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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen är en jämförelse mellan vilket sätt författaren Johanne Hildebrandt har 

använts sig av den fornskandinaviska mytologin när hon skrivit hennes trilogi om 

Freja och Valhalla. Hon har använt flera karaktärer, myter och beskrivningar från 

bronsålder, Skandinaviens i allmänhet och Sveriges i synnerhet, och lagt dem som 

grund för hennes böcker. Hon väljer att vinkla boken ur ett feministiskt perspektiv och 

sätter stor fokus på matriarkatet. Ingen vet säkert hur samhällets struktur var uppbyggt 

för 2700 år sedan, och Hildebrandt såg sin chans att skriva den ur ett perspektiv där 

kvinnan och Gudinnan stod i centrum. 

 

Hon har onekligen använt mycket från mytologin. Ju mer påläst man är om 

fornskandinavisk religion desto mer kopplingar märker man. Hildebrandt har på ett 

mer eller mindre framträdande sätt lagt in olika likheter och olikheter. Jag har valt att 

lägga fokus på de tre kvinnorna som bär namn åt de olika böckerna, Freja, Idun och 

Saga. Freja och Saga är de gudinnor som likar deras grundare, mytologins Freyja och 

Sága, mest. Fokus läggs på den starka kvinnan som klarar sig med hjälp av egen vilja 

och maskin. Hildebrandt har fokuserat på det passionerade och handlingskraftiga i 

dessa kvinnor. Idun, som har mytologins Iðunn som grundare, har däremot getts en 

svagare roll. Idun är undfallande och har en stor osäkerhet på sig själv. Hildebrandt 

väljer här att lägga fokus på Iduns moderlighet. 

 

Karaktärerna i boken är lättare att översätta till dagens samhälle än hela den struktur 

samhället i Hildebrandts bok är uppbyggt på. Inget samhälle idag kretsar kring 

kvinnan vilket ter mer som ett önsketänkande från Hildebrandts sida. Böckernas syfta 

är trots allt skrivna för att underhålla. 
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1. INLEDNING 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan den fornskandinaviska 

mytologin och Johanne Hildebrandts trilogi om Freja (Freja – sagan om Valhalla, 

Idun – sagan om Valhalla samt Saga från Valhalla). Jämförelsen kommer att gestalta 

sig så att jag valt att rikta in mig på de tre kvinnorna som ger namn åt böckerna, 

Freyja, Idun och Saga. Jag kommer att titta närmre på vilka delar av karaktärerna som 

Hildebrandt valt att ta bort eller valt att ha kvar. Hur skiljer sig hennes rollfigurer mot 

de gestalter som beskrivs i mytologin. Och i den mån jag kan försöka ge en möjlig 

förklaring till Hildebrandts val, och hur det kan spegla nutiden. 

 

1.2 Metod 

Den metod jag valt att använda mig av i mitt uppsatsskrivande är en käll- och 

litteraturstudie. Källor jag utgått ifrån i min studie är dels Snorri Sturlusons Eddan 

och Nordiska kungasagor, samt den Poetiska Eddan. Då jag varken kan isländska 

eller kan komma över några av originaltexterna så har jag fått nöja mig med 

översättningar och diverse tolkningar av texterna. Dessa texter är skrivna runt 1200-

talet e.Kr, men det är fullt möjligt att några av dikterna redan uppkom under 800-

1000-talen. Böckerna skrevs under tiden då kristendomen kommit in i Skandinavien 

och böckerna är lika så influerad av just den religionen. Men då andra betydligt mer 

kunniga människor använt dessa böcker som källor, anser jag att de duger åt mig 

också. 

 

Jag har använt mig av desto mer sekundärlitteratur och då har jag dels utgått från de 

författare och böcker jag har i min kurslitteratur till religionsvetenskap c, författare 

jag fått tips om via personer kunniga i området, samt böcker jag själv ansett 

intressanta. En forskare jag använt mig mycket av är religionshistorikern Britt-Mari 

Näsström. Hon har figurerat i diverse radioprogram och ägnat flera år åt forskning 

inom bland annat fornskandinavisk mytologi. Jag har funnit mycket stort stöd i 

speciellt två av hennes böcker, Freyja – the great goddess of the north, samt 

Fornskandinavisk religion. 

 

Nästan uteslutande har jag använt mig av böcker som är skrivna av erkända 

religionshistoriker. En person som inte är det är Birgitta Onsell, som jag medvetet har 
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med för att hon titt som tätt ställer sig lite emot de andra författarnas, ofta väldigt 

gemensamma, syn på hur det kunde vara. 

 

Självklart har jag också studerat Johanne Hildebrandts böcker Freja – sagan om 

Valhalla, Idun – Sagan om Valhalla och Saga från Valhalla. 

 

När det gäller skriftliga källor om mytologin så är det svårt att hitta sådant som går 

tillbaka till den förkristna tiden. Man får betrakta Snorri Sturluson som en av de mer 

betydelsefulla författarna, men man ska komma ihåg att han skrev sina böcker på den 

tiden då Norden var kristet. Möjligheten att hans verk är onyanserade får man ta i 

beaktning, och likadant gäller för övriga författare. Som man brukar uttrycka det, 

vinnaren skriver historian. Och vinnaren i det här fallet är kristendomen. Andra män 

som skrivit texter betydelsefulla för att ta del av livet och gudabilderna i Skandinavien 

är den tyska historikern Adam av Bremen samt den romerska ämbetsmannen Tacitus. 

Dessa mäns verk kommer jag inte att fördjupa mig något i, men då många av mina 

sekundärkällors författare använt sig av dessa mäns texter tycker jag att de är värda att 

nämnas. 

 

Mitt arbete med uppsatsen går till på det viset att jag först har vänt mig till texter och 

rena fakta studier. Jag har inte utgått från någon speciell teori före mitt arbete utan den 

har låtit sig formas under arbetes gång. Dock har teorierna varierat mellan skrivandets 

start och slut. Ju mer man läser desto mer finner man. Innan jag började med det här 

arbetet hade jag redan läst alla böcker i Hildebrandts trilogi om Freja. Redan då hade 

jag vissa funderingar, dock ingen utformad teori, om Hildebrandts version kunde 

stämma överens med det man själv kom ihåg om den fornnordiska mytologin. 

Hildebrandt har inte själv kommit på sin historia ur tomma intet utan har haft hjälp av 

diverse personer kunniga i områden boken berör. Vilket enligt min mening ökar 

hennes trovärdighet i hennes romaner. Men man ska också komma ihåg att hennes 

böcker också är just romaner med en handling som har fragment av hur det verkligen 

skulle kunna ha sett ut i norden för 2700 år sedan. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer att bestå av en kort presentation av Hildebrant och hennes tidigare 

verk. En kortare presentation av den aktuella trilogin kommer även att göra. Själva 
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jämförelsen mellan karaktärerna kommer att vara upplagd på så sätt att jag främst 

riktar in mig på fyra huvudgrupper; yttre attribut, egenskaper, släkt och relationer. 

Vidare kommer ett kapitel om varför Hildebrandt har gjort dessa ändringar och hur de 

reflekterar nutiden. 

 

Jag kommer under mitt arbete använda mig av olika stavningar för gudinnorna. Detta 

för att både underlätta för mig och för läsaren. Det kan lätt bli otydligheter och 

onödigt mycket förklaringar om vilken gestalt jag menar om jag använder samma 

stavning. Därför kommer jag att använda mig att Hildebrandts stavning när jag skriver 

om Hildebrandts figurer, alltså, Freja, Idun och Saga. När jag syftar på den 

mytologiska figuren kommer jag använda en äldre version av namnen, alltså, Freyja, 

Iðunn samt Sága. Den sistnämna stavningen kommer jag också använda när jag syfta 

på båda versionerna av figuren. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Johanne Hildebrandt 

Johanne Hildebrandt är en författare och journalist, för tillfället verksam på 

Aftonbladet där hon är kolumnister1 samt bloggar om kriget i Irak.2 Hon har tidigare 

gett ut boken Blackout där hon skildrar kriget på Balkan. För just den boken fick 

Hildebrandt ta emot Guldspaden som är ett pris som delas ut av Föreningen Grävande 

Journalister.3

Hennes senaste bok heter Fördömd, och åter igen blandar Hildebrandt in religiösa 

gestalter, denna gång gamla samiska tankegångar. 

 

2.2 Trilogin 

Hildebrandt har skildrat hur samhället skulle kunna ha sett ut på bronsåldern i 

Skandinavien för ungefär 2700 år sedan. Handlingen utspelar sig på den tiden då 

figurer som Oden, Tor, Freja, Idun ännu inte hade blivit gudar. Boken berättar om två 

folk – vaner och asar. Vanerna är ett folk som dyrkar gudinnan och där kvinnan står 

högst i kedjan. Högt uppe i hierarkin står drottningen som styr över det materiella och 

vida sidan av henne står prästinnan som håller kontakten mellan människorna och den 

stora gudinnan. Asarna där emot styrs av en krigslysten man där man dyrkar den 

storekrigsguden Tiwatz. Boken börjar med ett stort krig mellan vanerna och asarna, 

precis som mytologin säger. Hildebrandt försöker föra in så många element från 

mytologin som det är möjligt för att göra den än mer trovärdig. Hon försöker spegla 

hur det verkligen kan ha sett ut innan Freja hade blivit den stora gudinnan i Norden. 

 

Hennes böcker har förvisso en uppdiktad story, men onekligen lutar hon sig mycket 

mot mytologin och har haft hjälp utifrån (bland annat av Helena Victor fil. dr i 

arkeologi) att göra böckerna så trovärdiga som möjligt. Vissa av hennes platser, 

exempelvis Alfheim och Valhall, har hon placerat på riktiga orter, båda två utanför 

Uppsala. 

 

De tre böckerna är förvisso en trilogi, men kan utan problem läsas var för sig. 

Gemensamt är att man får följa Freja genom alla tre böcker. Från det att hon är en ung 

                                                 
1 http://aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ 
2 http://blogg.aftonbladet.se/12463 
3 http://www.fgj.se/page.asp?omrID=5&SubID=22&SubSubID=6 
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prästinna tills att hon tillslut dör och vandrar till efterlivet I varje bok ställs Freja mot 

nya katastrofer där hon med sin stora magiska kraft ofta står tämligen ensam för att 

besegra den. Ondskan står alltid Loke bakom, och han blir Frejas eviga fiende. 

Hennes eviga älskare och stöd är däremot Tor. Dock är deras kärlek förbjuden och de 

två får aldrig bli ett par. Kärlekshistorian är den röda tråden genom alla tre böcker och 

egentligen det enda som består. Den fösta boken slutar med att Freja föder Idun, vilket 

gör att det är hennes levnadsöde, jämte Frejas, läsaren få följa i den andra boken. Den 

andra boken slutar på samma sätt som den första, men det är Idun som föder Saga 

istället. Och samma mönster följer i den sista boken, att man få följa Sagas 

levnadsöde bredvid Frejas äventyr. Böckerna tar som sagt upp många kända element 

från mytologin. De kan utan problem läsas utan någon förkunskap, men har läsaren 

någorlunda kunskap om mytologin, tycker jag, att den blir mer läsvärd. 

 

Vid Högskolan i Gävle har man tidigare granskat Freja – sagan om Valhalla, men då 

ur en matriarkalisk och patriarkalisk vinkel. Onekligen går kvinnorna hårt ut i början 

av trilogin där hela samhället styrs av Gudinnan, drottningar och överprästinnor. 

Under resans gång fallerar detta samhälle och, precis som i vår samtid, avslutas boken 

med ett patriarkatiskt samhälle. 
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3. FREYJA 

3.1 Yttre attribut 

Mycket är skrivet om Freyja, och många saker har sagts om henne. Jag kommer i det 

här kapitlet inte gå in på alla attribut hon har, och inte heller göra någon djupdykning 

på allting. Hos Hildebrant står mycket skrivet om Freja, och hon beskrivs från hennes 

barndom till hennes ålderdom som en väldigt vacker kvinna. När Oden får syn på 

henne utbrister han: ”Se här, den vackraste flickan i världen har kommit för att bli min 

hustru, log Oden och granskade lystert hennes kropp”.4 Hildebrandt låter läsaren 

förstå att många män åtrå Freja. Dock sägs det inte mycket om hennes utseende. Hon 

har vackert, långt, gyllene hår och på hennes armar slingrar sig ormtatueringar. I 

mytologin sägs det inte mer om hennes utseende. Näsström hänvisar till Sörletåten i 

Flatöboken där det står skrivet om Freyjas utseende, men det lämnar ändå mycket åt 

fantasin. ”Han såg en kvinna (Freyja) sitta på en pall i gläntan, hon var högrest och 

vacker att se på.”5 Näsström fortsätter citera ur Flatöboken där Oden beskriver att han 

älskade Freyja mycket och att han tyckte hon var den tidens vackraste kvinna.6 Lika 

som hos Hildebrandt säger mytologin att Freyja är djupt eftertraktad av andra män, 

och enligt Näsström, speciellt utav jättarna. 

 

I Snorres Edda ger Snorre läsaren en kortfattad beskrivning vem Freyja är och vilka 

symboler som kan kopplas till henne: 
 ”Hur skall man känneteckna Freja? Genom att kalla henne Njords dotter, 

 Frejs syster, Ods hustru, Hnoss mor, de stupades, Sessrumners, hankatternas 

 Och Brisingasmyckets ägare, vanagudinnan, vanadisen eller den gråtfagra 

 Gudinnan.”7

 

Brisingasmycket är i allra högsta grad ett av Freyjas mer kända yttre attribut. 

Näsström beskriver Brisingasmycket, som är ett halsband, som Freyjas vackraste och 

med betydelsen ”eldsmycket”.8 Hultkrantz ger halsbandet översättningen ”dvärgarnas 

halsring” som syftar på halsbandets uppkomst. Ström skriver att Loke beskyller 

”Freyja för grov kärlekshandel om ett smycke och i Sörletåten förvärvar hon ett 

                                                 
4 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 311 
5 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 196 
6 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 153 
7 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 127 
8 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 148 
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kostbart, av dvärgar förfärdigat, halsband genom att låta dem njuta av hennes gunst 

var sin natt”.9

 

Brisingasmycket, eller Brisingamen som Hildebrandt kallar halsbandet för, är en stor 

del av Idun – sagan om Valhalla. Hon får i uppdrag av Hel att skaffa henne detta 

smycke. På det sätt Freja skaffa fram Brisingamen är näst intill identiskt med det i 

mytologin. Fyra dvärgar smider henne smycket i utbyte att hon ligger samman med 

var och en, en gång. 

 

Freyja står i mytologin också som ägare till vildsvinet Hildisvin, som enligt Näsström 

betyder ”stridssvinet”.10 Vidare säger hon att Freyja delade detta svin med hennes 

bror Freyj, och att djuret också gick under det mer kända namnet Gyllenborste. 

 

Vidare säger Snorre att man även säger att ”gyllene tårar” är ett attribut till Freyja. 

Han berättar att Freyja gråter tårar av guld över sin bortresta man Od. Snorre kallar 

guld bland annat för ”Frejas gråt, […] eller Frejas ögons regn eller skur, …”11 

Hildebrandt berör den här delen av Freja lite svagt. Freja och Tor hyser en stor kärlek 

för varandra. ”Sedan åkte Tor bort från Freja och nu gråter hon tårar av guld”.12 

Grunden är den samma, att Freyja gråter tårar över den man hon älskar. 

 

3.2 Egenskaper 

Freyja är en av Skandinaviens största gudinnor, och onekligen Hildebrandts största 

stjärna i trilogin om Valhalla. Hon tillhör enligt Snorre det övre skicket av gudinnor 

och hon är absolut en av de fornskandinaviska gudinnor det diktas mest om, både i 

nutid och i dåtid. Ström skriver så här om Freyjas egenskaper: ”Hennes ambivalenta 

personlighet omspänner liv och död, kärlek och kamp, fruktbarhet och svart magi”.13 

Hon är dessutom, enligt Hultkrantz, den gudinna som man dyrkade längst i Norden.14 

Att hon betraktas som en stor och betydande gudinna kan man redan se i hennes 

namn. Namnet Freyja har nämligen betydelsen ”frun, härskarinnan”.15 

                                                 
9 Ström Folke, Nordisk hedendom, sidan 184 
10 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 150 
11 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 139 
12 Hildebrandt Johanne, Saga från Valhalla, sidan 78 
13 Ström Folke, Nordisk hedendom, sidan 183 
14 Hultkrantz Åke, Vem är vem i nordisk mytologi, sidan 35 
15 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 143 

 10



Religionshistorikern, Näsström menar på att bakom detta namn kan ett annat namn 

ligga till grund, nämligen Nerthus som kan betraktas som självaste Moder jord.16

 

Freyja är känd för att vara den främsta fruktbarhetsgudinnan. Vid hennes sida står den 

främsta fruktbarhetens gud, Freyj. Enligt Näsström så vet man inte så mycket om hur 

just kulten kring Freyja var, men hon hävdar att man tordes tro att den är liknande den 

som är kring Freyj. Näsström skriver att kulten kring Freyj ”verkade hänga samman 

med fruktbarheten och grödan …”.17 Speciella präster/prästinnor och hästblot var inte 

ovanliga. Man ska komma ihåg att det lilla som finns nedskrivet om denna kult är 

skrivet av kristna och därför måste ses med kritiska ögon. Näsström säger att Freyjs 

kult beskrevs som ”en primitiv form av religion eller som en orgie i sexuella 

förehavande och inte så sällan som bådadera”.18 Detta menar hon är anledningen till 

varför Freyja började sin ”karriär” efter religionskiftet i Norden med ett väldigt dåligt, 

lösaktigt och omdömeslöst rykte. 

 

Att Freyja skulle vara en kvinna som ofta och gärna låg samman med män är inget 

som är taget ur luften eller bara är påhittat av forskare, redan Loke beskyllde Freyja 

för detta i Loketrätan. 
    ”Tig du, Freja; 

    Dig till fullo jag känner; 

    du vanära visst icke saknar; 

    de asar och alfer, 

    som här inne äro, 

    ha alla dina älskare varit.”19

 

Men för den saken skull var hon ingen gudinna som låg samman med män för deras 

njutning, utan helt och håller för hennes egna behov. I den Poetiska Eddan står det att 

läsa hur jätten Trym lägger händerna på Tor hammare, Mjölner. För att lösa ut 

Mjölner kräver Trym att få gifta sig med Freyja. Hon reagerar starkt på detta sätt: 
     

    ”Vred vart då Freja 

    och fnyste av harm; 

                                                 
16 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 137 
17 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 90 
18 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 144 
19 Eddan, Loketrätan 30, sidan 90 

 11



    hela asasalen 

    under henne skalv, 

    och brisingasmycket 

    brast ifrån halsen: 

    ’Den mangalnaste 

    månde jag vara, 

    om jag med dig åker 

    till jättarnas bygder.’”20

 

Även hos Hildebrandt är Freja en kvinna som gärna ligger samman med många män. 

Sexualiteten i Hildebrandts böcker är dock inget som är tabu, utan snarare en väldigt 

vanlig och förekommande syssla. Att man har flera parters är inget som är konstigt 

och kvinnan är mycket självständig och får inget lösaktigt rykte om hon haft mångas 

sexpartners. Det sexuella umgänget är inte enbart en sysselsättning utan även en 

viktig del av vår- och höstbloten. Freja var, i egenskap av överprästinna, en viktig del 

i bloten för god skörd och växt. ”I Mångudinnans namn hade hon njutit av många 

män. Ritualer krävde att de hedrade henne med liv och blod”.21 Sex används även 

som ett sätt att sluta fred mellan människor. ”Det var bra att de legat samman, det 

kände hon nu. Hatet mellan dem var stillat, nu rådde fred”.22

 

Hultkrantz menar på att även Freyjas vildsvin, Hildisvin, kan kopplas till hennes roll 

som fruktbarhetsgudinna. Freyja har nämligen många binamn och ett av dem är Syr 

som betyder ”suggan”. Hultkrantz menar på att denna symbol visar på hennes nära 

förbund med djurens fruktbarhet. Hon kommer inte bara djuren nära utan i hennes roll 

som fruktbarhets gudinna finns det också ett nära samband till barn och födslar samt 

till underjorden. Vilket är två grenar jag senare kommer att beröra. 

 

Under historiens gång i Hildebrandts böcker lämnar Mångudinnan Freja och 

dödsgudinnan Hel blir Frejas nya gudinna. Freja får dock ingen roll som någon 

dödsgudinna bland människorna, utan enbart som tjänarinna åt Hel. Däremot är hon i 

mytologin i allra högsta grad en dödsgudinna. Att Oden tar emot de fallna krigarna i 

Valhall är allmänt känt. Men vad många inte vet är att Freyja tar hälften av valen (de 

                                                 
20 Eddan, Kvädet om Trym 13, sidan 100 
21 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 202 
22 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 203 
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fallna krigarna), och för dem till Sessrumne, ”där många stolar ryms”.23 I Sången om 

Grimner i Eddan står det att läsa 

    ”Folkvagn är den nionde, 

    och Freja där råder 

    för hur sittplats i sal skall fördelas; 

    hälften av de fallna 

    har hon att välja, 

    den andra Oden har”.24

 

Näsström beskriver Sessrumne inte helt olik Valhall, fylld med fläsk, öl och slagsmål, 

som på den tiden sågs som en idealtillvaro. Och på tal om boning är det även i detta 

fall intressant att veta att döds- och krigsgudinnans hem, Folkvagn, betyder 

”kampfältet”. Den nyss nämna författaren menar även på att Freyja ibland tar på sig 

en roll som valkyria ”de som väljer ut de fallna”, och hänvisar då till Freyja när hon 

tar hälften av de fallna. Freyja tar inte bara emot hälften av de fallna krigarna utan 

även kvinnor, ”i alla fall de som lider en ärofylld och ofta självvald död”.25 Näsström 

fortsätter med att det egentligen inte finns något som pekar på att Freyja inte skulle ta 

emot alla döda kvinnor. 

 

I strid deltog Freyja, enligt Näsström, på ”stridsgrisen” Hildisvini. Hon menar att 

vildsvinen stod för aggressivitet, makt och farlighet i forntiden.26 Många krigare 

prydde sina stridshjälmar och vapen med vildsvinsmärket. I striden mellan asar och 

vaner i Freja – sagan om Valhalla använder sig Freja just av vildsvinet. ”När hon 

(Freja) avslutat ceremonierna bar alla kvinnorna vildsvinets skyddsmärke”.27 Innan 

krigarna drar ut i strid lägger Freja en skyddsgalder över var och en. 

 

Freyja framstår både som fruktbarhetens och dödens gudinna, men också som 

kärlekens och sejdens härskarinna. Som jag tidigare varit inne på har Freyja starkt 

sammankopplats med sexualiteten och sexuella nöjen. Men hon står också för den 

sidan av kärleken som inte har något med erotik att göra. ”Det vore … felaktigt att 

                                                 
23 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 150 
24 Eddan, Sången om Grimner 14, sidan 52 
25 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 150 
26 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 150 
27 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 192 

 13



påstå något annat än att Freyja är kärleksgudinnan framför andra”.28 Både Näsström 

och Ström hänvisar till Snorres Edda där han beskriver att Freyja är en gudinna rätt 

att åkalla i kärleksaffärer och att Freyja är en kvinna som mycket uppskattar både 

poesi och kärleksvisor. Näsström menar på att det finns uppgifter på att Freyja skulle 

ha åkallats vid barnafödande, även, som hon själv säger det ”Freyja uppträder inte 

som en moderlig gudinna, även om hon tillskrivs två döttrar…”29

 

Hildebrandt tillskriver också Freja två döttrar, men någon speciellt moderlig sida får 

man inte ta del av. I alla fall till en början. Freja är allt annat än moderlig till hennes 

första döttrar, och speciellt Idun. Ett förhållande hon försöker reparera ju mer tiden 

lider. När Idun dör och lämnar efter sig Frejas dotterdotter svär hon att ta bättre hand 

om denna. Men någon speciell moderlig sida av Freja är inget framträdande i boken. 

 

Som jag tidigare nämnde är hon också sejdens gudinna. Hultkrantz beskriver sejd på 

detta sätt: ”Den shamanismiska trolldom som i Norden främst utövades av kvinnor 

och som även vissa gudomligheter […] praktiserade”.30 Ström skriver i sin bok att 

Freyja är den kvinna att betrakta som den förste som lärde ut sejdens konst. Han säger 

också att det här med sejdens konst är en kvinnosyssla och som något näst intill 

perverst om en karl sysslade med detta.31 Hultkrantz nämner också att det är Freyja 

som skulle vara den som lär ut sejdens konst till Oden. Religionshistorikern Näsström 

är precis inne på samma spår som alla ovanstående och hänvisar samtidigt till 

Loketrätan. 
    ”Tig du, Freja! 
    En trollpacka är du 

    Och mängd med mycket men […]32

     

Även Hildebrandts Freja lär ut Oden sejdens konst. Berättelsen är väldigt lik 

mytologin och det finns egentligen inte så många skillnader att peka på. Oden blir en 

stor trollkarl, precis som i mytologin förlorar han ett öga, men vinner så mycket mer i 

kunskap. 

 
                                                 
28 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 146 
29 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 145 
30 Hultkrantz Åke, Vem är vem i nordisk mytologi, sidan 79 
31 Ström Folke, Nordisk hedendom, sidan 223 
32 Eddan, Loketrätan 32, sidan 90 
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3.3 Släkt 

Freyja går under många namn, och Snorre kallar henne bland annat för Vanadis i hans 

Edda. Näsström skriver att Vanadis helt enkelt betyder ”kvinna som tillhör 

vanerna”.33 Freyja är mycket riktigt en kvinna från vanernas släkt. Näsström beskriver 

vanerna som en släkte verksamma inom bland annat sådden och skörden, sexualitet, 

bröllop, barnafödslar, djurens parning, rikedomar och väder och vind. Något av 

vanernas specialområde är henne sejdens konst, där Freyja var en av de absolut 

främsta.34 Näsström menar att faktumet att Freyja var en van förstärker hennes roll 

som dödsgudinna då vanerna står i förbindelse med jorden och underjorden. 

 

Däremot beskriver Snorre inte Freyja enbart som en van, utan vid flera tillfällen kallar 

han även henne för asynja. ”Freja är den yppersta av asynjor”.35 Ett stort krig bröt 

nämligen ut mellan asar och vaner, ett krig det står att läsa om i Ynglingasagan i 

Snorres Nordiska Kungasagor I. Kriget slutade oavgjort och båda sidor bytte gisslan. 

”Oden gjorde Njord och Frey till blotgodar och de blev diar hos asarna. Freyja var 

Njords dotter. Hon var blotgydja”.36 Därför kallar man Freyja både för en kvinna från 

vanernas släkte och för asynja. 

 

Hildebrandt gör en variant av det här. Hennes böcker börjar med samma krig som 

mytologin pratar om. Även detta krig slutar med att asar och vaner utbyter gisslan, 

och samma som i mytologin får Freja och Frej gå över till asarnas sida. Freja är född 

och uppvuxen i Vanaheim, ett stort samhälle styrt av kvinnorna. Hon är dotter till den 

största drottningen genom alla tider och från födseln hade Freja stora förhoppningar 

på sig. I Vanaheim räknar man ätten efter modern, och fadern spelar ingen större roll. 

Moderna är som sagt den stora drottningen Åse och hennes far är alfaprästen Njord. 

Freja är bror med Frej, och lika som systern är han en man högt i rang. Freja förväntas 

bli överprästinna i Vanaheim och henne syster Gefjyn förväntas ta över rollen som 

nästa drottning. Freja förälskar sig i asen Tor, och tillsammans får de dottern Idun. 

Vidare får Freja en till dotter vid namn Hnoss, vem fadern är berättar inte historien 

och det spelar heller ingen roll. 

 
                                                 
33 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 149 
34 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 45 
35 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 53 
36 Sturluson Snorri, Nordiska kungasagor, Ynglingasagan 4, sidan 27  
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Freyjas släktträd är inte lika väl kartlagt i mytologin som hos Hildebrandt. Njord, är 

både Freyjas och Freyjs far. ”Njord i Noatun fick sedan två barn. Sonen hette Frej och 

dottern Freja”.37 Vem som är Freyjas mor framkommer inte i texterna. Även i 

mytologin har hon två barn, men nu med namnen Gersimi och Hnoss. ”Hennes döttrar 

hette Hnoss och Gersimi. De var mycket vackra”.38

 

3.4 Relationer 

Freja styrs av framförallt två relationer, den till Gudinnan och den till hennes stora 

kärlek Tor. ”Kvinnorna tackade makterna, de tackade Gudinnan, de vädjade och bad 

om deras hjälp och beskydd”.39 Allting handlar om att blidka Gudinnan och göra det 

hon kräver. Freja trotsar Gudinnan vid ett antal tillfällen och hårda straff är alltid att 

vänta. Men Freja har styrkan nog att besegra det hon ställs inför och finna egna vägar. 

 

Tor är i allra högsta grad inblandad i en av Frejas utbrytelser från Gudinna. Gudinnan 

kräver Tor som offer och Freja måste blota honom. Men en förbjuden kärlek uppstår 

mellan dem och Freja väljer att trotsa Gudinnan och flyr med Tor. Deras kärlek är 

stor, men dömd att misslyckas. ”Jag kommer alltid älska dig, sa hon med grumlig röst. 

Med en kraftansträngning slet sin sig loss från hans blick och började gå mot 

skogen”.40 I kriget mellan asar och vaner utbyts det gisslan och Freja blir nämligen 

bortlovad till hövdingen Oden, Tors far. Det enda stället Freja och Tor kan fly ifrån 

Vanaheim är Idunvallen, Tors och Odens hem. Freja tvingas att stå under hammaren, 

gifta sig, med Oden, vilket är något hon absolut inte går med på med fri vilja. 

”Kommer du nära mig ska jag sejda pissjukan på dig, din stake kommer läcka som ett 

trasigt såll, där den hänger som en obrukbar skinnbit i resten av ditt liv, väste Freja”.41 

Freja lyckas i utbyte mot en handfull rikedomar och löftet om att lära Oden sejda 

bryta giftermålet. Men något förhållande blir det aldrig med Tor, då han redan av 

praktiska skäl, gift sig med en annan. Olyckligtvis med en Frejas bittra ovänner. 

 

Tor och Freja har alltid ett speciellt band till varandra och hon kan alltid lita på Tors 

hjälp när hon behöver bistånd. Denna kärlekshistoria följer boken igenom är det enda, 

                                                 
37 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 53 
38 Sturluson Snorri, Nordiska kungasagor, Ynglingasagan 4, sidan 33 
39 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 55 
40 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 378 
41 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 313 
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tillsammans med relationen till Gudinnan, som består. Men även om Freja hyser den 

djupaste kärlek för Tor och en djup respekt och vördnad inför Gudinnan är hon ändå 

självständigt och går sin egen väg. Freja vägra låta sig styras av de seder och 

traditioner som hennes folk är uppbyggt på, utan följer hennes egna inre röst. 

 

Att Freyja skulle vara gift med Oden råder det delade meningar om bland forskarna. 

Både i den Poetiska Eddan och i Snorres Edda står det skrivet om att Freyja är gift 

med en man vid namn Od. ”Hon gifte sig med en man som heter Od”.42 Och i den 

Poetiska Eddan har Freyja och Hyndla en dialog där den sistnämnde säger: ”Du 

sprang efter Od alltid trånande”.43 Rent generellt när man läser diverse uppslagsverk, 

ex. Hultkrantz, Enoksen och Ohlmarks, eller om man söker på webben, exempelvis 

wikipedia44 står det att Freyjas make är Od. Näsström däremot skriver i hennes bok 

Freyja – the great goddess of the north att Freyja faktiskt ganska ofta nämns som 

Odens hustru, trots att hon vet att Snorre nämner Frigg som Odens fru.45 Näsström 

skriver att det finns en teori om att Frigg och Freyja skulle vara samma gudinna. En 

teori som är tämligen stor och som jag inte till fullo kommer att ta upp i denna 

uppsats. Hon hänvisar dessutom till Flatöboken, via hennes bok Fornskandinavisk 

religion46, där hon skriver att Freyja är att betrakta som Odens hemliga älskarinna. 

Clunies-Ross hävdar också att Freyja och Oden är ett par. Men för den sakens skulle 

också är gift med Frigg. Hon skriver att man kan se Frigg som Odens officiella och 

lagliga fru, medan Freyja har en roll som bihustru.47

Näsström skriver också ”… there is, however, little doubt that Óðinn (Oden) and Óðr 

(Od) are the same person”48 (i översättning gjord av mig själv) där hon nämner teorin 

om att det finns få tvivel om att Oden och Od skulle vara samma person. Vilket i så 

fall betyder att Freyja skulle vara gift med Oden. Men som nyligen nämnts är det 

ingen teori jag kommer att skriva något djupare om. Både Hylda och Loke beskyller 

Freyja i den Poetiska Eddan för att ligga samman med många män, och av de texterna 

                                                 
42 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 60 
43 Eddan, Hyndlas sång 47, sidan 130 
44 http://sv.wikipedia.org/wiki/Freyja 
45 Näsström Britt-Mari, Freyja – the great goddess of the north, sidan 81 
46 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 153 
47 Clunies-Ross, Margaret, Hedniska ekon, sidan 118 
48 Näsström Britt-Mari, Freyja – the great goddess of the north, sidan 81 
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att döma, samt bland annat vad Oden yttrar sig om Freyja i Flatöboken ”Oden älskade 

Freyja mycket…”49 så finns det all anledning att tro att de haft en intim relation. 

 

Som tidigare nämnt är relationen mellan Oden och Freja i Hildebrandts böcker en 

påtvingad och stel relation. Freja tvingas till giftermål med honom, men vägra ligga 

samman med mannen. Freja är annars en väldigt sexuell frigjord kvinna och har inga 

problem att ligga samman med de män hon behagar. Det enda egentliga utbytet Oden 

och Freja två har av varandra är att Freja lär Oden sejdens konst. 

 

En relation som är betydligt mer kärvänlig är den Freja har med sin bror Frej. Genom 

blotens plikter ligger de samman och de har även utanför blotens uppdrag ett tämligen 

intimt förhållningssätt till varandra. ”Trotsigt kysste han (Frej) henne (Freja) inför 

slaktarnas förstulna blickar”.50 Dock är det under perioden då deras förhållande var 

som intimast inte vedertaget känt att de två var syskon. Dock hade hela tiden Freja 

misstanken om att Frej var hennes bror. 

 

Fenomenet att man har intimt umgänge med någon i sin egen familj, incest, är något 

som idag ses av allmänheten med onda ögon. Dock berättar Ström att det sågs som en 

sed bland vanerna. ”[…] Frey och Freyja var barn till Njord i dennes äktenskap med 

sin syster, såsom sedan ju var hos vanerna”.51 I Eddan beskyller Loke Freyja för att 

ligga samman med sin bror:  

    ”Sedan blida makter 

    med din broder dig beträdde, 

    och fult skämde, Freja, 

    du dig ut”!52  
 

Näsström säger också att incest var något vanerna ägnade sig åt. Hon menar dock på 

att detta var något asarna stängt förbjöd och vanerna fick snällt rätta sig efter de 

lagarna efter det stora kriget mellan asar och vaner. Hon skriver också att incest var 

något som var förbjudet även bland människorna, i undantag för människor som nått 

någon form av gudomlig status. Hon hänvisar till ”en forniransk prästklass, magerna, 

                                                 
49 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 153 
50 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 170 
51 Ström Folke, Nordisk hedendom, sidan 181 
52 Eddan, Loketrätan 32, sidan 90 
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praktiserades vad som kallades en xve-do-dat-äktenskap och detta övertogs sedan av 

faraonska dynastier under hellenismen, […]”53 Hon tillägger att detta dock är ett 

undantag i den mänskliga historien. 
 

3.5 Sammanfattning 

När man läser Johanne Hildebrandts böcker om Freja slås man av huvudpersonens 

makt, pondus, kvinnlighet, envishet, kämparandra och storhet. Kanske är det för att 

jag själv är kvinna, men jag blir glad att läsa om en kvinna som styr över samhället för 

en gångs skull. Freja är på många vis vad idag hade betraktats som en framgångsrik 

kvinna. Hon är en självständig kvinna med en egen gård och egna rikedomar, hon har 

en lysande karriär, är sexuellt frigjord och ingen bryr sig, hon fick flera barn, många 

vänner, hon går sin egen väg och skapar sitt eget öde och bakom henne står den alltid 

älskade mannen Tor. 

 

Hildebrandt är i hennes böcker varken blyg med att beskriva stridens lidande eller den 

sexuella lidelsen. Freja framstår som en kvinna som ligger samman när hon vill och 

med vem hon vill. Översätter man det till dagens samhälle skulle kanske Freja snarast 

betraktas som en mycket lössläppt kvinna. Men nu utspelar sig inte Hildebrandts 

trilogi i nutid, utan för ca 2700 år sedan. Att Freja ligger samman med vem hon vill 

ses mer som ett tecken på ett normalt beteende och att hon själv har kontroll över sin 

sexualitet och kropp. Det visar hon inte minst när Oden vill ha henne, men hon 

avböjer väldigt bestämt. Däremot ligger hon gärna samman, trots att hon vet att det är 

förbjudet, med Odens son Tor. Freja är en fri kvinna och gör vad hon själv behagar. 

Likadant är det i hennes övriga handlingar. Visst, hon styrs till stor del av Gudinnan, 

men Freja blir så stor i slutet i trilogin, att människorna börja betrakta även henne som 

en gudinna. Hon går sin egen väg och fatta sina egna beslut, väl medveten om att hon 

ska göra rätt för sig och de sina. Man skulle kunna beskriva Freja som en 

konsekvensetiker, även om vägen dit är svårt att förstå, så är det målet som är det 

viktiga för henne. En fantastisk affärskvinna skulle man kanske kalla henne idag. 

Stark och med stor kämparglöd tar hon sig fram på karriärens bana. Dessutom är hon 

mor, en tillslut väldigt god sådan. Idag beundras många kvinnor som både lyckas göra 

karriär och samtidigt vara mån om familjen. Se bara vilket ståhej det blev kring 

                                                 
53 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 46 
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Filippa Reinfeldt i samband med att hon uppmärksammades då hennes man Fredrik 

blev statsminister. 

 

Freyja är som sagt en av de mest framstående gudinnorna inom fornskandinavisk 

mytologi. Hildebrandt använder sig av många delar av den fornskandinaviska Freyja. 

Framförallt använder hon sig av Freyjas roll som dels sejdens gudinna och kärlekens 

gudinna. Freja är en kvinna stor inom sejdens konst och fruktad av hennes fiender. 

Redan som ung flicka förväntade man sig storverk av flickan. Kärlek är något Freja 

absolut delar med sig av. Hon är kanske inte den i boken som står för den sansade, 

ljuva och romantiska kärleken. Frejas kärlek är passionerad, kraftfull och drivande. 

Att hon har drag från kärleksgudinnan visar hon dels genom ytliga sexuella 

förbindelser, kärleken till Gudinnan, kärleken till hennes folk, kärleken till Vanaheim 

och hennes släkt, kärleken till hennes familj och framförallt kärleken till Tor. I 

mytologin finns det inget som tyder på att Tor och Freja skulle ha haft ett 

kärleksförhållande. Om det är mycket som är lika mellan Freyja och Freja, så är detta 

förhållande raka motsatsen. Hildebrandt säger själv att hon tyckte det var självklart att 

Freja skulle ha ett kärleksförhållande med Tor. Han anses både som en stinslig, sturig, 

men ansvarfull och framförallt så beskrivs han som en som skyddade Valhall från 

jättarna och han utförde många storheter.54 Jag tolkar det som om hon vill föra ihop 

en av de mest kvinnliga, åtråvärda och starkaste gudinnan med en av de mest manliga, 

ståtligaste och ansvarsfullaste guden. 

 

I mytologin framställs Freyja som en kvinna som djupt sörjer sin man Od då han 

lämnat henne. Freyja tillbringar mycket tid till att gråta och leta efter honom. Hon 

framstår närmast som en kvinna inte hel utan sin man vid hennes sida. Hildebrandts 

Freja saknar också en man fast vid sin sida. Tor är nämligen gift med Siv och det 

kommer aldrig att bli Freja och han. Men jag fick bilden av att Freja ändå tog det här 

beskedet rakryggad och stark. Det berättas om att Freja också gråter över Tor och att 

hon många gånger saknar honom. Men som jag nyss sa, jag får en bild av att Freja är 

en kvinna som accepterar sitt öde och går vidare. Freja behöver ingen man vid hennes 

sida. Möjligt att man nu vet mer om Freyjas kärleksförhållande hos Hildebrandt än i 

                                                 
54 Hildebrandt Johanne, Freja – sagan om Valhalla, sidan 381 
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mytologin. Men så har också Hildebrandt rätten att göra en mer detaljfull berättelse då 

hon faktiskt bara skriver en roman i syfte för att underhålla. 
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4. IÐUNN 

4.1 Yttre attribut 

Om Freyja är en gudinna stor och i stor utsträckning omtalad är Iðunn desto svårare 

att kartlägga. Många forskare, bland annat Näsström och Davidson menar på att Iðunn 

är en väldigt passiv gudinna och att hon på något sätt inte passar in i mytologin.55 Jag 

har inte funnit någonstans i den litteratur jag använt mig av något som beskriver hur 

Iðunn skulle kunna ha sett ut. Däremot ger hennes äpplen, som skänker henne och de 

andra gudarna evig ungdom, och Lokes anklaga om att hon legat samman med många 

män en bild av att hon var en skön gudinna att titta på. Det här beskyller Loke Iðunn 

för i Loketrätan: 
    ”Tig du, Idun 

    Av alla kvinnor 

    Jag menar dig mangalnast vara, 

    Sen du lade dina armar, 

    Lysande tvagna, 

    Kring din broders baneman”.56

 

Hultkrantz menar på att Iðunn skulle ha varit en kärleksgudinna.57 Och det tordes 

rimligt att en kärleksgudinna också är vacker anser han. Onsell är den enda som 

faktiskt beskriver Iðunn med adjektiv. Hon beskriver hennes med ögon djupa och 

klara, evig ungdom och med en röst som lockar som bäckens sorl, ”den skänker frid 

likt stillheten efter åskans upphörande, eller den som följer vinterstormens larm”.58

 

Jag nämnde nyss Iðunns äpplen, och det är utan tvekan hennes starkaste 

igenkänningstecken. De gånger Iðunn beskrivs i mytologin är majoriteten i samband 

med hennes äpplen. Vilken roll äppelväktaren Iðunn har kommer jag att gå närmre in 

på i framförandet av hennes egenskaper. Hildebrandt har anammat berättelsen om 

Iðunns äpplen och i hennes böcker är Idun den enda som kan vårda äppelträden så att 

de bär frisk frukt. ”Idun lutade huvudet mot den skrovliga trädstammen och såg 

belåtet ut över äppellunden. […] Lunden var Iduns ansvar, hon kände varje knotig 

                                                 
55 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 170. Jmf. Davidson H R Ellis, 

Nordens gudar och myter, sidan 164  
56 Poetiska Eddan, Loketrätan 17, sidan 88 
57 Hultkrantz Åke, Vem är vem i nordisk mytologi, sidan 55 
58 Onsell Birgitta, Jordens moder i Norden, sidan 147 

 22



gren lika väl som sin egen kropp”.59 Dock har Iduns äpplen ingen större betydelse än 

att människorna i Alfheim tycker de är goda och äter dem som vanliga äpplen. 

 

I Hildebrandts trilogi berättas det att Idun brås på sin far, Tor. Hon har ärvt hans 

eldröda hår och hans klarblå ögon. Idun anses bland asarna vara en väldigt vacker 

flicka. ”Karlarna tystnade en efter en. De stirrade på henne med beundran”.60 De var 

inte bara karlarna som hänfördes utav hennes skönhet utan även asynjan Nanna 

uttryckte det som att Idun var grann som guld. Om hon ansågs som vacker hos asarna 

på Idunvallen var det sämre när Idun bodde i Alfheim. Bland vanerna, vilka Idun 

växte upp hos, är de sed att ligga samman med olika män under höst- och vårbloten. 

Men bloten tedde sig inte så för Idun. ”Varje höst och vår stod hon ensam vid 

blotfesterna i sin vackraste klänning. Inte ens de gamla och fula ville ha henne”.61 

Synen på Iduns skönhet varierar alltså kraftigt mellan asar och vaner. 

 

4.2 Egenskaper 

Som sagt är äpplena Iðunns starkaste attribut. Hultkrantz och Ström menar på att 

Iðunns funktion som väktare av ungdomens äpplen gör att hon kan klassas som en 

fruktbarhetsgudinna. Ström skriver: ”I sin funktion av denna frukts värdinna framstår 

Idun som en av de nordiska fruktbarhetsgudinnorna eller som en av denna gudinnas 

hypostaser”.62 Utan Iðunns omvårdnad av äpplena blir alla gudar gamla och de 

kommer att falla i ålderdom.63 Den absolut mest kända berättelsen om Iðunn är den 

som Snorre skrivit ner när Loke, som hamnat i knipa, hjälper jätten Tjatse att röva 

bord henne. Berättelsen finns att ta del av i Skaldskapens språk i Snorres Edda. Tjatse 

tvingar Loke att hjälpa honom att stjäla Iðunn ifrån asarna. När hon försvinner med 

äpplena blir gudarna gamla och grå. Gudarna blir oroliga och med hjälp av Frigg som 

kan se allting tar de reda på att Iðunn hålls fången hos Tjatse. De hotar Loke till livet 

om han inte för henne åter. Med hjälp av Freyjas falkhamn flyger han till jättarnas 

värld och förvandlar Iðunn till en nöt som han tar i klorna och flyger hem. Tjatse 

upptäcker vad som sker och tar upp jakten på Loke i skepnaden av en örn. Asarna 
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handlar snabbt och Tjatse faller tillslut ner död och Iðunn är åter igen säker bland 

asarna. Som berättelsen förtäljer så har Iðunn onekligen en betydande roll i Asgård. 

 

Elementet med Iduns äpplen finns representerad i Hildebrandts bok, men långt ifrån 

med samma tyngd som i mytologin. Att det skulle finnas ett moment i boken där Idun 

blir bortrövad med våld saknas, men det saknas inte anledningar till att försöka snärja 

henne. Idun har högättat blod på båda sidorna och hon står över de flesta i rang. 

Många hade tjänat på att ta Idun som hustru. Det blir tillslut asen Brage som lyckas 

snärja henne. ”Men jag kan inte, min mor kommer aldrig tillåta det, sa Idun förtvivlat. 

– Säg inget till din mor, följ med oss i lönndom (säger Brage)”. Idun följer till visso 

med frivilligt, men det är efter Brages lentungade tal om ett bättre liv med asarna. 

 

Bakom bortrövandet/förtalet av Iðunn står Loke, mer eller mindre, båda gångerna. 

Lokes inblandning i bortrövandet av Iðunn börjar med att han tjivas med jätten Tjatse, 

men blir tillfånga tagen av honom. Så här skriver Snorre att situationen där idén om 

Iðunn skall rövas bort föds: ”Han ropar och ber örnen (Tjatse) innerligt om fred, men 

den säger att Loke aldrig skall bli fri om han inte svär att han skall föra ut Idun ur 

Asgård med hennes äpplen”.64 Hildebrandt använder sig också av Loke som skurk, 

dock har han inte en lika självklar och framtränande roll som Snorres Loke. När Idun 

tvekar inför giftermålet med Brage och flykten till Idunvallen är det Loke som ger 

henne en starkdryck och med hans tal övertalar henne att följa med honom och de 

andra asarna hem. 

 

Så även om det tar olika skepnader finns Iðunns bortförande med i både mytologin 

och hos Hildebrandt. I mytologin kommer Iðunn hem igen, och det gör hon även i 

romanen. Men där är det asarna, alltså de hon snärjdes av, som frivilligt för 

Hildebrandts Idun tillbaka till Alfheim. Motivet för bortförandet skiljer sig också åt. 

Hildebrandts asar ville genom att Idun gifter sig med Brage försäkra sig om Alfheims 

bistånd i kriget mot Gorm. Vad Tjatse har för motiv med bortförande av Iðunn 

framkommer aldrig i berättelsen. Men det är inte en omöjlighet att jätten trånade efter 

Iðunn. Dels betyder hennes namn ”den alltid älskade” och att jättar ville ha 

gudinnorna som hustrur var ingen ovanlighet enligt Näsström. De var ett ständigt hot 
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mot asagudinnorna, däremot säger hon att det var helt okej för en asagud att ta en 

jättinna till hustru.65

 

Vidare anser både Ström och Hultkrantz att Iðunn inte bara kan klassas som 

fruktbarhetsgudinna, utan även kärleksgudinna.66 De pekar då främst på, vad som 

tidigare nämnts, vad Loke anklagar Iðunn för vid Ägers gästabud i Loketrätan. Där 

framställs hon som ”gudarnas älskarinna” och en gudinna som legat samman med fler 

än dem flesta. Ström menar att en gudinna som bär egenskaper som förkroppsligad 

ungdom, fruktbarhet, kärlek och erotisk åtrå inte kan vara något annat än en 

kärleksgudinna. Han drar också paralleller till hennes namn som betyder ”den mycket 

älskade”. ”En tolkning av namnet Idun går ut på att det utgör en sammansättning av 

verbet unna ”älskade” med det förstärkande prefixet Ið-, dvs. ”den mycket älskade”.67

 

Detta är en bild som är väldigt svår att se i Hildebrandts Idun. Hon beskrivs 

visserligen som väldigt fager och vacker utav asarna, men någon sexualitet utstrålar 

hon verkligen inte. Snarare tvärt om. Som i föregående kapitel nämnde jag att Idun 

inte rördes av någon man under hela hennes tid i Alfheim, detta trots att sex är en 

vanlig förekomma, och en naturlig del av höst- och vårbloten. Iduns erfarenheter av 

sex är faktiskt riktigt hemska då de enda två gångerna hon legat samman med en man 

skedde det genom våldtäkt. Den ena gången av asen och fosterbrodern Ull ”Han 

kastade henne på marken, slet tag i hennes ben, bröt dem åt varsitt håll”.68 Andra 

gången våldförde sig hennes make Brage sig på henne ”Hon låg helt stilla, förmådde 

inte röra sg. Så tvingade han sig in i henne med en svordom.”69

 

Hildebrands Idun är en mycket försiktig, godtrogen och, som hon ofta beskrivs, en 

strykrädd flicka. Hon längtar desperat efter bekräftande från hennes mor och 

överprästinna Freja. Idun är oseende och har inte förmågan att prata med Gudinnan, 

vilket är en stor besvikelse för Freja som hade väntat sig en stor dotter. När Idun 

syster Hnoss dör, lägger Freja över skulden på Idun vilket gör att relationen mellan 

mor och dotter blir mycket spänd. Idun är i hög grad undfallande hennes mor. Men ju 
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längre historien går desto mer inser Freja att hon måste knyta de band hon brutit med 

Idun. Relationen börjar åter igen att bära hopp, men Idun är boken igenom försiktig 

och vill vara alla till lags. Hennes make Brage slår henne ofta och trots att hon är 

höggravid tvingas hon att sköta om både hus och svärfamiljen. Men Idun finner sig i 

detta, ända tills den dagen hennes liv är hotat av Brage. I det stora hela kan man säga 

att Idun känns som en flicka med väldigt dåligt självförtroende och en som konstant 

söker bekräftelse. De enda gånger hon verkligen verkar vara stark i sig själv är de 

gånger hon få passa de små barnen. 

 

Idun är väldigt omtyckt av dem som känner henne, och hon har inga egentliga 

ovänner. Hon har en väldigt stark moderlig sida, dels genom att hon har väldigt god 

han om barn. Som drottning Alfhild säger till Idun: ”Se här. Den enda som kan tämja 

mina yngsta”.70 Men framför allt genom hennes egen längtan till ett eget barn och 

omvårdnaden av hennes lillasyster Hnoss. ”Trots att hon (Idun) bara var tre år äldre 

hade hon tagit sig an Hnoss som om hon vore hennes mor”.71 Systerns död tog hårt på 

Idun och framförallt på relationen mellan henne och Freja. 

 

4.3 Släkt 

Iðunn är i mytologin som sagt en väldigt anonym gudinna. Det står mest skrivet om 

hennes äpplen och hennes bortrövande. Vad som berättas om vart hon kommer ifrån 

och vilka hon kallar släkt finns det smått skrivet om. Snorre kallar henne i hans Edda 

för en av asynjorna. Vilket i alla fall pekar på att hon härstammar från asarna. I och 

för sig beskriver Snorre även Freyja som en asynja, detta trots att hon är född hos 

vaner. Freyja blev tagen som gisslan i det stora kriget mellan asar och vaner och blev 

efter det betraktad som asynja. Nu finns det emellertid inget som pekar på att Idun 

blev överförd från vaner till asarna så att hon är asynja ter sig troligt. I Ynglingasagan 

i Nordiska kungasagor står det att läsa om vilka asahövdingen tog som gisslan: ”Oden 

gjorde Njord och Frey till blotgodar och de blev diar hos asarna. Freyja var Njords 

dotter. Hon var blotgydja”.72
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Man vet genom den Poetiska Eddan att Iðunn både beskrivs ha bror och barn. Loke 

anklagar Iðunn för att hon legat samman med hennes brors mördare. Men något mer 

om denne brodern förtäljer inte berättelsen. Det är också i Loketrätan det står att läsa 

om Iðunns och Brages barn. 
    ”Jag beder dig, Brage, 

    vid barnen våra, 

    egna och upptagna, 

    att till Loke du ej talar 

    lastande ord 

    här i Ägers hall”.73

 

Brage är son till Oden enligt Snorre i Skaldskapens språk, vilket gör Oden till Iðunns 

svärfar. Ohlmarks menar dock på att det är Iðunn som är Odens och Friggs barn och 

faktiskt är helsyskon med Balder.74 Och som det står i versen i kapitlet om Iðunn yttre 

attribut så dör Iðunns bror, och mycket riktigt står också Balder för ett av den 

fornskandinaviska religionens mest omtalade mord. ”Höder tog misteln och sköt mot 

Balder efter Lokes anvisning. Skottet gick rätt igenom och han föll död till marken, 

och det var den största olycka någon har vållat bland gudar och människor”.75

 

Hos Hildebrandt får vi ett mycket mer detaljerat släktträd. Idun är dotter till Freja och 

Tor. Hennes morföräldrar är drottning Åse och alfaprästen Njord. Iduns moster är 

Gefjyn, morbror är Frej och hennes syster är Hnoss. Iduns för även släkten vidare när 

hon föder Saga, dock blir förlossningen svår och Hel kommer och hämtar Idun till 

dödsriket. 

 

Iduns farföräldrar är den stora asahövdingen Oden och Jorunn, vilket gör Balder till 

Iduns farbror. Siv blir även Iduns styvmor när hon rymmer till Idunvallen, där hon då 

också får ett antal olika styv- och fostersyskon, där ibland Ull. Med andra ord rinner 

det högättat blod i Idun då hon är dotterdotter till vanernas drottning Åse och till 

asarnas hövding Oden. Trots denna höga ställning får inte Idun den aktning hon borde 

ha. Kanske delvis på grund av hennes undfallenhet och ovilja att vara andra till 

besvär. 
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4.4 Relationer 

Många karaktärer i Idun – sagan från Valhalla tjänar på att stå sig väl med Idun och 

för all del försöka blir hennes make. Drottning Alfhild försöker få hennes son, Bolde, 

att snärja Idun så att Alfhild stärker sitt rike. Även hennes far Tor, använder Brage för 

att försäkra sig om Frejas bistånd i ett närmande krig. Till slut är det Brage som 

”vinner” Idun och hon förbinder, genom giftermål, asar och vaner. En relation Idun 

trodde byggdes på kärlek, men som egentligen var ett sätt att försäkra asarnas framtid. 

 

Brage står som make till Iðunn både i mytologin och i de skönlitterära böckerna. I 

båda fallen beskrivs han som en väldigt skön as med ett ljuvt tal. I Snorres Edda står 

det skrivet om Brage: ”Han är berömd för sin klokhet och allra mest för sin talekonst 

och ordskicklighet. […] Hans hustru är Idun”.76 Det står dock inget om hur den 

relationen var. Hos Hildebrandt spårar Brage ur efter han fått veta om våldtäkten på 

Idun. Han misshandlar henne och ställer orimliga krav på den gravida Idun. Hon flyr 

och hittas av Ull och Tor som förbjuder Brage att någonsin komma Idun nära igen. 

 

Den Idun Hildebrandt skapat får ett barn, men det är inte hennes makes barn, utan hon 

blev gravid när Ull våldförde sig på henne. Ett barn mellan Idun och Ull är nämligen 

ett barn många har väntat på. Ull är son till den stora vanen Frej, och Idun till hans 

syster Freja och ett barn mellan Ull och Idun skulle ge ett barn med renaste och 

finaste vanablod. Ett sådant barn skulle vara väldigt vikigt för att binda vanerna då de 

för stunden av våldtäkten var ett väldigt splittrat folk. Ull drivs på av andarna och han 

skäms mycket över sitt dåd och kommer att vara både Idun och Saga mycket 

beskyddande. De två kvinnorna förlåter också Ull för vad han drevs att göra. Saga 

kom alltså inte till som ett kärleksbarn, utan mer ett sätt att försäkra sig om fred och 

sammanhållning. Inte desto mindre älskar både Idun och Ulle deras dotter högt. 

 

4.5 Sammanfattning 

Idun är den av de tre kvinnorna ur Hildebrandts böcker som är den mest passiva och 

försiktiga av dem. Hon är till skillnad från hennes mor, en väldigt osjälvständig 

människa som ständigt jobbar för att bli omtyckt i andras ögon. Hon är den 
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ensamstående mamman som sliter för att passa in i ramarna och göra sin del för 

samhället. 

 

Det går inte ta miste på att Hildebrandt har använt Iðunn som modell för hennes Idun. 

Likheterna är uppenbara, men skillnaderna är också stora. Både Freja och Saga är två 

gestalter som är självständiga, frigjorda och tar för sig av vad de vill ha utav livet. De 

gånger Idun ställer sig upp för att göra sin röst hörd är få och hon har i baktanken att 

glädja sin mor med hennes beslut. Mytologins Iðunn är, som det verkar, en kvinna 

som hade ett välutvecklat socialt nät, var omtyckt av många och dessutom gärna 

delade säng med många män. En bild som inte alls stämmer överens med 

Hildebrandts. Nu var inte Idun illa omtyckte, men det var heller inget speciellt med 

henne som gjorde henne extra omtyckt. Förutom bland barnen. 

 

Jag ser en väldigt öm och kärleksfull mor i Idun och speciellt i relation till hennes 

syster, Hnoss och hennes dotter, Saga. Det är också den bristande relationen till 

hennes egen mor som tynger henne allra mest. Vid hennes sida har hon varken en god 

och trogen man eller en egen gård att luta sig mot. Dessutom står hon ensam i en 

främmande stam hon aldrig bekantat sig med tidigare. För att översätta henne till 

dagens samhälle ser jag Idun som en ensamstående mor, som gifter sig och flyttar till 

en ny man, i hopp om att hon gör rätt för sitt barn. Hennes egna drömmar ställer hon 

åt sidan och lever istället sitt liv genom sitt barn och dess välgång. 

 

Enligt Loketrätan i den Poetiska Eddan så har även mytologins Iðunn barn, då med 

maken Brage. Men det är inte samma moderlighet som utspelas som exempelvis finns 

hos Frigg när hon sörjer sin son Balder. När Frigg fått dödsbudet om hennes son 

frågade hon: ”… vem av asarna som ville ha all hennes kärlek och ynnest och var 

villig att rida på Helväg för att söka upp Balder och erbjuda Hel lösen om hon lät 

honom komma hem till Asgård”.77

 

                                                 
77 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 81 

 29



5. SÁGA 

5.1 Yttre attribut 

Hildebrandts Saga är en ung kvinna som beskrivs som skön. ”Var hälsade, sköna 

Saga”78 hälsar folket i Valhalla när hon kommer gående. Men på vilket sätt hon är 

skön nämns knappt något. Egentligen nämns det bara att Saga har ett stort svallande 

rödbrunt hår, resten lämnar Hildebrandt åt läsarens fantasi. 

 

Hennes yttre attribut är än mer lämnade åt fantasin i mytologin. Över huvudtaget är 

Sága en gudinna det står väldigt litet skrivet om. Inget står att finna om hennes 

utseende och några speciella föremål verkar inte finnas just kopplad till Sága. Dock 

finns det en berättelse i den Poetiska Eddan om Oden och Sága: 
    ”Söckvabäck heter den fjärde, 

    men däröver svala 

    böljor brusa fram; 

    Oden och Saga 

    I all tid där dricka 

    glada ur kärl av guld.”79

 

Här kan man se guldbägaren som ett igenkänningstecken till Sága. Lika så hennes 

boning Sökkvabäck, som Snorre beskriver i hans Edda som ett resligt hem.80

 

Sökkvabäck nämns även i Hildebrandts bok om Saga. Men där inte som en hemvist 

utan som en faktisk bäck som Saga besöker. Saga bor istället i Frejas rike Valhalla, 

där hon i egenskap av Frejas dotter en gång skall ta över hennes rike. Saga blir så 

småningom drottning över Valhalla och i egenskap av vanernas drottning blir hon 

även ägare av svärdet Sigil som gått genom generation till generation. 

 

5.2 Egenskaper 

Enoksen säger att Ságas namn visar på att hon var en gudinna som hade egenskaper 

som vishet och kunskapen att kunna skåda in i framtiden. Ofta översätter man namnet 

med ”skåderskan, den som ser in i framtiden”, eller ”den visa”.81 Näsström säger att 

man via namnet kan tolka Sága som en mycket vis gudinna, en vishet som innebär en 
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övernaturlig vetskap.82 Onsell beskriver Ságas egenskaper på liknande sätt. ”Saga står 

lyssnande nära intill, sierskan, diktningens glömda gudinna”.83 Senare i hennes bok 

Jordens moder i Norden beskriver hon Sága som ”ordgiverskan, den visa, den 

kloka”.84

 

Även Hildebrandt tar fasta på den här delen av Sága och det skriver hon även i hennes 

efterord i boken Saga från Valhalla.” 

  ”I den fornnordiska mytologin var Saga den gudinna som visste och kunde 

   allt. Hennes namn betyder ”den seende” och hin var historiens och skalde- 

konstens gudinna. Därför var det självklart att hon skulle avsluta denna 

trilogi.”85

 

Känner man till bakgrunden och Ságas betydelse är det lätt att hitta likheter mellan 

henne och Hildebrandts Saga. ”När Erce valde henne till prästinna hade hon kallat 

Saga för bevarerskan […] Nu visste hon (Saga) vad som måste göras. – Lyssna på 

min berättelse om forna stordåd, ropade hon och ställde sig mitt i gläntan.”86

 

Som nyss nämnt så är Saga Erces prästinna och hon beskrivs som ”bevarerskan”. 

Saga framstår som en väldigt mild och klok kvinna i boken. Hon vill inte göra orätt 

och hon är mån om sitt folk. En av vanerna beskriver Saga som en kvinna med ett 

mycket varm hjärta. Saga gör en väldig utveckling i boken då hon först framstår som 

lite för snäll för sitt eget bästa. Av god vilja låter hon sig hunsas runt lite. ”Du är en 

god kvinna, Saga, för god för denna värld”.87 I slutet av boken bryter ett krig ut och 

Saga utvecklas till en väldigt ansvarstagande och skyddande kvinna av sitt folk. En 

effekt av kriget är att Saga axlar hennes mormors mors roll och bli drottning över 

vanerna och hon är en drottning som står fast vid sitt folk när de hotas av undergång. 

”Detta är mitt rike, min gård, mitt arv. Här tänker jag stanna”.88 Hildebrandt låter 

också läsaren förstå att Saga sitter på förmågan att kunna se in i framtiden. ”Saga slöt 

ögonen och drog ett djupt andetag. Bilderna vällde fram i huvudet”.89
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5.3 Släkt och relationer 

Sága är i mytologin en väldigt anonym och opersonlig gudinna. Inget står det skrivet 

om hennes familj och mycket litet om hennes släkt. Snorre beskriver Sága som en 

gudinna från asarnas ätt. Vidare skriver Ström att Snorre beskriver henne som en av 

de asynjor, som enligt honom, bildar ett slags hov kring Frigg.90

 

Hos Hildebrandt är hennes släkt väl kartlagd och högättat blod har hon både från 

hennes mors och fars sida. Hennes mor är Idun, dotter till Freja, och hennes far är Ull, 

son till Frej. Freja och Frej var något av de största och mäktigaste vaner och 

människor som fanns. Saga är barnbarns barn till den stora drottningen Åse och den 

stora asahövdingen Oden, vilket gör Tor till hennes morfar. Saga har inga syskon då 

hon var den förstfödde och Idun dog i samband med hennes födsel. 

 

I mytologin finns ingen make beskriven till Sága, men i romanen har hon en nära 

relation med Balders son Forsete och Hildebrant skriver också om ett barn de två 

väntar tillsammans. 

 

Hultkrantz påpekar att Snorre framställer Sága som en fristående gudinna91, men han 

och andra med honom, bland annat Näsström, menar på att det finns en möjlighet att 

Sága är den samma som Frigg. Näsström pekar bland annat på namnet Ságas 

betydelse. ”Den som ser in i framtiden” är ett namn som mycket väl skulle kunna 

passa in på Frigg.92 I Sången om Vavtrudner i Snorres Edda få man höra Oden be 

Frigg om hjälp att skåda in i en resa han tänker göra.93 Vidare pekar Näsström på 

gudinnornas boningar som en sammanlänkning. ”I Sökkvabäck dricker han (Oden) ur 

guldskålar med Sága ”den seende”, vilket troligen är ett annat namn på Frigg, vars 

hem också heter Fensalar, ”husen i träsket”.94 Som en tredje punkt tar Näsström upp 

relationen med Oden. Både Sága och Frigg har en, vad det verkar som, nära kontakt 

med honom. Frigg då hon både enligt den Prosaiska Eddan och den Poetiska Eddan 

står som Odens fru, och Sága genom att hon har en daglig kontakt med den store 

asahövdingen. 

                                                 
90 Ström Folke, Nordisk hedendom, sidan 191 
91 Hultkrantz Åke, Vem är vem i nordisk mytologi, sidan 79 
92 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion – en grundbok, sidan 174 
93 Eddan, Sången om Vavtrundner 1-4, sidan 41 
94 Näsström Britt-Mari, Fornskandinavisk religion, sidan 32 

 32



5.4 Sammanfattning 

Som i de övriga sammanfattningarna så finns det även här likheter och skillnader. Den 

mest uppenbara likheten, enligt mig, är den att Sága, både i mytologin och 

Hildebrandts böcker beskrivs som bevararen och hon som vet allting. Hildebrandt ger 

Saga en väldigt stark roll där hon både är handlingskraftig och betydande för folket. 

Men i mytologin försvinner nästan Sága helt. Trots att hon sitter på egenskapen om att 

hon ser och vet allting. En sådan egenskap borde, enligt mig, göra Sága till en mycket 

större gudinna i mytologin än vad hon egentligen är. Vilket jag också tog upp i texten 

ovan i stycket där jag framförde exempelvis Näsströms tankar om att Sága möjligtvis 

kan vara samma gudinna som Frigg. Frigg är den högsta av alla gudinnor95 och vore 

Sága en synonym för Frigg gör det Ságas egenskaper mer rättvist. 

 

Åter igen möts vi av en stark och klok kvinnogestalt i Hildebrandts bok. Jag uppfattar 

Saga som en kvinna som vet väldigt mycket om framtiden och som med godhjärtad 

list försöker förbereda hennes folk på vad som komma skall. Hildebrandts trilogi 

slutar med att Gudinnan överger folket och istället träder den manliga krigsguden 

Tiwatz in på scenen. Det som en gång var ett matriarkaliskt samhälle föll i händerna 

för patriarkatet. Men Hildebrandts sista mening i boken låter oss förstå att Saga vet att 

Gudinnan åter igen skall styra. ”En dag kommer Gudinnan att återvända, sa Saga och 

nickade belåtet. Måtte världen vara redo för henne då”.96

 

Hildebrandt själv säger att hon gärna ville skriva historien, som om det vore 

kvinnorna som hade skrivit den. Och hon fann den nordiska mytologin alldeles 

ypperlig för detta ändamål. ”Att använda vår fornnordiska mytologi var givet 

eftersom den är så fascinerade och fylld med många kvinnliga förebilder, olika 

arketyper, inte bara en stark kvinna utan många”.97 Och den starka kvinnan märks väl 

i Sagas roll. En stark ledande kvinna som inte låter sig hunsas av männen när det väl 

gäller. Även om hennes liv började med förbund och förtryck, kämpar sig Saga förbi 

de hindren och axlar det ansvar som ligger på henne med bravur. Hinner finner stor 

respekt av hennes folk genom hennes beslutsamhet, godhet, visdom och kämparglöd. 

 

                                                 
95 Sturluson. Snorri, Snorres Edda, sidan 60 
96 Hildebrandt Johanne, Saga från Valhalla, sidan 371 
97 Hildebrandt Johanne, Saga från Valhalla, sidan 374 
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En stor skillnad är Ságas relation till Oden. I mytologin är just relationen till honom 

det Sága är omskriven för. Man skulle då kunna tänka sig att detta speglas i 

Hildebrandts bok, men inget finns nämnt om detta. Den enda relation, eller snarare 

koppling, till Oden Saga har är den att det är hennes morfars far. Och om honom 

nämns i Saga från Valhalla näst intill inget. Saga bygger sin storhet på hennes mors 

sida. Åter igen är det kvinnan som står i fokus, detta trots att Oden beskrivs som en av 

de största i de tidigare böckerna. 

 

Även om vissa saker går igen i båda föreställningarna om Sága, är hon hos 

Hildebrandt mer nyanserad, detaljerad och större. Vilket i och för sig inte är så 

konstigt då hon är väldigt anonym och färglös i mytologin. Man kan ju då fråga sig 

om inte Hildebrandt skulle ha valt en mer framträdande gudinna som huvudperson i 

hennes sista roman om Valhalla. Mytologins Frigg hade även kunnat stå som modell 

för Hildebrandts Saga. Hon har, som jag tidigare nämnt, storheten och hon har även 

förmågan att se in i framtiden.98 Men som hon själv sa, och som jag skrev i kapitlet 

om Ságas egenskaper, så föll hon för betydelsen ”den seende” och för Ságas roll som 

den som berättar. Hildebrandt tyckte att det var självklart att en sådan karaktär skulle 

få avsluta hennes trilogi. En som kunde bevara och berätta sagan om och om igen. 

 

                                                 
98 Eddan, Sången om Vavtrudner, sidan 41 
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6. DISKUSSION 

Hildebrandt har använt sig av tre kvinnogestalter som huvudpersoner I hennes trilogi. 

I fallet med Freja och Saga är det uppenbart att det rör sig om två väldigt framstående 

och starka kvinnoroller. Dessutom är de framgångsrika i områden som krig och 

styrande roller i samhället. Roller som i dagens samhälle ses som typiskt manliga. I 

fallet med Idun ser man en kvinna som böjer sig för allas vilja och framstår i 

jämförelse med de andra två, nyss nämnda kvinnorna, som svag. 

 

Iduns roll är inte alls i samma styrka som de andra två, men det betyder inte att hon 

inte för någon kamp. För mig är hennes kamp den att få hennes mors kärlek och 

respekt, samt den att själv få barn så att hon kan få bli den mamma hon så hett längtat 

efter. Den kamp hon för är inte lika offentlig och rör till stor del bara henne själv, men 

det är för den sakens skull inte en mindre kamp. Idun sätter hennes egen lycka åt 

sidan för att blidka hennes mor. Hildebrandt har onekligen lagt fokus på Iduns 

moderliga komplex och förhoppningar. Hon har själv sagt att hon velat skriva denna 

trilogi för att skriva den ur det kvinnliga perspektivet och hon har valt den nordiska 

mytologin som grund för att den är full av så många starka kvinnogestalter. För mig 

blir det därför oförståeligt varför hon då har valt att skala av Iðunns starka attribut och 

istället skapa en mycket blekare och svagare Idun. Hon blir både våldtagen, 

misshandlad och av många inte behandlad med den vördnad hon borde ha fått. Till 

skillnad från Freja och Saga som har kontroll över sin egen sexualitet och kropp är 

Iduns istället nersvärtad och allt annat än något eget. 

 

Hildebrandt tar bort den del av Iðunn som mytologin beskiver som kärleksgudinna 

och ”den alltid älskade”. Men varför gör hon nu det om hon vill skriva om starka 

kvinnor, varför gör hon om en stark Iðunn till en svagare Idun? Kan det vara så att 

Hildebrandt vill förstärka Iduns relation till moderna och som mor själv. Nästan allt 

som skrivs om Idun handlar om antingen henne omhändertagande av systern, viljan 

om ett eget barn eller relationen med modern. Hade Idun levt idag hade jag sett henne 

som en kvinna som kommer från ett hem med trasslig relation med modern och en 

frånvarande far. Hon rymmer hemifrån med första man som vill ha henne i hopp om 

att ställa livet till rätta. Hon kommer till en helt ny stad och blir utan några riktiga 

vänner. Hon blir våldtagen och hennes man börjar misshandla henne. Genom 

våldtäkten blir hon gravid, men tvingas ändå av hennes man och svärmor att arbeta 
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hårt. Hon gör allt för att hålla sig och barnet vid liv och tvingas rymma ännu en gång. 

Hennes skador är dock så svåra att hon dör vid förlossningen. En historia som tyvärr 

förekommer lite då och då i samhället. Iduns kamp är sannerligen hård, men hon gör 

allt för att kunna fullfölja det kvinnligaste man kan göra – föda barn. 

 

Kan det vara så att Idun framställs på detta sätt för att Hildebrandt inte ser den ”starka 

kvinnan” enbart i en kvinna som är pådrivande, stark bland män, självständigt etc.? 

Den moderliga egenskapen är ju faktiskt något som bör ses som kvinnligt framför allt 

annat. 

Men vill Hildebrandt belysa den moderliga sidan hade det, enligt mig, varit ett bättre 

val att låta Frigg ta Iduns roll. Frigg anses i mytologin som en väldigt moderlig 

gudinna och sörjer djupt hennes son Balder när denne dör.99 Frigg anses dessutom, av 

Snorre, som den största av asynjor. Ett utmärkt val om man vill ha en stor, moderlig 

nordisk gudinna som grund för sin egen gestalt. 

 

Freja och Saga får stå för den mer kraftfulla och handlingskraftiga kvinnan, medan 

Idun får stå för den mer känslosamma och mjuka bilden av kvinnan. Att man intar en 

stark position behöver nödvändigtvis inte vara något som gör en människa speciellt 

kvinnlig. Snarare är det ett sätt att göra sig märkt på bland männen. Man kanske kan 

tänka sig att man kan se de tre kvinnorna som en helhet. Var och en tillför en del i 

något som skulle kunna ses som en idealkvinna? Frejas styrka och skönhet, Iduns 

moderskap och Sagas vishet. 

 

Att Hildebrandt använder sig av Freyja är fullt förståligt. Hon ses, tillsammans med 

Frigg, som den största gudinnan i fornskandinavisk mytologi. Hennes egenskaper gör 

henne rätt som en stark kvinnogestalt. Användningen av Sága i Hildebrandts skapande 

av Saga motiverar hon i hennes bok Saga från Valhalla. Hon berättar att Sága är 

sagornas och bevararens gudinna, Hildebrandt tyckte därför att det var självklart att 

hon skulle stå som förebild till hennes sista huvudperson. Sága är en anonym gudinna 

i mytologin, vilket gör att man inte riktigt kan säga något om hennes egenskaper. 

Dock så kan hennes relation till Oden skvallra om att hon inte tordes vara helt 

obetydlig. Hildebrandt kan egentligen tillskriva hennes Saga vilka egenskaper som 

                                                 
99 Sturluson Snorri, Snorres Edda, sidan 127 
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helt, och man kommer säkerligen inte finna mycket från som mytologin som varken 

stödjer eller stjälper hennes version. 

 

Böckerna är, enligt mig, väldigt medryckande och första gången jag läste dem gjorde 

jag det i ett streck. Jag blev fascinerad av det starka kvinnosamhället Hildebrandt 

målade fram och man fick någon romantiserad bild av hur det var att vara kvinna 

under forntiden. Antagligen såg det inte ut så här, Hildebrandt är enbart inspirerad av 

fornskandinavisk mytologi, böckerna är inga verklighetsskildringar. Kanske är det för 

att jag själv är kvinna som jag finner dessa böcker otroligt inspirerande. Böckerna har 

en feministisk touch, dels genom de starka kvinnogestalterna, men främst genom hur 

samhället är uppbyggt. Boken börjar med att samhället styrs av matriarkatet och 

kvinnan/Gudinnan står i världens mitt. Allt cirkulerar kring kvinnan och hon står över 

alla män, oavsett börd. Samhället förändras och männen tar efter hand över samhället 

styrande poster. Men Hildebrandt förklarar i slutet av trilogin att Gudinnan tillslut ska 

återvända. 

 

Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig av min uppsats. Jag har mest stött på 

likheter i jämförelse mellan rollerna, förutom paradoxen mellan Idun och de andra två 

huvudkaraktärerna. Även om boken är utspelad i forntiden så skulle den kunna 

översättas, utan några större svårigheter, till nutid. Intrigerna och liven är mänskliga 

och går genom tid till tid, den magiska delen kanske man skulle kunna byta ut mot 

dagens tekniska möjligheter. Att samhället styrs av en kvinnokraft är dock lite svårt 

att föreställa sig idag. Den starka kvinnan är i fokus i boken, och kanske är det därför 

som böckerna tilltalar mig. Man får en väldigt romantiserad bild av forntiden. Döden 

är ärofylld, lidandet ett måste, makt är rikedom och rikedom är makt. Och framför allt 

så kallar plikten, och plikten är en ära. Kanske var det så här på forntiden, kanske inte. 

Och den åtanken kanske man borde ha om man läser böckerna. Hildebrandt är 

inspirerad av fornnordisk mytologi, men skriver för att underhålla. 
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FRAMSIDA

SAMMANFATTNING


Uppsatsen är en jämförelse mellan vilket sätt författaren Johanne Hildebrandt har använts sig av den fornskandinaviska mytologin när hon skrivit hennes trilogi om Freja och Valhalla. Hon har använt flera karaktärer, myter och beskrivningar från bronsålder, Skandinaviens i allmänhet och Sveriges i synnerhet, och lagt dem som grund för hennes böcker. Hon väljer att vinkla boken ur ett feministiskt perspektiv och sätter stor fokus på matriarkatet. Ingen vet säkert hur samhällets struktur var uppbyggt för 2700 år sedan, och Hildebrandt såg sin chans att skriva den ur ett perspektiv där kvinnan och Gudinnan stod i centrum.

Hon har onekligen använt mycket från mytologin. Ju mer påläst man är om fornskandinavisk religion desto mer kopplingar märker man. Hildebrandt har på ett mer eller mindre framträdande sätt lagt in olika likheter och olikheter. Jag har valt att lägga fokus på de tre kvinnorna som bär namn åt de olika böckerna, Freja, Idun och Saga. Freja och Saga är de gudinnor som likar deras grundare, mytologins Freyja och Sága, mest. Fokus läggs på den starka kvinnan som klarar sig med hjälp av egen vilja och maskin. Hildebrandt har fokuserat på det passionerade och handlingskraftiga i dessa kvinnor. Idun, som har mytologins Iðunn som grundare, har däremot getts en svagare roll. Idun är undfallande och har en stor osäkerhet på sig själv. Hildebrandt väljer här att lägga fokus på Iduns moderlighet.

Karaktärerna i boken är lättare att översätta till dagens samhälle än hela den struktur samhället i Hildebrandts bok är uppbyggt på. Inget samhälle idag kretsar kring kvinnan vilket ter mer som ett önsketänkande från Hildebrandts sida. Böckernas syfta är trots allt skrivna för att underhålla.
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1. INLEDNING


1.1 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan den fornskandinaviska mytologin och Johanne Hildebrandts trilogi om Freja (Freja – sagan om Valhalla, Idun – sagan om Valhalla samt Saga från Valhalla). Jämförelsen kommer att gestalta sig så att jag valt att rikta in mig på de tre kvinnorna som ger namn åt böckerna, Freyja, Idun och Saga. Jag kommer att titta närmre på vilka delar av karaktärerna som Hildebrandt valt att ta bort eller valt att ha kvar. Hur skiljer sig hennes rollfigurer mot de gestalter som beskrivs i mytologin. Och i den mån jag kan försöka ge en möjlig förklaring till Hildebrandts val, och hur det kan spegla nutiden.

1.2 Metod


Den metod jag valt att använda mig av i mitt uppsatsskrivande är en käll- och litteraturstudie. Källor jag utgått ifrån i min studie är dels Snorri Sturlusons Eddan och Nordiska kungasagor, samt den Poetiska Eddan. Då jag varken kan isländska eller kan komma över några av originaltexterna så har jag fått nöja mig med översättningar och diverse tolkningar av texterna. Dessa texter är skrivna runt 1200-talet e.Kr, men det är fullt möjligt att några av dikterna redan uppkom under 800-1000-talen. Böckerna skrevs under tiden då kristendomen kommit in i Skandinavien och böckerna är lika så influerad av just den religionen. Men då andra betydligt mer kunniga människor använt dessa böcker som källor, anser jag att de duger åt mig också.

Jag har använt mig av desto mer sekundärlitteratur och då har jag dels utgått från de författare och böcker jag har i min kurslitteratur till religionsvetenskap c, författare jag fått tips om via personer kunniga i området, samt böcker jag själv ansett intressanta. En forskare jag använt mig mycket av är religionshistorikern Britt-Mari Näsström. Hon har figurerat i diverse radioprogram och ägnat flera år åt forskning inom bland annat fornskandinavisk mytologi. Jag har funnit mycket stort stöd i speciellt två av hennes böcker, Freyja – the great goddess of the north, samt Fornskandinavisk religion.

Nästan uteslutande har jag använt mig av böcker som är skrivna av erkända religionshistoriker. En person som inte är det är Birgitta Onsell, som jag medvetet har med för att hon titt som tätt ställer sig lite emot de andra författarnas, ofta väldigt gemensamma, syn på hur det kunde vara.

Självklart har jag också studerat Johanne Hildebrandts böcker Freja – sagan om Valhalla, Idun – Sagan om Valhalla och Saga från Valhalla.

När det gäller skriftliga källor om mytologin så är det svårt att hitta sådant som går tillbaka till den förkristna tiden. Man får betrakta Snorri Sturluson som en av de mer betydelsefulla författarna, men man ska komma ihåg att han skrev sina böcker på den tiden då Norden var kristet. Möjligheten att hans verk är onyanserade får man ta i beaktning, och likadant gäller för övriga författare. Som man brukar uttrycka det, vinnaren skriver historian. Och vinnaren i det här fallet är kristendomen. Andra män som skrivit texter betydelsefulla för att ta del av livet och gudabilderna i Skandinavien är den tyska historikern Adam av Bremen samt den romerska ämbetsmannen Tacitus. Dessa mäns verk kommer jag inte att fördjupa mig något i, men då många av mina sekundärkällors författare använt sig av dessa mäns texter tycker jag att de är värda att nämnas.

Mitt arbete med uppsatsen går till på det viset att jag först har vänt mig till texter och rena fakta studier. Jag har inte utgått från någon speciell teori före mitt arbete utan den har låtit sig formas under arbetes gång. Dock har teorierna varierat mellan skrivandets start och slut. Ju mer man läser desto mer finner man. Innan jag började med det här arbetet hade jag redan läst alla böcker i Hildebrandts trilogi om Freja. Redan då hade jag vissa funderingar, dock ingen utformad teori, om Hildebrandts version kunde stämma överens med det man själv kom ihåg om den fornnordiska mytologin. Hildebrandt har inte själv kommit på sin historia ur tomma intet utan har haft hjälp av diverse personer kunniga i områden boken berör. Vilket enligt min mening ökar hennes trovärdighet i hennes romaner. Men man ska också komma ihåg att hennes böcker också är just romaner med en handling som har fragment av hur det verkligen skulle kunna ha sett ut i norden för 2700 år sedan.

1.3 Disposition


Uppsatsen kommer att bestå av en kort presentation av Hildebrant och hennes tidigare verk. En kortare presentation av den aktuella trilogin kommer även att göra. Själva jämförelsen mellan karaktärerna kommer att vara upplagd på så sätt att jag främst riktar in mig på fyra huvudgrupper; yttre attribut, egenskaper, släkt och relationer. Vidare kommer ett kapitel om varför Hildebrandt har gjort dessa ändringar och hur de reflekterar nutiden.

Jag kommer under mitt arbete använda mig av olika stavningar för gudinnorna. Detta för att både underlätta för mig och för läsaren. Det kan lätt bli otydligheter och onödigt mycket förklaringar om vilken gestalt jag menar om jag använder samma stavning. Därför kommer jag att använda mig att Hildebrandts stavning när jag skriver om Hildebrandts figurer, alltså, Freja, Idun och Saga. När jag syftar på den mytologiska figuren kommer jag använda en äldre version av namnen, alltså, Freyja, Iðunn samt Sága. Den sistnämna stavningen kommer jag också använda när jag syfta på båda versionerna av figuren.

2. BAKGRUND


2.1 Johanne Hildebrandt


Johanne Hildebrandt är en författare och journalist, för tillfället verksam på Aftonbladet där hon är kolumnister
 samt bloggar om kriget i Irak.
 Hon har tidigare gett ut boken Blackout där hon skildrar kriget på Balkan. För just den boken fick Hildebrandt ta emot Guldspaden som är ett pris som delas ut av Föreningen Grävande Journalister.


Hennes senaste bok heter Fördömd, och åter igen blandar Hildebrandt in religiösa gestalter, denna gång gamla samiska tankegångar.

2.2 Trilogin


Hildebrandt har skildrat hur samhället skulle kunna ha sett ut på bronsåldern i Skandinavien för ungefär 2700 år sedan. Handlingen utspelar sig på den tiden då figurer som Oden, Tor, Freja, Idun ännu inte hade blivit gudar. Boken berättar om två folk – vaner och asar. Vanerna är ett folk som dyrkar gudinnan och där kvinnan står högst i kedjan. Högt uppe i hierarkin står drottningen som styr över det materiella och vida sidan av henne står prästinnan som håller kontakten mellan människorna och den stora gudinnan. Asarna där emot styrs av en krigslysten man där man dyrkar den storekrigsguden Tiwatz. Boken börjar med ett stort krig mellan vanerna och asarna, precis som mytologin säger. Hildebrandt försöker föra in så många element från mytologin som det är möjligt för att göra den än mer trovärdig. Hon försöker spegla hur det verkligen kan ha sett ut innan Freja hade blivit den stora gudinnan i Norden.

Hennes böcker har förvisso en uppdiktad story, men onekligen lutar hon sig mycket mot mytologin och har haft hjälp utifrån (bland annat av Helena Victor fil. dr i arkeologi) att göra böckerna så trovärdiga som möjligt. Vissa av hennes platser, exempelvis Alfheim och Valhall, har hon placerat på riktiga orter, båda två utanför Uppsala.

De tre böckerna är förvisso en trilogi, men kan utan problem läsas var för sig. Gemensamt är att man får följa Freja genom alla tre böcker. Från det att hon är en ung prästinna tills att hon tillslut dör och vandrar till efterlivet I varje bok ställs Freja mot nya katastrofer där hon med sin stora magiska kraft ofta står tämligen ensam för att besegra den. Ondskan står alltid Loke bakom, och han blir Frejas eviga fiende. Hennes eviga älskare och stöd är däremot Tor. Dock är deras kärlek förbjuden och de två får aldrig bli ett par. Kärlekshistorian är den röda tråden genom alla tre böcker och egentligen det enda som består. Den fösta boken slutar med att Freja föder Idun, vilket gör att det är hennes levnadsöde, jämte Frejas, läsaren få följa i den andra boken. Den andra boken slutar på samma sätt som den första, men det är Idun som föder Saga istället. Och samma mönster följer i den sista boken, att man få följa Sagas levnadsöde bredvid Frejas äventyr. Böckerna tar som sagt upp många kända element från mytologin. De kan utan problem läsas utan någon förkunskap, men har läsaren någorlunda kunskap om mytologin, tycker jag, att den blir mer läsvärd.

Vid Högskolan i Gävle har man tidigare granskat Freja – sagan om Valhalla, men då ur en matriarkalisk och patriarkalisk vinkel. Onekligen går kvinnorna hårt ut i början av trilogin där hela samhället styrs av Gudinnan, drottningar och överprästinnor. Under resans gång fallerar detta samhälle och, precis som i vår samtid, avslutas boken med ett patriarkatiskt samhälle.

3. FREYJA


3.1 Yttre attribut


Mycket är skrivet om Freyja, och många saker har sagts om henne. Jag kommer i det här kapitlet inte gå in på alla attribut hon har, och inte heller göra någon djupdykning på allting. Hos Hildebrant står mycket skrivet om Freja, och hon beskrivs från hennes barndom till hennes ålderdom som en väldigt vacker kvinna. När Oden får syn på henne utbrister han: ”Se här, den vackraste flickan i världen har kommit för att bli min hustru, log Oden och granskade lystert hennes kropp”.
 Hildebrandt låter läsaren förstå att många män åtrå Freja. Dock sägs det inte mycket om hennes utseende. Hon har vackert, långt, gyllene hår och på hennes armar slingrar sig ormtatueringar. I mytologin sägs det inte mer om hennes utseende. Näsström hänvisar till Sörletåten i Flatöboken där det står skrivet om Freyjas utseende, men det lämnar ändå mycket åt fantasin. ”Han såg en kvinna (Freyja) sitta på en pall i gläntan, hon var högrest och vacker att se på.”
 Näsström fortsätter citera ur Flatöboken där Oden beskriver att han älskade Freyja mycket och att han tyckte hon var den tidens vackraste kvinna.
 Lika som hos Hildebrandt säger mytologin att Freyja är djupt eftertraktad av andra män, och enligt Näsström, speciellt utav jättarna.

I Snorres Edda ger Snorre läsaren en kortfattad beskrivning vem Freyja är och vilka symboler som kan kopplas till henne:


”Hur skall man känneteckna Freja? Genom att kalla henne Njords dotter,


Frejs syster, Ods hustru, Hnoss mor, de stupades, Sessrumners, hankatternas



Och Brisingasmyckets ägare, vanagudinnan, vanadisen eller den gråtfagra



Gudinnan.”


Brisingasmycket är i allra högsta grad ett av Freyjas mer kända yttre attribut. Näsström beskriver Brisingasmycket, som är ett halsband, som Freyjas vackraste och med betydelsen ”eldsmycket”.
 Hultkrantz ger halsbandet översättningen ”dvärgarnas halsring” som syftar på halsbandets uppkomst. Ström skriver att Loke beskyller ”Freyja för grov kärlekshandel om ett smycke och i Sörletåten förvärvar hon ett kostbart, av dvärgar förfärdigat, halsband genom att låta dem njuta av hennes gunst var sin natt”.


Brisingasmycket, eller Brisingamen som Hildebrandt kallar halsbandet för, är en stor del av Idun – sagan om Valhalla. Hon får i uppdrag av Hel att skaffa henne detta smycke. På det sätt Freja skaffa fram Brisingamen är näst intill identiskt med det i mytologin. Fyra dvärgar smider henne smycket i utbyte att hon ligger samman med var och en, en gång.

Freyja står i mytologin också som ägare till vildsvinet Hildisvin, som enligt Näsström betyder ”stridssvinet”.
 Vidare säger hon att Freyja delade detta svin med hennes bror Freyj, och att djuret också gick under det mer kända namnet Gyllenborste.


Vidare säger Snorre att man även säger att ”gyllene tårar” är ett attribut till Freyja. Han berättar att Freyja gråter tårar av guld över sin bortresta man Od. Snorre kallar guld bland annat för ”Frejas gråt, […] eller Frejas ögons regn eller skur, …”
 Hildebrandt berör den här delen av Freja lite svagt. Freja och Tor hyser en stor kärlek för varandra. ”Sedan åkte Tor bort från Freja och nu gråter hon tårar av guld”.
 Grunden är den samma, att Freyja gråter tårar över den man hon älskar.


3.2 Egenskaper


Freyja är en av Skandinaviens största gudinnor, och onekligen Hildebrandts största stjärna i trilogin om Valhalla. Hon tillhör enligt Snorre det övre skicket av gudinnor och hon är absolut en av de fornskandinaviska gudinnor det diktas mest om, både i nutid och i dåtid. Ström skriver så här om Freyjas egenskaper: ”Hennes ambivalenta personlighet omspänner liv och död, kärlek och kamp, fruktbarhet och svart magi”.
 Hon är dessutom, enligt Hultkrantz, den gudinna som man dyrkade längst i Norden.
 Att hon betraktas som en stor och betydande gudinna kan man redan se i hennes namn. Namnet Freyja har nämligen betydelsen ”frun, härskarinnan”.
 Religionshistorikern, Näsström menar på att bakom detta namn kan ett annat namn ligga till grund, nämligen Nerthus som kan betraktas som självaste Moder jord.


Freyja är känd för att vara den främsta fruktbarhetsgudinnan. Vid hennes sida står den främsta fruktbarhetens gud, Freyj. Enligt Näsström så vet man inte så mycket om hur just kulten kring Freyja var, men hon hävdar att man tordes tro att den är liknande den som är kring Freyj. Näsström skriver att kulten kring Freyj ”verkade hänga samman med fruktbarheten och grödan …”.
 Speciella präster/prästinnor och hästblot var inte ovanliga. Man ska komma ihåg att det lilla som finns nedskrivet om denna kult är skrivet av kristna och därför måste ses med kritiska ögon. Näsström säger att Freyjs kult beskrevs som ”en primitiv form av religion eller som en orgie i sexuella förehavande och inte så sällan som bådadera”.
 Detta menar hon är anledningen till varför Freyja började sin ”karriär” efter religionskiftet i Norden med ett väldigt dåligt, lösaktigt och omdömeslöst rykte.

Att Freyja skulle vara en kvinna som ofta och gärna låg samman med män är inget som är taget ur luften eller bara är påhittat av forskare, redan Loke beskyllde Freyja för detta i Loketrätan.





”Tig du, Freja;






Dig till fullo jag känner;






du vanära visst icke saknar;






de asar och alfer,





som här inne äro,






ha alla dina älskare varit.”


Men för den saken skull var hon ingen gudinna som låg samman med män för deras njutning, utan helt och håller för hennes egna behov. I den Poetiska Eddan står det att läsa hur jätten Trym lägger händerna på Tor hammare, Mjölner. För att lösa ut Mjölner kräver Trym att få gifta sig med Freyja. Hon reagerar starkt på detta sätt:






”Vred vart då Freja






och fnyste av harm;






hela asasalen






under henne skalv,






och brisingasmycket






brast ifrån halsen:






’Den mangalnaste






månde jag vara,





om jag med dig åker






till jättarnas bygder.’”


Även hos Hildebrandt är Freja en kvinna som gärna ligger samman med många män. Sexualiteten i Hildebrandts böcker är dock inget som är tabu, utan snarare en väldigt vanlig och förekommande syssla. Att man har flera parters är inget som är konstigt och kvinnan är mycket självständig och får inget lösaktigt rykte om hon haft mångas sexpartners. Det sexuella umgänget är inte enbart en sysselsättning utan även en viktig del av vår- och höstbloten. Freja var, i egenskap av överprästinna, en viktig del i bloten för god skörd och växt. ”I Mångudinnans namn hade hon njutit av många män. Ritualer krävde att de hedrade henne med liv och blod”.
 Sex används även som ett sätt att sluta fred mellan människor. ”Det var bra att de legat samman, det kände hon nu. Hatet mellan dem var stillat, nu rådde fred”.


Hultkrantz menar på att även Freyjas vildsvin, Hildisvin, kan kopplas till hennes roll som fruktbarhetsgudinna. Freyja har nämligen många binamn och ett av dem är Syr som betyder ”suggan”. Hultkrantz menar på att denna symbol visar på hennes nära förbund med djurens fruktbarhet. Hon kommer inte bara djuren nära utan i hennes roll som fruktbarhets gudinna finns det också ett nära samband till barn och födslar samt till underjorden. Vilket är två grenar jag senare kommer att beröra.

Under historiens gång i Hildebrandts böcker lämnar Mångudinnan Freja och dödsgudinnan Hel blir Frejas nya gudinna. Freja får dock ingen roll som någon dödsgudinna bland människorna, utan enbart som tjänarinna åt Hel. Däremot är hon i mytologin i allra högsta grad en dödsgudinna. Att Oden tar emot de fallna krigarna i Valhall är allmänt känt. Men vad många inte vet är att Freyja tar hälften av valen (de fallna krigarna), och för dem till Sessrumne, ”där många stolar ryms”.
 I Sången om Grimner i Eddan står det att läsa






”Folkvagn är den nionde,





och Freja där råder






för hur sittplats i sal skall fördelas;






hälften av de fallna






har hon att välja,





den andra Oden har”.


Näsström beskriver Sessrumne inte helt olik Valhall, fylld med fläsk, öl och slagsmål, som på den tiden sågs som en idealtillvaro. Och på tal om boning är det även i detta fall intressant att veta att döds- och krigsgudinnans hem, Folkvagn, betyder ”kampfältet”. Den nyss nämna författaren menar även på att Freyja ibland tar på sig en roll som valkyria ”de som väljer ut de fallna”, och hänvisar då till Freyja när hon tar hälften av de fallna. Freyja tar inte bara emot hälften av de fallna krigarna utan även kvinnor, ”i alla fall de som lider en ärofylld och ofta självvald död”.
 Näsström fortsätter med att det egentligen inte finns något som pekar på att Freyja inte skulle ta emot alla döda kvinnor.

I strid deltog Freyja, enligt Näsström, på ”stridsgrisen” Hildisvini. Hon menar att vildsvinen stod för aggressivitet, makt och farlighet i forntiden.
 Många krigare prydde sina stridshjälmar och vapen med vildsvinsmärket. I striden mellan asar och vaner i Freja – sagan om Valhalla använder sig Freja just av vildsvinet. ”När hon (Freja) avslutat ceremonierna bar alla kvinnorna vildsvinets skyddsmärke”.
 Innan krigarna drar ut i strid lägger Freja en skyddsgalder över var och en.

Freyja framstår både som fruktbarhetens och dödens gudinna, men också som kärlekens och sejdens härskarinna. Som jag tidigare varit inne på har Freyja starkt sammankopplats med sexualiteten och sexuella nöjen. Men hon står också för den sidan av kärleken som inte har något med erotik att göra. ”Det vore … felaktigt att påstå något annat än att Freyja är kärleksgudinnan framför andra”.
 Både Näsström och Ström hänvisar till Snorres Edda där han beskriver att Freyja är en gudinna rätt att åkalla i kärleksaffärer och att Freyja är en kvinna som mycket uppskattar både poesi och kärleksvisor. Näsström menar på att det finns uppgifter på att Freyja skulle ha åkallats vid barnafödande, även, som hon själv säger det ”Freyja uppträder inte som en moderlig gudinna, även om hon tillskrivs två döttrar…”


Hildebrandt tillskriver också Freja två döttrar, men någon speciellt moderlig sida får man inte ta del av. I alla fall till en början. Freja är allt annat än moderlig till hennes första döttrar, och speciellt Idun. Ett förhållande hon försöker reparera ju mer tiden lider. När Idun dör och lämnar efter sig Frejas dotterdotter svär hon att ta bättre hand om denna. Men någon speciell moderlig sida av Freja är inget framträdande i boken.

Som jag tidigare nämnde är hon också sejdens gudinna. Hultkrantz beskriver sejd på detta sätt: ”Den shamanismiska trolldom som i Norden främst utövades av kvinnor och som även vissa gudomligheter […] praktiserade”.
 Ström skriver i sin bok att Freyja är den kvinna att betrakta som den förste som lärde ut sejdens konst. Han säger också att det här med sejdens konst är en kvinnosyssla och som något näst intill perverst om en karl sysslade med detta.
 Hultkrantz nämner också att det är Freyja som skulle vara den som lär ut sejdens konst till Oden. Religionshistorikern Näsström är precis inne på samma spår som alla ovanstående och hänvisar samtidigt till Loketrätan.





”Tig du, Freja!





En trollpacka är du






Och mängd med mycket men […]


Även Hildebrandts Freja lär ut Oden sejdens konst. Berättelsen är väldigt lik mytologin och det finns egentligen inte så många skillnader att peka på. Oden blir en stor trollkarl, precis som i mytologin förlorar han ett öga, men vinner så mycket mer i kunskap.

3.3 Släkt


Freyja går under många namn, och Snorre kallar henne bland annat för Vanadis i hans Edda. Näsström skriver att Vanadis helt enkelt betyder ”kvinna som tillhör vanerna”.
 Freyja är mycket riktigt en kvinna från vanernas släkt. Näsström beskriver vanerna som en släkte verksamma inom bland annat sådden och skörden, sexualitet, bröllop, barnafödslar, djurens parning, rikedomar och väder och vind. Något av vanernas specialområde är henne sejdens konst, där Freyja var en av de absolut främsta.
 Näsström menar att faktumet att Freyja var en van förstärker hennes roll som dödsgudinna då vanerna står i förbindelse med jorden och underjorden.

Däremot beskriver Snorre inte Freyja enbart som en van, utan vid flera tillfällen kallar han även henne för asynja. ”Freja är den yppersta av asynjor”.
 Ett stort krig bröt nämligen ut mellan asar och vaner, ett krig det står att läsa om i Ynglingasagan i Snorres Nordiska Kungasagor I. Kriget slutade oavgjort och båda sidor bytte gisslan. ”Oden gjorde Njord och Frey till blotgodar och de blev diar hos asarna. Freyja var Njords dotter. Hon var blotgydja”.
 Därför kallar man Freyja både för en kvinna från vanernas släkte och för asynja.

Hildebrandt gör en variant av det här. Hennes böcker börjar med samma krig som mytologin pratar om. Även detta krig slutar med att asar och vaner utbyter gisslan, och samma som i mytologin får Freja och Frej gå över till asarnas sida. Freja är född och uppvuxen i Vanaheim, ett stort samhälle styrt av kvinnorna. Hon är dotter till den största drottningen genom alla tider och från födseln hade Freja stora förhoppningar på sig. I Vanaheim räknar man ätten efter modern, och fadern spelar ingen större roll. Moderna är som sagt den stora drottningen Åse och hennes far är alfaprästen Njord. Freja är bror med Frej, och lika som systern är han en man högt i rang. Freja förväntas bli överprästinna i Vanaheim och henne syster Gefjyn förväntas ta över rollen som nästa drottning. Freja förälskar sig i asen Tor, och tillsammans får de dottern Idun. Vidare får Freja en till dotter vid namn Hnoss, vem fadern är berättar inte historien och det spelar heller ingen roll.

Freyjas släktträd är inte lika väl kartlagt i mytologin som hos Hildebrandt. Njord, är både Freyjas och Freyjs far. ”Njord i Noatun fick sedan två barn. Sonen hette Frej och dottern Freja”.
 Vem som är Freyjas mor framkommer inte i texterna. Även i mytologin har hon två barn, men nu med namnen Gersimi och Hnoss. ”Hennes döttrar hette Hnoss och Gersimi. De var mycket vackra”.


3.4 Relationer


Freja styrs av framförallt två relationer, den till Gudinnan och den till hennes stora kärlek Tor. ”Kvinnorna tackade makterna, de tackade Gudinnan, de vädjade och bad om deras hjälp och beskydd”.
 Allting handlar om att blidka Gudinnan och göra det hon kräver. Freja trotsar Gudinnan vid ett antal tillfällen och hårda straff är alltid att vänta. Men Freja har styrkan nog att besegra det hon ställs inför och finna egna vägar.

Tor är i allra högsta grad inblandad i en av Frejas utbrytelser från Gudinna. Gudinnan kräver Tor som offer och Freja måste blota honom. Men en förbjuden kärlek uppstår mellan dem och Freja väljer att trotsa Gudinnan och flyr med Tor. Deras kärlek är stor, men dömd att misslyckas. ”Jag kommer alltid älska dig, sa hon med grumlig röst. Med en kraftansträngning slet sin sig loss från hans blick och började gå mot skogen”.
 I kriget mellan asar och vaner utbyts det gisslan och Freja blir nämligen bortlovad till hövdingen Oden, Tors far. Det enda stället Freja och Tor kan fly ifrån Vanaheim är Idunvallen, Tors och Odens hem. Freja tvingas att stå under hammaren, gifta sig, med Oden, vilket är något hon absolut inte går med på med fri vilja. ”Kommer du nära mig ska jag sejda pissjukan på dig, din stake kommer läcka som ett trasigt såll, där den hänger som en obrukbar skinnbit i resten av ditt liv, väste Freja”.
 Freja lyckas i utbyte mot en handfull rikedomar och löftet om att lära Oden sejda bryta giftermålet. Men något förhållande blir det aldrig med Tor, då han redan av praktiska skäl, gift sig med en annan. Olyckligtvis med en Frejas bittra ovänner.

Tor och Freja har alltid ett speciellt band till varandra och hon kan alltid lita på Tors hjälp när hon behöver bistånd. Denna kärlekshistoria följer boken igenom är det enda, tillsammans med relationen till Gudinnan, som består. Men även om Freja hyser den djupaste kärlek för Tor och en djup respekt och vördnad inför Gudinnan är hon ändå självständigt och går sin egen väg. Freja vägra låta sig styras av de seder och traditioner som hennes folk är uppbyggt på, utan följer hennes egna inre röst.

Att Freyja skulle vara gift med Oden råder det delade meningar om bland forskarna. Både i den Poetiska Eddan och i Snorres Edda står det skrivet om att Freyja är gift med en man vid namn Od. ”Hon gifte sig med en man som heter Od”.
 Och i den Poetiska Eddan har Freyja och Hyndla en dialog där den sistnämnde säger: ”Du sprang efter Od alltid trånande”.
 Rent generellt när man läser diverse uppslagsverk, ex. Hultkrantz, Enoksen och Ohlmarks, eller om man söker på webben, exempelvis wikipedia
 står det att Freyjas make är Od. Näsström däremot skriver i hennes bok Freyja – the great goddess of the north att Freyja faktiskt ganska ofta nämns som Odens hustru, trots att hon vet att Snorre nämner Frigg som Odens fru.
 Näsström skriver att det finns en teori om att Frigg och Freyja skulle vara samma gudinna. En teori som är tämligen stor och som jag inte till fullo kommer att ta upp i denna uppsats. Hon hänvisar dessutom till Flatöboken, via hennes bok Fornskandinavisk religion
, där hon skriver att Freyja är att betrakta som Odens hemliga älskarinna. Clunies-Ross hävdar också att Freyja och Oden är ett par. Men för den sakens skulle också är gift med Frigg. Hon skriver att man kan se Frigg som Odens officiella och lagliga fru, medan Freyja har en roll som bihustru.


Näsström skriver också ”… there is, however, little doubt that Óðinn (Oden) and Óðr (Od) are the same person”
 (i översättning gjord av mig själv) där hon nämner teorin om att det finns få tvivel om att Oden och Od skulle vara samma person. Vilket i så fall betyder att Freyja skulle vara gift med Oden. Men som nyligen nämnts är det ingen teori jag kommer att skriva något djupare om. Både Hylda och Loke beskyller Freyja i den Poetiska Eddan för att ligga samman med många män, och av de texterna att döma, samt bland annat vad Oden yttrar sig om Freyja i Flatöboken ”Oden älskade Freyja mycket…”
 så finns det all anledning att tro att de haft en intim relation.


Som tidigare nämnt är relationen mellan Oden och Freja i Hildebrandts böcker en påtvingad och stel relation. Freja tvingas till giftermål med honom, men vägra ligga samman med mannen. Freja är annars en väldigt sexuell frigjord kvinna och har inga problem att ligga samman med de män hon behagar. Det enda egentliga utbytet Oden och Freja två har av varandra är att Freja lär Oden sejdens konst.

En relation som är betydligt mer kärvänlig är den Freja har med sin bror Frej. Genom blotens plikter ligger de samman och de har även utanför blotens uppdrag ett tämligen intimt förhållningssätt till varandra. ”Trotsigt kysste han (Frej) henne (Freja) inför slaktarnas förstulna blickar”.
 Dock är det under perioden då deras förhållande var som intimast inte vedertaget känt att de två var syskon. Dock hade hela tiden Freja misstanken om att Frej var hennes bror.

Fenomenet att man har intimt umgänge med någon i sin egen familj, incest, är något som idag ses av allmänheten med onda ögon. Dock berättar Ström att det sågs som en sed bland vanerna. ”[…] Frey och Freyja var barn till Njord i dennes äktenskap med sin syster, såsom sedan ju var hos vanerna”.
 I Eddan beskyller Loke Freyja för att ligga samman med sin bror:







”Sedan blida makter






med din broder dig beträdde,






och fult skämde, Freja,





du dig ut”!




Näsström säger också att incest var något vanerna ägnade sig åt. Hon menar dock på att detta var något asarna stängt förbjöd och vanerna fick snällt rätta sig efter de lagarna efter det stora kriget mellan asar och vaner. Hon skriver också att incest var något som var förbjudet även bland människorna, i undantag för människor som nått någon form av gudomlig status. Hon hänvisar till ”en forniransk prästklass, magerna, praktiserades vad som kallades en xve-do-dat-äktenskap och detta övertogs sedan av faraonska dynastier under hellenismen, […]”
 Hon tillägger att detta dock är ett undantag i den mänskliga historien.

3.5 Sammanfattning


När man läser Johanne Hildebrandts böcker om Freja slås man av huvudpersonens makt, pondus, kvinnlighet, envishet, kämparandra och storhet. Kanske är det för att jag själv är kvinna, men jag blir glad att läsa om en kvinna som styr över samhället för en gångs skull. Freja är på många vis vad idag hade betraktats som en framgångsrik kvinna. Hon är en självständig kvinna med en egen gård och egna rikedomar, hon har en lysande karriär, är sexuellt frigjord och ingen bryr sig, hon fick flera barn, många vänner, hon går sin egen väg och skapar sitt eget öde och bakom henne står den alltid älskade mannen Tor.

Hildebrandt är i hennes böcker varken blyg med att beskriva stridens lidande eller den sexuella lidelsen. Freja framstår som en kvinna som ligger samman när hon vill och med vem hon vill. Översätter man det till dagens samhälle skulle kanske Freja snarast betraktas som en mycket lössläppt kvinna. Men nu utspelar sig inte Hildebrandts trilogi i nutid, utan för ca 2700 år sedan. Att Freja ligger samman med vem hon vill ses mer som ett tecken på ett normalt beteende och att hon själv har kontroll över sin sexualitet och kropp. Det visar hon inte minst när Oden vill ha henne, men hon avböjer väldigt bestämt. Däremot ligger hon gärna samman, trots att hon vet att det är förbjudet, med Odens son Tor. Freja är en fri kvinna och gör vad hon själv behagar. Likadant är det i hennes övriga handlingar. Visst, hon styrs till stor del av Gudinnan, men Freja blir så stor i slutet i trilogin, att människorna börja betrakta även henne som en gudinna. Hon går sin egen väg och fatta sina egna beslut, väl medveten om att hon ska göra rätt för sig och de sina. Man skulle kunna beskriva Freja som en konsekvensetiker, även om vägen dit är svårt att förstå, så är det målet som är det viktiga för henne. En fantastisk affärskvinna skulle man kanske kalla henne idag. Stark och med stor kämparglöd tar hon sig fram på karriärens bana. Dessutom är hon mor, en tillslut väldigt god sådan. Idag beundras många kvinnor som både lyckas göra karriär och samtidigt vara mån om familjen. Se bara vilket ståhej det blev kring Filippa Reinfeldt i samband med att hon uppmärksammades då hennes man Fredrik blev statsminister.

Freyja är som sagt en av de mest framstående gudinnorna inom fornskandinavisk mytologi. Hildebrandt använder sig av många delar av den fornskandinaviska Freyja. Framförallt använder hon sig av Freyjas roll som dels sejdens gudinna och kärlekens gudinna. Freja är en kvinna stor inom sejdens konst och fruktad av hennes fiender. Redan som ung flicka förväntade man sig storverk av flickan. Kärlek är något Freja absolut delar med sig av. Hon är kanske inte den i boken som står för den sansade, ljuva och romantiska kärleken. Frejas kärlek är passionerad, kraftfull och drivande. Att hon har drag från kärleksgudinnan visar hon dels genom ytliga sexuella förbindelser, kärleken till Gudinnan, kärleken till hennes folk, kärleken till Vanaheim och hennes släkt, kärleken till hennes familj och framförallt kärleken till Tor. I mytologin finns det inget som tyder på att Tor och Freja skulle ha haft ett kärleksförhållande. Om det är mycket som är lika mellan Freyja och Freja, så är detta förhållande raka motsatsen. Hildebrandt säger själv att hon tyckte det var självklart att Freja skulle ha ett kärleksförhållande med Tor. Han anses både som en stinslig, sturig, men ansvarfull och framförallt så beskrivs han som en som skyddade Valhall från jättarna och han utförde många storheter.
 Jag tolkar det som om hon vill föra ihop en av de mest kvinnliga, åtråvärda och starkaste gudinnan med en av de mest manliga, ståtligaste och ansvarsfullaste guden.

I mytologin framställs Freyja som en kvinna som djupt sörjer sin man Od då han lämnat henne. Freyja tillbringar mycket tid till att gråta och leta efter honom. Hon framstår närmast som en kvinna inte hel utan sin man vid hennes sida. Hildebrandts Freja saknar också en man fast vid sin sida. Tor är nämligen gift med Siv och det kommer aldrig att bli Freja och han. Men jag fick bilden av att Freja ändå tog det här beskedet rakryggad och stark. Det berättas om att Freja också gråter över Tor och att hon många gånger saknar honom. Men som jag nyss sa, jag får en bild av att Freja är en kvinna som accepterar sitt öde och går vidare. Freja behöver ingen man vid hennes sida. Möjligt att man nu vet mer om Freyjas kärleksförhållande hos Hildebrandt än i mytologin. Men så har också Hildebrandt rätten att göra en mer detaljfull berättelse då hon faktiskt bara skriver en roman i syfte för att underhålla.

4. IÐUNN


4.1 Yttre attribut


Om Freyja är en gudinna stor och i stor utsträckning omtalad är Iðunn desto svårare att kartlägga. Många forskare, bland annat Näsström och Davidson menar på att Iðunn är en väldigt passiv gudinna och att hon på något sätt inte passar in i mytologin.
 Jag har inte funnit någonstans i den litteratur jag använt mig av något som beskriver hur Iðunn skulle kunna ha sett ut. Däremot ger hennes äpplen, som skänker henne och de andra gudarna evig ungdom, och Lokes anklaga om att hon legat samman med många män en bild av att hon var en skön gudinna att titta på. Det här beskyller Loke Iðunn för i Loketrätan:





”Tig du, Idun






Av alla kvinnor






Jag menar dig mangalnast vara,






Sen du lade dina armar,





Lysande tvagna,






Kring din broders baneman”.


Hultkrantz menar på att Iðunn skulle ha varit en kärleksgudinna.
 Och det tordes rimligt att en kärleksgudinna också är vacker anser han. Onsell är den enda som faktiskt beskriver Iðunn med adjektiv. Hon beskriver hennes med ögon djupa och klara, evig ungdom och med en röst som lockar som bäckens sorl, ”den skänker frid likt stillheten efter åskans upphörande, eller den som följer vinterstormens larm”.


Jag nämnde nyss Iðunns äpplen, och det är utan tvekan hennes starkaste igenkänningstecken. De gånger Iðunn beskrivs i mytologin är majoriteten i samband med hennes äpplen. Vilken roll äppelväktaren Iðunn har kommer jag att gå närmre in på i framförandet av hennes egenskaper. Hildebrandt har anammat berättelsen om Iðunns äpplen och i hennes böcker är Idun den enda som kan vårda äppelträden så att de bär frisk frukt. ”Idun lutade huvudet mot den skrovliga trädstammen och såg belåtet ut över äppellunden. […] Lunden var Iduns ansvar, hon kände varje knotig gren lika väl som sin egen kropp”.
 Dock har Iduns äpplen ingen större betydelse än att människorna i Alfheim tycker de är goda och äter dem som vanliga äpplen.

I Hildebrandts trilogi berättas det att Idun brås på sin far, Tor. Hon har ärvt hans eldröda hår och hans klarblå ögon. Idun anses bland asarna vara en väldigt vacker flicka. ”Karlarna tystnade en efter en. De stirrade på henne med beundran”.
 De var inte bara karlarna som hänfördes utav hennes skönhet utan även asynjan Nanna uttryckte det som att Idun var grann som guld. Om hon ansågs som vacker hos asarna på Idunvallen var det sämre när Idun bodde i Alfheim. Bland vanerna, vilka Idun växte upp hos, är de sed att ligga samman med olika män under höst- och vårbloten. Men bloten tedde sig inte så för Idun. ”Varje höst och vår stod hon ensam vid blotfesterna i sin vackraste klänning. Inte ens de gamla och fula ville ha henne”.
 Synen på Iduns skönhet varierar alltså kraftigt mellan asar och vaner.

4.2 Egenskaper


Som sagt är äpplena Iðunns starkaste attribut. Hultkrantz och Ström menar på att Iðunns funktion som väktare av ungdomens äpplen gör att hon kan klassas som en fruktbarhetsgudinna. Ström skriver: ”I sin funktion av denna frukts värdinna framstår Idun som en av de nordiska fruktbarhetsgudinnorna eller som en av denna gudinnas hypostaser”.
 Utan Iðunns omvårdnad av äpplena blir alla gudar gamla och de kommer att falla i ålderdom.
 Den absolut mest kända berättelsen om Iðunn är den som Snorre skrivit ner när Loke, som hamnat i knipa, hjälper jätten Tjatse att röva bord henne. Berättelsen finns att ta del av i Skaldskapens språk i Snorres Edda. Tjatse tvingar Loke att hjälpa honom att stjäla Iðunn ifrån asarna. När hon försvinner med äpplena blir gudarna gamla och grå. Gudarna blir oroliga och med hjälp av Frigg som kan se allting tar de reda på att Iðunn hålls fången hos Tjatse. De hotar Loke till livet om han inte för henne åter. Med hjälp av Freyjas falkhamn flyger han till jättarnas värld och förvandlar Iðunn till en nöt som han tar i klorna och flyger hem. Tjatse upptäcker vad som sker och tar upp jakten på Loke i skepnaden av en örn. Asarna handlar snabbt och Tjatse faller tillslut ner död och Iðunn är åter igen säker bland asarna. Som berättelsen förtäljer så har Iðunn onekligen en betydande roll i Asgård.

Elementet med Iduns äpplen finns representerad i Hildebrandts bok, men långt ifrån med samma tyngd som i mytologin. Att det skulle finnas ett moment i boken där Idun blir bortrövad med våld saknas, men det saknas inte anledningar till att försöka snärja henne. Idun har högättat blod på båda sidorna och hon står över de flesta i rang. Många hade tjänat på att ta Idun som hustru. Det blir tillslut asen Brage som lyckas snärja henne. ”Men jag kan inte, min mor kommer aldrig tillåta det, sa Idun förtvivlat. – Säg inget till din mor, följ med oss i lönndom (säger Brage)”. Idun följer till visso med frivilligt, men det är efter Brages lentungade tal om ett bättre liv med asarna.

Bakom bortrövandet/förtalet av Iðunn står Loke, mer eller mindre, båda gångerna. Lokes inblandning i bortrövandet av Iðunn börjar med att han tjivas med jätten Tjatse, men blir tillfånga tagen av honom. Så här skriver Snorre att situationen där idén om Iðunn skall rövas bort föds: ”Han ropar och ber örnen (Tjatse) innerligt om fred, men den säger att Loke aldrig skall bli fri om han inte svär att han skall föra ut Idun ur Asgård med hennes äpplen”.
 Hildebrandt använder sig också av Loke som skurk, dock har han inte en lika självklar och framtränande roll som Snorres Loke. När Idun tvekar inför giftermålet med Brage och flykten till Idunvallen är det Loke som ger henne en starkdryck och med hans tal övertalar henne att följa med honom och de andra asarna hem.

Så även om det tar olika skepnader finns Iðunns bortförande med i både mytologin och hos Hildebrandt. I mytologin kommer Iðunn hem igen, och det gör hon även i romanen. Men där är det asarna, alltså de hon snärjdes av, som frivilligt för Hildebrandts Idun tillbaka till Alfheim. Motivet för bortförandet skiljer sig också åt. Hildebrandts asar ville genom att Idun gifter sig med Brage försäkra sig om Alfheims bistånd i kriget mot Gorm. Vad Tjatse har för motiv med bortförande av Iðunn framkommer aldrig i berättelsen. Men det är inte en omöjlighet att jätten trånade efter Iðunn. Dels betyder hennes namn ”den alltid älskade” och att jättar ville ha gudinnorna som hustrur var ingen ovanlighet enligt Näsström. De var ett ständigt hot mot asagudinnorna, däremot säger hon att det var helt okej för en asagud att ta en jättinna till hustru.


Vidare anser både Ström och Hultkrantz att Iðunn inte bara kan klassas som fruktbarhetsgudinna, utan även kärleksgudinna.
 De pekar då främst på, vad som tidigare nämnts, vad Loke anklagar Iðunn för vid Ägers gästabud i Loketrätan. Där framställs hon som ”gudarnas älskarinna” och en gudinna som legat samman med fler än dem flesta. Ström menar att en gudinna som bär egenskaper som förkroppsligad ungdom, fruktbarhet, kärlek och erotisk åtrå inte kan vara något annat än en kärleksgudinna. Han drar också paralleller till hennes namn som betyder ”den mycket älskade”. ”En tolkning av namnet Idun går ut på att det utgör en sammansättning av verbet unna ”älskade” med det förstärkande prefixet Ið-, dvs. ”den mycket älskade”.


Detta är en bild som är väldigt svår att se i Hildebrandts Idun. Hon beskrivs visserligen som väldigt fager och vacker utav asarna, men någon sexualitet utstrålar hon verkligen inte. Snarare tvärt om. Som i föregående kapitel nämnde jag att Idun inte rördes av någon man under hela hennes tid i Alfheim, detta trots att sex är en vanlig förekomma, och en naturlig del av höst- och vårbloten. Iduns erfarenheter av sex är faktiskt riktigt hemska då de enda två gångerna hon legat samman med en man skedde det genom våldtäkt. Den ena gången av asen och fosterbrodern Ull ”Han kastade henne på marken, slet tag i hennes ben, bröt dem åt varsitt håll”.
 Andra gången våldförde sig hennes make Brage sig på henne ”Hon låg helt stilla, förmådde inte röra sg. Så tvingade han sig in i henne med en svordom.”


Hildebrands Idun är en mycket försiktig, godtrogen och, som hon ofta beskrivs, en strykrädd flicka. Hon längtar desperat efter bekräftande från hennes mor och överprästinna Freja. Idun är oseende och har inte förmågan att prata med Gudinnan, vilket är en stor besvikelse för Freja som hade väntat sig en stor dotter. När Idun syster Hnoss dör, lägger Freja över skulden på Idun vilket gör att relationen mellan mor och dotter blir mycket spänd. Idun är i hög grad undfallande hennes mor. Men ju längre historien går desto mer inser Freja att hon måste knyta de band hon brutit med Idun. Relationen börjar åter igen att bära hopp, men Idun är boken igenom försiktig och vill vara alla till lags. Hennes make Brage slår henne ofta och trots att hon är höggravid tvingas hon att sköta om både hus och svärfamiljen. Men Idun finner sig i detta, ända tills den dagen hennes liv är hotat av Brage. I det stora hela kan man säga att Idun känns som en flicka med väldigt dåligt självförtroende och en som konstant söker bekräftelse. De enda gånger hon verkligen verkar vara stark i sig själv är de gånger hon få passa de små barnen.


Idun är väldigt omtyckt av dem som känner henne, och hon har inga egentliga ovänner. Hon har en väldigt stark moderlig sida, dels genom att hon har väldigt god han om barn. Som drottning Alfhild säger till Idun: ”Se här. Den enda som kan tämja mina yngsta”.
 Men framför allt genom hennes egen längtan till ett eget barn och omvårdnaden av hennes lillasyster Hnoss. ”Trots att hon (Idun) bara var tre år äldre hade hon tagit sig an Hnoss som om hon vore hennes mor”.
 Systerns död tog hårt på Idun och framförallt på relationen mellan henne och Freja.

4.3 Släkt


Iðunn är i mytologin som sagt en väldigt anonym gudinna. Det står mest skrivet om hennes äpplen och hennes bortrövande. Vad som berättas om vart hon kommer ifrån och vilka hon kallar släkt finns det smått skrivet om. Snorre kallar henne i hans Edda för en av asynjorna. Vilket i alla fall pekar på att hon härstammar från asarna. I och för sig beskriver Snorre även Freyja som en asynja, detta trots att hon är född hos vaner. Freyja blev tagen som gisslan i det stora kriget mellan asar och vaner och blev efter det betraktad som asynja. Nu finns det emellertid inget som pekar på att Idun blev överförd från vaner till asarna så att hon är asynja ter sig troligt. I Ynglingasagan i Nordiska kungasagor står det att läsa om vilka asahövdingen tog som gisslan: ”Oden gjorde Njord och Frey till blotgodar och de blev diar hos asarna. Freyja var Njords dotter. Hon var blotgydja”.


Man vet genom den Poetiska Eddan att Iðunn både beskrivs ha bror och barn. Loke anklagar Iðunn för att hon legat samman med hennes brors mördare. Men något mer om denne brodern förtäljer inte berättelsen. Det är också i Loketrätan det står att läsa om Iðunns och Brages barn.





”Jag beder dig, Brage,






vid barnen våra,






egna och upptagna,






att till Loke du ej talar






lastande ord






här i Ägers hall”.


Brage är son till Oden enligt Snorre i Skaldskapens språk, vilket gör Oden till Iðunns svärfar. Ohlmarks menar dock på att det är Iðunn som är Odens och Friggs barn och faktiskt är helsyskon med Balder.
 Och som det står i versen i kapitlet om Iðunn yttre attribut så dör Iðunns bror, och mycket riktigt står också Balder för ett av den fornskandinaviska religionens mest omtalade mord. ”Höder tog misteln och sköt mot Balder efter Lokes anvisning. Skottet gick rätt igenom och han föll död till marken, och det var den största olycka någon har vållat bland gudar och människor”.


Hos Hildebrandt får vi ett mycket mer detaljerat släktträd. Idun är dotter till Freja och Tor. Hennes morföräldrar är drottning Åse och alfaprästen Njord. Iduns moster är Gefjyn, morbror är Frej och hennes syster är Hnoss. Iduns för även släkten vidare när hon föder Saga, dock blir förlossningen svår och Hel kommer och hämtar Idun till dödsriket.

Iduns farföräldrar är den stora asahövdingen Oden och Jorunn, vilket gör Balder till Iduns farbror. Siv blir även Iduns styvmor när hon rymmer till Idunvallen, där hon då också får ett antal olika styv- och fostersyskon, där ibland Ull. Med andra ord rinner det högättat blod i Idun då hon är dotterdotter till vanernas drottning Åse och till asarnas hövding Oden. Trots denna höga ställning får inte Idun den aktning hon borde ha. Kanske delvis på grund av hennes undfallenhet och ovilja att vara andra till besvär.

4.4 Relationer


Många karaktärer i Idun – sagan från Valhalla tjänar på att stå sig väl med Idun och för all del försöka blir hennes make. Drottning Alfhild försöker få hennes son, Bolde, att snärja Idun så att Alfhild stärker sitt rike. Även hennes far Tor, använder Brage för att försäkra sig om Frejas bistånd i ett närmande krig. Till slut är det Brage som ”vinner” Idun och hon förbinder, genom giftermål, asar och vaner. En relation Idun trodde byggdes på kärlek, men som egentligen var ett sätt att försäkra asarnas framtid.

Brage står som make till Iðunn både i mytologin och i de skönlitterära böckerna. I båda fallen beskrivs han som en väldigt skön as med ett ljuvt tal. I Snorres Edda står det skrivet om Brage: ”Han är berömd för sin klokhet och allra mest för sin talekonst och ordskicklighet. […] Hans hustru är Idun”.
 Det står dock inget om hur den relationen var. Hos Hildebrandt spårar Brage ur efter han fått veta om våldtäkten på Idun. Han misshandlar henne och ställer orimliga krav på den gravida Idun. Hon flyr och hittas av Ull och Tor som förbjuder Brage att någonsin komma Idun nära igen.

Den Idun Hildebrandt skapat får ett barn, men det är inte hennes makes barn, utan hon blev gravid när Ull våldförde sig på henne. Ett barn mellan Idun och Ull är nämligen ett barn många har väntat på. Ull är son till den stora vanen Frej, och Idun till hans syster Freja och ett barn mellan Ull och Idun skulle ge ett barn med renaste och finaste vanablod. Ett sådant barn skulle vara väldigt vikigt för att binda vanerna då de för stunden av våldtäkten var ett väldigt splittrat folk. Ull drivs på av andarna och han skäms mycket över sitt dåd och kommer att vara både Idun och Saga mycket beskyddande. De två kvinnorna förlåter också Ull för vad han drevs att göra. Saga kom alltså inte till som ett kärleksbarn, utan mer ett sätt att försäkra sig om fred och sammanhållning. Inte desto mindre älskar både Idun och Ulle deras dotter högt.


4.5 Sammanfattning

Idun är den av de tre kvinnorna ur Hildebrandts böcker som är den mest passiva och försiktiga av dem. Hon är till skillnad från hennes mor, en väldigt osjälvständig människa som ständigt jobbar för att bli omtyckt i andras ögon. Hon är den ensamstående mamman som sliter för att passa in i ramarna och göra sin del för samhället.

Det går inte ta miste på att Hildebrandt har använt Iðunn som modell för hennes Idun. Likheterna är uppenbara, men skillnaderna är också stora. Både Freja och Saga är två gestalter som är självständiga, frigjorda och tar för sig av vad de vill ha utav livet. De gånger Idun ställer sig upp för att göra sin röst hörd är få och hon har i baktanken att glädja sin mor med hennes beslut. Mytologins Iðunn är, som det verkar, en kvinna som hade ett välutvecklat socialt nät, var omtyckt av många och dessutom gärna delade säng med många män. En bild som inte alls stämmer överens med Hildebrandts. Nu var inte Idun illa omtyckte, men det var heller inget speciellt med henne som gjorde henne extra omtyckt. Förutom bland barnen.

Jag ser en väldigt öm och kärleksfull mor i Idun och speciellt i relation till hennes syster, Hnoss och hennes dotter, Saga. Det är också den bristande relationen till hennes egen mor som tynger henne allra mest. Vid hennes sida har hon varken en god och trogen man eller en egen gård att luta sig mot. Dessutom står hon ensam i en främmande stam hon aldrig bekantat sig med tidigare. För att översätta henne till dagens samhälle ser jag Idun som en ensamstående mor, som gifter sig och flyttar till en ny man, i hopp om att hon gör rätt för sitt barn. Hennes egna drömmar ställer hon åt sidan och lever istället sitt liv genom sitt barn och dess välgång.

Enligt Loketrätan i den Poetiska Eddan så har även mytologins Iðunn barn, då med maken Brage. Men det är inte samma moderlighet som utspelas som exempelvis finns hos Frigg när hon sörjer sin son Balder. När Frigg fått dödsbudet om hennes son frågade hon: ”… vem av asarna som ville ha all hennes kärlek och ynnest och var villig att rida på Helväg för att söka upp Balder och erbjuda Hel lösen om hon lät honom komma hem till Asgård”.


5. SÁGA


5.1 Yttre attribut


Hildebrandts Saga är en ung kvinna som beskrivs som skön. ”Var hälsade, sköna Saga”
 hälsar folket i Valhalla när hon kommer gående. Men på vilket sätt hon är skön nämns knappt något. Egentligen nämns det bara att Saga har ett stort svallande rödbrunt hår, resten lämnar Hildebrandt åt läsarens fantasi.

Hennes yttre attribut är än mer lämnade åt fantasin i mytologin. Över huvudtaget är Sága en gudinna det står väldigt litet skrivet om. Inget står att finna om hennes utseende och några speciella föremål verkar inte finnas just kopplad till Sága. Dock finns det en berättelse i den Poetiska Eddan om Oden och Sága:





”Söckvabäck heter den fjärde,





men däröver svala






böljor brusa fram;






Oden och Saga






I all tid där dricka






glada ur kärl av guld.”


Här kan man se guldbägaren som ett igenkänningstecken till Sága. Lika så hennes boning Sökkvabäck, som Snorre beskriver i hans Edda som ett resligt hem.


Sökkvabäck nämns även i Hildebrandts bok om Saga. Men där inte som en hemvist utan som en faktisk bäck som Saga besöker. Saga bor istället i Frejas rike Valhalla, där hon i egenskap av Frejas dotter en gång skall ta över hennes rike. Saga blir så småningom drottning över Valhalla och i egenskap av vanernas drottning blir hon även ägare av svärdet Sigil som gått genom generation till generation.

5.2 Egenskaper


Enoksen säger att Ságas namn visar på att hon var en gudinna som hade egenskaper som vishet och kunskapen att kunna skåda in i framtiden. Ofta översätter man namnet med ”skåderskan, den som ser in i framtiden”, eller ”den visa”.
 Näsström säger att man via namnet kan tolka Sága som en mycket vis gudinna, en vishet som innebär en övernaturlig vetskap.
 Onsell beskriver Ságas egenskaper på liknande sätt. ”Saga står lyssnande nära intill, sierskan, diktningens glömda gudinna”.
 Senare i hennes bok Jordens moder i Norden beskriver hon Sága som ”ordgiverskan, den visa, den kloka”.


Även Hildebrandt tar fasta på den här delen av Sága och det skriver hon även i hennes efterord i boken Saga från Valhalla.”



”I den fornnordiska mytologin var Saga den gudinna som visste och kunde



 allt. Hennes namn betyder ”den seende” och hin var historiens och skalde-

konstens gudinna. Därför var det självklart att hon skulle avsluta denna

trilogi.”


Känner man till bakgrunden och Ságas betydelse är det lätt att hitta likheter mellan henne och Hildebrandts Saga. ”När Erce valde henne till prästinna hade hon kallat Saga för bevarerskan […] Nu visste hon (Saga) vad som måste göras. – Lyssna på min berättelse om forna stordåd, ropade hon och ställde sig mitt i gläntan.”


Som nyss nämnt så är Saga Erces prästinna och hon beskrivs som ”bevarerskan”. Saga framstår som en väldigt mild och klok kvinna i boken. Hon vill inte göra orätt och hon är mån om sitt folk. En av vanerna beskriver Saga som en kvinna med ett mycket varm hjärta. Saga gör en väldig utveckling i boken då hon först framstår som lite för snäll för sitt eget bästa. Av god vilja låter hon sig hunsas runt lite. ”Du är en god kvinna, Saga, för god för denna värld”.
 I slutet av boken bryter ett krig ut och Saga utvecklas till en väldigt ansvarstagande och skyddande kvinna av sitt folk. En effekt av kriget är att Saga axlar hennes mormors mors roll och bli drottning över vanerna och hon är en drottning som står fast vid sitt folk när de hotas av undergång. ”Detta är mitt rike, min gård, mitt arv. Här tänker jag stanna”.
 Hildebrandt låter också läsaren förstå att Saga sitter på förmågan att kunna se in i framtiden. ”Saga slöt ögonen och drog ett djupt andetag. Bilderna vällde fram i huvudet”.


5.3 Släkt och relationer

Sága är i mytologin en väldigt anonym och opersonlig gudinna. Inget står det skrivet om hennes familj och mycket litet om hennes släkt. Snorre beskriver Sága som en gudinna från asarnas ätt. Vidare skriver Ström att Snorre beskriver henne som en av de asynjor, som enligt honom, bildar ett slags hov kring Frigg.


Hos Hildebrandt är hennes släkt väl kartlagd och högättat blod har hon både från hennes mors och fars sida. Hennes mor är Idun, dotter till Freja, och hennes far är Ull, son till Frej. Freja och Frej var något av de största och mäktigaste vaner och människor som fanns. Saga är barnbarns barn till den stora drottningen Åse och den stora asahövdingen Oden, vilket gör Tor till hennes morfar. Saga har inga syskon då hon var den förstfödde och Idun dog i samband med hennes födsel.

I mytologin finns ingen make beskriven till Sága, men i romanen har hon en nära relation med Balders son Forsete och Hildebrant skriver också om ett barn de två väntar tillsammans.

Hultkrantz påpekar att Snorre framställer Sága som en fristående gudinna
, men han och andra med honom, bland annat Näsström, menar på att det finns en möjlighet att Sága är den samma som Frigg. Näsström pekar bland annat på namnet Ságas betydelse. ”Den som ser in i framtiden” är ett namn som mycket väl skulle kunna passa in på Frigg.
 I Sången om Vavtrudner i Snorres Edda få man höra Oden be Frigg om hjälp att skåda in i en resa han tänker göra.
 Vidare pekar Näsström på gudinnornas boningar som en sammanlänkning. ”I Sökkvabäck dricker han (Oden) ur guldskålar med Sága ”den seende”, vilket troligen är ett annat namn på Frigg, vars hem också heter Fensalar, ”husen i träsket”.
 Som en tredje punkt tar Näsström upp relationen med Oden. Både Sága och Frigg har en, vad det verkar som, nära kontakt med honom. Frigg då hon både enligt den Prosaiska Eddan och den Poetiska Eddan står som Odens fru, och Sága genom att hon har en daglig kontakt med den store asahövdingen.

5.4 Sammanfattning

Som i de övriga sammanfattningarna så finns det även här likheter och skillnader. Den mest uppenbara likheten, enligt mig, är den att Sága, både i mytologin och Hildebrandts böcker beskrivs som bevararen och hon som vet allting. Hildebrandt ger Saga en väldigt stark roll där hon både är handlingskraftig och betydande för folket. Men i mytologin försvinner nästan Sága helt. Trots att hon sitter på egenskapen om att hon ser och vet allting. En sådan egenskap borde, enligt mig, göra Sága till en mycket större gudinna i mytologin än vad hon egentligen är. Vilket jag också tog upp i texten ovan i stycket där jag framförde exempelvis Näsströms tankar om att Sága möjligtvis kan vara samma gudinna som Frigg. Frigg är den högsta av alla gudinnor
 och vore Sága en synonym för Frigg gör det Ságas egenskaper mer rättvist.

Åter igen möts vi av en stark och klok kvinnogestalt i Hildebrandts bok. Jag uppfattar Saga som en kvinna som vet väldigt mycket om framtiden och som med godhjärtad list försöker förbereda hennes folk på vad som komma skall. Hildebrandts trilogi slutar med att Gudinnan överger folket och istället träder den manliga krigsguden Tiwatz in på scenen. Det som en gång var ett matriarkaliskt samhälle föll i händerna för patriarkatet. Men Hildebrandts sista mening i boken låter oss förstå att Saga vet att Gudinnan åter igen skall styra. ”En dag kommer Gudinnan att återvända, sa Saga och nickade belåtet. Måtte världen vara redo för henne då”.


Hildebrandt själv säger att hon gärna ville skriva historien, som om det vore kvinnorna som hade skrivit den. Och hon fann den nordiska mytologin alldeles ypperlig för detta ändamål. ”Att använda vår fornnordiska mytologi var givet eftersom den är så fascinerade och fylld med många kvinnliga förebilder, olika arketyper, inte bara en stark kvinna utan många”.
 Och den starka kvinnan märks väl i Sagas roll. En stark ledande kvinna som inte låter sig hunsas av männen när det väl gäller. Även om hennes liv började med förbund och förtryck, kämpar sig Saga förbi de hindren och axlar det ansvar som ligger på henne med bravur. Hinner finner stor respekt av hennes folk genom hennes beslutsamhet, godhet, visdom och kämparglöd.

En stor skillnad är Ságas relation till Oden. I mytologin är just relationen till honom det Sága är omskriven för. Man skulle då kunna tänka sig att detta speglas i Hildebrandts bok, men inget finns nämnt om detta. Den enda relation, eller snarare koppling, till Oden Saga har är den att det är hennes morfars far. Och om honom nämns i Saga från Valhalla näst intill inget. Saga bygger sin storhet på hennes mors sida. Åter igen är det kvinnan som står i fokus, detta trots att Oden beskrivs som en av de största i de tidigare böckerna.

Även om vissa saker går igen i båda föreställningarna om Sága, är hon hos Hildebrandt mer nyanserad, detaljerad och större. Vilket i och för sig inte är så konstigt då hon är väldigt anonym och färglös i mytologin. Man kan ju då fråga sig om inte Hildebrandt skulle ha valt en mer framträdande gudinna som huvudperson i hennes sista roman om Valhalla. Mytologins Frigg hade även kunnat stå som modell för Hildebrandts Saga. Hon har, som jag tidigare nämnt, storheten och hon har även förmågan att se in i framtiden.
 Men som hon själv sa, och som jag skrev i kapitlet om Ságas egenskaper, så föll hon för betydelsen ”den seende” och för Ságas roll som den som berättar. Hildebrandt tyckte att det var självklart att en sådan karaktär skulle få avsluta hennes trilogi. En som kunde bevara och berätta sagan om och om igen.

6. DISKUSSION

Hildebrandt har använt sig av tre kvinnogestalter som huvudpersoner I hennes trilogi. I fallet med Freja och Saga är det uppenbart att det rör sig om två väldigt framstående och starka kvinnoroller. Dessutom är de framgångsrika i områden som krig och styrande roller i samhället. Roller som i dagens samhälle ses som typiskt manliga. I fallet med Idun ser man en kvinna som böjer sig för allas vilja och framstår i jämförelse med de andra två, nyss nämnda kvinnorna, som svag.

Iduns roll är inte alls i samma styrka som de andra två, men det betyder inte att hon inte för någon kamp. För mig är hennes kamp den att få hennes mors kärlek och respekt, samt den att själv få barn så att hon kan få bli den mamma hon så hett längtat efter. Den kamp hon för är inte lika offentlig och rör till stor del bara henne själv, men det är för den sakens skull inte en mindre kamp. Idun sätter hennes egen lycka åt sidan för att blidka hennes mor. Hildebrandt har onekligen lagt fokus på Iduns moderliga komplex och förhoppningar. Hon har själv sagt att hon velat skriva denna trilogi för att skriva den ur det kvinnliga perspektivet och hon har valt den nordiska mytologin som grund för att den är full av så många starka kvinnogestalter. För mig blir det därför oförståeligt varför hon då har valt att skala av Iðunns starka attribut och istället skapa en mycket blekare och svagare Idun. Hon blir både våldtagen, misshandlad och av många inte behandlad med den vördnad hon borde ha fått. Till skillnad från Freja och Saga som har kontroll över sin egen sexualitet och kropp är Iduns istället nersvärtad och allt annat än något eget.

Hildebrandt tar bort den del av Iðunn som mytologin beskiver som kärleksgudinna och ”den alltid älskade”. Men varför gör hon nu det om hon vill skriva om starka kvinnor, varför gör hon om en stark Iðunn till en svagare Idun? Kan det vara så att Hildebrandt vill förstärka Iduns relation till moderna och som mor själv. Nästan allt som skrivs om Idun handlar om antingen henne omhändertagande av systern, viljan om ett eget barn eller relationen med modern. Hade Idun levt idag hade jag sett henne som en kvinna som kommer från ett hem med trasslig relation med modern och en frånvarande far. Hon rymmer hemifrån med första man som vill ha henne i hopp om att ställa livet till rätta. Hon kommer till en helt ny stad och blir utan några riktiga vänner. Hon blir våldtagen och hennes man börjar misshandla henne. Genom våldtäkten blir hon gravid, men tvingas ändå av hennes man och svärmor att arbeta hårt. Hon gör allt för att hålla sig och barnet vid liv och tvingas rymma ännu en gång. Hennes skador är dock så svåra att hon dör vid förlossningen. En historia som tyvärr förekommer lite då och då i samhället. Iduns kamp är sannerligen hård, men hon gör allt för att kunna fullfölja det kvinnligaste man kan göra – föda barn.

Kan det vara så att Idun framställs på detta sätt för att Hildebrandt inte ser den ”starka kvinnan” enbart i en kvinna som är pådrivande, stark bland män, självständigt etc.? Den moderliga egenskapen är ju faktiskt något som bör ses som kvinnligt framför allt annat.

Men vill Hildebrandt belysa den moderliga sidan hade det, enligt mig, varit ett bättre val att låta Frigg ta Iduns roll. Frigg anses i mytologin som en väldigt moderlig gudinna och sörjer djupt hennes son Balder när denne dör.
 Frigg anses dessutom, av Snorre, som den största av asynjor. Ett utmärkt val om man vill ha en stor, moderlig nordisk gudinna som grund för sin egen gestalt.

Freja och Saga får stå för den mer kraftfulla och handlingskraftiga kvinnan, medan Idun får stå för den mer känslosamma och mjuka bilden av kvinnan. Att man intar en stark position behöver nödvändigtvis inte vara något som gör en människa speciellt kvinnlig. Snarare är det ett sätt att göra sig märkt på bland männen. Man kanske kan tänka sig att man kan se de tre kvinnorna som en helhet. Var och en tillför en del i något som skulle kunna ses som en idealkvinna? Frejas styrka och skönhet, Iduns moderskap och Sagas vishet.

Att Hildebrandt använder sig av Freyja är fullt förståligt. Hon ses, tillsammans med Frigg, som den största gudinnan i fornskandinavisk mytologi. Hennes egenskaper gör henne rätt som en stark kvinnogestalt. Användningen av Sága i Hildebrandts skapande av Saga motiverar hon i hennes bok Saga från Valhalla. Hon berättar att Sága är sagornas och bevararens gudinna, Hildebrandt tyckte därför att det var självklart att hon skulle stå som förebild till hennes sista huvudperson. Sága är en anonym gudinna i mytologin, vilket gör att man inte riktigt kan säga något om hennes egenskaper. Dock så kan hennes relation till Oden skvallra om att hon inte tordes vara helt obetydlig. Hildebrandt kan egentligen tillskriva hennes Saga vilka egenskaper som helt, och man kommer säkerligen inte finna mycket från som mytologin som varken stödjer eller stjälper hennes version.

Böckerna är, enligt mig, väldigt medryckande och första gången jag läste dem gjorde jag det i ett streck. Jag blev fascinerad av det starka kvinnosamhället Hildebrandt målade fram och man fick någon romantiserad bild av hur det var att vara kvinna under forntiden. Antagligen såg det inte ut så här, Hildebrandt är enbart inspirerad av fornskandinavisk mytologi, böckerna är inga verklighetsskildringar. Kanske är det för att jag själv är kvinna som jag finner dessa böcker otroligt inspirerande. Böckerna har en feministisk touch, dels genom de starka kvinnogestalterna, men främst genom hur samhället är uppbyggt. Boken börjar med att samhället styrs av matriarkatet och kvinnan/Gudinnan står i världens mitt. Allt cirkulerar kring kvinnan och hon står över alla män, oavsett börd. Samhället förändras och männen tar efter hand över samhället styrande poster. Men Hildebrandt förklarar i slutet av trilogin att Gudinnan tillslut ska återvända.

Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig av min uppsats. Jag har mest stött på likheter i jämförelse mellan rollerna, förutom paradoxen mellan Idun och de andra två huvudkaraktärerna. Även om boken är utspelad i forntiden så skulle den kunna översättas, utan några större svårigheter, till nutid. Intrigerna och liven är mänskliga och går genom tid till tid, den magiska delen kanske man skulle kunna byta ut mot dagens tekniska möjligheter. Att samhället styrs av en kvinnokraft är dock lite svårt att föreställa sig idag. Den starka kvinnan är i fokus i boken, och kanske är det därför som böckerna tilltalar mig. Man får en väldigt romantiserad bild av forntiden. Döden är ärofylld, lidandet ett måste, makt är rikedom och rikedom är makt. Och framför allt så kallar plikten, och plikten är en ära. Kanske var det så här på forntiden, kanske inte. Och den åtanken kanske man borde ha om man läser böckerna. Hildebrandt är inspirerad av fornnordisk mytologi, men skriver för att underhålla.
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