunde öka när han blev arg. Styrkan 

förvandlades då till asmegin som betyder gudakraft Sammandrabbningarna med jättar och andra 

väsen slutade inte alltid väl för Tor. I vissa myter stod han inför livsfara och i andra myter fick 

han permanenta skador efter striderna. Förutom jättarna var Midgårdsormen Tors svurna fiende. 
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I Ragnarök dödade de slutligen varandra (Clunies Ross, 1998: 315ff), (Ström, 2005: 128), 

(Näsström, 2002: 71ff). 

 

En myt som visar på Tors roll som beskyddare mot kaosmakterna och hans ideala manlighet är 

skalden Eilif Gudrunarsons Torsdrapa, som handlar om när Tor dödade jätten Geirröd och hans 

döttrar Gjalp och Greip. Tillsammans med Loke begav Tor sig till Geirröds gård. På väg dit kom 

de till en flod som forsade värre än vanligt. Orsaken var att jättens dotter Gjalp kissade i floden. 

Tor kastade en sten på henne och tog sig, med hjälp av en rönn, till andra sidan floden. Väl 

framme vid Geirröds gård knäckte han ryggen på jättens andra dotter, Greip, och dödade sedan 

även Geirröd (Ström, 2005: 126f).  

 

Tor var starkast av gudarna och den som mest förknippades med manlighet och det manliga 

idealet, vilket alla hans attribut tydde på. Även hans svallande hår och skägg symboliserade manlig 

kraft. Hammaren Mjölner var hans främsta hjälpmedel i kampen mot kaosmakterna. Hammaren 

träffade alltid sitt mål och återvände därefter till kastaren. Den var magisk och hammartecknet 

användes därför i olika sammanhang, till exempel för att markera gränser. Hammaren användes 

även för att viga brudpar och för att välkomna nyfödda barn in i gemenskapen. Trots sin tydliga 

manlighet behövde Tor sina vapen för att kunna skydda omgivningen mot de destruktiva 

krafterna. Mjölner hade en tydlig fallisk form och förlusten av Mjölner hade därför symboliskt 

inneburit förlusten av Tors mandom. Han hade även ett styrkebälte och ett par järnhandskar som 

attribut (Clunies Ross, 1998: 56f), (Ellis Davidson, 2001:79), (Näsström, 2002: 73), (Steinsland, 

2007: 214f).  

 

Torsdyrkan var vanlig på vissa platser i Norden redan före vikingatiden. Från västra Norge utgick 

kolonisatörer till Island och de hade med sig denna kult. Detta förklarar varför Tor var en viktig 

gud för de forna islänningarna. Barn uppkallades ofta efter gudarna, genom sammansättningar 

med gudsnamnen. Både kvinnor och män kunde döpas efter gudar och gudinnor. Exempel med 

Tor var Torolf som betyder ”Tors varg” och Torunn som betyder ”Den som älskar Tor”. Namn 

med förledet Tor- var mycket vanligt bland kolonisatörerna på Island; en fjärdedel av invånarna 

bar namn som inleddes med Tor. Han fungerade som personlig gud åt enskilda individer, men 

även åt hela släkter. Vid viktiga skeenden, till exempel när kolonisatörerna skulle välja boplats på 

Island, anropades han (Näsström, 2002: 71), (Ström, 2005: 121).  

 



24 

 

Tor var en av få gudar som kunde färdas i luften och hans vagn drogs av två bockar. Därför 

kallades han även ”Bockarnas herre”. Bockar var vanliga offerdjur till guden, men även andra djur 

kunde offras till honom. Människor offrade till Tor bland annat för att få god vind och regn. När 

Tor färdades över himlavalvet fungerade han som en fruktbarhetsgud. Tordönet eller åskan 

uppstod när hans vagn ljudligt rullade över himlavalvet. På åska följde regn, vilket resulterade i 

bra grödor och god skörd. Tor var således bondens gud. Han var den mest entydige guden och 

hos honom finns ingen dubbeltydighet att utläsa (Näsström, 2002: 69), (Steinsland, 2007: 215 f), 

(Ström, 2005: 120ff).  

 

Av guden Tor har man funnit många bilder och i tempel som han delade med andra gudar intog 

han ofta en framstående plats. I flertalet sagor berättas det om en stor ring som förvarades i 

tempel tillägnade Tor och vid denna svor människor ed. I brytpunkten mellan heden- och 

kristendom valde många som höll fast vid den gamla läran att sätta sin tilltro till Tor. I 

kungasagorna framställs Tor som den gud missionärer såg som det största hotet mot Kristus och 

det var därför viktigt för dessa missionärer att förstöra tempel tillägnade honom. På 1000-talet 

bars Tors hammare som amulett. Den användes även tidigare som amulett, men såg då 

annorlunda ut. Den troddes vara lyckobringande och välsignande. I samband med kristnandet av 

Norden kan den ha burits som en motsymbol mot kristendomen (Ellis Davidson, 2001: 73ff), 

(Schön, 2004: 96f), (Ström, 2005: 122f).  

 

De forntida medelhavsfolken hade ett vapen som liknade Tors hammare. Det var en yxa med 

blad på båda sidor. Även den var sammankopplad med åskviggen och har återfunnits i tempel 

runt Medelhavet. Föregångaren till Tor hette Donar och hyllades bland tidiga germanska folk. 

Samband har setts mellan Tor och utomnordiska gudar. Han har jämställts med Jupiter och 

Herkules från den romersk-germanska traditionen och med Indra från den indiska. Ek och rönn 

har setts som Tors träd. Det har därför varit vanligt att utöva kulten i närheten av sådana träd 

(Ellis Davidson, 2001: 81), (Schön, 2004: 98f) (Steinsland, 2007: 217f). 

  

4.5.2 Guden Loke – en manlig motbild  

Loke symboliserade det ojämlika förhållandet mellan jättar och gudar. Han förkroppsligade 

samhällets största tabun, men accepterades ändå bland gudarna. Loke ingick fosterbrödraskap 

med Oden genom så kallad blodsblandning. Genom att blanda sitt blod blev de fosterbröder och 

utbytte även egenskaper. Oden vann kunskap om jättevärlden och Loke fick tillträde till gudarnas 

värld. Loke avlades genom en förbjuden konstellation; modern var gudinnan Laufey och fadern 
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var jätten Farbaute. Enligt asarnas regler fick jättar och gudinnor inte ingå äktenskap med 

varandra. Många gånger använde asarna Loke som syndabock, vilket uttryckte deras negativa syn 

på blandade blodsband. De utnyttjade dock även de fördelar som tillkom Lokes nära band till 

jättarna. Genom sin mellanposition, mellan gudar och jättar, spelade han en huvudroll i många av 

de fornnordiska myterna. Midgårdsormen, Hel och Fenrisulven var tre destruktiva krafter som 

frambringats av Loke. Deras moder var jättinnan Angerboda. I slutstriden, Ragnarök, skulle 

Midgårdsormen döda Tor och Fenrisulven skulle bli Odens baneman. Loke hade även en andra 

hustru, Sigyn, med vilken han hade sönerna Vale och Narfe (Clunies Ross, 1998: 62ff), 

(Näsström, 2002: 114f), (Steinsland, 2007: 106ff). 

 

Loke hade bristfällig moral, särskilt gällande sexualitet. Han genomgick könsbyte i flera av 

myterna och beskylldes för att vara ergi. Lokes sexualitet har ansetts vara ett av hans mest 

framträdande drag.  Detta drag framkommer tydligt i Kvädet om Trym, som handlar om byggandet 

av Asgård. Gudarna lejde ut arbetet till en jätte, som med hjälp av sin häst Svadilfare skulle bli 

färdig inom ett och ett halvt år. I gengäld skulle han, om han lyckades bli färdig inom tidsramen, 

få gudinnan Freja till maka, samt solen och månen. Det var Lokes idé och avtalet ingicks. Vad 

gudarna inte räknat med var Svadilfares enorma styrka som gjorde att arbetet såg ut att bli klart i 

tid. Eftersom det hela varit Lokes idé föll det även på hans lott att se till att jätten inte skulle bli 

färdig i tid och att avtalet då skulle brytas. Loke bytte skepnad till ett vackert sto och lurade iväg 

Svadilfare. Jätten hade ingen chans att bli färdig utan sin häst och avtalet bröts. Tor dödade jätten 

med sin hammare och Loke kom dräktig tillbaka från samvaron med hingsten. Han födde senare 

ett grått föl med åtta ben, Sleipner, och gav hästen i gåva till sin fosterbror Oden. För denna 

händelse, både att han haft en kvinnlig varelses roll i sexuellt umgänge och att han fött en 

avkomma, utsattes Loke för nid. En annan myt som tar upp Lokes könsroll och sexualitet är 

Valans spådom. Det berättas där att Loke åt en trollkvinnas halvbrända hjärta och därför blev 

fruktsam. Alla trollkvinnor efter den händelsen var Lokes döttrar (Holtsmark, 1992: 115), 

(Näsström, 2002: 115f), (Steinsland, 2007: 255 f). 

 

Loke var en oberäknelig gestalt som handlade utan att tänka efter. I flertalet myter försatte han 

både sig själv och asarna i svåra situationer, vilka han genom sin höga intelligens kunde slingra sig 

ur. Han var svekfull och svekfullheten nådde sin kulmen i myten om Balders död, i vilken Loke 

har del. Enligt Snorre Sturlason var han ”/…/ allt sveks upphovsman och alla gudars och 

människors skam” (Ström, 2005: 148). Alltefter tidens gång blev Loke i myterna allt elakare. Ju 

längre bort från skapelsen, desto ondare blev han. Loke var hela tiden slug och hittade på illdåd, 
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men efterhand blev hans onda sida starkare. Bland annat medverkade han till guden Balders död 

och således även till upptrappningen av de konflikter som slutligen ledde till världens undergång 

(Näsström, 2002: 114ff), (Ström, 2005: 147f).  

 

Under den fornnordiska religionens slutskede skrevs Lokasenna, ”Lokes träta”, som handlar om 

när Loke kom till havsjättens Ägirs hall, där dryckeslag rådde. Gudarna var församlade och Loke 

förrådde dem alla genom att berätta deras hemligheter. Han beskyllde dem även för diverse 

skamligt beteende, som lössläppthet och omanlig magi. Loke beskylle gudinnorna för att ha haft 

sexuella utsvävningar. Han sa att Tors fru Siv hade varit otrogen mot Tor med honom själv. Han 

sa också att Freja var en häxa som hade legat med alla på gillet. Efter dessa förolämpningar 

fängslades Loke och straffades för sitt tilltag. Loke hölls sedan fången till Ragnarök. I Torsdrapa 

var det Loke som låg bakom Tors färd till jätten Geirröds gård. Loke kallas i myten ”den lögnrike 

Loke, ormens fader” (Ström, 2005: 151). Loke kunde byta skepnad och en gång iklädde han sig 

Frejas falkhamn och flög till jätten Geirröds gård, där han infångades. Där blev han fast under 

flera månaders tid och släpptes endast för att lura dit Tor utan vapen (Larrington, 1992:150ff), 

(Ström, 2005: 151ff).  

 

I Skaldskaparmål räknade Snorre upp Lokes alla beskrivande namn, vilka tyder på Lokes 

mångfacettering. Vissa av dem hänvisar till hans familjeband, till exempel ”Sigyns man” och 

”Farbautes son”, medan andra hänvisar till hans plats i mytologin, till exempel ”Geirröds gäst” 

och ”Gudarnas fiende”. Ytterligare andra namn tyder på hans egenskaper, till exempel ”Gudarnas 

bakdantare och svikare”, samt ”Den illistige asaguden”. Snorres version av Loke i Eddan var 

sammanhörande med den kristna djävulsgestalten. Loke framställdes, liksom medeltidens Lucifer, 

som mycket vacker. Loke fick av Snorre egenskaper som även kristendomens onda gestalt hade. 

Detta kan bero på att Snorre själv var kristen och därför värderade hedendomens gudar efter 

kristna värderingar. Loke har tolkats på många olika vis. Han har, utöver djävulsgestalten, tolkats 

som ”/…/ eld-ande, det symboliserade intellektet, skojare, kulturell halvgud, nätets uppfinnare 

m.m.” (Holtsmark, 1992: 120). Han skapade dramatik i de forntida berättelserna, vilket namnet 

”Han som sätter igång sagor” tyder på (Holtsmark, 1992: 113ff), (Schön, 2004: 142), (Ström, 

2005: 151). 

 

Det fanns ingen kult tillägnad Loke, men han var ändå en viktig gestalt i mytologin och figurerar i 

många av de fornnordiska myterna. Vid slutstriden mellan jättar och gudar i Ragnarök ledde han 

jättarnas skepp. Han kunde åkallas av de individer som ville nå framgång, utan att vara rädda för 
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att ta till svek och list för att nå den (Enoksen, 2005: 51f), (Steinsland, 2007: 253 f), (Ström, 2005: 

147f).  

 

 4.5.3 Gudinnan Freja - en kvinnlig motbild och ett ideal 

Det fanns många gudinnor med egna myter och kulter. Dessa har dock inte uppmärksammats av 

forskare, då de flesta av författarna till litteraturen om Fornnorden var män. Detta har resulterat i 

att myterna om Freja och andra stora gudinnor hamnat i skymundan och tilldelats en passiv 

funktion. Enligt Näsström (2009) var det romantiken som förvandlande gudinnorna till passiva 

makar och osjälvständiga objekt. Freja var den största gudinnan som dyrkades under vikingatiden 

i Norden. Det vet vi då hennes namn återkommer i skalder och poetiska texter. Flera ortnamn i 

Skandinavien visar också att hon var dyrkad på många platser. Enligt Steinsland (2007) var Frejas 

kult särskilt koncentrerad i Norge och Sverige, på stora jordbruksplatser. Freja var också 

gudinnan Nerthus motsvarighet och arvtagare i Norden. Gudinnan Freja och guden Frej var 

motsvarigheter till gudinnan Nerthus och guden Njord, som verkade före dem (Näsström, 2009: 

338f), (Steinsland, 2007: 169ff).  

 

Näsström (2009) delar in gudinnorna i två grupper. Freja tillhör gruppen av självstädiga gudinnor, 

vilka är: Freja, Skade, Frigg och Gefjon. Dessa gudinnor hade flera epitet med självständiga kulter 

och funktioner. Under nationalromantiken1, med ledning av Esaias Tegnér (1782-1846)2, 

förpassades dessa gudinnor till att bli endast modersgudinnor eller kärleksgudinnor. Detta för att 

gudinnorna skulle passa in i en patriarkal struktur. De andra gudinnorna passade bättre in i 

nationalromantikens ideal: Idun, Siv, Saga, Rind, Nanna och Gerd. Dessa kvinnor var formade 

som ideala kvinnor enligt nationalromantikens kultur. Gudinnorna har ett dunkelt förflutet för att 

forskare inte vet om de haft en egen kult eller om de dyrkades tillsammans med sina makar 

(Näsström, 2009: 243ff).  

 

Frejas far var guden Njord och hennes bror var Frej. Tillsammans bildade de familjen vanerna. 

Ordet freja betyder ”härskarinna” eller ”fru”. Näsström (2002) ser en koppling mellan gudinnan 

Freja och gudinnan Nerthus. Ordet nerthus är detsamma som njord och Näsström (2002) menar att 

guden Njord och gudinnan Njärd tillsammans kommer från gudinnan Nerthus ursprungligen. 

När Snorre Sturlason berättar om dessa gudar finns endast Njord, Frej och Freja kvar. 

Tillsammans med Tor, Frej och Oden var Freja en av de största gudomligheterna under 

                                                           

1 Nationalromantiken inföll efter Upplysningen och var en reaktion på den 
2
 Esaias Tegnér var en ledande intellektuell under tidsepoken som benämns Nationalromantiken 
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vikingatiden. Det finns inte många källor om hennes kult men Näsström (2002) menar att den 

liknade Frejs fruktbarhetskult. Efter att kristendomen kom till Norden svärtades Frejas namn ner 

och hon liknades vid en sugga med lösaktigt beteende (Näsström, 2002: 143ff).  

 

Den funktion eftervärlden förknippar med Freja är hennes epitet som kärleksbringare. Det går 

inte att sticka under stol med att Freja framförallt var en kärleksgudinna. Hon dyrkades inte som 

en modersgudinna, utan hennes två döttrar sågs mest som en aspekt av Freja som 

rikedomsgudinna. Detta ser man i att döttrarnas namn Hnoss och Gersimi betyder ”juvel och 

ädelsten”. Enligt Snorre kallade man på Freja under kärleksaffärer. Enligt Steinsland (2007) hade 

Freja erotik och sexualitet som sin specialitet. Denne ser i kontrast till Näsström (2009) ett 

samband mellan Freja och moderlighet. Steinsland (2007) anser att i myten om Balder kom Freja 

åkande på en vagn med katter förspända. Detta liknar enligt Steinsland (2007) gudinnan Kybele3 

som kom åkande med lejon spända för sin vagn. Kattdjur står för fri sexualitet och gudinnan 

Kybele var en modersgudinna. Denna inställning menar Näsström (2009) vilar på en judekristen 

grund som kom efter religionsskiftet. I Gamla Testamentet står det att andra religioner präglas av 

en okristen liderlighet (Näsström, 2002: 144ff), (Näsström, 2009, 162ff), (Steinsland, 2007, 169ff).  

 

I Grimnismál uppträdde Freja som Oden själv och hon var en stridsgudinna. Hon hade då egna 

krigare som hon tog med till sin boning, Sessrumme. Där fanns många sittplatser till krigarna som 

festade i hennes sal. Enligt Näsström (2009) finns det ingen anledning att tro att krigarna följde 

med Oden hem till Valhall. Enligt henne kan man hellre se Odens bostad som en tillflyktsort för 

de dödsdemoner Valkyriorna förde med sig. Under den romantiska göticismen4 undveks det att 

se Frejas stridsgudinnefunktion för att den inte passade in med det kvinnliga idealet (Näsström, 

2009: 160ff).  

 

Det var gudinnan Hel som fick ta dödsgudinnerollen istället för Freja och det var dit troddes 

kvinnor och barn komma efter döden. Författare som Wagner, Tegnér och Rydberg vägrade att 

se Freja som en krigsgudinna och det är Tegnérs bild av Freja som har präglat eftervärlden. Freja 

framställdes då som en hjälplös kvinna med vit barm. Freja hetsade krigare till strid och hon var 

hjältarnas beskyddarinna. I ”Sången till Hyndla” hjälpte hon hjälten Ottar och i ”Sörletåten” 

eggade hon två stora kungar till en oändlig strid (Näsström, 2009: 160ff).  

 

                                                           
3
 Kybele var den anatoliska modergudinnan 
4 Göticismen var en epok med svensk nationalism och hyllande av forntiden och dess hjältar  
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Innan gudarna kom till Norden pågick ett krig mellan vanerna och asarna. Det var magin Freja 

besatt som avgjorde striden och vanerna vann slaget. Freja, som gick under namnet Gullveig, tog 

sig in i Odens hall. Striden slutade med att vanerna kom att ansluta sig till asarna. Snorre hävdar 

dock att vanerna tog asarna till gisslan, vilket inte dagens forskare håller med om. Numer tolkas 

det som om kriget symboliserade hur gudarna bildade en enhetlig grupp (Näsström, 2009: 200ff).  

 

Spådomskonsten var mycket central under den förkristna tiden. Gravar som hittats visar på att 

spådomskvinnan hade en aristokratisk ställning och var högt aktad. Trots dessa fynd menar flera 

forskare att sejdkvinnorna var utstötta ur samhället. Att de påstår detta beror på att kristen 

tradition velat framställa sejden i dålig dager. I Lokes träta hittar vi källan som berättar för oss om 

Freja som sejdens härskarinna. Detta sejdkunnande gjorde Freja till ett ideal, då spådomskonsten 

sågs som en kvinnosyssla. Freja representerade den fornnordiska religionens magiska sida när 

hon figurerade som häxa. När Snorre beskrev uppsalakulten beskrevs Freja som den som längst 

utövade offer när de andra gudarna hade dött. Freja var offerprästinnan som ledde den offentliga 

kulten. Hon uppträdde under många olika namn när hon utförde sejden. Hon bar namn som 

Heid, Gullveig och i sagan om Hedin och Högne var Freja en valkyria som hette Göndul. Det var 

också Freja som lärde Oden sejdens konst. I Völuspá figurerar en spåkvinna vid namn Gullveig 

som forskare har tolkat till att vara Freja i förklädnad. Freja var också den första att lära ut sejden 

till asarna (Näsström, 2002: 146ff), (Näsström, 2009: 200ff), (Steinsland, 2007: 172ff).  

 

Freja kallas Odens hustru i vissa texter, men trots detta var hon inte hans fru. Odens fru hette 

Frigg och var en annan gudinna. Freja och Frigg är ibland svåra att hålla isär för att båda var 

självständiga fruktbarhetsgudinnor. Freja räknas också som Odens älskarinna. Både Freja och 

Frigg är svåra att applicera på människornas värld då båda var självständiga och inte kan inordnas 

i traditionella könsmönster. Sörletåten berättar för oss om hur Freja ville ha ett halsband av guld 

som dvärgar hade smitt. Dvärgarna var villiga att ge henne halsbandet om hon låg hos alla av 

dem, vilket hon gick med på. När Freja hade fått sitt halsband fick Oden höra om hur hon fått 

det och lät Loke ta sig in i Frejas kammare och stjäla det från henne. Det underliga i denna 

historia är att Oden inte förmanade Freja eller blev arg på henne. Oden ställde sig istället passiv 

till otroheten. Freja fick tillbaka halsbandet genom att hon uppviglade två kungar emot varandra. 

Denna berättelse visar hur självständig Freja var som själv valde sina älskare och inte var rädd för 

Oden (Näsström, 2009: 131ff).  
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De två största gudinnorna var Frigg och Freja. De var båda asynjor och deras tre vanligaste epitet 

var kärlek, fruktbarhet och sexualitet. De valde själva sina sexpartners och det var inte vem som 

helst som fick avnjuta en akt med gudinnorna. De båda hade egna bostäder dit ingen kunde 

anlända oinbjuden. Frigg var den som kände ödet och Freja var den som kunde sejdens magi. 

Frigg har länge velat ses som Odens lydiga maka, men det är inte fallet för att Frigg har många 

älskare. Näsström (2009) anser att det är underligt att 1900-talets forskare inte kunnat se de olika 

funktioner som gudinnorna haft, utan buntat ihop dem. I Kvädet om Trym ville Tor gifta bort den 

vackra Freja till jättarna som hade stulit hans hammare. Det ville dock inte Freja och hon röt högt 

och hennes halssmycke Brisingamen gick sönder. Det slutade med att Tor själv fick klä ut sig till 

Freja för att få tillbaka sin hammare, Mjölner. Detta visar återigen på Frejas självständighet 

(Näsström, 2009: 219ff).  

 

4.5.4 Gudinnan Idun - ett kvinnligt ideal 

Det fanns de gudinnor som skapats efter en patriarkal struktur. Dessa gudinnor var: Saga, Siv, 

Rind, Nanna, Idun och Gerd och de passar in i romantikens ideala kvinnobild. Hur dessa 

gudinnor egentligen tillbads och dyrkades vet forskarna inget om. Det finns en möjlighet enligt 

Näsström (2009) att dessa gudinnor tillbads tillsammans med sina makar. Detta kan liknas vid 

hinduismens panteon med gudar och deras gudinnemakar. Idun var den gudinna som var evigt 

ung. Hennes namn Idun betyder ”den mycket älskade”. Hennes roll i den gudomliga världen var 

viktig för att hon var den som gjorde gudarna evigt unga. I Onsell (1999) beskrivs Idun som 

gudinnan med äpplena. Dessa äpplen och andra frukter var livgivande och oåtkomliga för 

människorna. Gudarna var beroende av Iduns äpplen för att de inte skulle dö. Det skrivs också 

om att Idun gick omkring med ett skimrande skrin där de föryngrande frukterna låg. För att hylla 

Idun och hennes odödlighet hade man en fest i Asgård (Näsström, 2009: 243ff), (Onsell, 1999: 

147ff).  

 

Enligt Ellis Davidson (2001) var Idun själv en färglös gudinna. Hon skriver att eftersom Idun 

nämns i samband med sin bror i Lokasenna måste i alla fall en myt om henne finnas. Hon tror inte 

heller att Idun var en nordisk gudinna, utan att myten om henne är kopierad. Idun kom 

ursprungligen från de keltiska berättelserna eller från klassiska källor. Varor som äpplen och 

nötter med föryngrande kraft var vanliga i iriska sagor. Sambandet med Idun och dessa sagor 

kom upp då Loke förvandlade Idun till en nöt eller en kärna (Ellis, Davidson, 2001:164ff).  
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Idun var gift med guden Brage som var en harpspelare. Iduns man är otydlig och svårgreppbar. 

Enligt Steinsland (2007) var Brage mer än en litterär gestalt. Hans uppgift var skaldekonsten och 

diktarkonsten. Ellis Davidsson (2001) kategoriserar in Brage och Idun under kategorin: De 

gåtfulla gudarna. Om man istället läser i Näsström (2009) placeras Idun in under kategorin: De 

fogliga gudinnorna. Brage sågs som den främste av alla skalder och Snorre kallade honom för 

skaldekonstens gud. Det finns idag inga bevarade myter om enbart Brage. Det kan finnas en 

koppling mellan den mänskliga skalden Brage Boddason som levde på 800-talet och den 

gudomliga, vilken kan vara en efterverkan på den mänskliga Brage. Detta motsäger sig dock Ellis 

Davidson (2001) som anser det vara föga troligt. Hon menar att det vore otroligt att en mänsklig 

gestalt skulle få en gudomlig myt uppkallad efter sig kort tid efter sin bortgång. Hon menar 

istället att Brage kan vara ett namn på poesi (Ellis, Davidson, 2001:164ff), (Näsström, 2009: 

241ff), (Steinsland, 2007: 267f).  

 

I Lokasenna nämns Brage när Loke beskyllde honom för att vara omanlig och Brage gömde sig 

bakom några bänkar. Brage skydde enligt Lokasenna stridigheter men beskylldes av Loke för att ha 

mördat Iduns broder. Ellis Davidson (2001) skriver att Brages beskyllda feghet kan bero på 

hovdikter från 900-talet som handlar om Valhalla som platsen dit förlidna kungar färdades. Ordet 

brage hade flera betydelser, som att kungar drack en skål till hans ära och detta kallades för 

bragarfull. Man avlade också heliga löften som blev så kallade bragarlöften. Brage skulle också kunna 

vara densamme som guden Oden. Både Oden och Brage har epiteten ”den långskäggige” vilket 

kan visa att de är densamme. Ellis Davidson (2001) anser att Brage kunde vara en förebild för de 

mänskliga skalderna vid kungahoven. Myten om Brage som skald i Valhalla blev ett rättsnöre för 

jordens skalder (Ellis, Davidson, 2001: 164ff).  

 

Myten om jätten Trymheim handlar om när jätten blev avundsjuk. Loke hjälpte jätten Trymheim 

att fånga Idun och att skada henne. Enligt Näsström (2009) hette jätten Tjaze och Loke var 

tvungen att hjälpa honom för att jätten fångade Loke.  Enligt Onsell (1999) klädde Loke ut sig till 

en orm, fångade Idun och flög henne till jättarnas land. Näsström (2009) skriver istället att Loke 

lurade ut Idun i skogen för att jätten skulle kunna fånga henne. När Idun var borta började 

gudarna åldras. Brage, Iduns man, slutade spela på sin harpa och gudarna var förtvivlade. 

Gudarna i Asgård höll ting och kom fram till att Loke var den skyldige. Gudarna tvingade Loke 

att flyga, iförd Frejas falkhamn, till jättarnas land. Idun var ensam när Loke kom fram och han 

förvandlade henne till en nöt/frö och tog henne i näbben och flög tillbaka till Asgård. När jätten 

Tjaze/Trymheim kom hem igen blev han arg för att Idun var borta. Han förvandlade sig till en 
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falk och flög efter Loke. Loke hann precis innanför portarna till Asgård innan Tjaze kom fram. 

Tjaze blev sedan dödad av de andra gudarna som var arga. Denna historia visar på Iduns 

passivitet. Freja höll liksom Idun på att bli bortrövad i en myt men hon förhindrade det 

(Näsström, 2009:268ff), (Onsell, 1999: 147ff), (Steinsland, 2007: 268f).  

 

Det finns många andra gudinnor med kopplingar till frukt med ungdomsbevarande egenskaper. 

Det finns också gudomliga sfärer där frukten har varit symbolisk. Ett sådant ställe är Avalon som 

var kelternas gudomliga paradis. Ordet avalon betyder ”äpplen” och under giftermål kom 

gudinnan Brigit som bar en skrud av äpplen. I Södern ansågs granatäpplet vara heligt. När vi 

lägger ett äpple i munnen på den helstekta grisen kommer det ifrån att anden och livet skall hållas 

kvar. Detta görs även för att det ska bli en fet gris nästkommande år också. I den grekiska 

mytologin har gudinnan Hera samma funktion som Idun. Heras uppgift var att ge de andra 

gudarna frukt för att de skulle hålla sig ungdomliga. Från århundradena e.v.t. har det hittats 

skulpturer av en gudinna sittandes på en tron med en korg äpplen bredvid sig. Denna gudinna 

hade namnet Nehalienna och dyrkades på ön Walcheren som ligger i Nordsjön (Onsell, 1999: 

149ff).  

 

Tillsammans med äpplet var också fikon och nötter gudinnefrukter. Fikonet som gudinnefrukt 

kommer ifrån gudinnan Ishtar som steg in i fikonträdet. Fikonet står för harmoni, fred och 

välstånd. Fikonlövet i kristendomen härstammar från de gamla traditionerna om fikonets 

betydelse. I kristendomen står fikonlövet för kunskap. I Norden kan äppelkulten tyckas märklig 

då det nästan inte fanns några ätbara äpplen under vikingatiden. Trots detta var äpplet en vanlig 

symbol för fruktbarhet i Norden. Idun förvandlades i myten om hennes bortrövande till en nöt 

eller ett frö. Det gjorde hon på grund av att frön och nötter hade ett symboliskt värde. 

Arkeologer har i gravar hittat nötter och frön. Äpplena hade också en koppling med döden då 

kärnhuset inuti äpplet bildar en ny frukt efter det att äpplet har ruttnat bort. Äpplets kärnhus har 

också setts som Moder Jords hjärta. Kärnhuset står för hemlighet och det fördolda. Kopplingen 

mellan Idun och äpplena gör henne till en erotisk och sexuell gudinna (Onsell, 1999:152ff), 

(Steinsland, 2007: 267ff).  

 

Idun kan även ha sitt ursprung i antiken. Hon kan härstamma från hesperiderna, vilka var 

kvinnor som vaktade heliga äpplen med föryngrande kraft. Dessa äpplen växte på ön Hespera i 

en hage. I Völsungasagan finns ett äppelmotiv som är kopplat till födelse av kungabarn och 

graviditet. Kungabarn hade inte kommit till om inte ett äpple hade fallit ner från himlen. Detta 
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äpple hjälpte kungen och drottningen att bli gravida. Idun omnämns i Lokasenna där Loke 

beskyllde Idun för att vara karltokig och att hon hade lysande guldarmar. Loke beskyllde också 

Idun att ha legat med sin brors baneman (Larrington, 1992:150ff), (Steinsland, 2007: 267ff).  
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5 Diskussion  

5.1 Hur såg könsrollerna ut i det fornnordiska samhället kopplat 

till religionen?  

Vid en överblick av primärkällorna kan man se att de har en gemensam faktor: alla är män. 

Snorre Sturlason och Saxo Grammaticus är dessutom kristna. Detta kan ha varit en bidragande 

faktor till att information angående gudinnornas kulter och myter försvunnit i historien. Snorre 

Sturlason hade också en felaktig bild av vilka gudar som hade flest dyrkare. Han gav i sin 

beskrivning en allt för stor plats åt Oden, som hade färre dyrkare än Freja och Tor. Detta har i 

sin tur gett en snedvriden bild av Odens betydelse för dådtidens människor. I efterhand har 

forskare kunnat se, genom ortsnamn, vilka gudar som hade kulter på flest platser.  

 

Om det vid den tiden hade funnits kvinnor som skrev ner källor istället kan det tänkas att 

materialet hade sett annorlunda ut. Kungasagorna visar också på bristen av intresse för kvinnor i 

litteraturen. Kungasagorna handlar om kungarnas äventyr och bravader men det finns ingen 

motsvarighet för dåtidens drottningar. Uppdelningen mellan könen framkommer starkt i 

litteraturen och visar på att kvinnan hade en underordnad betydelse. I Islänningasagorna var 

temat detsamma och alla hjältar som förekom i dem var män. Männens aktioner och hjältedåd 

var vanliga ämnen i sagorna. När kvinnorna beskrevs var det istället deras yttre egenskaper som 

framkom, till exempel att de var vackra. Således kan det tolkas som att dagens kvinnoideal är 

desamma som de var för flera tusen år sedan.  

 

Religion och samhälle var mycket tätt sammanhörande under den nordiska forntiden. Det faktum 

att samhälls- och rättsfrågor uppgjordes alldeles i närheten av den plats där den offentliga 

religionen utövades, markerar detta faktum väl. Dessa båda platser utgjorde samhällets centrum 

och ansågs stå under gudarnas beskydd. Närheten mellan samhälle och religion var dock inget 

nytt under vikingatiden, utan var vanlig ända sedan den yngre stenåldern runt år 3000 f.v.t. En 

vanlig föreställning vid denna tid var att gudarna bestämde över viktiga företeelser i 

människornas liv, till exempel fruktbarheten. Denna roll kom gudarna att inneha även under 

vikingatiden och det som kan kallas asarnas tidevarv.  

 

Samhället var uppbyggt kring ätter, vilket resulterade i att banden till familjen, både den 

biologiska och den genom blodsblandning valda, var viktig för att samhällets fortlevnad. Familjen 

fungerade även som individens sociala skyddsnät, både under livet och efter det. Det var manliga 
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släktingarnas uppgift att hämnas den som blivit förorättad. Vid de tillfällen inga manliga 

anförvanter fanns fick kvinnor under en period inneha manliga sysslor. Det var dock ovanligt att 

individer överskred normer uppsatta för de biologiska könen. Dessa normativa gränser var strikta 

och överträdelser straffades hårt. I ett samhälle uppbyggt kring familjers nära band till varandra, 

var det värsta straffet att ställas utanför gemenskapen och bli ensam. Utan det sociala skyddsnät 

familjen utgjorde måste den utstötte känt sig totalt utlämnad till makterna och till den 

okontrollerbara naturen, där kaosmakterna troddes regera. 

 

Det fanns under vikingatiden strikta uppdelningar mellan de olika samhällsklasserna, vilka i 

myterna symboliseras av de olika släktena i mytologin. Guden Tor föreställde en accepterad 

alstring. Hans far var av asasläkte och hans mor var jättinnan Jord. Detta var en konstellation 

som accepterades i den mytologiska världen, vilket tyder på att män kunde ta till sig kvinnor av 

lägre samhällsrang. Det var inte ovanligt att män under vikingatiden hade utomäktenskapliga 

förbindelser, både i form av de av samhället accepterade frillorna och även av de trälkvinnor män 

kunde ha för sitt nöjes skull. Det var däremot oacceptabelt för asynjorna att gifta sig med lägre 

stående varelser, till exempel jättar och vaner. Detta kan tyda på att det inte var acceptabelt för 

kvinnor att gifta sig med en man ur ett lägre socioekonomiskt skikt i den reella verkligheten. 

Dock var det vanligast att män och kvinnor ur samma socioekonomiska grupp ingick äktenskap 

med varandra för att deras familjers gåvor skulle vara värda ungefär lika mycket.    

 
Både kvinnor och män kunde vara i kontakt med de högre makterna, vilket skedde främst genom 

sejd och blot. Under sejden fanns akter av extas och symboliskt eller reellt sexualbeteende. Blotet 

var det forntida offret. Det var vanligast att kvinnor utövade sejd, men även män kunde göra det. 

De kvinnliga sejdarna kallades völvor och de manliga sejdarna kallades sejdmän. Då sejdandet 

sågs som en kvinnlig syssla kunde män som utförde den kallas omanliga. Samma sak hände i den 

mytologiska världen, där Oden själv utövade sejd. Sejdkonsten hade han lärt sig av gudinnan 

Freja. Hon var den största gudinnan som dyrkades under vikingatiden i Norden. Gudinnan Freja 

hade många epitet och ett av dem hörde samman med sejden. Hon sågs som det kvinnliga idealet 

för sejd. Trots att det fanns manliga gudar som utförde sejd sågs sejden som en kvinnosyssla. 

Strukturen och uppdelningen av rollerna för det rituella utövandet för människan hade således sin 

grund i den mytologiska världens könsbestämda fördelning av rollerna. Enligt Näsström var inte 

völvan någon utstött person, utan hon hade högt uppsatt roll. Den som behärskade sejden var en 

viktig person med mycket makt. Den bild som beskriver völvan som en utstött person är felaktig. 

Denna bild skapades för att smutskasta sejden och de som utförde den, efter kristendomens 

intåg.  
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Det fanns under forntiden många gudinnor som dyrkades. Dessa gudinnor hade egna myter och 

kulter och fungerade som ideal. Det är dock inte många av dessa gudinnor som har 

uppmärksammats av forskare, eftersom litteraturen om Fornnorden skrevs av män. På så sätt har 

myterna om Freja och Idun hamnat i skymundan och gudinnorna har tilldelats en passiv 

funktion. Kulten och myten om Idun är bortglömd och även Frejas kult vet vi lite om. 

Romantiken förvandlande gudinnorna till oföretagsamma makar och beroende objekt.  

 

Den mytologiska figuren Loke bröt mot flertalet av de normer gudavärlden hade och som även 

speglade det fornnordiska samhället. Han var bland annat en motbild för eden, vilken var mycket 

viktig. Gång efter annan bröt han i myterna mot ed han lagt och förtroendet från gudarna blev 

allt mindre. Detta visade människan vilka konsekvenser eds- och förtroendebrott kunde få. I 

Lokasenna bröt Loke mot samtliga gudars förtroende då han stormade in i guden Ägirs hall där ett 

gille pågick. Han attackerade de andra gudarna verbalt och kallade bland annat Oden för ergi, ett 

nid även han själv utsatts för. Loke påstod även att han legat samman med gudinnorna, vilket var 

detsamma som att beskylla dem för lössläppthet. Detta kunde deras män inte acceptera och 

fängslade slutligen Loke. Att det var männen som försvarade kvinnornas heder, istället för att de 

själva gjorde det, tyder på att myterna har androcentriska drag och könsstereotypa mönster. Detta 

kan bero på att männen hade den aktiva rollen som krigare och försvarare av hushållet i det 

vikingatida samhället. Lokasenna kan således symboliskt spegla detta förhållande. Dock hade 

gudinnorna inte den passiva rollen i alla myter. I flertalet myter framställs gudinnorna istället som 

starka och aktiva.           

 

Många män var under vikingatiden bönder och de var i stort behov av vädrets makter för sin 

överlevnad. Utan regn växte inte grödorna och männen kunde då inte försörja sina familjer. 

Guden Tor var i det sammanhanget mycket viktig då det var han som kunde frammana åskan 

och det påföljande regnet. Utan hans hjälp skulle mannen inte kunna utföra en av sina viktigaste 

manliga sysslor: att bistå sitt hushåll med föda, som kvinnan sen skulle tillaga. Här syns de 

manliga och kvinnliga idealen, som uppdelningen av sysslor tillhörande könen, tydligt: mannen 

var ansvarig utanför huset och kvinnan i det.  
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5.2 Vilka ideal fanns för kvinnor respektive män och hur såg deras 

motbilder ut? 

Att gudinnedyrkan länge har varit förekommande i Norden kan bevisas genom de fynd 

arkeologer har funnit från järnåldern och bronsåldern. I Sverige har det hittats nakna 

gudinnestatyetter. Dessa kvinnogestalter var beprydda med dubbla halsringar och kan bevisa att 

gudinnor tidigt var värda att dyrkas. Mossfynden är också en bidragande källa till att vi vet att 

gudinnor var ett ideal. Arkeologer har funnit hårflätor i mossar, som var offrade till gudinnor för 

att bringa fruktbarhet. En av dessa gudinnor var Nerthus som anses vara den gudinna som sedan 

förvandlades till Njord och Njärd. Då Njord är Frej och Frejas fader i mytologin kan det tolkas 

som att gudinnan Nerthus blir till Freja. Nerthuskulten kan ha utvecklats till kulten om Freja. 

Båda dessa gudinnor har en fruktbarhetsfunktion.  

 

Trots att Freja var en självständig kvinna och gudinna var det inte en spegling av 

vikingasamhället. Frejas valfrihet när det gällde älskare var knappast möjlig för kvinnor under 

vikingatiden. Det var dock acceptabelt för männen att hålla sig med frillor, vilka var respekterade 

och accepterade som en del av samhället. Dessa kvinnor skulle kunna tänkas ha Freja som 

förebild, då hon i myten ibland spelade Odens frilla. Det kunde uppstå mycket konflikter mellan 

mannen och kvinnan på gården. Detta för att det var husfrun som skulle ta hand om de 

trälkvinnor och frillor som mannen tog till hemmet. Både män och kvinnor var under 

vikingatiden tillåtna att skilja sig vid långvariga konflikter och missnöje, vilket kan tyda på en viss 

jämställdhet mellan könen. Det kan dock tänkas att det inte var vanligt att kvinnan ville skilja sig 

eftersom barnen då tillföll faderns släkt. Frillorna kan tolkas som de självständiga kvinnorna 

under vikingatiden. Änkorna var dock de enda kvinnor som inte behövde stå under någon mans 

beskydd. Detta var den mest självständiga livsstilen för kvinnan under vikingatiden.  

 

Idun var ett ideal för den gifta kvinnan. Hon stod under sin man och var beroende av män. I 

myten om Iduns bortförande var hon först inkapabel till att inte bli bortförd. Sedan var hon 

oförmögen att själv rymma från jätten och det var Loke som blev tvungen att rädda henne. Detta 

står i kontrast till gudinnan Frejas självständighet, som visas när Tor försökte gifta bort henne 

med en jätte. Hade Idun varit en självständig gudinna hade hon, liksom Freja, kunnat hindra 

männen från att påverka hennes liv. När Freja skulle bli bortgift visade hon sin makt genom att 

ryta till. Männen lyssnade till henne och Freja blev inte bortförd mot sin vilja.  
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Det faktum att Freja inte hade någon make gör henne också mer självständig i historien. Idun 

behandlas i många litterära verk tillsammans med sin make Brage. Iduns egenskaper, i kontrast till 

Frejas, kan ses som typiskt kvinnliga. Idun var den evigt ungdomliga som kom med livskraften till 

gudarna. Hon beskrivs som den med gyllene armar och vit barm, vilket är typiskt kvinnliga yttre 

attribut. Att hennes yttre attribut uppmärksammas kan också ses som en kvinnlig aspekt.  

 

Frejas egenskaper fungerar både som ideal och motbilder. Hon var både fruktbarhetsgudinna och 

kärleksgudinna. Dessa kvinnliga egenskaper är de som Freja också genom tiderna fått behålla. 

Hennes andra egenskaper, som den krigiska gudinnan och till och med dödens gudinna, har fallit 

bort. Detta för att det under nationalromantiken inte var ett kvinnligt ideal att vara krigisk eller 

våldsam. Kvinnan skulle då vara en undergiven och foglig hustru. Det fanns två olika ideal under 

vikingatiden. Det första idealet var att kvinnan och mannen skulle framhäva sig själva och det 

andra var att kvinnan inte fick ifrågasätta den manliga auktoriteten. Kvinnans könsroll var 

bestämd och fick inte emotsägas. Skedde det skulle hon tuktas av mannen. Idun känns som den 

tuktade kvinnan, undergiven den manliga auktoriteten.  

 

Freja som sejdens gudinna var en klassisk kvinnoroll. Det var vanligare under vikingatiden att 

kvinnor utförde sejd än att män gjorde det. Dock var det Freja som tog sig in i Odens hall, i 

slaget mot asarna, och på så sätt erövrade vanerna Asgård. Att vi inte vet hur Frejas kult såg ut 

kan bero på att hon var en kvinnlig gud och efter kristendomens intåg var det inte acceptabelt att 

en kvinna hade en sådan särställning. Freja blev smutskastad efter religionsskiftet och hon 

förknippades med hor och dåligt beteende. Det faktum att hennes kult tros ha sett ut som hennes 

bror Frejs kult kan vara en misstolkning. Än en gång visar historien att en kvinna inte kan tänkas 

ha en egen kult.  

 

Den mytologiska figuren Loke symboliserade överträdandet av könsnormen, främst genom de 

könsbyten han i myterna genomgick. Den myt som tydligast speglar Lokes könsöverskridande 

roll är Kvädet om Trym, som handlar om ett förbund gudarna ingick med en jätte på Lokes inrådan. 

Då avtalet såg ut att bli till gudarnas nackdel blev det Lokes uppgift att vända det till deras fördel. 

Loke förvandlade sig till en häst av kvinnligt kön och idkade samlag med jättens hingst Svadilfare, 

för att komma ur den beklämmande situation han själv skapat. Samlaget resulterade i 

framfödandet av gudahästen Sleipner. Barnafödandet var den ultimata kvinnosysslan, då den ur 

ett rent biologiskt perspektiv är ogenomförbar för en man. Guden Tor upprätthöll istället 

könsfördelningen genom att alltid handla efter de riktlinjer som var uppställda för mannen. Även 
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Tor medverkade i ovanstående myt, men då i den klassiska krigskämperollen. Det var han som 

dödade jätten efter att det avtal gudarna ingått med honom hade brutits. Den fornnordiska 

människan var väl insatt i de mytologiska berättelserna och gudarna troddes inverka aktivt på den 

enskilde individens liv. Gudarna fungerade således som ideal och motbilder för den fornnordiska 

människan. 

 

Guden Tor var ett manligt ideal som beskyddare av de sina. Genom att mannen hade ansvar för 

de individer som ingick i hans hushåll var det upp till honom att beskydda dem. Detta kunde gälla 

både i strid och i osämja på gården. Liksom Tor tog till sin hammare mot gudarnas fiender, skulle 

mannen i ord och handling bekämpa både inre och yttre fiender med samma glöd och 

handlingskraft. Kvinnorna fick där en passiv roll, där de inte skulle skydda sig själva utan låta 

mannen göra det åt dem. Myten Lokasenna speglar detta förhållande, då det var gudarnas uppgift 

att fängsla Loke efter att han hade smutskastat gudinnorna. Könsförhållandena gällde dock 

endast fria män och kvinnor. Både manliga och kvinnliga trälar stod under sin ägare och dennes 

hustru. För dessa gällde inte samma regler för manligt och kvinnligt, vilket kan tänkas bero på att 

de inte hade någon ställning i samhället och att det av den anledningen inte var av lika stor vikt 

att de följde normerna; de stod redan utanför samhället.      

 

Att guden Tor sågs som ett ideal för mannen kan ses i dyrkandet av honom. Han hade tempel 

tillägnade sig på många platser och vid tinget skulle ed läggas vid ringen som ansågs vara Tors. 

Hans motbild, Loke, hade däremot ingen kult tillägnad sig. Detta kan tolkas som att han inte 

hade några egenskaper människan eftersträvade att ta del av. Han var en destruktiv figur som 

skapade konflikter och utsatte individer i sin närhet för fara. Det faktum att Loke bröt mot en av 

de viktigaste upprätthållande funktionerna i samhället, eden, kan vara en anledning till att han inte 

dyrkades. Hans andra egenskap, könsöverskridandet, var det största samhälleliga tabu under 

vikingatiden. Det förknippades med hån, vilket ingen människa ville utsättas för. Kopplat till 

dagens Sverige är könsrollerna inte lika strikta, men fortfarande kan individer utsättas för hån och 

andra trakasserier om de inte följer den kod som implicit inbyggts i samhället och dess djupt 

liggande uppdelning av manligt och kvinnligt. Fortfarande används sexuella avvikelser som 

glåpord på de svenska skolgårdarna, vilket tyder på att det vikingatida idealet för manlig och 

kvinnlig sexualitet fortfarande gör sig gällande.    
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6 Sammanfattning 
Först av allt i uppsatsen kommer abstracten. Uppsatsens abstract förklarar syftet med uppsatsen, 

vilken är att ge en djupare förståelse för den fornnordiska religionen, kvinnliga och manliga ideal 

och motbilder, samt hur mytologin speglar de samhälleliga könsrollerna. Under punkt ett, 

inledning, följer: bakgrund, syfte och frågeställning, samt avgränsningar. Uppsatsens syfte vinns 

genom en analys av fyra mytologiska gestalter: Idun, Freja, Tor och Loke.   

 

I bakgrunden tas anledningen till uppsatsen upp, vilken är att belysa ämnet könsroller, manliga 

och kvinnliga ideal och även deras motbilder i det fornnordiska samhället och religionen. Det är 

av stor betydelse att se hur gudinnor och gudar har avbildats i olika källor. Frågeställningen i 

uppsatsen lyder: Hur såg könsrollerna ut i det fornnordiska samhället kopplade till religionen? 

Vilka ideal fanns för kvinnor respektive män och hur såg deras motbilder ut? Det har gjorts 

avgränsningar i uppsatsen för att konkretisera och smala in ämnet. Därför tas endast fyra gudar 

upp: Idun, Tor, Loke och Freja.   

 

Under punkt två följer metod och material. Dessa punkter tar upp att metoden som används är 

en litteraturgenomgång och att materialet är källkritiskt granskat. Under punkt tre följer en 

forskningsöversikt. Denna forskningsöversikt tar upp vilka författare som används i uppsatsen.   

 

Under punkt fyra ligger uppsatsens resultatdel. Tidsmässigt ligger centrum framförallt på 

vikingatiden. Primärkällor som till exempel Snorre Sturlason, Saxo Grammaticus och 

skaldediktningen gås igenom i uppsatsen för att ge en bild av författarna till de källor som finns 

att tillgå. För att få en historiskt riktig kronologisk genomgång tas även stenåldern, järnåldern och 

bronsåldern tas upp. Den kronologiska genomgången har valts för att läsaren ska få en bakgrund 

till den fornnordiska religionen. Efter den historiska genomgången följer studiet av gudarna 

under benämningen Gudomliga ideal och motbilder. Gudarna presenteras i resultatet i ordningen Tor, 

Loke, Freja och Idun.  

 

Punkt fem är uppsatsens diskussionsdel och där knyts uppsatsen samman genom en djupare 

analys. Efter diskussionen följer en sammanfattning av uppsatsen och därefter kommer punkt sju, 

vilken är en källförteckning över de i uppsatsen använda källorna.  
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