
EN NORDISK TANNHÁUSER 

Tekforgs 
Britt-Mari Núsström Da rogerin dm Vertaberg 

H.Heine Tennhluser, 130 
I Flateyjarbók {inna en mángd smá heráttelse som mer eller mindre anknyter till 

Ólaf Tryggvason som den store missionskungen. Manga av dessa har ett visst 
religionshistoriskt intresse, emedan de skildrar seder och bruk, bakom vilka vi kan 

ana konturerna av förkristna riter och myter, som í fallet med Gunnar Helmings 

þáttr och Volsa þáttr. En annan sidan kort berðttelse utgör historien om Helgi 

Þórirson, vilken anknyter tl sival förkristna motiv som medeltida legendmaterial. 

I denna berðttelse ár Helgi Þórirson ör son till herse, bosatt i Viken, 
vilken ráknar stor vinskap med Ólaf Tryggvason. Tillsammans med sin bror 
bedriver Helgi handel med lapparna och efter en lyckad sommar átervánder de báda 

bröderna med sin bat söderut. De ankrar vid ettett nas som heter Vimund. Har rákar 

Helgi gá vilse i skogen och hittar inte tillbaka till skeppet, medan mörkret och 
dimman tilltar. Men han márker snart att han inte ár ensam. Tolv kvinnor 

kommer ridande 1 skogen pá rida hástar med guldsadlar. Sjálva ár kvinnorna 
klödda i rött och mycket vackra, men en lr vackrare in de andra. De sitter upp ett 

praktfullt talt och dukar fram god mat í silverskálar. Den vackraste tilltalar honom 

med hans namn: "Helgi kom hit och sá fár du mat och dryck av oss!" Nar man har 

átit, bereder man sig pá att gá till söngs och áven nu tar den fagraste initiativet och 
erbjuder Helgi att ligga hos henne. Nar han frágar om hennes namn svara hon att 

hon heter Ingibjorg och ár dotter till Guðmund p4 Glæsisvellir. 
Helgi stannar hos kvinnan Í tre dagar, men sedan stiger han upp och 

klar pá sig, eftersom det blivit vackert vader. Ingibjorg ger honom tvá kistor med 

guld och silver í avskedspresent, men han fár dock inte yppa varifrán detta 

kommer. Helgi möts av fragor nir han kommer tillbaka till skeppet, men han vill 

ingenting séga vare sig dA, eller nöx han kommer hem till sin far med sá stor 

rikedom í kistorna. 
Vid jultiden utbryter ett oviider och bröderna gár ner för att se till sitt 

skepp. Í ett stort larm och oviisen rider tvá min fram och tar Helgi med sig. Hans 
bror hinner inte se vart han tar vagen och vddret blir í samma stund lugnt. Fadern 

blir genast orolig och vander sig till Óláf Tryggvason, som lovar att hjálpa efter basta 
förmága. 

S8 gar ett ar. Men nör kungen firar jul igen kommer plötsligt tre mán 

till honom nár han sitter í hallen. TvA av dem ör okdnda, men den tredje ár Helgi 
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Þórirson. Bada suger att de heter Grim och att de ár sinda fran Guðmund pá 

Glæsisvollur med ett horn till kangen som gáva. De medför ocksa en hölsning fran 

denne, att Óláv skulle vara hans vin och inte hálla nágon annan konung för större. 
Kungen svarar inte pá detta, men vísar mánnen en sittplats. Dárefter fyller han 

hornet, som far namnet Gríma och biskopen vilsignar drycken, Kung Óláv 
erbjuder Grimarna denna dryck, men nár de fattar att biskopen last över hornet, 

utbyter tumult í hallen och alla ljus slocknar. Nar man lyckas tönda igen vigar det 
sig att Grímarna ár borta och med dem Helgi, men att hornet Gríma ligger kvar pá 

golvet tillsammans med tre döda mán av kungens hird. 

Annu ett ar förflyter. Nar kung Óláv lámnar mássan vid kultid 
kommer tre mön farande och tvá av dem lámnar den tredje kvar. Det ár Helgi och 

han ör nu blind. För kungen beráttar han hela historien om kvinnorna í skogen och 

Ingibjorgs kárlek till honom, men ocks& hur kungen böner dragit honom tillbaka 

till mánniskornas virld. DA skickade Guðmund Grímarna med Helgi för att döda 

kungen, vilket ju misslyckades, sedan biskopen valsignat hornet. De förde honom 
tillbaka till Ingibjorg som ville hálla honom kvar som sin álskare, men nár kungen 

böner við jultiden áter drog till sig Helgi, sá klöste hon ut hans ögonen med orden 

att Norges kvinnor inte heller skall ha nágon som helst gládje av honom. Helgi vill 

allt framgent stanna hos kungen, troligen eftersom han dár kan vara trygg för 

hennes lockelser. Hornet Gríma blir ocks& kvar hos Óláf Tryggvason och blir det 
sista han kastar ifrán sig, innan han hoppar frán Ormen Linge.1 

I denna beráttelse blandas myt och folksaga mot en bakgrund som vi 

varken kan kalla genuint kristen eller genuint hednisk, utan ett resultat av den 
process som págick under árhundraden i Nordens historia nár man tog del av den 

kontinentala kulturtraditionen. Det ár en process som vanligen beskrivs som en 

osmosis fran den kristna medeltida kulturen in í de inhemska traditlonerna, men 

vi far samtidigt inte glömma att hár sker en omvánd osmosis í och med att kyrkan 

upptar i sig - medvetet eller omedvetet - förkristna element, vilket inte minst 

speglas i de kalendariska riterna och í helgonkulten.? 

Tannháusermotivet 

Helgi Þórirson ár utan tvivel en variant pá den kontinentala saga som Tannhöuser, 

riddaren som lockades in í ett berg av en underskön kvinna, men som Angrar sig 

och beger sig till Rom för att fá absolution frán páven sjálv. Páven nekar honom 

I Helga þáttr Þorlrsonar í Fornaldar sögur Norðurlanda IV, ed. Guðni Jónsson, 1954, Reykjavik, s.347- 

2 Se J.C. Schmidt, 1979, Den heliga vinthunden, Malmö; P Berger, 1988. The Obsured Godda, 
Boston; B-M Nasström, 1993, "Vem var sankta Elin av Skövde?, Chaos, Kebenhavn, s. 48-53. 
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detta och söger att han inte kan frálsas líka tet som hans vandringsstav má 

grönska. Detta under sker dock som bevis pá Guds grinsléea förldtelse. Avsnittet 
med pávon och dan grönskanda ctaven synes ornallertid att höra till en variant av 

beriittelsen som har föga med den tdiga nordeuropeiska varianten av sagan.? Skall 

man finna nirmare varianter av berðittelsen om Helgi Þórirson fár vi vinda oss till 

de skoteka balladerna med keltisk ursprung om Thomas the Rhymer och Tamlin. 

her mantle of velvet fe sk 
at ilka tott of her horses mane 
hung fifty silver bells a nine. 

Vi möter har samma motiv som í Helga þáttr Þórirson. Mannen möter en skin 

kvinna ridande 1 skogen, hár kladd í grönt vilket ör den farg som förbinds med 

flvorna, nár de ör ute för att locka till sig mörniskor.“ 1 de norröna kállorna 

dominerar den röda fárgen 1 klácdedrákten dixemot. Balladen om Thomas the 

Rhymer slutar till skillnad fran de andra beriittelserna att han lockas in í berget för 

alltid. 

Den keltiska bakgrunden till denna ballad fanns troligen redan fore 

Anglernas invasion ca 600-700.5 En parallell fórekommer ocksá í Mabinogion fran 

sent 1000-tal, dár hjálten Pwyll möter den beridna gudinnan Rhiannon(Rigatona) 

uppe pá en kulle och som Iiksom álvadrottningen stömmer möte med honom. Hon 
lyckas dock inte bortföra Pwyil.e 

Balladen om Tam Lin ör í högre grad en parallell till var beráttelse om 

Helgi Þórirson. Tam Lin har rövats bort av Hlvadrottningen, men hans trogna Janet 

som vantar hans barn försöker ta honom tilbaka. Detta kan bara ske pá Hallowen, 

nár Alvorna rider fram pá en viss vig, nögot som páminner om att Óláf Tryggvason 
bara kan ná Helgi med sina böner under jultiden. Janet griper sin álskade men han 

förvandlas frán det ena skröckinjagande djuret efter det andra, vilket páminner om 

3 Feigan om Tennhluser-legendens proveniens ár alltíðr komplicerad och diskussionen alle fór 
omfeftande att den skall kúnna tas upp i detta sammanheng. Den intressade hanvisas till M. Wiis, 
1960, "Urspréinge der deutschen Tannhuseri 5 Neuphilologtsche Mitteilungen, Helsinki, 9-59, 
‘W. Pabst, Toss, Venus und die ekin sre a Urspriinge des Sibylien- und des 
You pes, Hamburg Cel apa | Tannbeuser-Legend, Berlin samt Cicora, M., 1992, 

4G. Ashe, Mythologiss of the British leles, London, #115. 
5 E.Lyle, 1967, A study of "Thomas the Rhymer” and “Tam Lin” in literature and tradition, Diss. 
University of Leeds. 
8162 
6 Tok 164-166. 
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hur Peleus erðvrar havsgudinnan Thetis.” Slutligen far hon honom i hang rötta 

gestalt, 

Out then ow the Queen of Fairles out o’a bush of rye 
They that has gotten young Tom Lin, he the best knight in my 
company 

Had I heard Thomas she says, a“ lady wad ha borrow“d thee 
I woud ha taken out thy twa gray eyes, put in twa eyes o’tree.® 

Aven om inte álvadrottningen hör lyckas med sitt verk, finns dock hennes önskan 

kvar att göra honom blind. Betydelsen av detta motiv ár dels att ingen vistas 

ostraffat i Den Andra Virlden och i senare folksagor förekommer ofta motivet att de 
som haft nágot med de underjordiska att göra. Motivet ár urgammalt ocksA stricker 

sig bakat till den blándade Teiresias, som ju skádat lángre án márniskor skulle 

egentligen göra och dörför straffades.? 

Mötet mellan det övernaturliga och mánniskan i form av erotik 

Aterkommer í de medeltida balladerna och sagorna, áven om dessa inte bar pá ett sá 
genomarbetat Tannhiusermotiv som de ovannömnda. Men manniskan lockas inte 

bara av sexuella njutningar utan av ett liv í nágot som kan betecknas som ett 

jordiskt paradis och som sedermera kom att stölllas í kontrast mot det himmeiska. I 

den senare utvecklingen ár det Venus eller Slbyllan som kommer att beteckna den 

férdarvsbringande gestalt, representerade kvinnokönet í allmánhet, nár det vánde 

mannens tankar bort fran Gud. Men vem eller vilka ár frestarna i det norröna 

matertalet? 

Guðmund pá Glaesisvellir 

Kung Guðmund pá Glæsisvellir áterkommer 1 flera olika fornaldrar sagor, korta 

berattelser och ven hos Saxo. Í Hervararsagan beráttas om att Hervor efter sina 

bravader som viking, nár hon átertagit svirdet Tirfing, beger sig till kung 

Guðmund pá Glæsisvellir och blir efter en tid gift med dennes son. Hár verkar det 

7 Metamorphosis XI, 11.237-65 
þ Lyle 1967, 189-191 
Húr fi skeð ett t rðrförkla: , ocksá í andra , 

kopplingan mellan manners Por och blah. Örn bl ee att ba förfört diverse þr 
blöndad som straff men & sin förmöga, nár han gár österut mot solen och fAngar in dess ljus í 
sína ögonhálor.och , dár sjölva blundningen symboliserar impotens. Detta mytmotiy skulle í sá fall 
ge en ytterligare relief Ár Ínoibjorgs yttrande, som Helgi Aterger :"at konur £ Noregi mundu mín 
skamma stund njóta".P. Friedrich, P.The Meaning of Aphrodite, The University of Chicago press, 
Chicago and London, 1978, 143s. 
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som om Guðmund ar en vanlig hövding eller konung och hans rike ár inte nirmre 

preciserat. 

Kung Guðmunds rike ár desto tydligare átergivet av Saxo, dár kung Gorm 

söker visshet om vad han hött av islinningarna om Geirreðs gárd. Geirreðs gird 

finns ju Atergiven í Eddan, som ett tillhöll för en jatte med samma namn och bildar 

bakgrunden til ett av Tors áventyr. Hár fár platsen en helt annan innebörd: 

„.ti det var utroligt alt hvad de havde at melde om de store Skatte, 
som dér var sanket sammen: men Vejen did var nok yderst farefuld 
och fast ufarbar for dedelige Mænd. Man skulde nemilg efter 
forfarne Mænds Frasagn sætte over det store Hav som omslynger 
alle Lande, Legge Sol 98 Stjærner bag sig, flakke ud i det ode Svælg, 
og omsider naa fram til Lande, hvor Lys inte fandtes, og hvor allt var 
hyllet i evig Mulm. 10 

SA smáningom kommer de fram till Bjarmaland. Hár möts de av en játte som 

presenterar sig som Guðmund, broder till Gelrred, som inbjuder dem hem till sig 

och vad mera ár - han kánner dem alla till namnet. Torkel har erbjudit sig att 

"ensam tala och dessutom sagt att ingen fár röra vid den mat som erbjuds dem nár de 

nu följer Guðmund hem. Efter vágen ser de en bro av guld men fár veta att detta ar 

gránsen mellan manniskornas och jattarnas rike och att ingen döðlig kan 

överskrida denna. Guðmund kallar in sina 12 vackra söner och sina döttrar och 

trugar gisterna att áta, men nár denna list misslyckas erbjuder han kámparna sina 

fagra döttrar, Nu faller nágra av besdttningsmönnen till foga, bland dem hjálten 

Buggi. De grips omedelbart av yrsel och tappar minnet av sitt tidigare liv. Hade de 

bara hállit sig sjálva í tukt och dra, hade de kunnat uppnA Herkules rykte, suckar 

Saxo, som darmed alluderar pa dennes övervinnande av kroppen under det att han 

brönde sig sjálv till döds.!! Saxos berðttelse Ar i mángt och mycket förvirrad, men har 

tydliga drag av fornskandinaviska myter. 

1 Bosa saga skall Bosi och hans frinder röva tillbaka en prinsessa som fángslats 

av Guðmund. Med hjálp av ett magiskt harpospel lyckas de í sitt uppsát. Guðmund 

fOrhiller sig hör timligen paselv, men star líkval pá det ondas sida. Í Þorsteins þáttr 

bæjarmanns möter hjálten Guðmund som lir státlig och kidd í vackra guldsmidda 

klider. Hár, liksom hos Saxo, omnömns jötten Geirreð, som Guðmund ligger í fejd 

med och i denna saga to m ár skattskyldig infor. 

10 = Sakses danesaga:oldtid og ældste middelalder, Overs. J. Oltik, 1925, Kebenhavn., 0. 435-436. 
11 Herkules blev gerum et botrakiad som an parallel Keiat offerdöð i senantiken, frimst av 
nyplatonska filoso! . M. Simon, 1955, Hercule et le Christianisme, Paris, passlen. 
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De finns en hel del í berðttelserna om Guðmund som piminner om 

förkrlstna tankegángar om livet efter detta. 12 Det talas om ett överflöd pá mat och 

dryck och om vackra klíder. Men detta ár farligt för krisina manniskor att komma i 

kontakt med och njuta av, Allra farligagt ár naturligtvig Guðmunds döttrar och att 

ge sig lag med dessa leder alltid till undergáng. Vi vagar darfér sátta upp hypotesen 

att Guðmund ár en gudom som i denna kristna kontext demoniserats och att han 

81 ingen mer eller mindre án Óðinn sjálv. 
Han Ar fiende till Óláf Tryggvason - kungen som vinder sig till en 

annan gud án den som kungarna vanligen Aberopade, nagot som framkommer nár 

han skickar hornet Gríma till denne genom en dubblering av sig sjálv í de bada 

Grímarna. Grím ar för övrigt en vanlig Óðinns-heiti, som betecknar den maskerade 

guden.!3 Guðmund har 12 vackra söner , vilket kan syfta pá de 12 manliga gudar 

som uppriknas i Snorris Edda. Han sigs bo pá Glæsisvellir, "de glánsande fálten". 
Den första ledet Glasis finns omtalat í Skáldskaparmál í samband med en kenning för 

guld námligen barr Glasis(30): Hví er gull kallt barr eða lauf Glasis? - ‘I ' Ásgarði fyrir 
durum Valhallar stendr lundr, sá er Glasir er kallaðr, en lauf hans alt er gull rautt, sud sem hér 

er kveðit at: Glasr stendr/með gollnu laufi fyr/Sigtýs splum(32). Har berattas visserligen 

om den gidnsande lunden framför Valholl och Sígtýrs(Óðinns) hus, men likheten 

ár dock sá tydlig att dessa begrepp máste vara identiska. 

Till den mytologiska kartbild som omger Guðmund hör ocksá 

Ódáinnsakr, som enligt Hervararsagan har följande egenskap: hverr er kemr hverfr af 
sótt elli ok má ekki deyja. 14 De numera försvunna ortnamnet Odainsakr pa Island, 

som enligt Olavius Oeconomisk Rejse genom Island havdar att den kallas sá eftersom 
dár váxer sárskilda örter som skyddar mot död kan vara ytterligare belögg pá en 

mystisk uppfattning om ett odödlighetsríke.15 

Beráttelsen om Eiríkr viðforli 1 Flateyjarbók 1, 29 ger, som Mats Malm 

framhállit en tydlig bild av den kristna synen pá Ódáinsakr eller jorð lífandi manna. 

Av beráttelsen framgár att detta rike visserligen ger en behaglig tillvaro, men att det 

inte ger den upphöjda sállhet som endast de kristna sjálarna kan vinna. Skillnaden 

mellan de bida paradisförestállningarna, vilken vi ocksA áterfinner hos Saxo, ár helt 

uppenbar.16 

22M. Malm, 1990, “Underjordiskt och överjordiskt hos Saxo Grammaticus", Lychnos, Stockholm, 

BI. eis 1970, Altgermanisches Religtonsgeschichte II, Berlin, 3.64. Janf Grímnir "den maskerade” 

14 Hervararsagan 1, 
15 de Vries IL, 6.285. 
16 Malm 1990, .63-64 
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Nára förkrippad med Odáinsakr tycks de evigt grönskande ákrarna 

vara. Dessa omtalas í Voluspá som ett resultat av den nya skapelse som framgár 

efter Ragnargk: 

Sér hon upp koma 

eosin id ór ægi iðingræna(Vsp.59). 

Muno Ósánir 
akrar vaxa(Vsp.62). 

vilket korresponderar mot den förra skapelsens Idavallr, den evigt grönskande 

angen liksom det stádsegröna Yggdrasil. I Ibn Fadlans skildring av hövdingens 

begravning ropar den dödsvigda trálflickan, som skádar in i den tillkommande 

virlden att hon ser grénskande öngar. PA germanskt omráde ár ocksá de grönskande 

„öngar ett uttryck för paradiset, vilket uttrycks í grænar heima goða, som gudarnas 

uppehillsort (Hák. 13).17 
Óðinn har i dessa berittelser förvandlats til en kung över ett jordiskt 

lyckorike, som utðvar en starkt lockelse pá mönniskorna, men som samtidigt 

innebar en fara för deras sjál. Han ar emellertid inte helt demoniserad utan har 

bíbehállit sin karakt&r av vishet och Svernaturlig insikt, men han domineras av 

den ambivalens, som karaktiiriserade honom redan under förkristen tid. 

I vikingamas paradis 

Hela den nordiska uppfattningen om unlversum ár mycket skiftande. Bilden av 

varldstridet Yggdrasil i vars grenar gudar och mönniskor varldar áterfinns skiftar 

med andra förestáliningar om att gudarna bodde i himlen och att regnbagen, Bifrost, 

"den bavande vigen’ ledde till deras boningar. Dar fanns Asgard, en borg med 

utsiktspunkterna Himinbjorg och Hifdskjalf men ocksá - enligt Eddadikten 

Grímnismál - andra gudaboningar. Hár finns ocksA Valholl, de dödas sal, dár döda 

krigsmán och hjáltar bor och varje dag drar ut till strld(Vm 41). 

Det ör naturligtvis en stor byggnad: 

Fn hundruð dura 
um fiðrom ti 

svá GK at Valkollo vera(Grm.23). 

"I Valholl finns det ocksá rikligt med föda:" 

17 Á. V. Ström och H. Biezais, 1975, Germanisches und baltieches Religion, Stuttgart, 9.193 
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Andhrímnir 
lætr í Eldhrímne 
Á soðinn 

þei fáir vito | 
(við) hvat einheriar alaz (Grm 18). 

Tl flásket serveras öl som valkyriorna skánker i meddelar Snorri. Men við sidan 

om detta paradis bestáende av öl, flásk och slagmál för de manliga avdöda finns 
Kven andra orter. Í Hárbarðsljóð söger Hárbarðr(Óðinn) hánfullt : 

Óðinn á tarla 
þá er f val | 
en Þórr á þræla kyn(EHrbl. 24). 

Aven Freyja tar emot de döda. Med Óðinn delar hon hilften av de fallna pa 

slagfáltet, men hon tycks ocks& ta emot kvinnorna. Hennes boning heter Folkvang, 

“stridaiingen" och hennes hall för Sessrumnir, “rymmande manga sáten" och tycks 

vara en motsvarighet till Valholl. 

I den fornskandinaviska dödrikesförestálinigarna ser vi hur ett 

storamannaideal av stora gárdar och ríka visthusbodar pröglar bilden av det goda 

livet efter döden. Konstrast ár Hels rike i norr, dár det moteatta förhállandet ráder: 

",„„Hunger heter hennes matskál, Svilt hennes kniv, trálen heter Ganglate, 

tjánstekvinnan Gánglata, tröskeln dár man gar in Fallfördárv, sángen heter 

sjukláger, hennes sángomhönge Glánsande oftird(Glgf 33.) - 

Det jordiska paradiset symboliseras som en plats fyllt med sinnliga 

njutningar. Det motsvarar den ursprungliga forestillningen om Grail eller Graal, 

som sádan plats, men ocksá som ett önsketing, ett "bord duka dig“. I en kristen 

kontexten förvandlades Graal till den heliga nattvardskalken som sá smáningom 

kom att hamna í England.18 Dess ursprung vísar sig docktydligt í Wolframs Parzival 

dár Graal utgör ett rike inrymt í ett berg dár mat och dryck serveras av undersköna 

damer ledda av deras drottning, Repanse de Joie.19 Rent fenomonologiskt torde 

dessa vara besliktade med Guðmunds döttrar. 

Guðmunds döttrar 

Guðmunds döttrar upptráder som ett kollektiv av vackra kvinnor. Det ör 

endast i Helga þáttr Þórirson, som en av dem blir namngiven, námligen Ingibjorg.?? 

Liksom sín keltiska motsvarighet Rhiannon upptrider hon ridande nár Helgi 

18 Pabst 1955, 6. 92-99; S.Barto, 1916, Tannhduser und das Venusberg, New York, s. 115. 
19 J. Fontenrose, 1971, Python - « study of Delphic myth and its orlgin, New York, 8. 540-541 
201 Bosa saga förekonunar en eystar tili Guðmund, Leið. Hon har dock inte denna förfðrands och 
demoniska framtoning som Guðmunds döttrar har. 
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möter henne, en scen som inte saknar sitt motstycke i den nordiska 

hjáltediktningen. Í Helgakviða Hjorvardsonar. Denne ár sedan barndomen stum och 

har - troligen pá grund av sitt lyte - inte ánnu fátt nágot namn, liksom att han 

knappast lar ha nágra utsikter att árva kungakronan. Nar han nu sitter pá högen ser 

han nio valkyrior komma flygande genom luften ledda av Sváva. Blotta anblicken 

av henne ger Helgi förmágan att tala och han fáx áven eit avid av henna söm 

tecken pá sin nya várdighet. Hon blir hans kiresta och efter det att han stupat 

berittar prosatexten att Helgi och Sváva áterföds som Helgi Hundingsbani och 

valkyrjan Sigrún och ytterligare en ging till som Helgi Haddinjaskati och Kára 

Hálfdanardóttir.2! Det finns ytterligare exempel pá hur en person vid namn Helgi 

konfronteras med ett évernaturligt kvinnligt vösen, som han inleder ett erotiskt 

férhallande med men som ocksá har en uppgift att hjálpa honom in i hans 
hjálteroll. I ett annat sammanhang har vi ocksA sökt pAvisa att detta áterkommande 

mönster troligen avspeglar en initiationsrit, dár den unge mannen invigs under 

beskydd av en gudinna, vare sig hon kallas Freyja, Þórgerð Holgabrúðr eller bar ett 

valkyrienamn.22 
Den unge mannens möte med ‘den övernaturliga blev vid religionsskiftet 

omtolkat i en kristen kontext, dár Den Andra Virlden representerande 

hedningarnas paradis, visserligen utmálade { bjárta förger, men likval framstod som 

nágot som ledde till sjölens férdarv. Aven om mötet ledde till kroppens fördarv 

genom blindhet, sjukdom eller rent av döden, var dock polngen att mannen 

undkommit det onda och riddat sin sjöl fór det kristna paradiset. Det kvinnliga 

visen som upptröder har blev demoniserad, dels som representant för hedendomen 

men ocksA i sin egenskap av kvinna. Den kvinno- och sexualskráck som práglar 

medeltidens kristna tankegods fár sitt tydliga uttryck i dessa legender, som pá olika 

sátt &terger Tannhdusermotivet. I Venusberget hárskar inte bara karleksgudinnan 

sjölv utan ett antal sköna damer, vilka dock förvandlas till paddor och ormar under 

mellan fredag till söndag, dármed övertagande kvalen fran mánniskor i skárseldens 

pina under denna tid. Detta avlðsningssystem var arcangerat av jungfru Maria 

sjálv, som blir den hedniska gudinnans motpol i denna legendcykel 23 

I Helga þáttr Þórirsonar ur det Óláf Tryggvason som upptráder som den 

frálsande gestalt, som drar Helgi ut ur hedningarnas paradis, samtidigt som han 

2 , 

Fanaa eB Setar ehh Nar yh ba almond le oe 
trot följanda Lhe ingore þar eri henne att gh den linga 
vigen som hon aldrig kommer att bli á! 

22 B-M Núisström, Freyfa the Great Goddess of the North, kap.7(Unpublished). 
23 Pabst 1955 6. 80. 
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sjálv utslitter sig för Guðmunds mordförsök genom hornet Gríma. Guðmund 

anviander ocksá hár liksom i Saxos berittelse sína döttrar som lockbete. Scenen nár 

Helgi möter Ingibjorg kan jámföras med Heðinns möte med Gondul-Freyja Í en 

röjning í skogen í Sorla þáttr. Hár agerar Freyja som Óðinns agent för att fá till stánd 
en stándigt págðende kamp mellan tvá stora kungar och hon lyckas att med list och 

en förgiftad dryck i ett horn förgifta Heðinns sinne, sá att han glömmer den 

fostbrödraed han svurit med kung Hogni. Han mördar dennes hustru pá ett 

ohyggligt sátt och rövar bort dottern. Under sin flykt frán Hogni möter han áter 

Gondul-Freyja í en röjning pá en 6, dar han gátt iland. 

Nir han kom till röjningen sög han Gondull sittande pá en stol. De talades 
vid som om de kint varandra lange. Heðinn beráttade om vad han gjort 
och hon gladdes át detta. Hon hade ett horn med sig som förra pangen och 
hon bad honom dricka fran det. Han tog det och drack till dess han druckit 
sá mycket att han slumrade In í hennes kná. Nir han somnat lade hon ner 
hans huvud och sade: Nu viger jag bade dig och Hogni enligt de villkor 
som Óðinn bestimde!" Heðinn vaknade och skymtade Gonduls anlete. 
Hon syntes honom stor och svart.24 

Freyja besitter i den fornskandinaviska mytologin förmágan att trolla och förvanda 
synen pá folk. Det var hon som först lirde asarna sejd, menar Snorri och Loki kallar 

henne för fordæda i Lokasenna(Ls.32) vilket ár ett starkt uttryck för höxa. Det ár 

troligen hon som opererar under namnet Gullveig och Heid under asarna och 

vanernas krig.25 Detta ár en sida av Freyjas magico-religiðsa funktion, medan den 

sakrala skymtar fram i andra sammanhang.?6 Efter kristendomens införande kom 
en stor del av hennes egenskaper att överflyttas pá jungfru Maria, medan hennes 

magiska drag förstörktes sá att hon i folktron kom att bli ett ondskefullt och illvilligt 

visen vid sidan av Óðinn. 

Frin atvar till álvor 

Vanerna synes ocksá ha varit í nára relation med de vasen som kallas alfar eller 

alver, vilka Snorri delar in i ljósálfar och dkkálfar. De sistnámnda háller till i 

underjorden, medan de ljusa alverna bor i Alfheim, en plats som Frey skall ha fátt í 
tandgava enligt Grimnismdl. Kombinationen ásar ok álfar förekommer ymrigt i 

Eddadikterna, vilket kan vara en eftergift till metriken, men som vigar att begreppet 

vaner kunde vara utbytbart mot alfer. Begreppen ljósalfar och dokkalfar skulle sáledes 

Aloe cit. 
25 G. Tuxville-Petre, 1964, Myth and Religion of the North, London, s.158-159. 
26 BM Nasström. Freyja the Great Goddess of the North, kap.4 (Unpublished) 

608



kunna syfla pA vanernas ambivalenta karaktar - dels sum fuss livgivunde gudar, 

men samtidigt börande ktoniska egenskaper. 

Om vi utgár fran en dverensstimmelee mellan vaner och alver skulle vi 

ocksA kunna rikna in álfablotet bland dessa gudomars riter. Detta synes ha utgjort 

en stcdingt esoterisk kult, förbjúdesi för frömlingar och icke-troende, vikket var 

exceptionellt í den fornskandinaviska religlonen. Enligt de islindska sagorna firades 

det pá köstum di har hit humfalial del egaislvuliga hástollar som skildras í Volsa 

þáttr, som ju onekligen tycks vara en Freye-rit.2” En parallell till álfablótet utgöres av 

dísablótet , som firades enligt de vistnordiska köllorna om hösten, men i Uppsala om 

varen, Diserna var ett kollektiv av kvinnliga gudomar, som synes ha med 

fruktbarheten att göra och dörmed ocks& en ktonisk karaktir. Offret till dem var 

líksom alfernas esoterlsk och skedde genom att en horg fárgades med 
offerblod(Herv. 1), medan förtiringen av offerdjuret tycks ha skett í en byggnad som 

kallades dísar-salr "Disens sal". Detta fOrutsitter att i detta kollektiv fanns en mer 
framtrádande dís, vilken knappast kan vara nágon annan án Freyja, vars egenskaper 

gtiimmer val in í bilden. Fran Hyndluljóð vet vi att hon mottog offer i samma form 

som díserna. SAledes skulle Frey kunna vara den stora Alfen vid sidan av Freyja 

som den stora Dísen, med kalendariska offerriter till fruktbarhetens fromma bide 

höst och vár. 

Men v&gen till förestöllningar om átvor och huldrefolk som en form av 

"gesunkenes Kulturgut ár likvál inte helt sjálvklar. Visserligen anses dessa ibland, 

enligt folktron, vara fallna önglar, men kopplingen mellan glömda gudar och dessa 

viisen ár ingalunda ensidig utan uppblandad med andra faktor. bland kan vi dock 

skymta en förbindelselánk mellan myt och folksaga í beráttelserna om Guðmund 

och hans döttrar, en parallell till de skotska balladerna om Thomas the Rhymer och 

Tam Lin. 
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