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Abstract 
 

Detta är en jämförande undersökning mellan hinsidesföreställningar i de skriftliga källorna till 

fornskandinavisk religion och bildscener på de sena (700 – 1100-talet) gotländska bildstenarna. Den tidigare 

forskningen kring hinsidesföreställningarna har ofta fokuserat på Valhall vilket enligt mig kan ha  lett  till  

att  andra  centrala  föreställningar  kan  ha  kommit  i  skymundan.  Jag  visar  med  min genomgång av 

föreställningarna i de skriftliga källorna att de olika platserna som den döde kunde komma till bär på 

gemensamma aspekter i form av kvinnan som möter den döde, kvinnan som härskar över den döde samt 

hallen där man åt och drack. Samma tema återkommer på de sena gotländska bildstenarna . De visar 

dessutom en liknande variation av föreställningarna som de skriftliga källorna. Valhall är alltså inte 

nödvändigtvist den enda tolkningen av dessa bildscener. 

 

This is a comparative study between afterlife beliefs in written sources to the Norse religion and visual 

scenes in the late Gotland picture stones. The previous research on afterlife beliefs has often focused on 

the Valhallamotif, which in my opinion, could have led to the problem that other essential ideas of afterlife 

may have been overlooked. I show in my review that the afterlife beliefs in the written sources share 

common aspects: the woman who meets the deceased, the women who rule over the dead and the hall 

where the dead eat and drinks. The same aspects return on the late Gotland picture stones. They also show a 

similar variation in the notions of afterlife as the written sources. Valhalla is not necessarily the only 

interpretation of the image scenes. 
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1 Inledning 
 

 
Döden måste vi alla möta vare sig vi vill eller inte och så har det alltid varit. Trots det så är döden nog den 

största gåtan en människa kan ställas inför. Vad händer efter döden egentligen? Tar allt slut eller lever själen 

vidare och i så fall var? Är denna hinsidestillvaro densamma för oss alla eller kommer vi kanske till olika 

platser? Döden är en stor fråga där förhoppningar blandas med osäkerhet inför det slutgiltiga. 

 
 

De människor som bodde här uppe i Norden under vikingatiden hade säkerligen också dessa frågor och 

funderingar om var den döde skulle ta vägen efter döden. Det verkar helt klart ha funnits föreställningar, för 

kvar finns bevisen för den omtanke och det enorma arbete som människorna lade ner på att säkerställa en 

fortsatt tillvaro åt den döde. Trots denna enorma mängd av gravar i alla dess olika former och förkristna 

minnesstenar, så kan dessa lämningar dock inte berätta så mycket om vilka föreställningar de skapats för. 

Tankarna, förhoppningarna och tron från denna huvudsakligen skriftlösa kultur följde de döda in i graven 

för att aldrig komma åter. De skriftliga källorna som finns bevarade kretsar i och för sig ofta och gärna kring 

döden, men även här är informationen ofta sparsam om själva hinsidesföreställningen. 

 
 

Jag  har  blivit  mycket  intresserad  av  hinsidesföreställningarna  i  den  fornskandinaviska  religionen 

därför att de till viss del fortfarande lever vidare i vår fantasi. Bilden av att riktiga vikingar som stupar i 

strid kommer till Valhall för att festa och slåss påverkar människor än idag. För det mesta som en fantasi 

om en forntida kultur, men i vissa enstaka fall kanske som en verklig föreställning om det egna ödet. 

Hinsidesföreställningarna i den fornskandinaviska kulturen har dock sällan varit föremål för djupare 

forskning. Min fundering är därför om den stereotypa bilden av paradiset Valhall verkligen är så självklar. 

Denna uppsats är en fortsättning på mitt sökande efter gamla hinsidesföreställningar och ett försök till att 

fördjupa förståelsen för dem, denna gång med fokus på de gotländska bildstenarna. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att titta på de sena gotländska bildstenarna samt kiststenar från samma 

tidsperiod, och undersöka vilka hinsidesföreställningar dessa kan visa på. Frågorna jag vill besvara är: 

 

 Hur  har  den  tidigare  forskningen  tolkat  hinsidesföreställningar  på  de  sena  gotländska 

bildstenarna? 

 Vad säger det skriftliga källmaterialet om de förkristna hinsidesföreställningarna? 
 

 Vad visar bildscenerna för hinsidesföreställningar? 
 

 

Jag begränsar studien till att bara behandla bildscenerna på stenarna som i Jan Peder Lamms förteckning 

tillhör kategori S (=sen) för att dessa är de yngsta förkristna bildstenarna, daterade till 700 



5  

– 1100-talet och således närmast de bevarade skriftliga källorna.
1 

I undersökningen kring 

hinsidesföreställningar  kommer  jag  att  lägga  huvudvikten  på  de  föreställningar  som  innebär  en 

kollektiv samvaro med gudar och väsen. 

 

1.2 Metod och material 
 

Jag har valt att göra en jämförande undersökning mellan bildscener på de sena gotländska bildstenarna och 

de skriftliga källorna till fornskandinavisk religion. Detta för att kunna få fram en bild av 

hinsidesföreställningar baserad på olika typer av källmaterial som tidmässigt ligger närmast varandra. Det 

skriftliga källmaterialet är huvudsakligen nedtecknat på västnordiskt håll efter kristendomens införande, 

medan de gotländska bildstenarna är producerade före religionsskiftet.
2 

Genom att jämföra dessa källor 

med varandra vill jag studera de skillnader och likheter som kan föreligga där. Detta kan förhoppningsvis 

bidra till en ökad förståelse för de förkristna hinsidesföreställningarna. 

 

De viktigaste skriftliga källorna för de mytologiska föreställningarna har varit dikterna i Den poetiska 

Eddan, de fornvästnordiska skaldedikterna och myterna i Snorres Edda, men jag har även tittat på Saxo 

Grammaticus Gesta Danorum. Jag har i första hand sökt efter benämningar på olika hinsidesföreställningar 

som t ex Valhall och Hel i dessa texter. Ibland har namnen dock varit dolda i omskrivningar eller med 

romersk/grekiska namn. Jag har då tagit hjälp av översättarnas och andra religionshistorikers identifiering av 

namnen. Ibland förekommer oidentifierade uppehållsorter för döda där det varit svårt att avgöra vilken plats 

de kan tänkas syfta på. Med undantag för Haddingus underjordiska resa hos Saxo har jag valt att inte 

fördjupa mig i dessa riken för att begränsa uppsatsens omfång. 

 

Här följer en kort presentation av de skriftliga källor jag huvudsakligen har använt mig av, övriga 

källor som jag använt mig av i mindre skala presenterar jag i samband med undersökningen. 

 

1.2.1 Den poetiska Eddan 
 

Pergamenthandskriften med namnet Codex Regius nr 2365, 4°, som skrevs ned under den senare hälften av 

1200-talet, innehåller ett trettiotal kväden och de flesta av dessa kväden finns inte någon annanstans.
3  

Den dikt som ger mest information om Odins Valhall är Grímnismál och stor del av denna dikt verkar 

kunna dateras till mitten på 900-talet.
4  

Vad det gäller dödsriket Hel så ger kvädet Baldrs draumar mest 

information, men den finns inte med i Codex Regius, istället finns den i en 

annan handskrift kallad nummer 748. Språkbruket i Baldrs draumar påminner dock om Þrymskviða i 
 
 
 
 

1 Nylén, 2003, s. 172 
2 

Ända fram till slutet på 1100-talet har man på Gotland begravt människor enligt den förkristna seden, vilket 

antyder att det är först i början på 1200-talet som kristendomen lyckats ta över makten i samhället och införa 

förbud mot förkristna seder och bruk. Thunmark-Nylén, 1989, s. 228 
3 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 13 
4 

Nordberg, 2003, s. 56 
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Codex Regius, vilket har lett till antagandet att de diktats av samma skald.
5  

Jag har använt mig av 

Björn  Collinders  översättning  av  dikterna  i  Codex  Regius,  som  har  titeln  Den  poetiska  Eddan. 

Collinder har dessutom tagit med Baldrs draumar samt ett par andra dikter som återfinns i andra 

handskrifter, som en del av Eddan. 

 

Hjältediktningen är en annan del i Den poetiska Eddan och har i flera fall härstamning från sydgermanskt 

håll. Vissa personer som nämns i dikterna har till och med funnits i verkligheten och levde kring 400-talet.
6    

Problemet med alla Eddadikterna har varit dateringen av dessa. Andreas Nordberg påpekar att den fasta 

form av dikterna vi möter i Eddan har de fått i samband med nedtecknandet. Innan dess traderades myterna 

muntligt och de kan ha varierats i utformning allt efter situationen de återberättades i. Det mytiska innehållet 

kan dock i sig ändå vara betydligt äldre än tidpunkten för dikternas nedskrivande.
7
 

 

1.2.2 Skaldediktningen 
 

Skaldediktningen består av 500 – 600 strofer, som tillägnats olika kungar eller hövdingar med sina män. 

Även namnen på skalderna finns i flera fall angivna och till viss del går dikterna att datera.
8 

För denna 

uppsats har jag använt mig av dikter som i en förkristen kontext nämner hinsidesföreställningar. De 

viktigaste av dessa är Eiríksmál, Hákonarmál, Sonatorrek och Ynglingatal. 

 

Eiríksmál är en hyllningsdikt över Eiríkr, som styrde över Northumbria i England och avled runt 954. Hans 

hustru beställde denna dikt efter hans död och på grund av olika drag i diktens utformning antar man att 

skalden var påverkad av anglosaxisk diktning. Skalden är dock okänd för oss idag. 

 

Hákonarmál, av Eyvindr Finnsson skáldaspillir, är också daterad till 900-talet och påstås vara skapad med 

Eiríksmál som förebild. Det religiösa språkbruket i denna dikt går dessutom att koppla samman med 

Eddadikten Grímnismál.
9 

Det är dessa tre dikter som ger den mest utförliga beskrivningen av Valhall  och  

det  är  intressant  att  det  finns  en  koppling  mellan  dem.  En  viktig  följdfråga  i sammanhanget blir 

hur pass utbredd föreställningen om Valhall är utanför dessa dikter. 

 

Dikten Sonatorrek finns infogad i Egil Skallagrimssons saga vars författare är okänd för oss idag. Det finns 

dock argument för att Snorri Sturluson eller någon i hans närhet kan ha skrivit ner sagan. Författaren säger 

däremot att dikterna som finns i sagan ska vara komponerade av Egil själv. Egil var i sitt liv både 

yrkeskrigare och poet bosatt på Island. Sonatorrek är en minnesdikt över de två söner som Egil hade 

förlorat och sörjde mycket djupt. Dikten är tyvärr inte bevarad i sin helhet då vissa strofer 

tycks saknas och andra är förvanskade. Dessutom finns de äldsta versionerna av dikten bara bevarade i 
 

 
5 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 24 
6 Steinsland, 2007, s. 48 
7 Nordberg, 2003, s. 45 
8 Steinsland, 2007, s. 51 - 53 
9 

Nordberg, 2003, s. 54 f 
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handskrifter från 1600-talet.
10 

Dikten kan trots det skildra spår av verkliga tankar från en hednisk man, men 

jag kommer att använda dikten tillsammans med andra källor som komplement. 

 

Omkring 1230-talet skrev Snorri Sturlasson Ynglingasagan där han bland annat citerar skaldedikten 

Ynglingatal. Enligt Snorri ska dikten ha komponerats av en skalden Þjóðólfr som verkat hos Harald hårfagre 

kring slutet av 800-talet. Forskning kring denna dikt har dock varit oense om Snorri verkligen har rätt 

angående dess ålder. Det finns argument för att dikten ska vara yngre då det går att läsa in kristna 

föreställningar, som tidigast kan ha kommit till Skandinavien under 1100-talet. Exempel på detta skulle 

vara kenningar med paralleller till elementläran, samt en strof där Odin framställs i en kristen 

”djävulsskepnad”. Argument för den äldre dateringen är att elementläran inte alls måste ha varit 

främmande för nordborna som utfört resor till redan kristnade områden, samt att liknande tankegångar även 

går att finna i andra indoeuropeiska religioner. Strofen om Odin i ”djävulsskepnad” är Snorris egna tillägg 

till dikten och om dikten skulle vara producerad senare så är det är det konstigt att viktiga kungar från 

senare tid inte nämns utan att dikten stannar vid Rögnvald.
11  

Ynglingatal ger information om 

föreställningar kring Hel och hur de kan kopplas samman med män ur det högre sociala skiktet. 

 

1.2.3 Snorres Edda 
 

Snorres Edda är skriven kring 1220 av den kristne islänningen Snorri Sturluson och är en lärobok för poeter 

så att de kunde förstå den tidigare skaldekonsten. I sin bok berättar Snorri en hel del myter och fakta om 

gudarna, som ofta stöds av dikterna i Den poetiska Eddan. Vissa delar verkar Snorri däremot ha fått från 

andra källor som vi inte känner till idag.
12 

Snorri visar sin kristna ståndpunkt angående de 

fornskandinaviska gudarna i boken och detta har fått vissa forskare att anse hans bok som påverkad av 

Bibeln och antikens mytologi. Inget utesluter dock att Snorri faktiskt skrev om den fornskandinaviska 

mytologin.
13 

Ett problem är ändå att då Snorri samlade information om den forna religionen så var den 

påverkad av kristendomen och därför kan detta vara en knepig källa att använda sig av.
14 

Av den 

anledningen kommer jag endast använda Snorres Edda som komplement till de övriga källorna. 

Översättning jag har använt mig av är gjord av Karl G. Johansson och Mats Malm. 

 

1.2.4 Gotländska bildstenar 
 

Bildstenarna på Gotland är unika i den bemärkelse att de är rester av en förkristen bildvärld, som i 

övrigt huvudsakligen har gått förlorad för oss. Det gotländska bildstensmaterialet täcker en period från 

400-talet e Kr till 1100-talet e Kr och har huggits eller ristats på lösa block, som i de äldre stenarnas 
 

fall placerats på gravfällt medan de yngre har stått i grupper intill vägar eller andra platser där många 
 

 
10 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 6 ff 
11 Sundqvist, 2007, s. 83 ff 
12 Ström, 1985, s. 5 f 
13 

Näsström, 2006, s. 17 
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människor har kunnat se dem. Alla bildstenar verkar trots skillnaderna i placeringen vara minnesstenar med 

kopplingar till dödskult och gravseder.
15  

I Jan Peder Lamms bildstensförteckning från 2003 är antalet 

funna stenar på Gotland uppe i 467 stycken. Dessa är typindelade i fyra olika kategorier: Tidig (400 – 500-

talet), Mellan (ca 500 – 700-talet), Sen (ca 700 – 1100-talet) och Kantstenar/Kiststenar. Bilderna är sällan 

bevarade i helt tillstånd, vissa stenar är till och med ”blinda”, d v s bilder saknas eller har nötts bort 

helt.
16   

Den grupp stenar som jag valt att analysera i denna undersökning tillhör den sena gruppen och 

innefattar även kantstenar som dateras till samma tidsperiod. De kännetecknas av att de har små ”rötter” 

vilket betyder att de måste har stått ostadigt till skillnad mot de äldre stenarna som hade djupa rötter. Bara 

ett fåtal av bildstenarna har dock hittats på den plats där de en gång restes. Många stenar har blivit 

använda vid t ex kyrkobyggen.
17  

För denna undersökning har jag utgått från Lamms förteckning och 

gjort en lista innehållandes alla de sena bildstenarnas namn och nummer enligt förteckningen, samt 

vilka typer av scener som förekommer på stenarna. Tabellen finns som bilaga  2  till  denna  uppsats.  

Jag  har  även  jämfört  materialet  med  Lindqvists  bildförteckning  av stenarna. 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Forskningen kring de förkristna hinsidesföreställningarna i de skriftliga källorna har varit ganska sparsam, 

framför allt sedan mitten på 1900-talet. De gotländska bildstenarna har däremot fått mera 

uppmärksamhet under denna tid. Här har man oftast anslutit sig till åsikten att bildscenerna visar, eller 

åtminstone har kopplingar till, Valhall.
18 

Till exempel Nordberg menar att de gotländska bildstenarna kan 

visa en bild av Valhall, som är äldre än de äldsta dikterna.
19  

Frågan jag ställer är dock om ett sådant  

antagande  kan  göras  med  säkerhet  när  forskningen  kring  hinsidesföreställningarna  i  de skriftliga 

källorna är så pass sparsam som den är i dagsläget? Jag kommer nedan göra en kort presentation av den 

religionshistoriska forskning jag har funnit kring hinsidesföreställningarna och de 

gotländska bildstenarna. 
 

 

”The Road to Hel” är skriven i början på 1940-talet av Hilda R. Ellis Davidson. I denna bok gör hon en 

genomgång av föreställningar kring döden och dödskulten, som går att finna i de litterära källorna och till 

viss del också från arkeologin. Hon presenterar hinsidesföreställningarna, begravningssätt, kult och riter 

som praktiserades i samband med döden, men också berättelser som beskriver resan till dödsriket samt 

förmågan att väcka och tala med de döda. Den rikliga hänvisningen till källmaterialet gör denna 

undersökning till en än idag viktig grund för forskningen kring hinsidesföreställningarna. Davidson bidrar 

också själv till många nya infallsvinklar, men är ibland lite ytlig i sin undersökning då 

hon sällan gör någon djupare analys av de olika föreställningarna. En källa som saknas i hennes 
 

 
15 Nylén, 2003, s. 9 
16 Förteckningen finns i Nylén, 2003, s. 177 - 206 
17 

Nylén, 2003, s. 12 f 
18 

Se t ex Andrén, 1989, s. 294, Lindqvist, 1941, s. 96, Nordberg, 2003, s. 44 f, Nylén, 2003, s. 69 f 
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genomgång är dessutom de gotländska bildstenarna. Det kan kanske bero på att Davidsons bok är 

producerad strax efter det att Sune Lindqvist samlingsverk (se nedan) publicerats. 

 

”Krigarna i Odins sal” är en avhandling från 2003 skriven av Andreas Nordberg. Detta är en mycket bred 

och grundlig genomgång av föreställningarna kring Valhall, Odin och dennes krigare. Syftet med 

avhandlingen är att studera dödstron och dödskulten inom det sociala skikt där krigare kopplade till Odin 

gick att finna. Han tittar också på hur denna grupps hinsidesföreställningar kan ha skilt sig från de övriga i 

samhället.
20 

De skriftliga källor som han huvudsakligen använder sig av är Eddadikten Grímnismál samt 

skaldedikterna Eiriksmál och Hákonarmál. Vad det gäller bildstensmaterialet så menar Nordberg att de visar 

Valhallsmotiv då de stämmer överens med litteraturens skildringar av den dödes resa till Valhall.
21 

Nordberg gör en mycket gedigen undersökning kring Valhall och han stöder sina teorier med 

tvärvetenskaplig forskning samtidigt som han själv ger många nya infallsvinklar till ökad förståelse för 

Odins krigare. Även Hel finns med i denna avhandling, men får av naturliga skäl en ringare plats i 

sammanhanget. Personligen anser jag att Nordbergs fyller ett enormt tomrum i den religionshistoriska 

forskningen, men att han ibland inte tar resonemanget kring hinsidesföreställningarna fullt ut. Jag vill med 

denna undersökning visa att ytterligare ett steg kan tas när det kommer till sambandet mellan de olika 

hinsidesföreställningarna. 

 

Vad det gäller de gotländska bildstenarna finns det betydligt mera forskning. Den som lagt grunden för detta 

är Sune Lindqvist, som i sitt verk Gotlands Bildsteine 1 och 2 presenterar alla de stenar som var kända före 

1942. Det är också Lindqvist själv som har restaurerat bilderna på stenarna och dokumenterat dem. Senare 

forskning har kompletterat hans arbete, men mycket av hans ursprungliga arbete gäller fortfarande. 

Lindqvist tolkar flertalet bildscener som kopplade till Valhall och valkyrior och den efterkommande 

forskningen har följt hans fotspår. 

 

Adéla Björkman gjorde 1986 en figuranalys på de sena gotländska bildstenarna. Målet med undersökningen 

var att se om det genom en typologisk indelning av bildmaterialet gick att påvisa en gemensam 

föreställningsvärld av religiös, estetisk eller praktisk art. Även hon använde sig av Lamms förteckning (från 

1981).
22  

Denna undersökning är mycket intressant för att påvisa sambandet mellan de olika stenarna. 

Björkmans analys är dock av kvantitativ art och gör ingen jämförelse med det skriftliga källmaterialet för att 

söka tolkning av bildscenerna. 

 

Ludwig Buisson gjorde en undersökning av bildscenerna på stenen Ardre VIII i sin avhandling Der 

Bildstein Ardre VIII auf Gotland från 1976. Han analyserade varje bildscen på stenen och jämförde dem 

med de skriftliga källorna för att få fram vad bilderna kunde tänkas föreställa. Han visar att 
 
 
 
 

20 Nordberg, 2003, s. 9 f 
21 

Nordberg, 2003, s. 44 f 
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bildscenerna går att tolka med de källor vi har till förfogande idag.
23  

Därtill kan de visa vilka myter och 

sagor som var kända på Gotland vid tiden för stenens resande, samt vilka versioner i de fall då vi idag 

känner till flera. Denna undersökning är viktig då den visar att bildscenerna går att jämföra med de 

norröna källorna. 

 

Den som ytterligare kopplar samma de gotländska bildstenarna med den norröna litteraturen är Anders 

Andrén med artikel Dörrar till förgångna myter från 1989. I denna artikel vill han så att säga ”lösa en del av 

de gotländska bildstenarnas gåta”. Här visar Andrén att sambandet mellan bilderna, texterna och även tingen, 

d v s arkeologiska fynd, visar på en tradition som började på 500-talet och fick sitt avslut på 1200-talet där 

begreppen ära och död har en central roll. Han menar att vi inte ska betrakta texterna, bilderna och tingen 

från denna tid som skilda ämnen utan istället låta dessa komplettera varandra därför att de är olika 

språk för att uttrycka samma kärna. 
24 

I sin artikel visar han det nära sambandet mellan de gotländska 

bildstenarna, den norröna litteraturen och båtgravar från Vendel. Andrén gör dock ingen jämförelse 

mellan bildmotiven och de olika hinsidesföreställningarna i den norröna litteraturen utan nämner bara 

Valhall. 

 

Denna presentation av några av de viktigaste arbeten jag har använt mig av visar en ganska problematisk 

situation vad det gäller forskningen kring hinsidesföreställningarna och bildstenarna. Den 

religionshistoriska forskningen kring hinsidesföreställningarna har varit väldigt sparsam. Därtill finns en viss 

fokusering på Valhall som lett till att föreställningarna kring de andra föreställningarna kommit i 

skymundan. När den nyare forskningen vill analysera bildstenarnas scener som hinsidesföreställningar kan 

detta således leda till att viktig fakta förbisetts. Jag vill därför med denna undersökning se om tolkningarna 

av bildstenarnas välkomstscener verkligen är så självklart Valhall eller om det kan finnas belägg för 

annan tolkning. Jag vill också studera hela det sena bildstenmaterialet, inte bara en utvald sten. 

 

1.4 Disposition 
 

Jag har inlett denna uppsats med att ta upp  mina frågeställningar. Därefter har jag gått igenom 

metoden och materialet jag har använt mig av. En del av den tidigare forskningen kring 

hinsidesföreställningar och gotländska bildstenar har också presenterats. Under rubriken Bakgrund kommer 

jag visat att det finns kopplingar mellan bildstenarna och den norröna litteraturen. Undersökningen  inleds  i  

kapitel  3  där  jag  börjar  med  att  titta  på  hinsidesföreställningarna  i  de skriftliga källorna. Valhall 

studeras först och sedan fortsätter jag med valkyrjan, Freyja, Hel och slutligen de döda i bergen och graven. 

Undersökningen fortsätter med bildstenarna där jag analyserar 

bildscener  och  jämför  dem  med  det  skriftliga  materialet  om  hinsidesföreställningarna.  Slutligen 
 
 
 

23 
Se t ex Buissons uppställning av bildscenerna i jämförelse med motiven i dikten Ragnarsdrápa av skalden 

Bragi enn gamli Boddason. 1976, s. 113 f 
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kommer en diskussion där jag visar och diskuterar resultatet av undersökningen. Uppsatsen avslutas sedan 

med en sammanfattning och litteraturförteckning. 

 

 
2 Bakgrund 

 

På vilket sätt kan de sena gotländska bildstenarna kopplas samman med hinsidesföreställningar av mytiskt 

eller religiöst slag? Bildstenarna är resta av olika personer på olika platser och säkerligen också av 

delvis olika anledningar. Hur kan man då ens utgå från att bildstenarnas scener har något gemensamt 

med varandra? I Björkmans figuranalys på de sena gotländska bildstenarna tittade hon bland annat vilka 

typer av figurer som förekom och hur de var placerade på stenarna. Hennes undersökning visar att 

bildscenerna är uppbyggda på ett likartat sätt som antyder att de är spår av en gemensam föreställningsvärld 

där vapen och krigshandlingar ofta återkommer. Bilderna har också anknytningar till ornamentik från 

samtida Mälardalen samt kontinenten.
25  

Mycket tyder alltså på att bildscenerna inte är något slumpmässigt 

utvalt klotter, utan bygger på en bredare strömning av föreställningar. 

 

Det kan också finnas samband mellan de sena stenarna, gravar och dödskult trots att de inte placerades i 

direkt anslutning till några gravfält. Flertalet stenar har runinskrifter, som visar att de är resta för att hedra en 

död person.
26 

Nyare undersökningar har också hittat enstaka gravar vid vissa stenar så sambandet mellan 

dessa stenar och gravar kan inte uteslutas. Dessutom har man vid Änge I och II funnit rester från vad 

som kan ha varit en offermåltid.
27 

Detta ger indikationer på att stenarna inte bara var vackra prydnader 

utan kunde ha en större betydelse än så. De var ärofulla minnesmärken över döda, men kanske också en 

plats där kult kopplad till dödens sfär praktiserades. I så fall kanske bildscenerna också visar föreställningar 

om hur människor föreställde sig hinsidestillvaron. 

 

Att forskningen kopplat samman vissa av bildscenerna med hinsidesföreställningar och framför allt 

valkyrior är inget nytt. Redan i Lindqvists arbete från 1941 skriver han att det är ett gammalt antagande.
28 

Forskningen har oftast kretsat kring de mest detaljrika stenarna och de har man ansett kan tolkas på två olika 

sätt. Den ena är att bildscenerna är illustrationer av verkliga händelser ur den dödes liv. Den andra 

tolkningen är att de föreställer scener ur guda- och hjältediktningen. Andrén menar att den tydliga 

förekomsten av mytiska element förespråkar en mytologisk tolkning. Likaså ska det inte ha funnits någon 

personligt relaterad och individualiserad figurkonst under denna tid. Dessa bildrika stenar går dessutom att 

dela in i två grupper. Den första gruppen innehåller bilder som är tydligt indelade i olika fält. 

Kännetecknande är också att den obligatoriska skeppsbilden är placerad i det 

nedersta fältet. Ett exempel på en sådan sten är Lärbro St Hammars I. Den andra gruppen består av två 
 

 
25 Björkman, 1986, s. 52 
26 Andrén, 1989, s. 303 
27 

Nylén, 2003, s. 142 f 
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fält där den nedersta innehåller ett myller av olika bildscener, medan det övre bildfältet innehåller 

hinsidesföreställningen. Ett bra exempel på en sådan sten är Ardre VIII. Även bland kiststenarna går det 

att se denna stilindelning.
29  

Andrén menar att denna skillnad i bildfältens utformning går att betrakta 

som olika berättartekniker, jämförbara med dikterna i Den poetiska Eddan. Det betyder att bildstenarna 

med flera tydligt indelade bildfält motsvarar den episka diktningen där historian har en tydlig början och 

slut. Bildscenerna ska då läsas som en myt där detaljerna förmedlas med en fastställd ordningsföljd. 

Stenarna med bara två fält och de röriga scenerna går att jämföra med vishetsdikterna. Här handlar dikten 

oftast om en dialog mellan två personer som förmedlar en stor mängd mytisk kunskap utan någon egentlig 

röd tråd i framförandet. Detta betyder att varje bild i sig är en egen illustration av en myt. Denna 

vishetsdiktning går dessutom att återfinna på den östergötiska Rökstenen från 800-talet.
30 

Bildstenarna 

verkar alltså vara sammankopplade med de litterära stilarna som går att återfinna i den norröna litteraturen. 

 

Buisson visar dessutom att bildscenerna inte bara i stil utan även till innehåll går att föra samman med de 

skriftliga källorna. I sin analys av Ardre VIII identifierar han mytiska berättelser om hjältedåd som t ex Tors 

kamp mot Midgårdsormen och fångandet av Loke förklädd till en lax. Andra scener kommer från 

hjältediktningen och berättar om t ex Völund, som dödade två pojkar och våldtog deras syster för att 

hämnas. Ovanför dessa bilder visas sedan hur Odin rider in i Valhall med en utvald hjälte i sitt sällskap.
31 

Om denna sten går att analysera på detta vis så borde det även gå att göra liknande analyser med de andra 

stenarna för att se vilka föreställningar som fanns kring döden. 

 

 
3 Undersökning 

 

Om det nu kan vara så att de sena bildstenarna visar hinsidesföreställningar och att bilderna dessutom kan 

kopplas samman med det mytiska material som finns bevarat i de skriftliga källor vi känner till idag så 

måste dessa studeras närmare. De dödsriken som nämns i litteraturen är huvudsakligen Valhall, Hel, Freyjas 

Fólkvangr, Rán och Ægir i havet, graven och berget. Jag kommer börja undersökningen med att titta på vad 

som sägs om Valhall. 

 

3.1 Valhall 
 

Snorri Sturluson berättar i Gylfaginning att alla män som faller i strid kommer till Odin i Valhall. Han 

skriver också att det har varit så sedan tidernas begynnelse och att det därför finns en väldig massa folk 

hos Odin.
32 

Nordberg menar att föreställningen om att krigare kopplade till Odin kom till honom efter 

deras död kan ha gamla rötter och att det troligen var en levande tro under hela yngre järnåldern. 

Ur ett religionsfenomenologiskt perspektiv förekommer det dessutom på flera håll att krigare som vigt 
 

 
29 Andrén, 1989, s.295 ff 
30 Andrén, 1989, s. 297 
31 

Buisson, 1976, s. 111 f 
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sig åt en viss gud kommer till denne efter sin död. Föreställningen om platsen dit Odins krigare 

kommer kan alltså bygga på en bredare idéströmning. Benämningen ”Odins sal” finns redan i den 

äldsta skaldediktningen från 800-talet. Bland ortnamnen finns det också belägg för användningen av ordet 

”sal” i kombination med namnet Odin på platser där aristokrater hade sina hallbyggnader för utövandet 

av makt och kult. Namnet Valhall verkar dock först dyka upp strax före 1000-talet i skaldediktningen och 

ytterligare lite senare bland ortnamnen.
33  

Varifrån kommer då namnet Valhall och vad betyder det? 

 

Första delen av Valhall verkar komma från det fornvästnordiska ordet valr, som syftar på krigare, som 

ligger döda på slagfältet. Den andra delen, hǫll, syftar på ett hus som tillhörde en kung eller storman och 

där det politiska spelet ägde rum samt där man höll t ex gästabud. Namnet Valhall ska därför troligen 

tolkas som ”de stupade krigarnas hall”. Vad det gäller namnets ursprung så finns det indikationer på att 

namnet Valhall kan ha uppstått i den tvåspråkiga Danelagen och har sina rötter i fornengelskan.
34 

Hur 

beskrivs då platsen dit de döda krigarna kommer? 

 

3.1.1 Valhall i Eddadikterna 
 

Den Eddadikt som ger mest information om Valhall är Grímnismál. Beskrivningen börjar i strof 8 där det 

sägs att Valhall är gullglänsande och vidsträckt där den grundfast står i Gladsheim. Där väljer Odin varje dag 

män som har dött i strid. Det går inte att ta miste på gudens hem för den har spjut till sparrar och är täckt 

med sköldar. Inuti hallen ligger brynjor spridda över bänkarna. Väster om porten hänger en varg och en 

örn sitter lutad däröver.
35  

Denna beskrivning av Valhall visar på en plats med nära anknytning till 

krigandet. Den tidigare forskningen har därför ansett att föreställningen om Valhall har utvecklats ur det 

verkliga slagfältet där döda kroppar, vapen och asätande djur fanns. Nordberg menar dock att Valhall inte 

kan ses som en omskrivning för slagfältet. Istället vill han jämföra Valhall med de verkliga hallarna. Även 

i verkligheten verkar nämligen hallarna där krigarna höll till, ha varit dekorerade med sköldar och vapen. Att 

det sedan finns ett nära samband mellan beskrivningarna av krigarhallen och slagfältet beror på att dessa 

var de två centrala platserna för krigararistokratin.
36

 

Spjuten som finns i beskrivningen av Valhall kommer av den speciella kopplingen mellan vapnet och 
 

Odin. Han kallades ”spjutets herre” och var själv ägare till spjutet Gungnir. I till exempel vissa hjältedikter 

så lånar Odin ut spjut till sina skyddslingar och genom att kasta ett spjut vigt av Odin över en motståndare 

så blev denne en gåva till guden. Nordberg menar därför att spjuten som hänger som 

sparrar över krigarna i Valhall antyder att dessa män var vigda åt guden.
37

 

 
 
 
 

 
33 Nordberg, 2003, s. 56 ff 
34 Nordberg, 2003, s. 56 ff (Danelagen var namnet på det dansk-norska vikingariket i England) 
35 Den poetiska Eddan, 1993, s. 83 f 
36 

Nordberg, 2003, s. 198 f 



46 
Nordberg, 2003, s. 226 ff 

14 

 

Vidare berättas det i Grímnismál att einherjarna (Odins utvalda krigare) äter fläsket från grisen Sæhrímnir, 

medan Odin, som bara intar vin, ger sin  mat till vargarna Geri och Freki. Kryptiskt avslutas strofen 

med ”få män vet vad enhärjarna äta”.
38    

Även här anser Nordberg att beskrivningen skildrar en parallell 

mellan det mytiska Valhall och den verkliga krigarhallen. Namnet Sæhrímnir kan betyda ”den som får en 

beläggning under tillredningen i en seyðir (kokgrop)” och kan antyda en offermåltid.
39  

I hallens kult 

slaktades och styckades djuret så att vissa delar åts av kultdeltagarna medan andra delar gavs som offer, 

kanske till de döda i Valhall.
40 

Grímnismáls beskrivning av Valhall kan vara en spegling av den verkliga 

hallen och den verksamhet som försiggick där. I båda fallen handlar det om en plats där härskaren 

samlade krigare omkring sig och belönande dem för sina krigiska insatser genom festligt ätande och 

drickande. Det kan till och med ha varit så att under den verkliga hallens festligheter kunde gränsen till det 

mytiska Valhall öppnas upp och bli möjligt att uppleva för deltagarna.
41

 

 

Valhall verkar alltså ha starka paralleller till verklighetens hallar där kungar och hövdingar samlade sina 

krigare. Grímnismál fortsätter att beskriva Valhall och dikten berättar att på vallen står en helig grind som 

heter Valgrind. Det är få som vet hur låset ska läsas.
42 

Ordet valgrind finns också i dikten Lausavísa 4, 

skriven av samma Eyvindr som diktade Hákonarmál. Här är ordet en del av en kenning som troligen ska 

betyda sköld. Skölden kunde liknas med porten eller grinden genom att den öppnades eller stängdes framför 

krigaren då han anföll eller tog skydd. Det kan dock vara så att den som senare diktade Grímnismál 

missförstod kenningen valgrind och trodde att den syftade på det folkloristiska motivet om porten till 

dödsriket.
43 

Snorri skriver i sin Edda om en sådan port. Det var när Hermóðr red ner till Hel för att hämta 

Baldr som han var tvungen att ta sig över Helgrinden som inte var öppen för honom. Tack vare Odins häst, 

Sleipnir, kunde han hoppa över grinden och komma till Hel.
44

 

 

Valhall beskrivs också i Grímnismál som en stor plats där det finns 540 dörrar. När Ragnarök kommer ska 

800 einherjar gå ut genom varje dörr.
45  

Multiplicerar man de två siffrorna får man summan 

432 000. Det har funnits spekulationer kring dessa siffror som vissa forskare har velat koppla till den 

indiska kosmologin. Intressanta paralleller till denna mängd med dörrar eller portar finns också på 

annat indoeuropeiskt håll i t ex Iliaden och den iriska Snedgus resa i den andra världen.
46 

Detta skulle i så 

fall stödja teorin om att Valhallföreställningen bygger på en äldre grund med kopplingar till andra 

indoeuropeiska kulturer. I första hand ska dock strofen nog förstås som en beskrivning för att Valhall 

var en mycket stor och ståtlig byggnad. 
 

38 Den poetiska Eddan, 1993, s. 85 
39 Nordberg, 2003, s. 184 
40 Nordberg, 2003, s. 209 
41 Nordberg, 2003, s. 193 
42 Den poetiska Eddan, 1993, s. 85 
43 Nordberg, 2003, s. 40 
44 Snorre, 1997, s. 82 
45 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 85 
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På hallens tak står dessutom en get och en hjort och äter från Yggdrasils grenar.
47 

Hjorten och geten är ett 

ovanligt par som man  dock har funnit på andra ställen. Från germanskt håll har man funnit 

gravkistor och standar dekorerade med hjortar och bockhorn. Från de sydryska stäpperna har man 

funnit bilder där hjortar och getter äter från ett träd. Motivet i Grímnismál ska kanske tolkas som en astral 

myt där Valhalls tak är himlavalvet och trädet är världsaxeln. Djuren är då stjärnkonstellationer som rör sig 

runt polstjärnan.
48  

Det finns anledning till att Odin kopplas samman med världsträdet då han har 

schamanistiska kunskaper som ger honom möjlighet att resa mellan olika världar med hjälp av trädet. Odin 

kan även besöka de dödas gravar för att söka kunskap om det fördolda.
49 

Valhall i Grímnismál visar alltså 

en storslagen hall placerad i det kosmiska centrumet. Kopplingarna till aristokratin, krigandet, kulten och 

döden genomsyrar hela beskrivningen, vilket också antyder att det inte var vilka människor som helst som 

kunde komma till detta dödsrike. 

 

3.1.2 De aristokratiska krigarna 
 

I skaldedikten Eiríksmál är det Odin som berättar om den speciella dag då han skulle förbereda Valhall för 

mottagandet av Eiríkr och hans fallna krigare. Odin väckte einherjarna och bad dem att strö bänkarna och 

rensa ölkaren medans valkyriorna skänkte vin. Det vart ett väldigt oväsen i salen och det var dånet från 

skaran krigare som var på väg. Odin skickade ut männen Sigmund och Sinfjötle att ta emot Eiríkr och bjuda 

in honom i hallen.
50

 

 
Vilka män kom då till Valhall efter döden? I Eddadikten Hárbarðsljóð säger Odin att han får stormän som 

faller i strid medan Thor tar dem av trälars ätt.
51 

En liknande uppgift finns i Saxos Gesta Danorum
52

, här 

har dock Odin och Valhall fått namnen från antikens mytologi: 
 

 

“War springs from the nobly born: famous pedigrees are the makers of war. For  

the  perilous deeds  which chiefs  attempt  are  not  to  be done by the ventures 

of common men. Renowned nobles are passing away. Lo! Greatest Rolf, thy great 

ones have fallen, thy holy line is vanishing. No dim and lowly race, no low-born 

dead, no base souls are Pluto's prey, but he weaves the 

dooms of the mighty, and fills Phlegethon with noble shapes.”
53

 

 
 
 

 
47 Den poetiska Eddan, 1993, 83 ff 
48 Nordberg, 2003, s. 160 ff 
49 Nordberg, 2003, s. 173 
50 Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1912, s. 164 f 
51 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 101 
52 

Munken Saxo Grammaticus var samtida med Snorre Sturluson och levde i det danska Skåne. Han skrev Gesta 

Danorum som ett historiskt verk om danskarna och deras första historiska tid utspelar sig bland gudar och myter. 

Saxo visar sin kristna tro tydligt i verkets utformning, men ändå så finns det kopplingar mellan hans berättelser 

och andra fornskandinaviska myter och hjältesagor. Näsström, 2002, s.18 
53 

http://omacl.org/DanishHistory/book2.html (2010-11-16) 

http://omacl.org/DanishHistory/book2.html
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Stämmer dessa uppgifter då med verkligheten? Det som kan svara på denna fråga är de förkristna gravarna 

och deras utformning. Bland begravningsskicket går det att se en generell förändring under folkvandringstid  

och  bland  annat  började  gravhögarna  dyka  upp.  Likaså  började  man  ge  med gravgåvor och begravde 

hela eller brända djur med människan. De stora gravhögarna hörde samman med de aristokratiska grupperna 

i samhället och var ofta placerade i närheten av deras gårdar. Gravgåvorna visar också på kopplingar till 

hallivet och krigandet genom t ex vapen och ryttarutrustningar.
54  

Både Andrén och Nordberg tar upp 

gravarna från Vendel i Uppland när de vill jämföra rituell praxis med religiösa föreställningar och de 

gotländska bildstenarna. Jag kommer därför kort presentera resultatet av deras undersökningar. 

 

Nordberg menar att de krigare som ligger begravna i Vendel går att koppla samman med Odin. I en av 

gravarna fann man beslag och pressbleck med bilder av fåglar som visar på föreställningar om Odin. Till 

exempel en bild visar en ryttare som följs av två fåglar och antas föreställa Odin själv och hans två korpar. I 

litteraturen förekommer dessutom motivet med Odin som följer sina krigare i form av korp. Utöver dessa 

objekt så var mannen själv placerad i aktern på en ca 10 meter lång båt och med sig hade han vapen, hästar, 

hundar, boskapsdjur, glasbägare och redskap för matlagning.
55  

Det är dock först i jämförelse  med  andra  

samtida  gravar  som  det  går  att  se  om  det  fanns  någon  skillnad  i begravningsskick. I närheten 

av Vendelkrigarnas gravar går det att finna andra gravar från samma tidsperiod. Dessa skiljer sig dock från 

ryttargravarna materiellt. Både män och kvinnor finns i dessa gravar. Fynd av djurben från hund, häst och 

boskapsdjur finns men inga vapen eller dyrbarare rustningar.
56 

Det verkar alltså bara ha varit åt vissa 

utvalda män, som man kunde iordningställa praktgravar och rusta dem för en hinsidestillvaro av krig och 

halliv. 

 

Andrén tar å andra sidan en närmare titt på båtarna i samband med gravarna. Skepp eller symboler för skepp 

har ända sedan bronsåldern kopplats samman med död och begravning. Vad det gäller de gotländska 

bildstenarna så är skeppet en obligatorisk bild på stenarna av typ C och D, som ingår bland de sena stenarna. 

Skicket att lägga döda i så kallade båtgravar går att finna över hela Norden från 550- talet fram till 1100-

talet. Det finns dock ett undantag och det är Gotland. Där finns det inga båtgravar, vilket kan betyda att 

bildstenarna är en ersättning för själva båtgraven. En jämförelse mellan båtgravarna i Vendel och 

bildstenarna visar att båda innehåller liknande djur och föremål. Djuren har därtill en likartad placering i 

både gravarna och på stenarna. Till exempel hästarna är alltid placerade utanför och i samma riktning som 

skeppet. Den döde är också placerad eller markerad på samma ställe i båten på stenen som i graven.
57 

Alltså 

kan det vara så att när de aristokratiska krigarna i Vendel fick en präktig båtgrav så fick deras gelikar på 

Gotland ”nöja” sig med en ståtlig bildsten. En intressant sak 

är att även de isländska sagorna nämner på flera ställen begravningar i båtar, men inget nämns om en 
 

54 Nordberg, 2003, s. 230 ff 
55 Nordberg, 2003, s. 232 f 
56 Nordberg, 2003, s. 237 f 
57 

Andrén, 1989, s. 306 ff 



17  

resa med båten till ett dödsrike. Davidson menar att denna föreställning kan ha glömts bort vid tidpunkten 

för nedskrivandet.
58 

Det kan dock ändå en gång ha funnits en föreställning om ett dödsrike bortom havet.
59 

Båtarnas roll i hinsidesföreställningarna går i dagsläget alltså inte svara på. 

 

3.1.3 Utvald av Odin 
 

Hur blev då en krigare utvald att komma till Valhall? I litteraturen kännetecknas dessa utvalda män av att de 

viger sig till guden Odin i utbyte mot hans skydd och hjälp. Odin kan ställa upp som krigarens rådgivare 

eller fosterfar, men hans pris för denna hjälp är dock att han låter dem stupa i krig när han vill ha dem 

hos sig.
60  

Denna relation mellan Odin och hans krigare har sin parallell i förhållandet mellan den 

aristokratiska ledaren och hans krigare. Även i detta fall skulle krigarna vara beredda att dö för sin ledare om 

så krävdes.
61

 

 
 

Att dö för att en gud önskade ens sällskap var dock kanske inte alla gånger så uppskattat som man kan tro. 

En viss ambivalens för det plötsliga bortförandet från det jordiska livet framgår i dikten Hákonarmál. Där är 

det Odin som skickar iväg två valkyrior för att välja vilken kung som skulle komma till Valhall. Valkyrian 

Gǫndul, som sitter på hästryggen och lutar sig mot spjutet, meddelar kung Hákon att han är utvald att rida 

till gudarnas gröna hem, men han är däremot allt annat än glad över detta. När Odin anar kungens ankomst 

skickar han ut två män att möta honom. Kung Hákon står nu och säger att han är rädd för Odin, som enligt 

honom verkar vara en ondsint gud. Till svar får han veta att när han väl druckit med de andra så kommer 

han leva i fred med de övriga einherjarna. Så välkomnas  Hákon  av  alla  härskande  makter.
62   

Davidson  

menar  dock  att  det  är  oklart  vem  det egentligen är som väljer männen som ska falla i strid och komma 

till Valhall. Hon påpekar att i Grímnismál är det Odin som väljer, i Vafþrúðnismál är det einherjarna som 

väljer medan det i skaldedikten Darraðarljóð
63  

är valkyrjorna som väljer.
64  

Det verkar alltså ha funnits lite 

olika föreställningar om vem det var som bestämde vilka män som skulle falla i strid för att komma till 

Valhall. Det är därför att dags att titta lite närmare på de som vanligen beskrivs som Odins budbärare, 

nämligen valkyrjorna. 

 

3.2 Valkyrjan 

Vikingatidens krigarparadis beboddes inte bara av män utan även kvinnor hade en plats där i form av 

valkyrjor.  Ordet  valkyrja  betyder  ”väljerska  av  dem  som  skall  falla  eller  har  fallit  i  strid”  och 

skickades på uppdrag av Odin att egga till kamp och välja vilka krigare som skulle komma till 
 

 
58 Davidson, 1943, s. 41 
59 Davidson, 1943, s. 44 f 
60 Nordberg, 2003, s. 216 f 
61 Nordberg, 2003, s. 219 
62 Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1912, s. 57 ff 
63 

Skaldedikten Darraðarljóð är daterad till efter 1014 (Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1912, s. 389) och 

är en del av den isländska Njals saga. Njals saga, 2006, s. 392 ff 
64 

Davidson, 1943, s. 67 
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Valhall.
65 

Strof 36 i Grímnismál räknar upp valkyriorna som har till uppgift att skänka einherjarna öl. 

Dessa har namn som t ex Hrist, Skeggǫld, Skǫgull, Herfjǫttur, Geirǫnul och Reginleif.
66    

Liknande 

namn återfinns också i Valans spådom. Där i strof 31 berättas det om valkyrjorna Skǫgull, Gunn, Gǫndul, 

Geirskǫgull och Hildr med en sköld som rider till strid.
67  

Namnen på alla dessa valkyrjor är kopplade till 

striden. Till exempel Hildr och Skǫgull är andra ord för kampen eller ljudet av kamp.
68

 

Från  brittiskt  håll  nämns  valkyrjor  som  paralleller  till  krigiska  väsen  och  gudinnor  ur  antikens 

mytologi t ex furier och gorgoner.
69

 

 

Intressant är att dikterna Grímnismál och Vǫluspá talar om olika roller för valkyrjorna. I den ena 

agerar de tjänsteflickor i Odins hall, i den andra dikten rider de stridsrustade till kampen. Samma motsats 

sågs också i de tidigare nämnda skaldedikterna Eiríksmál (tjänsteflickor) och Hákonarmál (stridsrustade  

ryttare).  I  båda  fallen  verkar  dock  valkyrjorna  ha  paralleller  till  den  verkliga krigarhallens 

kvinnor. Nordberg säger även de verkliga kvinnorna kunde delta i kriget, men på sitt egna sätt genom 

att agera som så kallade hetserskor. En hetserska kunde egga krigarna att utföra vissa handlingar, men även 

peka ut vilka som skulle anfallas och dö. Kvinnorna hade också förmågan att ge krigarna beskydd genom 

att använda sig av magi.
70  

Valkyrian hade ett liknande kunnande då hon 

valde vilka som skulle falla i striden genom att använda sig av en magisk förlamning på krigaren.
71

 
 

 

Valkyriorna i hjältediktningen verkar ofta ha ett mycket nära samband med aristokratins kvinnor. Det finns 

flera exempel: i Helgakviða Hjǫrvarðssonar möter en ung man nio valkyrior som rider, den ena av dem ger 

honom namnet Helge. Valkyrian visar sig heta Svava och är dotter till kungen Eylime.
72

 

Svava och Helge gifter sig med varandra, men hon fortsätter att vara en valkyria. När hon inte bor hos 

Helge så är hon hos sin fader.
73 

Svava återföds senare som Sigrún och även denna gång är hon dotter till 

en kung. Sigrún är en valkyria och kan rida både genom luften och över vatten.
74 

Även hon gifter sig med 

en Helge och tillsammans får de flera barn.
75  

Mycket intressant i detta sammanhang är att Sigrún inte 

alls verkar ha någon anslutning till Valhall. När Helge dör sörjer Sigrún så mycket att han lockas från 

Valhall att möta henne i sin gravhög, där de tillbringar en natt tillsammans.
76  

Nordberg 

anser att valkyrian kan bygga på mycket gamla föreställningar vilket skulle kunna förklara att det 
 
 
 
 

 
65 Nordberg, 2003, s. 193? 
66 Den poetiska Eddan, 1993, s. 87 strof 36 
67 Den poetiska Eddan, 1993, s. 46 f 
68 Ström, 985, s. 195 
69 Davidson, 1943, s 71 
70 Nordberg, 2003, s.193 f 
71 Näsström, 2002, s. 181 
72 Den poetiska Eddan, 1993, s. 177 f 
73 Den petiska Eddan, 1993, s. 181 f 
74 Den poetiska Eddan, 1993, s. 186 
75 Den poetiska Eddan, 1993, s. 190 
76 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 192 f 
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utvecklats olika motiv kring dessa parallellt med varandra.
77  

Därför kan bilden av Odins valkyrior i 
 

Valhall finnas parallellt med de jordiska kungadöttrarna. 
 

 

Det finns dessutom flera andra kvinnliga väsen som påminner väldigt mycket om valkyrjan. I de skriftliga 

källorna berättas det om fylgjukonor och hamingjar. Dessa kvinnliga väsen var förbundna med en viss 

man eller en viss släkt och kunde gå i arv efter en mans död. Att överta ett sådant väsen verkar i vissa källor 

ses som något hedersfullt, medan andra tyder på en mera illavarslande händelse. Det kvinnliga väsendet 

kunde visa sig för mannen hon tillhörde och förvarna honom om hans kommande död, eller helt enkelt 

lämna honom vilket också betydde att han snart skulle dö. Intressant är att även dessa kvinnliga väsen 

kunde beskrivas vara klädda i rustning och hade förmågan att avgöra en mans framgång i strid. En viktig 

betydelse med namnet hamingja är att det kunde användas i betydelsen ”lycka” och används i sammanhang 

där man ger någon namnet från en avliden person.
78 

En hamingja kunde inte bara överföras genom arv från 

en död person utan även lånas ut. I dessa fall var det inte bara en man som kunde ta del av denna 

hamingjas styrka och beskydd, utan en hel grupp med krigare. Det finns också en källa som antyder att även 

en kvinna kunde ha en hamingja.
79

 

 

En annan bild av valkyrjan visar Ström när han beskriver dem som en form av dísir. Dísir var en grupp 

namnlösa kvinnliga väsen, som verkar ha stått nära gudinnan Freyja. De kan ha haft rötter i fruktbarhetskult 

då de till namnet är besläktade med de indiska fruktbarhetsmakterna dhísanās. En viktig koppling mellan 

dísir och valkyrjorna är att båda genom Odin kunde blanda sig i strider. Samband mellan hästar och dísir 

antyds också i skaldedikten Ynglingatal där det talas om en ”hästdis”. Dísir hade kult knuten till sig och gav 

namn åt den viktiga högtiden distinget. Detta var ett större möte av både profan och sakral karaktär, som 

man i östnorden firade på våren medan man i västnorden firade det på hösten. I Uppsala verkar diskulten 

däremot inte ha handlat om ett namnlöst kollektiv utan om en ensam dís. Där fanns en ”Dísarsalr”, som 

hänvisar till en dís i singularis. Ström menar att det är gudinnan Freyja som gömmer sig bakom detta 

namn.
80 

Finns det då några samband mellan Freyja och döda krigare? 

 

3.3 Freyja 
 

Strof 14 i Grímnismál säger att Freyja har en hall som heter Fólkvangr och bland de män som dör varje  

dag  väljer  hon  ut  hälften  medan  den  andra  halvan  går  till  Odin.
81   

Namnet  Fólkvangr 

”stridsängen” ger belägg för att även hos Freyja kunde männen leva i tillvaro som påminner om 
 

Valhall. Näsström menar därför att valkyriorna hör samman lika mycket med Odin som med gudinnan 
 
 
 

 
77 Nordberg, 2003, s. 127 
78 Davidson, 1943, s. 130 ff 
79 Davidson, 1943, s. 133 
80 Ström, 1985, s. 192 ff 
81 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 17 
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Freyja.
82 

Neckel menar till och med att Freyja är den sanna valkyrjan.
83 

Bortsett från strof 14 i Grímnismál 

finns ingen annan oberoende källa som säger att Freyja tar hälften av de fallna männen. I Eddadikten 

Hyndluljóð (med Vǫluspá in skamma) visas däremot en bild av Freyja som påminner om fylgjukonan eller 

hamingjan. Dikten inleds med att gudinnan väcker en jättinna, som bor i en håla och ber henne att rida med 

till Odin i Valhall. Freyja har med sig en ung man, förvandlad till galten hon rider på. Jättinnan 

genomskådar förklädnaden, men luras ändå till att förtälja mannens släktskap.
84

 

Freyja ber slutligen att galten ska få dricka av minnesölet för att komma ihåg vad som sagts.
85  

Här 
 

agerar gudinnan alltså som en beskyddare åt den unge mannen och hjälper honom finna bevis för sitt 

släktskap. Intressant är att detta tydligen också görs inför en resa till Valhall, kanske är det där han måste 

bevisa sin rang för att få rätt plats bland de andra krigarna. Problemet med denna dikt, som bara finns  i  

Flateyjarbók,  är  att  den  troligen  komponerades  på  1300-talet.
86   

Liksom  med  alla  andra skriftliga 

källor som skrivits ned långt efter kristnandet bör man läsa denna dikt med kritiska ögon. Dikten kan i 

värsta fall beskriva medeltidens föreställning om den hedniska Freyja, istället för hur hon verkligen 

föreställdes under förkristen tid. 

 

Freyja delar många liknande egenskaper med en annan gudinna som heter Gefjon. Enligt Snorri är det de 

som dött som jungfrur som kommer till Gefjon efter sin död. I Eddadikten Lokasenna beskylls hon dock för 

att ha haft sex med en man i utbyte mot guld. Näsström menar att hon istället för jungfrurnas gudinna nog 

hellre ska förstås som de ogifta kvinnornas beskyddare. Gefjon verkar trots sin utvalda beskyddargrupp ha 

kunnat hjälpa män. I den sena riddarsagan Bretasagan visar hon sig för en man som offrat till henne och 

lovar honom ett kungarike.
87 

Detta ger henne en viss koppling till de övriga kvinnliga väsendena som 

kunde bistå män. Inget sägs dock om var gudinnans dödsrike var placerat eller hur det såg ut. 

 

På tal om kvinnliga väsen som följer en man till de dödas rike så finns i Gesta Danorum en namnlös kvinna 

som för Haddingus ner till underjorden. En dag när Haddingus satt och åt mat så kom det kvinna till 

honom. Hon visade honom färska örter och undrade om han ville se var det växte sådana mitt i vintern. 

Haddingus ville det så han lät sig svepas in i hennes mantel och drogs ner under jorden. De passerade ett 

dimmoln och gick längs en väg som var väldigt nött av användande. Där passerade de män och adliga som 

var klädda i fina kläder och kom till ett grönt och soligt område, där kvinnan plockat örterna. De 

fortsatte till en flod där det strömmade  blygrått vatten fyllt med vapen och passerade  den  via en  

bro, men  då  såg Haddingus  två  arméer  som stred  mot varandra.  Kvinnan 

förklararde för Haddingus att:”they who, having been slain by the sword, declare the manner of their 
 

 
 

82 Näsström, 2002, s. 184 
83 Neckel, 1913, s. 87 f 
84 Den poetiska Eddan, 1993, s. 140 f 
85 Den poetiska Eddan, 1993, s. 145 
86 Den poetiska Eddan, 1993, s. 26 
87 
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death by a continual rehearsal, and enact the deeds of their past life in a living spectacle."   De 

kommer fram till en mur och kvinnan försökte hoppa över den, men det lyckades inte. Hon hade dock med 

sig en tupp, vars huvud hon vred av och sedan kastade hela kroppen över muren. De hörde hur den gol 

på den andra sidan vilket betydde att den vaknat till liv igen.
88 

Haddingus underjordiska besök slutar abrupt 

där och inget sägs om vad det var för dödsrike han kom till. Vad finns det då för underjordiska dödsriken i 

de skriftliga källorna? Ett sådant ställe är Hel. 

 

3.4 Hel 
 

Hel ett återkommande namn i den norröna litteraturen. Ett exempel från Den poetiska Eddans hjältedikter är 

när Sigurð, som är i färd med att döda draken Fáfnir, säger: ”men ligg där du är i dödskamp, Fafne, snart 

skall Hel ha dig.”
89 

Vem är då denna Hel? Namnet Hel verkar i de skriftliga källorna ha flera betydelser. 

Dels står det för den dödes hemvist (dödsriket eller graven), dels så står det för det kvinnliga väsen som 

härskade i dödsriket Hel, men ordet kan också betyda ”att dö”.
90

 

Nordberg menar att användandet av namnet Hel kan förstås på ett djupare plan än som bara ett 

dödsrike. Hel kan nämligen också uppfattas som ett samlat begrepp för döden och den, för de levande, 

okända tillvaron efter döden.
91  

Ur ett etymologiskt perspektiv verkar namnet Hel ha kopplingar både till 

det underjordiska och till det fördolda.  Roten för namnet antas vara *helan som betyder gömma eller 

förborga.
92 

Ordet är dessutom besläktat med fornengelskas hell, gotiskans halja (helvete), fornhögtyskans 

helan (att gömma) och forniriskans cuile (källare).
93 

Hur beskriver då de skriftliga källorna platsen och 

väsendet Hel? 

 

3.4.1 Hel hos Snorri 
 

I Snorris Gylfaginning finner man den mest utförliga beskrivningen av Hel och hennes dödsrike. Han 

berättar att Hel är syster till både Miðgarðsormr och Fenrisúlfr. Dessa barn kom från halvjätten Loki och 

jättinnan Angrboða. Gudarna blev rädda när de fick höra om dessa tre barns kommande framtid och man 

beslöt sig för att göra något åt dem. Om Hel berättas det: 

 
”Hel kastade han i Nifelheim och gav henne makten över nio världar för att bestämma över 

vistelsen för dem som sändes till henne. Det är de som dött av sjukdom eller ålder. Hon har en stor 

gård där, stängslen är förunderligt höga och grindarna stora. Eljudne heter hennes sal, Hunger 

hennes fat, Svält hennes kniv, Gånglate trälen, Gånglat trälinnan, Fallfördärv tröskeln där man 

går in, Sjukläger sängen, Glänsande Ofärd hennes draperier. Hon är till hälften svart och till 

hälften köttfärgad, så hon är lätt att känna igen, och hon ser bister och fientlig ut.”94
 

 
 
 

88 http://omacl.org/DanishHistory/book1.html (2011-04-19) 
89 Den poetiska Eddan, 1993, s. 210 
90 Sveinbjörn Egilsson, 1913-1916, s. 240 
91 Nordberg, 2003, s. 73 
92 Nordberg, 2003, s. 73 
93 Simek, 2007, s. 138 
94 
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Bilden av Hel i denna beskrivning ger intrycket av en dyster straffort, samtidigt som den beskriver en plats 

ganska lik Valhall. Även Hel har en hall och för att komma till hennes gård/rike så måste man antagligen 

passera någon av de stora grindarna. I skildringen av Hermóðs resa till Hel för att hämta den döde guden 

Baldr ger Snorri ytterligare en beskrivning av Hel, men denna gång går det att skymta en betydligt ljusare 

tillvaro. Det berättas att Hermóðr 

 
”red nio nätter genom dalar så mörka och djupa, att han inte såg någonting förrän han kom till 

floden Gjöll och red till Gjallarbron: den är täckt med skinande guld. Modgud heter mön som 

vaktar bron. Hon frågade om hans namn och härkomst, och sade att fem trupper döda män hade 

ridit över bron dagen före. >Men bron dånar inte mindre under dig ensam och du har inte döda 

mäns färg. Varför rider du här på Helväg?<” 

 

Hermóð svarade att han söker efter Baldr och frågade om hon hade sett honom. ”Hon sade att Balder hade 

ridit över Gjallarbron, >men neråt och norrut ligger Helväg.<” Hermóðr fortsatte då att rida till 

Helgrindarna. Där var han tvungen att driva hästen till ett rejält hopp för att komma över grinden (Sleipnir 

klarade hoppet med god marginal) och så var han inne i Hels rike. 

 
”Hermod red fram till hallen och steg av hästen, gick in i hallen och såg sin bror Balder sitta i 

äresätet. Han tillbringade natten där. På morgonen bad Hermod att Hel skulle låta Balder rida 

hem med honom och berättade hur stor gråten var bland asarna. Men Hel sade att det skulle 

prövas om Balder var så älskad som det sades. /…/ Då reste sig Hermod. Balder följde honom ut 

ur hallen och tog ringen Draupner och sände med till Oden som minne.” 

 

För att komma till Hel måste man neråt och norrut, passera en gyllene bro och ta sig över en mycket hög 

grind för att komma fram till hallen. Denna berättelse är också enda gången som Hel själv talar i huvudtaget. 

Davidson menar att Hel i egenskap av att vara dödsrikets härskarinna är en litterär gestalt som Snorri 

huvudsakligen själv har hittat på. Enligt henne så använder de andra källorna bara namnet Hel för att tala 

om själva döden eller graven. Att Hel ibland beskrivs med ord som antyder ett väsen ska snarare 

jämställas med när moderna författare skriver om döden som en personlighet. Davidson uttrycker dock 

själv en viss tvekan vid denna tes då hon tar Egils Sonatorrek i beaktande.
95 

I min tidigare genomgång av 

Hel och hur hon framställs i de olika källorna kan jag dock inte finna något stöd för antagandet att Hel 

som väsen är Snorris påhitt. Hels namn samt släktskapet med Fenrisúlfr och Loki återkommer i flera 

källor daterade långt före Snorris verk.
96  

Bara för att namnet Hel ofta används som en synonym för 

döden, betyder inte att Hel aldrig kan har upplevts som ett verkligt väsen i folks religiösa föreställningsvärld. 

Snorris beskrivning av dödsriket Hel bör dock ändå förstås med stor försiktighet. Beskrivning av Hel som  

en   dysterstraffort  bygger   troligen  till  största   del   på  samtida  kristna   predikningar  om 
 
 

95 Davidson, 1943, s. 84 
96 
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hinsidestillvaron för dem som kom till himmelen respektive helvetet. Lite talar för att Hel i den förkristna 

föresällningsvärlden betraktades som en straffort.
97  

Snorri använde sig dock till stor del av samma 

källmaterial som är känt för oss idag så för att utveckla bilden av Hel bör dessa betraktas mera noggrant. 

 

3.4.2 Hel i Baldrs draumar 
 

Det finns en Eddadikt som kretsar kring platsen Hel och det är Baldrs draumar. Dikten beskriver 

Odins ridtur ner till dödsriket Hel för att ta reda på sin sons kommande öde. Odin rider på hästen Sleipnir 

ner till Niflhel (det mörka Hel
98

) där en hund med blodig bringa möter honom. Det dundrar om Odin där 

han rider tills han kommer fram till Hels höga boning. Öster om porten till Hel ligger en gravhög där en 

völva är begraven. Odin väcker henne för att fråga vad som försiggår inne i Hel. Han undrar för vem man 

har sått sätena med ringar så de är täckta av guld. Völvan svarar att det till Baldrs ära som man har dukat 

fram mjödet med en sköld ovanpå.
99 

Denna beskrivning av Hel visar på ännu större likheter med Valhall 

än Snorris skildring. Även Hel är en stor hall fylld med rikedomar och föremål associerade med kriget. 

Mjödet saknas inte heller utan står där och väntar på Baldrs ankomst. Den evolutionistiska forskningen har 

ansett att föreställningarna kring Valhall har vuxit fram ur den betydligt äldre Helföreställningen. Senare 

forskare som t ex Nordberg menar istället att de som var bärare och berättare av dessa myter använde 

sig av samma episka motiv, men anpassade dem efter åhörarna. Det betyder dock inte att 

föreställningarna i sig var den samma.
100 

Personligen anser jag att när man betraktar hinsidesföreställningar 

så måste man helt utgå från kulturen den existerar i. Även för en fattig bonde under vikingatid borde 

föreställningen om en stor och vackert dekorerad hall där mat och dryck serveras ha varit betydligt mera 

lockande som hinsidesföreställning än en liten torftig stuga. Att hinsidesföreställningarna är så pass lika kan 

bero på att det inom hela kulturen fanns en viss föreställning om hur en rik och lycklig tillvaro skulle vara. 

Drömmen om att kunna uppnå denna tillvaro  fanns  inom  alla  sociala  skikt.  Berättaren  använde  således  

inte  samma  episka  motiv  av praktiska skäl utan för att detta var vad majoriteten önskade sig. Att 

sedan vissa kom till Valhall medan andra kom till Hel var bara olika sociala etiketter på samma dröm om 

den bästa av världar. 

 

Vilka var det då som kom till Hel? Snorri sa ju att det var de som dött av ålder och sjukdom, men 

stämmer det? I dikten Ynglingatal finns det fyra strofer som berättar om kungar som dör och där det 

förunderligt nog inte är en valkyria eller ens Odin som väljer den döde. Istället är det en kvinna som 

med stor sannolikhet är Hel. 
 

 
 
 
 
 
 

97 Grobosch Thorsell, 2009, 31 ff 
98 Niflhel är en del av det underjordiska Hel. Simek, 2007, s. 232 
99 Den poetiska Eddan, 1993, s. 138 
100 

Nordberg, 2003, s. 36 ff 
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Strof 7: 
 

 
Kveðkat dul, nema Dyggva hrør Glitnis gnǫ a gamni hefr, þvít jóddís Ulfs ok Narfa konungsmann 

kjósa skyldi: ok allvald Yngva þjóðar Loka mær of leikinn hefr.
101

 
 

 
Jag talar inte osant att Glitnis Gná har Dyggves lik till glädje, för Ulvs och Narvs hästdis skulle 

välja en kunglig man, och Lokes mö har nu fått Yngves folks härskare att leka med.
102

 

 
Översättning Olof Sundqvist. 

 

 

Strof 30: 
 

 
Ϸat frá hverr, at Halfdanar sǫkmiðlendr sakna skyldu, ok hallvarps hlífi-nauma þjóðkonung á 

 

Ϸótni tók; ok Skereið í Skíringssal of brynjafs beinum drúpir. 
 

 
Det har enhver hørt, at fredens mænd skulde savne Haldan, og Hel tog folkekongen på Toten; og 

Skær-ed i Skiringssal sörger over krigerens ben.
103

 

 

 
Översättning Finnur Jónsson. 

 

 

Strof 31: 
 

 
En Eysteinn fyr ási fór til Býleists bróður meyjar, ok nú liggr und lagar beinum rekks lǫðuðr á 

raðar broddi, þars élkaldr hjá jǫfur gauzkum Vǫðlu strumr at vági kømr. 

 

Men Østen kom, slået af sejlstangen, til Byleists broderdatter, og nu ligger heltenes indbygder 

under stenhöjen ved ra’ets ende, hvor Vadlas iskolde ström kommer til søen hos den gøtiske 

fyrste.
104

 

 
Översättning Finnur Jónsson. 

 
Byleist (Byleistr) är ytterligare en medlem i Lokis familj, denna gång en broder.

105  
Vilket förklarar 

varför Hel kalls för hans brorsdotter. Här dör kungen genom en olycka med en segelbom vilket är ett 

exempel på en död av vare sig ålder eller sjukdom, som ändå för mannen till Hel. Slutligen i strof 32 finns 

den sista kungen som kommer till Hel: 

Ok til þings þriðja jǫfri Hveðrungs mær ór heimi bauð, þás Halfdanr, sás Holtum bjó, norna dóms 

of notit hafði; ok buðlung á Borrói sigrhafendr siðan fǫ´lu. 
 
 
 

101 
Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1908, s. 8 

102 Sundqvist, 2007, s. 97 
103 Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1908, s. 12 
104 

Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1908, s. 12 
105 

Simek, 2007, s. 51. Namnet Byleist dyker upp i flera dikter t ex: Grettir Ásmundarsons ævikviða från 1031. 

Det står med Finnur Jónssons översättning: Vas stórskip stálgoðs bana rauða-hafs ok Regins skáli, es Býleists 
bróður-dóttur manna mest mér varnaði.= Han, som hedder Torstein och dromund, var den, som mest af alle 

forhindrede mig i at besøge Byleists broderdatter (Hel).
105
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Og Lokes datter indbød kongen, den tredje i rækken, till elskovsmøde fra oververdenen, da 

Halfdan, som bode på Holte, havde nydt det ham af nornen tildömte liv; og de sejrrige mænd 

begravede siden kongen på Borre.
106

 

 
Översättning Finnur Jónsson. 

 

 

Dessa strofer är mycket intressanta för bilden av Hel. Här beskrivs Hel som ett kvinnligt väsen som möter 

den döde på ett sätt som påminner lite om valkyrjan. Hel bjuder till och med in en kung till 

älskogsmöte. Här talas det dessutom om kungar tillhörande den aristokratiska krigarhallen, som enligt 

Nordberg borde kopplas samman med Odin och Valhall. Både Ström och Näsström menar att Hel i 

Ynglingatal snarare syftar på Freja i egenskap av dödsgudinna och valkyrja än Hel.
107 

Jag tycker dock att 

det skulle vara väldigt märkligt om skalden Þjóðólfr använde omskrivningar som passar ihop med Hel när 

han i själva verket ville skriva om Freyja. Om Hel skulle vara en sämre plats att komma till än Freyjas 

dödsrike så borde det vara viktigt att betona att dessa kungar kom till den mera ärofulla platsen. Hel 

kanske inte alls sågs som en sämre hinsidestillvaro. Tittar man på vad Sigurð säger till draken Fáfnir så 

verkar det snarare var just Hel som vi alla måste passera: 

 
Över sin rikedom råder envar ända till ödets dag; 

en gång måste var människa dock fara hädan till Hel.
108

 

 

 
En ännu mera talande bild om föreställningen kring Hel och de andra hinsidesföreställningarna ger Egil 

i sin dikt Sonatorrek.  I denna dikt uttrycker Egil sin enorma sorg efter sin andra sons död. Han berättar 

om havet som har tagit livet från så många i hans släkt, men också om sin egen ålderdom: 

 

Mycket har Ran ryckt från mig, ja har berövats alla som jag älskat. Havet slet alla min släkts 

band, en hård tamp av mig själv.
109

 
 

… 

Jag vet själv, att i min son hade inget ont virke vuxit, om han fått växa till mognad innan Oden tog 

honom.
110

 
 

… 

Jag minns ännu hur Oden tog honom till sig i gudarnas hem, ättens gren utväxt från mig, min 

hustrus släktvidja.
111

 
 

… 

Nu är det hårt: Odens oväns syster står på det smala näset. Men glad och med god vilja ska jag 

orädd invänta Hel.
112

 

 

 
106 Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1908, s. 13 
107 Se Ström, 1954, s. 42 och Näsström, 1995, s. 88 
108 Den poetiska Eddan, 1993, s. 210 
109 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 224 
110 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 225 
111 

Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 227 f 
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Det är inte mindre än tre olika hinsidesföreställningar som blandas här: Rán i havet (som jag strax 

återkommer till), Odins hem samt Hel, som står och väntar på Egil. Det börjar framgå att alla dessa 

hinsidesföreställningar kanske inte var så separerade från varandra som man kan tro. Istället verkar de ha 

överlappat varandra och gått att kombinera. 

 

3.5 Rán i havet och de döda i graven. 

Ytterligare ett kvinnligt väsen som kunde bringa livet av människor och föra dem till en hall för de döda 

var Rán och hennes man Ægir i havet. Rán betyder ”den som rövar bort” och tog sina offer bland dem som 

färdades på havet. Till sin hjälp hade hon ett nät om hon kunde fånga dem hon ville ha. Hallen som de 

döda kom till var även här lysande av guld och vid borden fanns mat och öl.
113 

Rán och Ægirs hall verkar 

dock trots sin placering i havet inte ha varit isolerad från de övriga gudarnas sällskap. I t ex 

Eddadikten Lokasenna var gudarna samlade där för att delta i ett gästabud.
114 

Slutligen fanns det också 

föreställningar om att den döde stannade kvar i sin grav och fortsatte leva där eller vandrande in i ett berg 

där de döda familjemedlemmarna hade festligheter. 

 
 

Att graven kunde föreställas som den dödes boning är egentligen inte så konstig. I t ex krigarens grav i 

Vendel framgick att mannen fick med sig allt han kunde tänkas behöva för ett fortsatt liv. Han hade båt, 

hästar, mat, redskap för matlagning och naturligtvis sin stridsrustning. De skriftliga källorna berättar ofta 

om de döda i graven. Ett exempel kommer från Njáls saga då Gunnar dött i strid och satts i en gravhög. 

 
 

Det föreföll dem som om högen var öppen och Gunnar hade vänt sig om och såg upp mot månen. 

Det verkade som om fyra ljus brann i högen, men ingen av dem kastade skugga. De såg att 

Gunnar var munter och stårlade av glädje. Han kvad en visa så högt att de kunde höra den tydligt, 

fast de befann sig på avstånd. 

 

 
Lyssna när Högnes fader sänder sin hälsning ur högen. Blek men med trosigt 

hjärta föll han i blodregn till marken. 

 

Hellre valde han döden än att veja för vapen. Märkt av sår men munter gick han 

valkyrian till mötes, gick han valkyrian till mötes.* 

 

* Blodregn= strid; gå valkyrian till mötes = falla i strid. (Översättning Lars Lönnroth) 
115

 

 

Alla döda i graven var dock inte lika glada och fridsamma som Gunnar. De Isländska sagorna berättar om  

andra  män  som  efter  sin  död  blev  hemska  plågoandar,  så  kallade  draugr,  för  den  levande 
 

112 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 229 
113 Näsström, 2002, s. 209 
114 Den poetiska Eddan, 1993, s. 110 
115 

Njals saga, 2006, s. 182 
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befolkningen. Ett exempel är Þórólfr i Eyrbyggja saga som efter sin död blev en draugr och dödade både 

människor och boskap. De som bodde kvar i hans hem drev han till vansinne så att alla slutligen flyttade 

från gården. Man flyttade den dödes kropp, vilket hjälpte en tid, men när den dödes terror började igen 

grävde man upp liket. Man brände sedan upp kroppen och då slutade hemsökandet en gång för alltid.
116  

Den döde i graven kunde alltså väldigt olika karaktärer och för de levande var det bäst att vara försiktig i 

de dödas närvaro. De döda vaktade gärna ägodelarna som de hade fått med sig i graven och om levande 

försökte ta dessa saker ifrån dem gjorde de motstånd. I Grettis saga tog sig Gretti in i en gravhög för att 

ta av de rikedomar som fanns där. På vägen ut blev han dock anfallen av den döde. Först då han huggit 

huvudet av den döde kunde han ta sig upp från graven med skatten.
117

 

Livet i graven verkar dock ha varit en ganska ensam tillvaro för den döde. De som önskade mer 
 

sällskap föredrog kanske att vandra in i ett berg. 
 

 
 

I Landnámabók berättas det om flera personer som efter sin död förväntade sig en tillvaro i ett utvalt berg. 

De levande kunde till och med se hur berget stod öppet och hur larmet av festligheterna där. Davidson 

har gjort en undersökning av denna föreställning bland islänningarna. Hon fick fram att den verkar  ha  varit  

kopplad  till  en  släkt  och  att  den  troliga  upphovsmannen  till  denna  föreställning dessutom var 

hängiven Thordyrkare.
118 

Hur pass vanlig denna föreställning var på andra håll i norden är svårare att svara 

på. Den verkar ha förekommit i alla fall då t ex strof 2 i Ynglingatal berättar om sten som står öppen så 

att en lysande sal befolkad med jättar syns. Kungen i denna strof förföljer en dvärg in i stenen som sedan 

sluter sig.
119 

På tal om stenar så är det nu dags att titta på de gotländska bildstenarna och se vilka 

hinsidesföreställningar de kan tänkas visa. 

 

3.6 Gotländska bildstenar 
 

De gotländska bildstenarna har en speciell form beroende på under vilken tidsperiod de rests (se bilaga 
 

1), men antagligen också beroende på om det var en man eller kvinna de skulle hedra. Under den sena 

tidsperioden fick kvinnorna små stenkistor medan männen fick stora stenar med en utformning som 

påminner om kluvna svampar. Det finns olika teorier om vad dessa utformningar beror på. Kvinnornas 

stenkistor har gemensamma drag med kvinnosmycken man funnit på Gotland. Männens stora svampformade 

stenar har det kommit fler teorier kring. En rimlig förklaring kan vara att de föreställer fallossymboler, men 

det finns också paralleller mellan stenarnas utformning och vissa kyrkdörrar från tidig medeltid.
120 

Att 

stenarnas form går att jämföra med portar är mycket intressant. Föreställningen om porten till dödsriket 

återfinns i form av t ex Helgrinden och Valgrinden i det mytiska materialet, 

men också i skildringar av möten med den förkristna kulturen. I Vǫlsa þáttr från Flateyjarbók berättas 
 

 
 

116 Davidson, 1943, s. 93 
117 Grettis saga, 1869, s. 47 ff 
118 Davidson, 1943, s. 87 ff 
119 Den norsk-islandske skjaldedigtning, 1908, s. 7 
120 

Andrén, 1989, s. 291 f 
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det att husmodern häver sig över dörrposten och dörrens hörn för att kunna se om den heliga hästlemmen 

Vǫlsi går att rädda. Denne hade blivit uppäten av hunden och befann sig troligen i en översinnlig 

dimension.
121  

(Se också dörrkarmen i skildringen av rusernas hövdingabegravning i kap 

3.6.3) 
 

 

Andrén tar upp ytterligare en viktig sak kring stenarna och det är deras placering. I de fall där bildstenarnas  

ursprungliga  placering  är  känd  står  de  flesta  på  gränserna  mellan  den  så  kallade inmarken och 

utmarken. I den förkristna världsbilden låg denna gräns mellan Midgård (inmark), platsen där 

människorna samt gudarna höll till, och Utgård som var jättarnas hemvist. Bildstenarna kan med denna 

placering ha fungerat som portar, vilka markerade gränsen mellan de levande och de dödas värld. Genom att 

resa stenar hedrade man de döda samtidigt som man markerade rätten för de levande att ha inmarken i 

fred.
122 

Buisson tittade på runinskrifter som finns på äldre runstenar i södra Sverige och visar att det i två 

fall finns inskrifter som verkar vilja förhindra gravens invånare att bli störande gengångare.
123 

Tron på 

gengångare fanns också, som jag skrev om i genomgången av hinsidesföreställningarna, bevarad i de 

isländska sagorna. Man kan bara spekulera kring placeringen av stenarna och vad det betydde ur ett 

religiöst perspektiv, men de kan mycket väl markera en oro för att den döde nu kommit till ett sällskap eller 

själv fått krafter som kunde utgöra ett hot för de levande. Genomgången av det mytiska materialet visade 

också att resan till ett dödsrike ett återkommande tema (se  Odins  resa  till  Hel,  Haddingus,  Hermóðr).  

Ur  det 

perspektivet anser jag att dessa stenar kanske fungerade som 

passager där de levande och döda kunde kommunicera med 

varandra. Helgi Hundinsbani och Gunnar i Njáls saga öppnade 

ju sina högar för att få möjlighet till kontakt med de levande. 

Vart befann sig då de döda på stenarna någonstans? Jag ska nu 

gå igenom de olika hinsidesföreställningarna och 

se hur de passar ihop med bilderna på dessa stenar. 
 

 

3.6.1 Valhall 

I källorna beskrivs Valhall som en stor hall där Odin ordnade 

festligheter för sina utvalda krigare. Finns det några stenar som 

visar en liknande bild? Till att börja med så finns det två stenar 

som visar något som kan vara utsidan av en hallbyggnad. Det är 

Ardre kyrka VIII och Alskog Tjängvide I. Buisson har gjort en 

noggrann analys av scenerna på Ardre 

VIII (fig.  1)  och  menar  att  det  översta  motivet  med  stor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 – Ardre VIII 

Foto: Sune Lindqvist 

 

 
 

121 Näsström, 2002, s. 265 
122 Andrén, 1989, s. 293 f 
123 

Buisson, 1976, s. 16 f 
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sannolikhet visar en scen ur Valhall. Han identifierar byggnaden på stenen som Odins hall och scenen ska 

tolkas som att Odin rider in till Valhall med en klubba i sin hand tillsammans med kungen Harald 

Hildetand. Där håller valkyrjorna för fullt på med att duka bordet samtidigt som goternas kung Jǫrmunrekr 

möter de nyanlända.
124  

Om denna tolkning av bildscenen stämmer så passar denna bild väldigt bra ihop 

med skaldedikternas beskrivning av Valhall. Kvinnorna dukar borden medan någon eller några av de hjältar 

som redan är i Valhall får i uppdrag att möta den nyanlända krigaren. Alskog Tjängvide I visar en likartad 

bild, där ryttaren, byggnaden och de olika människorna har precis samma placering som på Ardre VIII. Den 

stora skillnaden är att på Alskog Tjängvide I finns en kvinna med oidentifierade föremål i händerna som 

möter ryttaren. 

 

Ur Valhallsperspektiv så visar Lärbro Tängelgårda IV (fig.2) också en 

mycket intressant scen där det är en grupp män med höjda dryckeshorn 

verkar utbringa en skål. Är det så här einherjarna föreställdes fira den 

nyanlända i Valhall? Genomgången av hinsidesföreställningarna visade 

att nästan alla de förkristna hinsidesföreställningarna, utom graven, 

innehöll en hall där man ägnade sig åt gemensamt ätande och drickande. 

Det är därför svårt att avgöra vilken plats denna samling män ansågs 

befinna sig på. Bilden visar nämligen inga attribut som kopplar samman 

männen med t ex 

Odin eller något av de kvinnliga väsendena. Likväl kan just denna 

 
 

Figur 2 - Lärbro Tängelgårda IV 

Foto: Sune Lindqvist 

sten   vara den mest talande   bilden för   förställningen kring 
 

gemenskapen i Valhall. Ytterligare en sten i detta sammanhang är 
 

Sanda Sandegårda II, som visar hälsningsscener mellan flera män. Detta är de stenar som tydligast 

uppvisar scener jämförbara med bilderna av Valhall som framgår i skaldedikterna och Grímnismál. 

Alskog Tjängvide I visar dock en mötande kvinna. Vem kan hon vara? 

 

3.6.2 Valkyrjan och välkomstscenen 

Ett återkommande motiv på flertalet stenar är kvinnan som möter ryttaren med ett dryckeshorn i 
 

handen. Stenarna med denna bildscen är: 

 
Nr 4 Alskog Tjängvide I Välkomstscen, normalstor kvinna håller oidentifierade föremål i 

händerna, scenen påminner i övrigt om ArdreVIII. 
 

Nr 12 a Ardre, Ka I * 
Välkomstscen? Åttabent häst och ryttare synliga. Man med spjut och 
dryckeshorn ovanför. 

Nr 51 Ekeby Ka Välkomstscen, häst och vagn 
Nr 68 Garda Bote Välkomstscen, en liten man bakom den mötande kvinnan 
Nr 81 Grötlingro Barshaldershed * Välkomstscen, Kvinna i vagn dragen av häst 
Nr 90 Hablingbo Välkomstscen, Mötande kvinna har ovanlig klädsel 
Nr 102 Halla Broa II Välkomstscen? Bara ryttare och häst spårbara 
Nr 103 Halla Broa III Välkomstscen? Den mötande figuren är förstörd 
Nr 104 Halla Broa IV Välkomstscen, stor kvinna med annat föremål i händerna. 

124 
Buisson, 1976, s. 109 
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125 

Nr 128 Hedja Ka                                     Välkomstscen? 

Nr 153 Klinte 5 Hunninge I 
Välkomstscen, liten kvinna möter. Ryttaren har en ringhållande man 

ovanför sitt spjut. 

Nr 156 Klinte Hunninge 4                      Välkomstscen, normalstor kvinna 

Nr 170 Lojsta Fride                                Välkomstscen? 

Nr 186 Lärbro St. Hammars III              Välkomstscen, stor kvinna 

Nr 187 Lärbro St. Hammars IV 
Välkomstscen, kvinna med matkorg möter ryttare, bakom honom kvinna 

med ring i handen. 

Nr 189 Lärbro Tängelgårda I 
Välkomstscen, men har troligen inte med hinsidesföreställning att göra 

utan är del av en episk berättelse (Völsungasagan   ) 

Nr 199 När Bossarve G92 
Välkomstscen, kvinnan har besynnerligt utseende och står på stenens 

kantbård vilket ger intrycket att hon ligger framför ryttaren. 

Nr 279 Stenkyrka Lillbjärs III                Välkomstscen, liten kvinna med stort dryckeshorn, man under ryttaren 

Nr 341 Väte Mölner                               Välkomstscen 

Nr 456 Fröjel Botvatte                            Kvinna med dryckeshorn 
 
 
 
 

Lindqvist skriver att scenen med ryttaren och kvinnan visar ögonblicket då den döde mottas i de dödas 

värld.
126 

Vem är då kvinnan, som välkomnar den döde? Nylén säger att den tidigare forskningen 

huvudsakligen tolkat henne som en valkyrja.
127 

Hur stämmer det med de skriftliga källorna? Valkyrjan i de 

skriftliga källorna kunde ju ha ganska olika funktioner. Om Ardre VIII visar valkyrjorna i deras egenskap 

av att vara tjänsteflickor i Valhall, hur är det då 

med deras andra aspekter? Valkyrjan, fylgjukonor och hamingjar 

kunde ju agera både som beskyddare åt krigaren och den som 

valde när han skulle dö. Alskog kyrka (fig. 3) har en mycket 

intressant scen med fyra män, två på var sin 

sida, som strider mot varandra. Den ena mannen verkar vara 
 

träffad av ett spjut och ser ut att falla bakåt. Troligen visar det 
 

att mannen och hans följeslagare är förlorarna i denna strid. 

Figur 3 – Alskog kyrka 

Foto: Sune Lindqvist 

Mellan de två segrande männen till vänster står det märkligt nog en liten kvinna. Jag anser att hon 

mycket väl kan föreställa de segrande männens beskyddarinna. 

 

 
 

Figur 4 - Klinte Hunninge I 

Foto: Sune Lindqvist 

Ytterligare exempel finns på stenen Lärbro St Hammar IV. Här är en 

ryttare på väg mot en kvinna med matkorg i handen. Bilden är 

förstörd så en stor del av kvinna med matkorgen saknas, men 

antagligen ska detta föreställa en välkomstscen. Bakom ryttaren 

står dock en annan kvinna som håller en ring upplyft i handen. 

Kan  hon  vara  mannens  valkyrja,  hamingja  eller  fylgekona? 

 

Lindqvist skriver att valkyrior är det mytiska väsen som oftast 

 

 
125 Andrén, 1989, s. 299 
126 Lindqvist, 1942, s. 102 
127 

Se även t ex Björkman, 1986, s. 21 
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förekommer på bildstenarna. Han teori är att dessa valkyrior är besläktade med den romerska segergudinna 

Victoria, som gav segrare en krans. Victoria var inte obekant för nordborna då man har hittat brakteatrar 

med henne avbildad i Danmark. På 700-talet dyker hon sedan, enligt Lindqvist, upp på de gotländska 

bildstenarna i form av en kransbärare på Lärbro Hammars IV och Klinte Hunninge I. Lindqvist påpekar 

dock problemet att i båda fallen är kransbärarna placerade bakom ryttaren medans det framför honom står 

en annan kvinna. Den hornbärande kvinnan, som välkomnar ryttaren, har således ersatt Victoria och var 

dessutom populärare då hon förekommer på betydligt fler stenar.
128

 

Enligt min åsikt så kan det mycket väl vara så att nordborna inspirerats av romarnas avbilningar av 
 

Victoria, men det är nog mera sannolikt att man tolkat henne utifrån den egna mytiska världsbilden. 

Förmågan att bistå krigaren och skänka honom lycka i strid var ju något som valkyrjan, fylgjukonor och 

hamingjar förknippades med. På Klinte Hunninge I (fig. 4) är krans-, eller kanske bättre sagt, ringbäraren 

dessutom klädd som en man. I de skriftliga källorna förekom åt andra sidan också att 

dessa kvinnliga skyddsväsen kunde vara klädda i rustning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 - Levide Ka 

Foto: Sune Lindqvist 

En lite mera märklig bild visar Levide Ka 1 (figur 5). Här det 

en kvinna som åker i en vagn dragen av en häst. Hon dricker 

ur ett dryckeshorn. Ovanför hästen svävar eller sitter en 

besynnerlig figur med en fylld cirkel i händerna.  Det finns 

dock som sagt en skriftlig källa som antyder att även kvinnor 

kunde följas av dessa väsen. Om det finns bilder som visar 

figurer som påminner om de skriftliga källornas kvinnliga  

skyddsväsen,  vem  är  då  kvinnan  som  möter 

ryttaren? 
 

 

Listan med stenar som innehåller välkomstscenen visar att den var vanlig och borde således ha varit en mera 

central föreställning kring hinsidestillvaron. Genomgången av hinsidesföreställningarna visade dock att 

det inte finns någon skiftlig källa som direkt berättar om en kvinna som möter den döde krigaren med ett 

dryckeshorn. Ändå har scenen tolkats som en del av Valhallföreställningen. När jag jämför denna scen med 

det skriftliga källmaterialet så finns det dock ett par möten värda att titta närmare på. Gunnar som satt och 

sjöng i högen nämner att han gick valkyrjan till mötes då han dog i strid. Frågan är dock varför han då sitter 

i sin gravhög istället för i Valhall. Inget svar ges i sagan på denna fråga.  I Snorris berättelse om när 

Hermóðr red ner till Hel för att hämta Baldr mötte han längs vägen en kvinnan Móðguðr som vaktade bron. 

I Den poetiska Eddan berättas det om Odins möte med völvan utanför Hel. Bland Eddans hjältedikter 

berättas det också att efter Brynhildrs död åkte hon med 

sin vagn på väg till Hel och kom då förbi ett tun där en jättekvinna bodde. Jättekvinnan ville dock 
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stoppa Brynhildr från att komma innanför gårdshägnen och fortsätta söka efter Sigurð.
129 

Dikten Ynglingatal 

berättade om hur kungar kunde välkomnas av Hel och till och med bli inbjudna till ett älskogsmöte av 

henne. Ytterligare ett möte med Hel beskrev ju Egil i sin dikt Sonatorrek. Att just Egil nämner ett möte med 

Hel är synnerligen intressant med tanke på att han tidigare i dikten nämner sitt förhållande till Odin och 

sonens tillvaro hos gudarna.
130 

Just Egils avslutande ord i dikten ord klingar extra klart till bilden på 

stenen Stenkyrka Lillbjärs VII (fig. 6). Stenen 

visar bilden på en ensam kvinna, som tar upp halva stenen. Kanske bilden 

av en kvinna som står vid sin port till de dödas hall och väntar på den döde. 

Jag anser att oavsett omöjligheten med att identifiera henne så var  hon  

definitivt  inte  utan  namn  när  stenen  skapades.  När  folk passerade 

förbi denna sten visste de nog tämligen säkert vem hon skulle föreställa. 

Den enda kvinna bland hinsidesföreställningarna som verkligen sticker fram 

som självständigt dödsväsen är Hel.  Hon var inte knuten till någon man, 

familj eller ens gud. Ovan nämnda möten visar på  mötet  med  ett  

kvinnligt  väsen  oftast  i  samband  med  Hel,  men 

innefattar inte något drickande ur dryckeshorn. 
 

 

3.6.3 Dryckeshornet 

Drickandet   återfinns   dock   i andra   sammanhang.   I   Eddadikten 

Sigrdrífumál kommer Sigurð till en sköldborg där valkyrjan Sigrdrífa 

ligger. Han väcker henne och bland det första hon gör är att ge honom ett 

 

 
 
 
 

Figur 6 – Stenkyrka Lillbjärs VII 

Foto: Sune Lindqvist 

 

horn med mjöd som är en minnesdryck. I samband med detta gör hon en hälsning och åkallan till de högre 

makterna. Därefter ger hon Sigurð en mängd kunskap om runor och goda råd om hur han ska agera under 

sin livstid.
131 

I detta fall handlar det dock om levande personer, inte någon som har dött. Ett annat 

exempel såg vi då Freyja ville ge en minnesdryck till sin skyddsling Ottar. Här är det svårare att  avgöra  om  

händelserna  föreställdes  äga  rum  i  de  levandes  eller  dödas  värld.  Oavsett  var händelserna äger rum 

verkar den ändå inte vara sammankopplad med döden, utan handlar istället om en dryck, som likt den 

Sigurð fick, ska hjälpa honom att minnas. 

 

Att drickandet under vikingatid hade stor betydelse framgår i föreställningarna om hallarna. Ingen av dessa 

skildringar om rituellt drickande visar dock på något samband mellan den döde krigaren och ett möte med 

valkyrjan som skall föra honom till Valhall. I skaldedikten Hákonarmál ägde drickandet rum i hallen 

och det var först efter denna handling som kung Hakon blev en fullvärdig medlem i 

einherjarnas sällskap. Nordberg skriver att det var genom drickande av rusdryck som kultdeltagaren 
 
 
 
 

129 Den poetiska Eddan, 1993, s. 249 
130 Egil Skallagrimssons saga, 1992, s. 227 f 
131 

Den poetiska Eddan, 1993, s. 216 ff 
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kunde komma i förbindelse med den andliga tillvaron, som annars var dold.
132   

Ett exempel på detta är Ibn 

Fadlans skildring av rusernas hövdingabegravning. Här berättas det om en kvinna som hade valt att följa 

den avlidne hövdingen in i döden. Hon hölls redligt berusad under de dagar man förberedde begravningen. 

När så dagen var inne förde man henne till en träställning, i form av en dörrkarm. Hon ställde sig på 

männens händer så att hon kunde se över denna dörrkarm, samtidigt som hon sa: Jag ser min far och min 

mor. Den andra gången hon lyftes upp sa hon: Jag ser alla mina döda fränder sitta där. Tredje gången sa 

hon: Nu ser jag min herre sitta i paradiset, och det är härligt grönt, och med honom finns män och slavar 

och han kallar på mig – för mig till honom!. Innan kvinnan dödades räckte man henne en bägare med 

rusdrycken och hon sjöng över den innan hon drack. Kvinnan fick en ny full bägare, men började dra ut på 

drickandet så hon blev påskyndad att tömma den.
133

 

 

Ett annat exempel är från Saxos Gesta Danorum där ett par kvinnor valde att döda sig själva. Strax innan de 

tände på huset och hängde sig drack de vin.
134 

Drickandet innan den självvalda döden verkar ha varit 

betydelsefull och av bildstenarna framgår också att drickandet var betydelsefullt efter döden. Bildstenarna 

visar dock att dryckeshornet dels kunde ges av ett kvinnligt väsen, men lika gärna kunde hornet hållas av 

ryttaren eller kusken själv vilket går att se på t ex Levida Ka. Stenarna Halla Broa IV och Alskog 

Tjängvide I visar dessutom att de mötande kvinnorna kunde hålla något annat i sina händer. Lindqvist 

förelår att föremålen på Alskog Tjängvide I kan vara nycklar.
135 

Vikitigt att notera är också att kvinnorna 

framställs i olika storlekar. Vissa som t ex Halla Broa IV avbildar en storväxt kvinna medan t ex Klinte 

Hunninge I visar en liten kvinna. 

 

Det  verkar  inte  finnas  något  direkt  svar  på  vem  den  mötande  kvinnan  kan  vara.  Det  skriftliga 

källmaterialet är förtegen om just detta möte. De kvinnliga väsendena som förknippades med döden är 

dessutom  så  pass  lika  varandra  att  det  är  svårt  att  urskilja  någon 

kandidat mer lämpad än den andra. Valkyrjan och Freyja är passande med 

tanke på kopplingen till Valhall. Hel är passande i egenskap av härskarinna 

över det underjordiska dödsriket, döden personifierad och 

den som i källorna oftast har ett kvinnligt möte kopplat till sig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 – Ardre I 

Foto: Sune Lindqvist 

3.6.4 Hästen och skeppet 

Återkommande på bildstenarna är också ryttaren. Oftast rider denne 

ryttare  på  en  vanlig  häst,  men  undantag  finns.  En  intressant  fråga 

Biusson ställer angående Ardre VIII är vem ryttaren på den åttabenta 

hästen är. Han menar att det inte finns någon skriftlig källa som säger 

att andra än Odin själv red på Sleipnir. Undantaget är Hermóðr som 
 

 
132 Nordberg, 2003, s. 188 
133 Ström, 1985, s. 210 ff 
134 http://omacl.org/DanishHistory/book7.html 2010-12-22 
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lånar hästen i Snorris Edda, men då samma resa utförs av Odin i dikten Baldrs draumar så det osäkert om 

Hermóðrs resa till Hel är en ursprunglig föreställning. Alla andra källor och kanske då framför allt gravarna 

som innehöll hästar bevisar att krigaren red till Valhall på sin egen häst.
136 

Forskaren D Ellmers har däremot 

tittat på kontinentala seder från samma tidsperiod. Han fann beskrivningar av hur man bemötte gäster som 

kom via sjövägen. Dessa möttes av kungens män med hästar gästerna kunde rida på. Extra hedersamma 

gäster fick dock rida på kungens eller stormannens egen häst. I och med att Gotland är en ö så var sjövägen 

enda sättet att komma till de stormän som bodde där. När man sedan föreställde sig vägen till Valhall så fick 

den samma resväg som i de levandes värld. Detta förklarar varför skeppen är obligatoriska på stenarna och i 

de fall ryttaren rider på Sleipnir så markerade det att han var en extra storslagen krigare.
137  

Det är enligt 

mitt tycke svårt att avgöra om Ardre VIII visar Odin eller den döde krigaren. Det som talar för att det är 

en utvald krigare stenen visar är att bildstenarna kan, som Andrén visat, fungerat som ersättning för en 

båtgrav. Man hade kanske inte kunnat ge krigaren en begravning alls, utan istället har man rest denna sten 

som en hyllning och förhoppning om hans hinsidestillvaro. Kanske föreställde man sig då att krigaren 

begravd utan häst möttes av Sleipner. 

 

Det finns två till stenar som visar en åttabent häst. Den ena är Ardre ka I. 

Bilden skiljer sig markant från Ardre VIII i stil och tyvärr saknas också en stor 

del av motivet. Det enda som går att identifiera är en man på en underlig 

åttabent häst, samt en man ovanför ryttaren med spjut och ett dryckeshorn i 

händerna. Det finns ytterligare en sten med liknande bild som på Ardre VIII 

och det är Alskog, Tjängvide I. Även här kommer en man ridandes på en 

åttabent häst och en hallbyggnad syns i bakgrunden. 

Huruvida  ryttarna  på  dessa  stenar  ska  föreställa  Odin  eller  den  döde 
 

 

krigaren är nog omöjligt att med säkerhet svara på. Intressant är dock att de 

ryttare som avbildas på de övriga stenarna rider på hästar med det 

normala antalet ben. 

 

Figur 8 – Halla Broa III 

Foto: Sune Lindqvist 

 

 

Den bild som dominerar på stenarna är skeppet. I Björkmans undersökning på 43 av de sena bildstenarna 

fanns skeppet med på 39 av dem.
138  

Den är oftast placerad nedanför hinsidesscenen (se fig. 8) eller längst 

ned på stenen. Vissa stenar består av enbart ett skepp, t ex Boge 9 Laxarve 2, Fide 

43 Österby och Halla Broa XIII. En förklaring till det populära motivet kan vara att sjövägen var enda sättet 

att komma till och lämna Gotland. De skriftliga källorna är dock förtegna om vad skeppet kan ha burit på 

för föreställningar. Davidson har gått igenom de skriftliga källorna och tittat på skepp i 

samband med död och begravningar. Hon visar att det finns ett flertal exempel på begravningar där 

 
136 Buisson, 1976, s. 89 f 
137 Nylén, 2003, s. 70 
138 
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skepp förekommer och dessa tillsammans kan visa att de funnits en föreställning om gudarnas eller de 

dödas hem på andra sidan vattnet.
139  

Bildstenarna och det arkeologiska materialet från Vendel visar dock 

att skeppet bara var ett av de transportmedel som behövdes för 

resan till dödsriket, oavsett vad den döde föreställdes komma till. 
 

 
 

Den sista stenen jag vill ta upp är Stenkyrka Lillbjärs III. Den visar en 

typisk välkomstscen, men det intressanta är miljön under hästen. Det 

verkar som om hästen är på väg mot en uppförsbacke eller kanske en 

gravhög. Under denna hög står dessutom en man klädd utan vare sig 

vapen eller någon tydligt markerad rustning. Kan bilden försöka visa 

på den döde i graven eller kanske berget? Det kan vara alternativ 

värda att ha i åtanke då man betraktar denna bild. 

 
 
 

 
Figur 9 – Stenkyrka Lillbjärs III 

Foto: Sune Lindqvist 
 

 
4 Diskussion 

 

Genomgången av de skriftliga källorna visade att det fanns ett flertal olika hinsidesföreställningar: Valhall, 

Freyja, Gefjon, valkyrjorna, Hel, Rán, graven och berget. Alla dessa föreställningar verkar till en början som 

mer eller mindre separata föreställningar, men tittar man lite närmare på dem så upptäcker man att de inte 

alls är så olika.   Gemensamma nämnare är t ex den rika hallen där man muntert åt och framför allt 

drack. En kollektiv gemenskap tillsammans med gudar eller fränder. Ytterligare en gemensam nämnare är 

kvinnan. I de flesta hinsidesföreställningarna ingår på ett eller annat sätt kvinnliga väsen som kunde välja 

den döde, ta hand om den döde eller härska över den döde. 

 

Jag tycker att dessa gemensamma nämnare är mycket intressanta. Den förkristna religionen uppe i Norden 

saknade en centralstyrd lära. Det fanns inget utbildat prästerskap som lärde sig religionens dogmer utifrån 

en specifik skriftlig källa. Det fanns inte ens några skriftliga verk som samlade religionens och kulturens 

föreställningar till en enhetlig lära. Att det i denna miljö kunde finnas olika hinsidesföreställningar är allt 

annat än konstigt.
140 

De gemensamma dragen visar desto mera på vilka föreställningar och värderingar 

som kan ha varit djupast rotade: det kvinnliga väsendet/gudinnan och drömmen om en festlig tillvaro. 

Den festliga tillvaron är inte så svår att förstå bakgrunden till. 

Hallivets fröjd var en tillvaro för de rika, men verkar också ha varit sinnebilden för en lycklig tillvaro 
 

 
139 Davidson, 1943, s. 44 f 
140 

Se t ex Steinslands jämförelse mellan folkreligion och universalreligion. Steinsland, 2007, s.30 ff 
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hos samhället i övrigt. Till och med den döde som låg ensam i graven kunde fröjdas åt maten han eller hon 

fått med sig. Om man betraktar föreställningarna om kvinnan och döden ur ett bredare perspektiv ser man 

också att de ibland flyter ihop. Davidson menar att parallellerna mellan Freyja, Gefjon, Hel och Rán tyder 

på att det kan ha funnits en föreställning om en gudinna över de döda.
141 

Det anser jag verkar mycket 

rimligt. Vid tiden för de skriftliga källornas nedtecknande har dock denna möjliga dödsgudinna utvecklat sig 

till olika föreställningar. Det är också utifrån de olika föreställningarna som jag anser att de gotländska 

bildstenarna bör betraktas. 

 

I genomgången av scenerna på bildstenarna upptäckte jag att även bland dessa kan man spåra en mera 

nyanserad bild av föreställningar. Det finns scener som mycket väl kan föreställa Valhall. ArdreVIII är ett 

bra exempel på en sådan sten, men kanske också Lärbro Tängelgårda IV. Det finns scener som kanske 

visar det kvinnliga skyddsväsendet i form av t ex en valkyrja som gav lycka i strid, men som också kunde 

välja krigarens död. När dessa skyddsväsen finns med på samma bild som kvinnan som möter  ryttaren  

med  dryckeshorn  väcks  genast  frågan  om  dessa  är  samma  väsen  eller  olika. Bildstenarna ger inga 

direkta ledtrådar till vem den mötande kvinnan med dryckeshorn kan vara. Nordberg beskriver dock 

drickandets betydelse så här: 

 
Mjödet i kulthallen erbjuder en mytisk kommunion med de döda och Odin. Därför är det 

betecknande att valkyrjan, som väljer dem som skall falla i strid, även sägs servera de döda 

drycken i Valhall. Motiven är hämtade från kulten i hallen. Genom den sakrala kommunion som 

kunde  erfaras  där,  blev  föreställningarna  kring  kvinnan  och  mjödet  den  form  som  på  ett 

metaforiskt plan bäst kunde förmedla den metafysiska och egentligen outsägbara gemenskapen 

mellan Odin och de döda.
142

 

 

Betyder då detta att alla kvinnorna på bildstenarna bara kan vara valkyjor? För det första visade 

genomgången av hinsidesföreställningarna att motivet med drycken i hallen återkommer på de flesta 

föreställningsorterna.  Kvinna  och  mjödet  i  hallen  verkar  alltså  inte  nödvändigtvist  bara  ha  varit 

kopplat till bara Odin. För det andra är det viktigt att notera att de mötande kvinnorna på stenarna inte alltid 

har ett dryckeshorn i handen. Kvinnan på Alskog Tjängvide I har något helt annat i händerna och likaså 

kvinnan på Halla Broa IV. Bildscenerna visar också att ryttaren eller kusken själv kan hålla i dryckeshornet. 

Dessa skillnader i bildmaterialet kan bero på att de som en gång i tiden har beställt bilderna har lämnat 

avtryck av sina egna föreställningar. Frågan är om dessa avvikelser betyder att hinsidesföreställningarna 

skilde sig ifall kvinnan som möter ryttaren hade dryckeshorn eller ej. Likaså om kvinnans storlek och 

klädsel beror på konstnärlig frihet eller något annat. Frågor som jag med denna undersökning tyvärr 

inte kan svara på då de skriftliga källorna tiger om just detta möte. Jag anser dock att det är viktigt att 

kasta ljus på dessa skillnader när man betraktar välkomstscenerna. De är nämligen inte alls så stereotypa 

som de verkar vid första anblicken. 
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Det går också att betrakta stenarna ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessa monument var antagligen dyra att 

beställa och något som huvudsakligen välbärgade aristokrater kunde unna sig. I genomgången av 

Valhallsföreställningen verkade dessa ha en nära koppling till Odin, men även här finns källor som säger 

motsatsen. En skriftlig källa som behandlar just döden bland aristokrater är dikten Ynglingatal och här 

visas en helt annan bild än bara Valhall. Kungar kunde lika gärna försvinna in i magiska stenar, som 

väntas till erotiska möten med Hel. Att således använda social klass som argument för att tolka bildscenerna 

som Valhallsmotiv anser jag fungerar inte. 

 

En annan viktig fråga när man betraktar bildstenarna i jämförelse med de skriftliga källorna är om de olika 

hinsidesföreställningarna var så pass separerade från varandra att de inte gick att kombinera. Gunnar sitter i 

sin gravhög och sjunger att han mötte en valkyrja när han dog. Helge var däremot tvungen att lämna Valhall 

för att möta sin valkyrja i gravhögen. När jag jämför detta med Sonatorrek visas ännu tydligare att 

hinsidesföreställningarna inte alls var så separerade från varandra som man kan tro. Egils söner befinner 

sig uppe hos gudarna fast han anklagar Rán för hennes rov, han själv har hela sitt liv haft ett nära 

förhållande till guden Odin och borde ha haft en klar plats i Valhall, men likväl ser han Hel stå och 

vänta på honom. Steinsland påpekar att något system inte finns bland de olika föreställningarna och 

samtidigt sågs de inte heller som motsägelser.
143 

Jag anser att man måste ta hänsyn till möjligheten att 

föreställningarna kunde komplettera eller överlappa varandra även när man tolkar bildstenarna. Vad kan 

man då säga om bildernas föreställningar? Skeppet, som är en så otroligt vanlig bild på stenarna, markerar 

kanske början på den dödes resa. Vissa ansågs fortsätta sin resa ridandes eller med vagn/släde. Längs resan 

kunde man möta ett kvinnligt väsen, kanske var hon en valkyrja, men lika väl kunde hon ha varit Hel, 

Freyja, Rán eller någon helt annan, för oss idag, okänd kvinna. Slutmålet? En hall någonstans i, den för oss 

levande, dolda dimensionen där det bjöds på mat, dryck och gott sällskap. 

 

Det är svårt att med säkerhet uttala sig om vad ett över 1000 år gammalt bildmaterial ska föreställa när man 

inte har någons som helst information från skaparna. Det är en gåta helt enkelt. Jag anser dock att jag med 

denna undersökning har visat att det är ett misstag att stirra sig blind på endast ett alternativ till   tolkning   

av   hinsidesföreställningarna   på   de   gotländska   bildstenarna   när   den   skriftliga källitteraturen visar 

att det finns andra alternativ som är precis lika rimliga. Hinsidesföreställningarna bland dikterna och 

myterna är komplexa. En liknande bild får man även när man tittar på de sena gotländska bildstenarna. Det 

betyder också att den koppling Andrén visar mellan stenarnas grafiska utformning och litteraturens form 

även kan gälla de mytiska hinsidesföreställningarna hos dem båda. 

Denna undersökning kan naturligtvis inte betraktas som avslutad. Än idag görs nya fynd av bildstenar på 

Gotland och detta kan ge nya bildscener att analysera. Ytterligare förslag på fortsatt forskning är 

förhållandet mellan de olika gudinnorna och kvinnliga väsen något som borde undersökas närmare för 
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att kunna fa frarn en klarare bild av sarnbanden rnellan dern. Ur ett rnera sarntidsanalytiskt  perspektiv 

skulle det ocksa vara intressant att unders6ka hur de olika hinsidesf6restiillningama ser ut bland olika 

gmpper rnoderna asatroende och hur den religionshistoriska  forskuingen paverkar denna bild. 
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5 Sammanfattning 
 

Jag har gjort en jämförande undersökning mellan hinsidesföreställningarna på de östnordiska gotländska 

bildstenarna och de skriftliga källorna till fornskandinavisk religion, som huvudsakligen kommer från 

västnordsikt håll. Hinsidesföreställningarna har i den tidigare forskningen tolkats ganska sparsamt och fokus 

har oftast legat på Valhall. De är inte heller alla gånger som de gotländska bildstenarna har använts som en 

källa i dessa undersökningar.  Stenarnas bilder har man tolkat som mer eller mindre kopplade till Valhall. 

Jag ville se om det går att göra en mera nyanserad analys av bildscenerna och se om det går att koppla 

bildscenerna med de litterära källorna. 

 

Stenarnas bilder är uppbyggda på likartade sätt, som tyder på en gemensam föreställningsvärld, och har 

anknytning till både runstenar och gravar i Mälardalen. De kan ha haft en roll i samband med kult och som 

markörer för gränser av både geografisk och religiös karaktär. Det finns kopplingar mellan bildstenarna och 

den västnordiska litteraturens stil samt mytiska innehåll. Därför är en jämförelse mellan 

hinsidesföreställningarna och de skriftliga källorna möjlig. 

 

Valhall beskrivs som guden Odins hall dit utvalda krigare kunde komma efter sin död. Föreställningen bär 

på starka kopplingar till krigandet och aristokraternas halliv. Skaldedikterna betonar just hallivet och 

drickandet. Det finns också arkeologiska bevis för att utvalda män i samhället behövde rustas för en 

krigisk tillvaro efter döden. En nära relation mellan Valhall och valkyrjan finns i källorna, men de visar på 

lite olika roller för dessa kvinnor. De kunde agera tjänsteflickor i Valhall, men lika väl uppträda som 

stridsrustade ryttarinnor. De kunde också välja vilka män som skulle falla i strid. Paralleller mellan 

valkyrjan och andra kvinnliga skyddsväsen finns. Ett samband som också delas med gudinnan Freyja, som 

sägs ta hälften av de fallna krigarna. 

 

Andra kvinnor som kunde härska över döda var Gefjon, Hel och Rán. Gefjon tog ogifta kvinnor och Rán 

dem som drunknat till havs. Hel är namnet på både ett dödsrike och ett kvinnligt väsen som kunde härska 

över den döde. Bilden av Hel som straffort har kristen påverkan. Det finns dock äldre beskrivningar av Hel 

som en rik hall, samt visar på gemensamma nämnare med de övriga kvinnliga väsendena. De döda kunde 

också fortsätta sitt liv i graven och berget förekommer också. 

 

Formen på de gotländska bildstenarna verkar spegla könet på personen de restes för. Det kan också finnas 

paralleller till dörrar, som i de skriftliga källorna har anknytning till hinsidestillvaron. Vad det gäller 

hinsidesföreställningarna på stenarna så verkar det finnas stenar som visar på ett halliv i stil med Valhall. En 

åttabent häst förekommer på tre av stenarna och kan föreställa Odin själv, men också markera en extra 

betydelsefull krigare. 

 

Mycket vanlig är den så kallade välkomstscenen där en kvinna tar emot den döde genom att hålla fram ett 

dryckeshorn. Det finns dock inga skriftliga källor som berättar om denna föreställning, ändå har kvinnan 

tolkats som en valkyrja. Valkyrjans roll som skyddsväsen går troligen att se på bildstenarna 
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då de är placerade bakom ryttaren eller hos stridande män. Genomgången av de skriftliga källorna visar 

dock att många möten med ett kvinnligt väsen i samband med döden har kopplingar till Hel. Kvinnor 

som håller i dryckeshornet förekommer i de skriftliga källorna i samband med drickandet av minnesdrycker 

eller strax innan självvald död. Viktig notis i sammanhanget kring välkomstscenen är att kvinnorna inte 

alltid håller dryckeshorn i handen. Likaså att kvinnorna inte alltid framställs lika då skillnader i storlek och 

klädsel förekommer. Vem den mötande kvinnan är går inte att med säkerhet svara på. 

 

Skeppet är den vanligaste bilden på stenarna. Det finns samtida båtgravar utanför Gotland samt skriftliga 

källor som berättar om dem. Det finns dock ingen källa som förklarar deras exakta betydelse. De kan dock 

antyda tanken om gudarnas hem bortom havet. 

 

Centrala teman som återkommer både bland de gotländska bildstenarna och de skriftliga källorna är 

kvinnan, hallen och drickandet. Detta kan bero på att det en gång i tiden funnits en föreställning om en 

gudinna över de döda. De skriftliga källorna uppvisar dock flertalet olika föreställningar och samma bild  

går  enligt  mig  att  finna  på  bildstenarna.  Källorna  ger  heller  inga  obestridbara  belägg  för tolkningen 

att krigararistokraternas sociala tillhörighet nödvändigtvist var kopplat till Valhall. Även om stenarna 

huvudsakligen restes av rika aristokrater så kan de således spegla andra hinsidesföreställningar än Valhall. 

Det förefaller också som om de olika hinsidesföreställningarna gick att kombinera med varandra. Detta gör 

den exakta tolkningen av bildstensmaterialet mycket svårt. Nya fynd av bildstenar på Gotland kan kanske 

sprida mer ljus över vilka hinsidesföreställningar som visas på stenarna. 
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Bilaga 1 
Bild på stenarnas utformning beroende på tidsperiod. 

 

 

 

 
Källa: Nylén, 2003, s. 172 

 
 
 

Bilaga 2 

Tabell över alla de sena bildstenarna utifrån Lamms förteckning 2003. Kiststenar har jag markerat 

med *. Scenbeskrivningar är delvis redigerade av mig till att betona motiv och utesluta förekonsten av t ex 

kantbårder. 

 

Stenens nummer och namn Scenbeskrivningar med fokus på välkomstscener 
Nr 1 Akebäck Ka  

Nr 2 Alskog ka * Stridsscen med kvinna närvarande 

Nr 3 Alskog Ollajvs Segelskepp 
 

Nr 4 Alskog Tjängvide I 
Välkomstscen med ryttare på åttabent häst, kvinnan håller 

oidentifierat föremål i händerna, hund, Valhall 

Nr 6 Alskog Tjängvide III Segelskepp 

Nr 7 Alskog Visnar ängar I  
Nr 12 a Ardre, Ka I * Välkomstscen? 

Nr 12 b- d Ardre Ka II, V, VI * Djur- och människofigurer 

Nr 13 Ardre Ka III Runstensdjur och människor 

Nr 14 Ardre Ka IV Runstensdjur 

Nr 15 Ardre Ka VII Runstenstensdjur 

Nr 16 Ardre kyrka VIII Ryttare, Valhall?, Skepp 

Nr 21 Bara 62 Nederbjärs I Modern inskrift 

Nr 23 Boge Ka Omhuggen sten 

Nr 25 Boge 9 Laxarve 2 Segelskepp 

Nr 26 Boge 9 Laxarve 3 Segelskepp 

Nr 33 Bro 48 Eriks I Segelskepp 

Nr 34 Bro 48 Eriks II  
Nr 35 Bro 46 Stenstu I  
Nr 36 Bro 46 Stenstu II  
Nr 37 Bro 46 Stenstu III  
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Nr 42 Burs 165 Prästgården Segelfartyg 

Nr 43 Buttle Änge I Segelskepp 

Nr 44 Buttle Änge II  
Nr 47 Buttle 48 Unglajmar  
Nr 51 Ekeby ka Välkomstscen, häst och vagn 

Nr 52 Endre Skolan  
Nr 56 Fide 43 Österby Segelskepp 

Nr 59 Fole 3 Vatlings  
Nr 60 Follingsbro Hallfreda Runslinga 

Nr 61 Fröjel Stenstu  
Nr 63a Garda Ka I Segelfartyg, djur och människor 

Nr 65 Garda Ka 6 Segelskepp 

Nr 66 Garda Ka 4 Segelskepp 

Nr 67 Garda Ka 5 Segelskepp 

Nr 68 Garda Bote Välkomstscen, segelskepp m.m. 

Nr 72 Gothem Ka II Segelskepp 

Nr 73 Gothem Ka III Skepp och krigare 

Nr 74 Gothem Ka (4) Segelskepp 

Nr 77 Grötlingbo Ka Djur i runstensstil 

Nr 78 Grötlingbo Barshaldershed  
Nr 79 Grötlingbo Barshaldershed  
Nr 80 Grötlingbo Barshaldershed  
Nr 81 Grötlingro Barshaldershed * Välkomstscen, Kvinna i vagn dragen av häst 

Nr 82 Grötlingbo Barshaldershed Segelfartyg 

Nr 83 Grötlingbo Barshaldershed Segelfartyg? 

Nr 84 Grötlingbo Roes I Häst 

Nr 87 Grötlingbo Roes IV  
Nr 89 Grötlingbo Roes 6  
Nr 90 Hablingbo Välkomstscen, segelskepp 

Nr 102 Halla Broa II Välkomstscen?, segelskepp 

Nr 103 Halla Broa III Välkomstscen?, segelskepp 

Nr 104 Halla Broa IV Välkomstscen, segelskepp 

Nr 109 Halla Broa IX Ryttarfigur, segelskepp 

Nr 113 Halla Broa XIII Segelskepp 

Nr 116 Halla Broa XVI Människor, häst, segelskepp 

Nr 123 Hangvar Ka I Runstilsdjur, korsmärkt 

Nr 124 Hangvar Ka II Hästar, krigare 

Nr 125 Hangvar Ka III  
Nr 127 Hangvar Austers II (sliprännor) 

Nr 128 Hejde Ka Möjlig välkomstscen, segelskepp 

Nr 129 Hejde Kvie, Munsarve Slipränna 

Nr 130 Hejde Tass Slipränna 

Nr 137 Hejnum Nygårds  
Nr 138 Hejnum Riddare Segelskepp 

Nr 139 Hejnum Rings Segelskepp 

Nr 148 Hemse Annex-hemmanet II Slinga i runstensstil 

Nr 149 Hemse Annex-hemmanet III Djur i runstensstil 

Nr 150 Hogrän Ka I Korsmärkt 

Nr 153 Klinte 5 Hunninge I Välkomstscen, stridsscen, segelskepp 
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Nr 154 Klinte 6 Hunninge II Slipränna 

Nr 155 Klinte Hunninge III Segelfartyg 

Nr 156 Klinte Hunninge 4 Välkomstscen, segelskepp 

Nr 158 Kräklingbo Smiss II Korsmärkt 

Nr 159 Kräklingbo Smiss III Runslinga (ovisst om fragmentet tillhör en bildsten) 

Nr 167 Levide Häst, vagn, hund 

Nr 168b Levide Ka 3 * Man, häst, släde 

Nr 169 Linde Ka Korsmärkt 

Nr 170 Losta Fride Välkomstscen? segelskepp 

Nr 171 Lokrume Ka Stridsscen, ryttare med krans? segelskepp 
 

Nr 184 Lärbro St. Hammars I Två män med svärd på var sin sida om en kvinna, tupp, 

sagomotiv, segelskepp 

Nr 185 Lärbro St. Hammars II Figurer i flera zoner 

Nr 186 Lärbro St. Hammars III Välkomstscen, segelskepp 

Nr 187 Lärbro St. Hammars IV Välkomstscen, segelskepp 

Nr 189 Lärbro Tängelgårda I Flera scener, segelskepp 

Nr 190 Lärbro Tängelgårda II Segelskepp, procession 

Nr 191 Lärbro Tängelgårda III Ryttare, segelskepp 

Nr 192 Lärbro Tängelgårda IV* Dryckeslag 

Nr 193 Lärbro Tängelgårda V Sliprännor 

Nr 199 När Bossarve G92 Välkomstscen (kvinnan ser ut att ligga ner) 

Nr 200 När Hallute Ryttare, man i kubbstol 

Nr 201 När Mickelsgårds Runor, löpknut 

Nr 203 När Smiss I Svärdskamp, segelskepp 

Nr 208 Rone Ka I Tyglad häst 

Nr 209 Rone Ka II Runor 

Nr 212 Sanda Ka I * Man och kvinna i kubbstolar, procession 

Nr 213 Sanda Ka II Möjligen segelskepp 

Nr 214 Sanda 34 Ka III sliprännor 

Nr 217 Sanda Sandegårda II Hälsningsscener mellan män 

Nr 218 Slite 34 Ka  
Nr 219 Slite 1 Stenbro Möjligen segelskepp 

Nr 220 - 222 Sjonhem Ka I Korsmärkt 

Nr 224 Sproge 66 Ka Slädåkare 

Nr 225 Stenkumla 200 Ka I Slinga i runstensstil 

Nr 226 Stenkumla 200 Ka II Slinga i runstensstil 

Nr 227 Stenkumla 67 Forsa I Segelskepp 

Nr 228 Stenkumla 69 Forsa II  
Nr 238 Stenkyrka Ka 10 Spår av ryttare, segelskepp 

Nr 269 Stenkyrka Ka 41 Segelskepp 

Nr 277 Stenkyrka Lillbjärs I En ryttare 

Nr 278 Stenkyrka Lillbjärs II Möjligen en människofigur 

Nr 279 Stenkyrka Lillbjärs III Välkomstscen, segelskepp 

Nr 281 Stenkyrka Lillbjärs V  
Nr 282 Stenkyrka Lillbjärs VII Kvinna längst upp, segelskepp 

Nr 283 Stenkyrka Lillbjärs VIII  
Nr 290 Stenkyrka Lillbjärs XV  
Nr 292 Stenkyrka Lillbjärs XVII Segelskepp 

Nr 295 Stenkyrka Smiss I Sagomotiv 
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Nr 296 Stenkyrka Smiss II  

Nr 298 Stenkyrka 18:1 Tystebols III  
Nr 299 Stånga 140:1 Ka I Slingor i runstensstil, spår av färg 

Nr 300 Stånga 140:2 Ka II Rovfågel 

Nr 301 Tingstäde Ka I Segelskepp? 

Nr 311 Tingstäde Ka XV – XVI Segelskepp 

Nr 313 Tingstäde Ka XVIII  
Nr 315 Tingstäde Ka XX Skriftband med runor 

Nr 316 Tingstäde Runrad ovan segel 

Nr 319 Tofta Dyple Ryttare, segelskepp 

Nr 320 Tofta 9 Fätlings  
Nr 321 Vall Ka  
Nr 324 Visby 60 S:t Hans kyrkoruin 

I 

 

Delar av häst och hund? 

Nr 325 Visby S:t Hans kyrkoruin II  
Nr 326 Visby St Clemens kyrkoruin Segelskepp 

Nr 327 Västerhedje 8 Suderbys Segelskepp 

Nr 333 Väskinde 120 Ka 6 Segelskepp 

Nr 336 Väskinde 168 Björkome II  
Nr 338 Väskinde 97 Vis I  
Nr 340 Väte Gullarve Segelskepp/ryttare 

Nr 341 Väte Mölner Välkomstscen, segelskepp 

Nr 342 Gotland  
Nr 343 Gotland  
Nr 345 Gotland  
Nr 346 Gotland  
Nr 365 Gotland Spår av rutat segel 

Nr 366 Gotland Människa ombord på båt 

Nr 375 Gotland  
Nr 377 Gotland Segelskepp med revade segel 

Nr 383 Mästerby 45 (71) Båtels 1:8  
Nr 385 Rute 23 Stora Valle  
Nr 386 Sanda 141 Runne  
Nr 387 Sanda 107 Smiss  
Nr 394 Vallstena 110 Ka Rutat segel kan urskiljas 

Nr 397 Anga 2:4 Ka Enstaka huggspår 

Nr 399 Buttle 246 Ka Segelskepp, stirdsscen 

Nr 400 Ekeby Annex-hemmanet  
Nr 401 Eskelhem 52:2 Flera personer, kvinna, ryttare m.m. 

Nr 402 Fröjel 187 Ka Svärdsvingande män under rutat segel 

Nr 403 Garda 124 Ka 4 Segelskepp 

Nr 404 Gerum 34:2 Ka Rutat segel 

Nr 407 Halla Ka 2 Rutat segel 

Nr 422 Othem Othemars 1:19 Sliprännor 

Nr 423 Roma 77 Ka  
Nr 426 Stenkyrka 143 Ka 50 Rutat segel 

Nr 430 Tingstäde ka 24  
Nr 440 Väte 4:5 ka 2 Häst/segelskepp 

Nr 442 Roma Ka 2  
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Nr 443 Hablingbo 56 Ka 2 Kors 

Nr 444 Halla 84 Broa 21 Segelskepp 

Nr 452 Bro Ekes 1:5 Segelskepp 

Nr 453 Endre Bäcks  
Nr 454 Endre Bäcks  
Nr 455 Follingbo Ka  
Nr 456 Fröjel Botvatte Kvinna med dryckeshorn 

Nr 458 Halla Ka Spår av rutat segel 

Nr 460 Lokrume 23 Lärarbostaden  
Nr 462 Sanda Stenhuse  
Nr 463 Slite Stenbro  
Nr 467 Träkumla 41 Gottskalks 1:3  

 
 


