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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

 
Snabbt reddes rum, som den mäktige bjöd, 

Inne i salen åt de komne gästerna. 

Sedan satte sig frände vid sidan af frände, 
Som öfverstått striden, då mannafursten 

Med högtidligt tal helsat den hulde, 
Med storslagna ord. Med mjödkannor gick 

Hän genom salen Häreðs dotter, Vänlig 
mot folket, satte dryckeskärlet I 

hjeltarnes hand.1 

 

 

Så beskriver Beowulfkvädet hjälten Beowulfs återkomst till sin hövdings Hygelacs hall efter ett 

besök hos den danske hövdingen Hrothgar. Detta kväde skildrar alltså förutom det geatiska 

hövdingadömets  hall  i  vilken  Hygelac  och  hans  drottning  Hygd  mottar  Beowulf  efter  hans 

expedition också den i Danmark belägna hallen Heorot i vilken Hrothgar tillsammans med sin 

drottning Wealhtheow underhåller ett antal hirdmän.2    Av den citerade passagen kan vi se att också 

Beowulfs lord, Hygelac, håller till i en hall eller sal3  omgiven av sina män; män som liksom Beowulf 

är professionella kämpar. I denna hall återfinner vi också drottning Hygd, i citatet kallad Häreðs 

dotter, som cirkulerar i hallen serverande mjöd, på samma sätt som hennes danska kollega 

Wealhtheow också gör under Beowulfs besök där. Beskrivningarna av drottningarna i Beowulf kan 

jämföras med andra beskrivningar av drottningar i de hallar i Skandinavien i vilka kvädet sägs utspela 

sig, som till exempel den skandinaviska drottningen Astrid som prisas i en dikt av skalden Sigvatr för 

den hjälp hon gett sin styvson Magnus vad beträffar hans tronanspråk: 

 
 

Den kloka kvinnan har främjat 
sin styvsons sak, som ingen 

annan förmått – jag prisar 

med sanna ord den fagra.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Beowulf rad 1975 till 1983 

2  
Förutom Beowulf kan andra fornengelska dikter vara av intresse, särskilt Maxims I, The Wanderer och Widsith. Dessa kommer 

också att användas som källtexter. 
3 

Skandinaviska källor använder oftast ordet sal för hallen. Se Nordberg (2003)s. 57 för en diskussion om detta. 
4 

Sturluson (1990) Heimskringla, Magnus den Godes Saga. 
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Exakt vad Hygd och andra drottningar som liksom Hygd, Wealhtheow och Astrid befinner sig i 

sådana hallar gör och vilka roller sådana drottningar spelar i den kulturella kontext de ingår i har på 

senare tid väckt forskarnas intresse.5 

 
På senare tid har också kvinnors roll i kristnandeprocessen i Norra Europa börjat uppmärksammas.6 

 

Det förefaller som att aristokratiska kvinnor aktivt deltog i kristnandeprocessen både i det 

anglosaxiska England som Beowulf komponerades i och i det Skandinavien som kvädet utspelar sig i. 

Kvinnor var till exempel ofta bland de första konvertiterna.7 Detta intresse för kvinnorna kan sägas 

vara ett resultat av ett tilltagande allmänt intresse för hur kristnandet av särskilt de skandinaviska 

länderna gick till.   Denna forskning fokuserar dock i huvudsak på hur denna process hängde 

samman med nationsbildandet.8 Fokus i forskningen om kristnandet har därför främst varit att 

undersöka de politiska och ekonomiska kontexter religionsbytet skedde i.9  Aktörerna involverade i 

kristnandet beskrivs i studier av detta slag oftast som män eller könslösa varelser.10  Den outtalade 

premissen verkar vara att när det gäller större, övergripande samhällsförändringar av detta slag kan 

kvinnor knappast ha influerat skeendet. 

 

Intressant nog handlar forskningen vad beträffar speciellt kvinnor och kristnandeprocessen oftast 

inte om sådana sociopolitiska skäl, utan vad beträffar kvinnor är det oftast inre, psykologiska motiv 

hos kvinnorna själva det handlar om, eller så försöker man hitta anledningen i en direkt jämförelse 

av de två religiösa traditionernas läror, och menar då att kristendomen var mer attraktiv för just 

kvinnorna.11 Den outtalade premissen här verkar alltså vara att kvinnor inte på samma sätt som män 

influeras av större, övergripande samhällsförändringar eller trender utan att man måste hitta andra 

typer av förklaringar för kvinnor än för män. 

Skillnaderna  i  angreppssätt  vad  gäller  forskning  om  kvinnor  respektive  män  verkar  alltså 

underförstått baseras på uppfattningen att kvinnor i ett patriarkaliskt system inte kan ha något 
 

5 
Speciellt efter att Michael J Enrights studie (1996) Lady With a Mead Cup: Ritual Prophecy and Lordship in the European Warband 

from La Tene to the Viking Age kom ut 1996, I vilken han ingående analyserar sådana drottningars funktioner. Trots denna studies 
mänga förtjänster kan, och har, en del av hans premisser och slutsatser ifrågasatts, vilket också jag kommer att göra. 

6 
Berend (2007)s.20 

7 
Sawyer (2005)s.111 

8 
Staecker (2006)s.463, Bagge (2004)s.133 

9 
Se t.ex. Berend (2007)s.2, Brink(2004)s.164, Gräslund (2002)s. 25 

10 
Staecker (2006)s.463 

11 
Se t.ex. Gräslund (2002) och Sawyer (2005). De föreslår att kvinnor till exempel attraherades av att det kristna budskapet om livet 

efter detta. Det kristna paradiset uppfattades enligt Gräslund som ett bättre alternativ än det ”mörka, kalla och dystra Hel” som hon 
menar väntade kvinnorna enligt de föreställningar de hade tillgång till innan kristendomens nya lära presenterades för dem (sid 86). 
Sawyer föreslår bland annat att kvinnor kunde se kristendomen som attraktiv då män och kvinnor inom denna tradition ansågs li ka 

mycket värda inför Gud (111). 
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sociopolitiskt inflytande samt att denna maktlöshet också gör dem ointresserade av sociopolitiska 

skeenden. Jag ställer mig frågande till om så är fallet och undrar istället om inte kvinnornas 

engagemang skulle kunna förklaras genom av en analys av de roller och funktioner kvinnor som till 

exempel Astrid och Hygd nämnda ovan hade i den förkristna kulturen, dvs. i de liv kvinnorna levde 

när de kom i kontakt med kristendomen. 

 
1.2 Material 

 
Den utförligaste beskrivningen av den kultur dessa kvinnor levde sina liv i återfinns just i det ovan 

citerade anglosaxiska Beowulfkvädet. Beskrivningen av hallkulturen i allmänhet och drottningens roll i 

synnerhet i fornengelska kväden som Beowulf kommer därför att jämföras med de beskrivningar 

som ges i de isländska sagorna och i Edda och skaldedikterna av skandinaviska drottningar.12  I Egil 

Skallagrimsons saga kan vi till exempel läsa att kung Eirik Blodaxe och drottning Gunnhild presiderar 

över  en  kalendarisk rit  i  en  liknande hallbyggnad  som  de  som beskrivs i  Beowulf.  Denna  fest 

involverar också utskänkande av alkoholhaltiga drycker.13 Drottning Gunnhild försöker i denna text 

hålla ordning i hallen genom att förgifta Egil som blivit alltför berusad och därför skapar oro. 

Wealhtheow i Beowulfkvädet berömmer sig av att ha skapat ett sådant klimat i hallen att ingen sådan 

split som Gunnhild måste hantera uppstår.14 Wealhtheow påstår också självsäkert att hirden i hennes 

hall följer hennes order.15  I Heimskringla kan vi också läsa att det var sed under just den tid jag ska 

undersöka att drottningar hade hälften av hovets kämpar under sig och dessutom underhöll dem ur 

egen ficka.16 I Guðrúnarkviða II lovar också Gudruns mor Grimhild att Gudrun kommer att belönas 

med egna trupper om hon går med på att gifta sig med Atli: 

 
"Mer land jag dig giver 

och lydande följe: 
Vinbjorg, Valbjorg, 

om du vill dem taga. 
 
 
 
 

12  
Här är särskilt de kenningar Snorri Sturluson tar upp i Skaldskaparmal i Eddan av intresse, Eddadikterna i den poetiska Eddan 

samt de beskrivningar av kungar och drottningar som ges i främst Heimskringla men även i andra sagor. Vad gäller såväl 
anglosaxiska dikter som isländskt material tvingas jag pga. brist på färdighet i anglosaxiska och fornisländska arbeta med 
översättningar. Jag använder mig då främst av Penguin Classics serien och Oxford W orld’s Classics, då dessa kan antas vara av 
god kvalitet. Jag har jämfört dessa med de svenska översättningar jag funnit och citerar från för att försäkra mig om att de 
överensstämmer. I de fall jag inte hittat svenska översättningar citerar jag den engelska översättningen. 
13 

Egil’s Saga (1997)s. 67-68. 
14 

Beowulf rad 1227 till 1230. Se avsnitt 3 för en utförligare diskussion av vad hon säger. 
15 

Beowulf rad 1230. Se avsnitt 3 för en utförligare diskussion av vad hon säger. 
16 

Sturluson (1990)s. 129. Heimskringa, Olav Trygvasons saga. 
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Äg dem i ditt liv 

och var lycklig, dotter!‖17 

 
Grimhild verkar alltså här ha bestämmanderätt över trupper av män, lydande följen, precis som 

Wealththeow, och kan dessutom överlämna dessa till sin dotter. Texterna innehåller alltså 

beskrivningar av parallella roller för drottningar som kan användas för en analys. 

 
Dessa litterära beskrivningar kan sedan i sin tur jämföras med beskrivningar av historiskt belagda 

drottningar och andra aristokratiska kvinnor som beskrivs i annaler, krönikor och brev m.m.18  En 

sådan aristokratisk kvinna är till exempel Mabel som på 1000-talet reste runt med en hird bestående 

av hundra beväpnade män. Hon belägrade åtminstone ett slott och lyckades även förgifta sin egen 

svåger av misstag.19  Mabel hade alltså också hon hirdmän under sig och sysslade liksom Gunnhild 

med gifter. Genom att samla uppgifter på detta sätt och försöka hitta sådana mönster hoppas jag 

kunna skapa en bild av vilka roller de förnäma kvinnorna i hallkulturen kan tänkas ha haft. 

 
De flesta av de källor som finns att tillgå är dock liksom Beowulfkvädet nedskrivna av personer som 

själva inte tillhörde den förkristna kultur de skildrar. Det gäller såväl anglosaxiska och isländska 

litterära texter skrivna efter kristendomens införande som de lagar eller missionsberättelser från 

kontinenten osv. som man kan jämföra beskrivningarna i dessa med.20   Texternas källvärde kan 

därför ifrågasättas, men många forskare anser att tolkade med försiktighet, kan de ändå användas.21
 

Särskilt användbara är källorna för undersökningar av mentaliteten, idéer, sociala strukturer och 

vardagliga beteenden,22  eftersom dessa förändras långsamt och på t.ex. Island inte verkar ha 

förändrats mycket innan texterna hann skrivas ner.23 För forskare intresserade mer av histoire de 

mentalité än politisk historia, kan texterna alltså ändå utgöra viktiga källor, anser många forskare 

idag.24
 

 

Genom en kombination av en studie av beskrivningar av drottningar i de litterära källorna och 

insamlande av uppgifter om drottningar beskrivna av historiker hoppas jag alltså kunna belysa dessa 
 

17 
Guðrúnarkviða II vers 33 

18 
Vad gäller denna sorts material får jag förlita mig på summeringar och referenser som ges i forskningslitteraturen. 

19 
Stafford (1994)s. 227, 230 

20 
Se Jochens (1995)s.3-4 

21 
Se Jochens (1995)s.3, Brink (2008)s.622 

22 
Classen (2010)s. 262 

23 
Hedeager (2008)s.11, Lönnroth (2008)s. 309 

24   
Lönnroth (2008)s. 310 Vad gäller just kvinnor gör dock många forskare undantag och tolkar beskrivningarna av dem som 

medeltida fantasier, se t.ex. Jochens (1995). Jag utgår dock från att om mentaliteten kan antas ha förändrats långsamt beträffande 
andra sociala strukturer, kan det antas gälla för föreställningar om könsroller och kvinnors förmågor och funktioner också. 
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kvinnors roller och sedan se om dessa kan förklara varför sådana drottningar aktivt kom att arbeta 

för kristendomens införande i sina respektive områden. 

 
1.3 Metod 

 
För att kunna göra detta kommer jag att använda mig av ett antropologiskt arbetssätt och undersöka 

den aktuella periodens sociala struktur, religiösa föreställningar samt normer, värderingar och 

könsroller. En periods föreställningar om hur livet ska levas och samhället organiseras kan dels bestå 

av uttalad ideologi men också i outtalade förgivet tagna föreställningar. Arkeologen Lotte Hedeager 

definierar ideologi som ett slags kontroll över idéer, föreställningar och värden och menar att denna 

kontroll i sin tur legitimerar social och politisk makt.25  Arkeologen Ann-Sofie Gräslund definierar 

mentalitet i motsättning till ideologi och menar att ideologier är tydligt artikulerade och normativa, 

medan mentalitet avser trögrörliga, omedvetna, kollektiva föreställningar som människor oavsett 

klass delar och som handlar om normer, attityder och vanor och hur man uppfattar världen.26  Det 

religionsskifte som ligger mellan de flesta källor som finns att tillgå angående den förkristna kulturen 

och denna kultur förändrade i första hand ideologin. Människornas mer omedvetna föreställningar 

kan antas ha varit mer trögrörliga och därför initialt kunna ha överlevt religionsskiftet och därför 

också återspeglas i de källor jag ämnar undersöka. 

 

En periods ideologi är naturligtvis lättare att komma åt än en periods mentalitet. Trots detta är en av 

huvudsysslorna för en historiker som arbetar antropologiskt just att försöka rekonstruera denna 

mentalitet, denna världsbild, menar till exempel historikern Aaron Gurevich.27  I detta arbete måste 

man dock hela tiden vara medveten om att det finns skillnader mellan en själv och det man studerar 

och att man inte kan jämföra prehistoriska folks tankesätt med sitt eget sätt att tänka, utan att det 

handlar om kvalitativt olika mentaliteter. Könsroller, det kristna budskapet, familjens roll visavi 

individens osv. är alla koncept som måste studeras med en medvetenhet om dessas ‖annorlundahet‖ 

när de påträffas i en så annorlunda kontext som norra Europa för 1000 år sedan. Det är då viktigt att 

relatera det man studerar till den kontext det ingår i, den verklighet som det omgavs av, och låta det 

influera tolkningen i enlighet med hermeneutiska metoder. Jag kommer därför att använda en metod 

i vilken alla kulturens enskilda delar får influera tolkningen av helheten och helheten i sin tur får 
 

 
25 

Hedeager (2000)s.17 
26 

Gräslund (2002)s.11 
27 

Gurevich (1992)s.4 
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influera tolkningen av varje enskild del. Människornas religiösa föreställningar är enligt ett sådant 

synsätt en del av den helhet deras kultur utgör. Jag tolkar alltså religion som en del av den mänskliga 

kulturen och anser inte att religion står utanför eller över andra kulturella yttringar. Religion ses i 

denna uppsats alltså som en integrerad del av kulturen och som ett uttryck för människors 

kulturskapande förmåga.28
 

 

Både män och kvinnor är också enligt mitt synsätt såväl kulturskapande som kulturbärande i samspel 

med varandra. Religionsvetarna Gilhus och Mikaelsson påpekar att det är viktigt att man i studier av 

kvinnor och män utgår från en könssystemsmodell där män är kontext för kvinnor och kvinnor är 

kontext för män.29    Vad gäller kvinnor så måste man dock också hitta nya sätt att läsa källorna på 

och då ofta ‖against the grain‖ som historikern Pauline Stafford påpekar, eftersom källorna dels är 

skrivna av män och dels i huvudsak handlar om män.30     Ett sätt att göra det är att relatera det 

männen skriver om kvinnor till den verklighet männen levde i och den kultur männen var influerade 

av på det sätt Gilhus och Mikaelsson alltså propagerar för.31 Ett annat sätt är att studera de 

föreställningar  om  kön  och  könsroller  som  verkar  influera  mäns  och  kvinnors  beteenden. 

Historikern Dick Harrison påpekar att könsroller är socialt konstruerade, inte av naturen givna, och 

varierar från en tid till en annan.32  Harrisons uppfattning representerar den idag allmänt utbredda 

uppfattningen om att vilka egenskaper, möjligheter och begränsningar vi tillskriver en person pga. 

personens kön är beroende på vilken kulturellt sammanhang vi ingår i, och också en periods 

föreställningar om könsroller bör undersökas. 

 
1.4 Avgränsning 

 
Det verkar framförallt ha varit eliten som engagerade sig i kristnandeprocessen och de källor som 

finns att tillgå beskriver också i första hand denna elit. Litteraturvetaren Stacey S. Klein påpekar att 

feministiska forskare poängterat att man inte kan generalisera hur förhållandena var för hela gruppen 

kvinnor utifrån beskrivningar av elitens kvinnor.33  Detta är naturligtvis sant och detsamma gäller 
 
 
 

28  
Gilhus/Mikaelsson (2003)s. 55 Gilhus/Mikaelsson menar att ett nytt kulturellt paradigm avlöst det tidigare fenomenologiska inom 

religionsvetenskapen. Intresset fokuseras nu på hur religion är en del av en grupps kultur (48-49). 
29 

Gilhus (2003)s. 245. 
30 

Stafford (2009)s. 461 
31   

Historikern Michael J. Enright (1996:42) menar till exempel att forskare missförstått drottning W ealhtheow i Beowulfkvädet 

eftersom de inte satt in henne i den kontext hon omges av, dvs. den germanska hallkulturen. Tidigare har forskare oftast sett henne 
som något slags servitris, men Enright menar att hennes mjödutskänkning hade en viktig kultisk och sociopolitisk funktion. 

32 
Harrison (1998)s. 26 
33 

Klein (2006)s.8 
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naturligtvis för män.34  Min undersökning avgränsas därför till i första hand kvinnor och män som 

tillhör eliten. Såväl män som kvinnor måste också sättas in i den kontext, den kultur, de ingick i och 

jag kommer också att diskutera denna. Jag benämner denna kultur hallkulturen, efter de stora hallar 

eliten bodde i.35
 

 
Jag väljer denna benämning eftersom dessa hallar verkar ha varit centrum i dessa människors liv, en 

oas av värme och civilisation i en annars hård värld. Förlusten av en sådan hall och gemenskapen där 

verkar av den fornengelska dikten The Wanderer vara bland det värsta som kan drabba dessa 

människor. Jaget i denna dikt vandrar ensam omkring i stor saknad efter gemenskapen han erfarit i 

en sådan hall: 

 
Where is the horse gone? Where the rider? 

Where the giver of treasure? 

Where are the seats at the feast? 
Where are the revels in the hall? 

Alas for the mailed warrior! 
Alas for the bright cup! 

Alas for the splendour of the prince! 36 

 

Det framgår med all önskvärd tydlighet av detta citat och citatet ovan från Beowulf att hallen var det 

symboliska centrumet för dessa personers existens. I dessa hallar residerade deras ledare. Här fick 

krigarna de belöningar de eftertraktade efter att ha riskerat sina liv. Här fick de delta i de rituella 

fester som var centrum för deras religiösa liv. Här cirkulerade också de drottningar och prinsessor 

med sina mjödbägare vilka också spelade en central roll i hallkulturen. 

 

De förkristna skandinaverna ingick vid vår tideräcknings början i ett större kulturellt sammanhang i 

ett forngermanskt område i vilket man talade besläktade språk och antagligen också hade en hel del 

gemensamt kulturellt sett.
37 

Jag kommer därför att behandla samtliga germanska folk som tillhörande 
 

 
 
 
 

34 
Hadley (2008)s. 270, 281 

35 
Dessa hallar finns arkeologisk belagda samt alltså litterärt beskrivna i t.ex. Beowulfkvädet. 

36 
The Wanderer, Exeter book, rad 92-96. “Vart har hästen tagit vägen? Var är ryttaren? Var är givaren av gåvor? Var är platserna 

på festen? Var är nöjena i hallen? Ack för krigaren i ringbrynja! Ack för den glänsande skålen! Ack för den ståtlige prinsen! ” Min 
översättning från engelska. 
37 

Kungliga genealogier från olika områden som visar på att man härstammar från Oden osv. visar till exempel på att man hade man 
likartade religiösa föreställningar. Hedeager (2000:17) menar att sådana myter och genealogier visar på att krigareliterna aktivt 
skapade etniska identiteter under folkvandringstiden. Anglosaxiska författare på 700-talet tog till exempel upp termen Germani igen 
för att referera till såväl sig själva som andra folkgrupper med liknande språk och ursprung. Detta s ignalerar, menar forskaren 
Fourarcre (2009:127), att de såg sig som bröder, då termen germanus just betyder ”full Blood-brother”. Myter som dessa visar på en 
gemensam eller likartad mentalitet, antingen denna var nedärv eller konstruerad, menar Hedeager (2000:18). 
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samma kultursfär och hämta exempel från anglosaxiska sammanhang och använda fornengelska 

texter som Beowulf och The Wanderer för att belysa situationen i Skandinavien genom analogi.38
 

 
1.5 Frågeställning och disposition 

 
Frågeställningen som denna uppsats försöker besvara är alltså om de aristokratiska kvinnornas roller 

och funktioner i den förkristna hallkulturen kan förklara varför de engagerade sig i kristnandet. Jag 

kommer  därför  att  undersöka  den  förkristna  hallkulturen  och  se  vilka  roller  och  funktioner 

kvinnorna hade. Jag kommer även att titta på kvinnors roller under århundradena efter själva 

övergången  till  kristendom,  då  jag  utgår  från  att  mentaliteten inte  förändras  lika  snabbt  som 

ideologin, och kvinnors roller under dessa århundraden därför kan belysa de roller de haft före och 

under religionsskiftet också. 

 
I avsnitt 2 ges en beskrivning av den förkristna hallkulturen och männens roller i den som bakgrund 

för denna analys. I Avsnitt 3 beskrivs och analyseras sedan kvinnornas olika funktioner. Avsnitt 4 

behandlar mötet mellan denna förkristna kultur och den medeltida kristna kulturen och särskilt då 

mötet mellan kyrkan och kvinnorna. I avsnitt 5 ger jag så en sammanfattning av de slutsatser jag 

dragit. 

 
2. Den förkristna kulturen 

 

I detta avsnitt kommer först den fornordiska mytologin att undersökas för att se hur denna kan ha 

inverkat på den kultur de fornskandinaviska människorna levde i. Här kommer därför enbart sådant 

som är av intresse för att förstå hallkulturen att tas upp och särkilt sådant som berör män.39 Männens 

funktioner i denna kultur och anledningar till varför männen konverterade kommer sedan också att 

kort undersökas som bakgrund till den diskussion av kvinnorna som följer i avsnitt 3. 

 

2.1 Den förkristna världsbilden 
 

I den förkristna världsbilden fanns föreställningar om en universell historia i vilken världen och 

människorna  skapades  och  sedan  gick  under  i  Ragnarök.40   En  ny  värld  uppstod  sedan  och 

befolkades  igen  av  gudar  och  människor.  Världen,  medan  den  varade,  organiserades  runt  ett 
 
 

38 
Nordberg (2003)s. 7 påpekar också att man bör studera den aristokratiska hallmiljön i ett större germanskt sammanhang. 

39 
Se till exempel Nordberg (2003) för en detaljerad analys av den manliga hallkulturens kopplingar till de religiösa uppfattn ingarna. 

40  
Se t.ex. Snorri Sturlusons Edda eller dikten Völuspá i den poetiska eddan. Beskrivningen av den förkristna världsbilden nedan 

baseras främst på dessa två källor. 
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världsträd,  Yggdrasil,  som  representerade  både  tid  och  rum.41     I  mitten,  Midgård,  bodde 

människorna. Gudarna hade sina hallar i Asgård. Utanför den av gudar och människor civiliserade 

värden, i Utgård, höll jättarna till. Gudakollektivet är ständigt upptaget med att upprätthålla världen 

mot kaoskrafterna, representerade av just jättarna. Varje dag samlas gudarna för att rådgöra med 

varandra vid Yggdrasil,42  och diskuterar då om hur detta bäst kan göras, kan man förmoda. Guden 

Odin försöker främst upprätthålla världen genom kunskap och list, medan hans son Tor försvarar 

den med fysiskt våld. Till slut kommer det dock inte längre att gå och världen kommer att gå under i 

en sista kamp mot kaoskrafterna, Ragnarök. Odin är väl medveten om detta då han på olika sätt fått 

kunskap om framtiden och därför vet att Ragnarök närmar sig och att denna världens undergång 

och hans egen död är oundviklig. Till sin hjälp i denna sista kamp samlar han ändå döda krigare, de 

s.k. Einherjarna, som bor med honom i hans hall, Valhalla.43
 

 

Religion var, som arkeologen Neil Price påpekar, ett sätt att se på världen, en annan dimension av 

det dagliga livet som var sammanvävd med varje annan aspekt på livet.44 Allt som skedde hade 

kopplingar  till  den  övernaturliga  världen.45    Den  förkristna  religionen  var  alltså  integrerad  i 

samhällsliv, ekonomi och krigsföring. Föreställningarna om gudarna och deras värld utgjorde det 

makrokosmos som människorna modellerade sitt mikrokosmos efter. 46
 

 

2.2 Hallen som en reflektion av Valhalla 
 

 

I det samhälle hallkulturen befann sig användes områdena nära bostadshusen till inhägnade ängar 

och åkrar, medan områdena utanför dessa användes som hagar för boskap. Utanför dessa av 

människorna använda områdena fanns den orörda naturen. Den nordiska mytologins kontrasterande 

dualism av midgård och utgård, civilisation och vild natur, återspeglades alltså också i det landskap 

människorna befann sig i. Man kan därför beskriva det i termer av att mikrokosmos, gården, speglar 

eller speglas av, makrokosmos, myternas universum.47
 

 

 
 
 
 
 
 

41 
Enligt Hultgård (2008)s. 215 

42 
Sturluson (1964)s. 42 

43 
Nordberg (2003)s. 169 ff. 

44 
Price (2008)s.145 

45 
Schjødt (2008)s.220 

46 
Hultgård (2008)s.212, Raudvere (2008)s. 235. Price (2008)s. 244, Gräslund (2008)s. 249 

47 
Nordberg (2003)s. 153 
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Man kan också tolka livet inne i hallarna som ett slags återskapande av gudarnas livsstil, och särskilt 

då Odins i hans hall Valhalla.48  Under offerceremonierna satt kungen eller hövdingen antagligen i 

högsätet och  utbringade skålar.49   Högsätet  representerade såväl ett  slags  axis  mundi  vilken  gav 

kontakt med gudarna, och symboliserade kanske också Odins eget högsäte Hliðskjálf. Hövdingen 

spelade alltså Odins roll.50  Liksom Odin samlade döda krigare runt sig, samlade kungen eller 

hövdingen levande.51     Hövdingen gav också gåvor till sina anhängare, precis som Odin: ‖Bedjom 

Härfader blid oss vara. Han giver guld till gåva åt följet‖ säger till exempel Freya i Hyndluljóð.52  Så 

skulle också hövdingarna med öppen hand ge gåvor till sin hird och det verkar de också ha gjort.53
 

 

Hövdingarna  var  därför  i  ständigt  behov av  att  införskaffa de  varor  de behövde  för  att  dels 

underhålla en stor hird och dels för att kunna köpa deras lojalitet genom gåvoutdelande. Vi kan se 

ett exempel på detta i beskrivningen av hur Svein Asleifarson levde. Vintrarna spenderade han 

hemma i sin hall där han underhöll en hird bestående av 80 män med mat och dryck. På somrarna 

for han och hirden sedan på plundringståg.54  Svein använde, enligt Orkneyinga Saga, plundring som 

ett sätt att dryga ut sina tillgångar och bidra till att betala utgifterna för hirden.55 Raiderna hade dock 

inte bara ett ekonomiskt syfte utan gav också krigarna en chans att bevisa sitt värde och vinna ära. 

 

2.3 Hövdingarnas roller och funktioner 
 

I en översiktartikel över nya trender och teorier inom arkeologisk forskning som berör järnåldern 

skriver arkelogen Tina Thurston att man övergett tidigare modeller i vilka hövdingarna på järnåldern 

sågs som autokratiska härskare som ensamma kunde styra hierarkiskt ordnade samhällen och istället 

börjat se hövdingarna som män som främst sysslade med krigsföring men vars ledarskap annars 

begränsades av att alla beslut skulle fattas av alla fria män gemensamt under tingsförhandlingarna, då 

de fria männen samlades för att diskutera frågor och rösta på vad man som grupp skulle företa sig på 

liknande sätt som gudarna samlas för att rådgöra med varandra om vad som behövde göras. ‖The 

warlord  was limited  by  their  consensus and  could  not  act  without  their  support‖,  påpekar 
 

 
 
 

48 
Nordberg (2003)s. 8 

49 
Sundqvist (2007)s.129 

50 
Jesch (2003)s.139, Enright (1996)s. 281 

51 
Schjødt (2008)s.220 

52 
Hyndluljóð, Hyndlas sång vers 2, Detta betyder ungefär “Låt oss fråga Odin, truppernas herre, att vara god mot oss, han ger och 

delar ut guld till sitt följe”. 
53 

Nordberg (2003)s. 149 
54 

Orkneyinga Saga (1978)s. 215 
55 

Orkneyinga Saga (1978)s. 207 
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Thurston.56  Inte heller skandinaviska vikingatida hövdingar kunde ensamma bestämma utan att ta 

hänsyn till tingsbeslut, lagar, traditioner och religiösa profetior eller omen. Enligt till exempel Vita 

Ansgarii måste sveakungen Björn först rådgöra med sina vänner innan han kan ge Ansgar tillstånd att 

predika och  vid  ett  annat  tillfälle  kastar  kungen  lott  för  att  utröna  gudarnas vilja  beträffan de 

missionen.57  Detta nya sätt att se på hövdingarna kan alltså appliceras på de manliga ledarna i den 

hallkultur vars kvinnliga medlemmar denna uppsats ytterst handlar om.58
 

 

Även  om  hövdingarnas makt  alltså  var  begränsad,  hade  de  dock  flera  olika  funktioner.59   Det 

förefaller klart att de på något sätt garanterade eller legitimerade lagen. Likt gudarna skulle ledarna 

också bygga och skydda helgedomarna.60 Hövdingarna administrerade och kontrollerade också 

handeln och produktionen för det område de dominerade. Hövdingarna ansvarade vidare för 

områdets försvar.61   Ledarna samlade därför en hird av krigare runt sig och knöt alltså sina hirder till 

sig genom fester med rituella inslag och genom utdelande av gåvor. På samma sätt som Odin var 

ansvarig för världens välbefinnande, var kungen alltså ansvarig för samhällets välbestånd. 

 

Källorna är få för förkristna anglosaxiska kungar, men historikern Yorke tar upp att det finns 

indikationer i kristna texter från medeltiden som visar att kungar ansågs ansvariga för bra väde r och 

goda skördar, något hon säger inte förekommer i den kristna världsbilden och därför kan visa på 

förkristna föreställningar som överlevt.62 Likaså påpekar hon att också anglosaxiska kungar ansåg sig 

härstamma från Woden, dvs. Oden, precis som de skandinaviska. Hon nämner också att de verkat 

ha spelat en roll vad gäller att tyda omen. Skandinaviska kungar, jarlar och andra ledare verkar mera 
 
 
 

56  
Thurston (2009)s. 360. I sin inflytelserika analys av kvinnors roll i hallkulturen (1996) tolkar Michael J. Enright det som att 

hallkulturen är baserad på en romersk familjemodell i vilken fadern har total auktoritet . Ledaren för en grupp krigare spelar enligt 
Enright faderns roll och krigarna blir symboliskt hans söner. Ledarens fru tolkar han som adopterad dotter i analogi med de 
adopterade krigarna, snarare än som familjens moder. Genom att på detta sätt tolka både inlemmandet av en ny krigare och en ny 
fru som adoption kan Enright uppehålla ledaren som en verklig pater potestas, vilket genomgående är hans tes. Det finns dock 
många indikationer på att familjemodellen inte var likartad bland de germanska folken och i medelhavsområdet och att germanska 
män därför inte hade sådan auktoritet över sina fruar eller vuxna barn. Man skulle därför istället för Enrigths modell kunna tänka sig 
en annan familjemodell som utgångspunkt för analysen av hallkulturen. I denna modell har modern och fadern komplementära roller 
och i partnerskap tar de tillsammans hand om ”familjen”, i hallkulturens fall alltså också de unga krigare som anslutit sig till 
hövdingen. Äldre ”barns” åsikter tas också hänsyn till i denna familjetyp, dvs. kungen och drottningen rådgör med sina anhängare. 
Detta liknar mer den hallkultur vi faktiskt möter i källorna. Exempel på detta kommer att diskuteras utförligare i avsnitt 4. 
57 

Rimbert, Vita Ansgarii kapitel XI och kapitel XVIII. 
58  

Detta nya sätt att se på hövdingarna gör att en av Enrights premisser i han analys av kvinnornas roller (1996) i hall kulturen 
undergrävs. Han förutsätter alltså att ledarna har en total auktoritet över såväl de krigare som ingår i hans följe som över  de kvinnor 
som residerar i hans hall enligt en Romersk pater potestas modell i vilken ledare alltså som en romersk familjefader hade total 
bestämmanderätt över alla familjemedlemmar, något som är främmande i den germanska kulturen som mer byggde på samråd och 
där ledaren mer var främst bland likar. 
59 

Sundqvist (2007)s.39 
60 

Sundqvist (2007)s.130 
61 

Magnus (2002)s.17, Sundqvist (2007)s.39 
62 

Yorke (2009)s.85 
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tydligt ha haft centrala roller i kulten.63  Ledarna offrade till gudarna vid de religiösa festerna och 

blotade till exempel för god årsväxt och fred. Kungarna och hövdingarna skulle också som tidigare 

nämnts skydda helgedomarna.64 Till sin hjälp kan härskaren ha haft andra kultfunktionärer.65
 

 

När Beowulf anländer till Heirot frågas han till exempel ut av Urnferth, en thule.66  Denna titel gör 

att Urnferths funktion numera tolkas som att han är en officiell talesman för kungen.67 Hans uppgift 

är bland annat att fråga ut nykomna gäster.68  Det anglosaxiska ordet thule kan jämföras med det 

fornordiska ordet thul.69  I den fornordiska kulturen verkar en thul ha varit en talesman, poet och 

rådgivare samt associerad till kulten runt Odin.70 En annan av thulens uppgifter kan ha varit att 

förmedla särskild kunskap till blivande kungar, speciellt i samband med initiationsritualen då den nya 

kungen installerades.71 Historikern Michael J. Enright menar att det också är sannolikt att thulen var 

en lärare för de unga medlemmarna i hirden.72 I så fall kan hans roll, vilket avsnitt 3 kommer att visa, 

ha konkurrerat, eller överlappat, med drottningens. 

 

2.4 Anledningar till att männen konverterade 
 

På plundringsfärderna kom de vikingatida ledarna i kontakt med en annan typ av samhälle. De insåg 

antagligen ganska snart vilka fördelar det kunde innebära att införa den nya typen av monarki 

legitimerad av den nya gudens nåd och hjälpt av den nya typen av literärt prästerskap vilka kunde 

administrera större och mer organiserade kungariken.73 Kanhända insåg de också att genom att byta 

religion från fornskandinaviska traditioner till kristendom kunde de dels slå sönder den ideologiska 

basen för de småkungar och hövdingar som motsatte sig deras nationsbyggande, samt ge sin nya 

härskarroll en korresponderande ny religiös legitimitet. 

 

Inte minst måste ledarna ha kommit till insikt om vilken enorm källa till inkomst beskattning av den 

egna befolkningen kan innebära när de såg vilka mängder av silver som kunde insamlas om och om 

igen av kungar som inte själva sysslade med plundring utan enbart lyckades samla in detta silver 
 
 
 

63 
Sundqvist (2007)s.14, Hultgård (2008)s. 217 

64 
Sundqvist (2007)s.22, 44 

65 
Sundqvist (2007)s.35. Godar och vivilar kan enligt Sundqvist ha varit andra funktionärer (45-47). 

66 
Beowulf rad 499 till 528. 
67 

Enright (1998)s.297 
68 

Enright (1998)s.310, Hill (1995)s. 77 
69 

Enright (1998)s 299, Nordberg (2003)s. 172 
70 

Enright (1998)s.300, Hultgård (2008)s. 217 
71 

Sundqvist (2007)s.36 
72 

Enright (1998)s.309 
73 

Brink (2008)s. 623 
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genom beskattning av den agrara produktionen och handeln inom de framväxande medeltida 

städerna.  Med kristendomen kom också ny teknik, som stenbyggande till exempel.74  Om man inte 

var kristen uteslöts man dessutom kanske från internationell handel och andra kontakter. 

 

Idag poängteras också ofta i forskningen just att det var kungar och hövdingar som var mest aktiva i 

kristnandeprocessen och att denna var en del i en pågående process, i vilken Skandinavien blev en 

del av en paneuropeisk kultursfär,75  något kungarna och eliten antas ha varit intresserade av.76  Det 

verkar också enligt de kenningar Snorri Sturluson tar upp som att man främst såg konverteringen till 

kristendomen som ett sätt att få del av den makt man såg manifesterad i till exempel kristna kyrkor: 

The King of Monks is greatest of 
might, for God all governs; Christ's 

power wrought this earth all, and raised 
the Hall of Rome.77 

 
Kristnandeprocessen associeras alltså idag främst med ett ideologiskt byte initierat av eliten, särskilt 

då kungar med nationsbildande ambitioner och dem närstående individer.78  Kristnandet ses alltså i 

termer av politiskt och religiöst tvång och tolkas som en uppifrån och ner process. Följande strof av 

Hallfred Vandrådaskald illustrerar till exempel tydligt denna av kungarna initierade process: 

 

It’s the creed of the sovereign 

Of Sogn [Óláf Tryggvason] to ban sacrifices. 
We must renounce many 

a long-held decree of norns. 

All mankind casts Odin’s words 

to the winds. Now I am forced 

to forsake Frey’s kin 

and pray to Christ.79 

 

Hallfred tvingades alltså som han själv beskriver det att konvertera av kungen. Kungen hade vidare 

förbjudit hedniska offer till Odin och de andra gudarna och gudinnorna. Man kan anta att många på 

liknande sätt tvingades överge de gamla gudarna och förlita sig på Kristus när deras kung gjorde det. 
 

74  
Pickles (2009)s.162. De nya klostren och kyrkorna kunde utgöra synliga statussymboler för grundarna. Samtidigt fungerade de 

som centra för handel. De tog också hand om fattiga och sjuka och kunde på så sätt öka grundarfamiljern as popularitet. 
75 

Brink (2008)s. 622, Lindkvist (2008)s. 668-669 
76  

Kungarna anses allmänt ha uppskattat och attraherats av den förstärkta kungamakt som kristendomen legitimerade, kopplingen 
till först romarriket och sedan det frankiska riket, samt tillgången till en klass av utbildade, skrivkunniga personer som kunde hjälpa 
till att administrera den förstärkta kungamakten. Kristnandet sätt därför alltså i samband med statsbildningsprocessen. 
77  

Snorre Sturluson, The Prose Edda, Kristkenningar. ”Munkarnas konung har störst makt, för Gud styr allt, Kristus makt skapade 

hela jorden, och reste Roms hallar (dvs. kyrkorna).” Min översättning från engelskan. 
78 

Sterk (2010)s. 6, se också Pryce (2009)s. 151-152, Yorke (1999)s. 152 
79 

The Saga of Hallfred Troublesome-Poet i Sagas of Warrior poets (1997)s.85.” Sån är Sognbornas kungs Sed, att offer förbjuda, 

nöddes vi Nornornas flesta utsagor undfly; Alla folk anser nu Odins släkt vara bländvärk. Må jag Njord överge, Krist om frälsning 
be.” Min översättning från engelskan. 
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Kapitel 2 har alltså visat på att den förkristna hallkulturen kan ses som ett återskapande av Valhalla. 

Hövdingen spelar då Odins roll och hans krigare fungerar som einherjar. Detta slags återskapande av 

ett  gudomligt  makrokosmos  erbjöd  dock  inte  möjligheter  för  kungarna  att  kopiera  det  slags 

enväldiga härskande eller absoluta monarki som ett återskapande av ett makrokosmos i vilket en 

allsmäktig ensam gud fattar alla beslut möjliggjorde. Kristendomen kunde därför vara lockande för 

dem. 

 

3. Drottningar i den förkristna kulturen 
 

 

Detta kapitel kommer först att undersöka förkristna föreställningar om feminina övernaturliga väsen 

för  att  se  om  något  i  dessa kan  ha  format  idéer  om  kvinnor och  könsroller.  Drottningarnas 

funktioner i hallkulturen kommer sedan att undersökas. 

 

 

3.1 Kvinnliga inslag i den förkristna religionen 
 

 

Det fanns inte bara gudar utan också gudinnor i de förkristna religiösa traditionerna. Gudinnorna 

sägs dessutom av Snorri Sturluson vara lika mäktiga som de manliga gudarna.80 I Hyndluljóð kan vi se 

att man också offrade till gudinnor, i det här fallet gudinnan Freya: 

 

Ett altar han mig gjorde, 

uppfört av stenar, 

nu har stenen av glöden 

till glas blivit; 

han färgade den på nytt 

med nötblod röd, 

på asynjor alltid 
Ottar trodde.81 

 
Den i citatet nämnde Ottar hade tronanspråk och hans offer till och förlitan på hjälp från gudinnor, 

asynjor, visar att gudinnor inte enbart var av intresse för kvinnor utan också för elitens män. Det var 

inte bara med hjälp i detta livet som gudinnorna var av intresse för männen, utan också vad beträffar 

livet efter detta. Alla fallna krigare kom inte till Valhalla utan en del bodde i gudinnan Freyas hall, 

Folkvang.82 Som fertilitetsgudinna står Freya för både liv och död och delar alltså därför på de fallna 

krigarna med Odin. Detta verkar inte ses som något anmärkningsvärt och inte heller som något 
 

 
80 

Se Snorri Sturlusons Edda. 
81 

Hyndluljóð, Hyndlas sang, vers 10 
82 

Grímnismál, Grimnir’s Sayings, The Poetic Edda (1996)s. 53 
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beklagansvärt. Krigarna hämtades till Folkvang eller till Valhalla efter att de dött på slagfältet av 

valkyrior, kvinnliga väsen som också serverade krigarna mjöd.83
 

 

Det är också just Freya, med hjälp av ett annat kvinnligt väsen, Hyndla, som ger Ottar den kunskap 

om hans genealogi han behöver för att kunna göra anspråk på tronen i Hyndluljóð.84  Det är också 

intressant att här märka att hans anmödrar verkar lika viktiga som hans anfäder: 

 
Hildigunn var 
hennes moder, 
barn till Svava 
och Säkonung; 

allt är det din ätt 
Ottar enfaldige! 
Det är av vikt, att du vet det. 

Vill du än längre?85 
 

 

Ett drygt tiotal anmödrar nämns sedan vid namn när Hyndla räknar upp vilka personer Ottar är släkt 

med. Det är alltså inte enbart män i blodslinjerna. I detta sammanhang är det också intressant att 

märka är att de första människorna, en man och en kvinna, skapades på samma sätt: 

 
De funno på land 
föga förmående 
Ask och Embla 

utan livsmål. 

 
Ande de ej ägde, 

omdöme ej hade, 
ej livssaft, ej läte, 
ej livlig färg. 

Ande gav Oden, 
omdöme Höner, 
livssaft gav Lodur 

och livlig färg.86 

 
Kvinnor och män ges liv på samma sätt och får samma gåvor. Gudar och gudinnor är lika mäktiga. 

Anmödrar räknas lika som anfäder. Det finns alltså inte de inslag av över och underordning som 

t.ex. finns i bibeln, där en ensam manlig gud har all makt och skapar Eva av Adams revben för att 
 

 
 
 
 

83 
Grímnismál Grimnir’s Sayings, The Poetic Edda (1996)s. 57 

84 
I avsnitt 3.7 kommer det att diskuteras ifall också drottningarna kunde ge kunskap till blivan de ledare. 

85 
Hyndluljóð, Hyndlas sång , vers 17. 

86 
Valans spådom, Vers 17 och 18. 
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vara honom behjälplig och där män avlar män i de genealogiska längderna till synes utan kvinnlig 

inblandning. Också detta kan ha påverkat synen på kvinnor i den förkristna kulturen. 

 
Nornorna, också de mäktiga kvinnliga väsen, höll till vid Yggdrasils rötter, nära källor förbundna 

med vishet och hemlig kunskap. De hade kunskap om såväl det förflutna som nuet och framtiden. 

Nornorna kontrollerade såväl hela universums som gudarnas öde87 och enskilda personers: 

 
Urd hette en, 

den andra Verdandi, 
man skar på trä 

namnet Skuld på den tredje. 
Lagar de satte, 

liv de korade 

för människors barn, 
männens öden.88 

 

Relaterade till nornorna är också de s.k. fylgjorna. Fylgjor var skyddsandar och uppträder antingen 

som djur eller kvinnor.89 Dessa verkar också vara relaterade till ett annat kollektiv av kvinnliga väsen, 

diserna. Diser verkar ha varit övernaturliga kvinnliga väsen som hade med såväl fertilitet som 

krigsföring att göra.90 Fylgjor och diser kan ha ett ursprung i en kult av anmödrar, vilket alltså skulle 

indikera respekt för kvinnor. 

 

 

I mytologin finns som framgår många kvinnliga varelser: gudinnor, diser, valkyrior, fylgjor, jättinnor 

och nornor. Religionshistorikern Gro Steinsland påpekar att det är de kvinnliga väsendena, eller som 

hon säger ‖wild women‖, som ‖are shaking the gods in their rest, they force the gods to activity and 

deeds‖.91  De manliga gudarna agerar, men det är kvinnliga väsen som nornorna som avgör vad som 

ska hända och kvinnliga väsen som dyker upp och får gudarna att agera. Denna könsuppdelade 

arbetsuppdelning kan man, vilket den vidare diskussionen i detta kapitel kommer att visa, också se 

bland människorna i den förkristna hallkulturen. 
 
 
 
 
 
 
 

87 
Odin kan inte förhindra att Ragnarök inträffar trots att han skulle vilja. Detta indikerar att också gudarna är underställda nornornas 

ödesvävande. 
88 

Valans spådom, Vers 20. 
89 

Raudvere (2008)s.239 
90 

Sundqvist (2007) s.62, Raudvere (2008)s.236 
91 

Steinsland (2008)s. 228. De övernaturliga kvinnliga väsendena har alltså samma roll som de kvinnor i de isländska sagorna som 
brukar kallas ”inciters”, dvs. de får männen att agera när så behövs. 
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Gudarna står alltså för civilisation medan jättarna står för kaos, men också, påpekar alltså Steinsland, 

kraft och kreativitet. Jättinnorna verkar också representera själva marken, landet.92 Man kan här 

jämföra dem med de keltiska ‖soverignity  goddesses‖ som förekommer i de keltiska myterna.93  I 

dessa  legitimeras  såväl  en  kungs  maktinnehav  som  hans  folks  rätt  att  bo  på  och  bruka  ett 

landområde genom kungens sexuella förening med gudinnan. På liknande sätt verkar det, vilket 

kommer att diskuterad nedan, vara en sexuell förening med drottningen som bland annat kan göra 

en man till ledare. 

 

Det finns alltså många starka och viktiga kvinnliga väsen kvinnor kunde identifiera sig med och män 

ha respekt för. Drottningarna var som vi ska se till exempel ansvariga för hirdens välbefinnande på 

samma  sätt  som  valkyriorna  var  ansvariga  för  einherjarna.94   Drottningarna  hade,  vilket  också 

kommer att diskuteras nedan, vidare en liknande roll som kunskapsförmedlare som Freya har i 

relation till Ottar. Sådana parallella funktioner mellan övernaturliga väsens och kvinnors roller i 

samhället kan ha påverkat hur kvinnor värderades och dessa kommer därför att diskuteras. 

 

3.2 Kvinnor och mjöd 
 

 

För kvinnor kan man använda kenningar som refererar till öl och vin och andra drycker skriver 

Snorri Sturluson.95  Bryggandet av öl och mjöd var främst en kvinnlig syssla.96  Att dricka 

alkoholhaltiga drycker anses allmänt ha varit ett sätt att kommunicera med gudarna.97  Historikern 

Agneta Ney påpekar att avbildningar av kvinnor med dryckeshorn eller en skål från Skandinaviska 

fyndkontexter visar att det funnits en utbredd föreställning om kvinnors betydelse i ceremoniella 

sammanhang involverande drycker också i Skandinavien.98  I texter som Eddadikterna om Atli kan 

man också se Gudrun  upptagen med att servera mjöd: ‖ Mjöd buro de väna, mycket blev där 

bjudet, tallösa horn där gingo, förrn det tycktes nog drucket.‖99
 

 
 
 
 

 
92 

Steinsland (2008)s. 229 
93 

Aguirre (1998)s. 308 
94 

Nordberg (2003)s. 149. Ibland går drottningen för långt I sitt omhändertagande av hirden, som när Gudrun omfamnar en krigare 
för att trösta honom då han förlorat 30 kamrater och därför anklagas för att ha varit otrogen mot sin man, Atli i The Poetic Edda 

(1996)s. 203 
95 

Sturluson, Eddan, Skaldskaparmal, Mannkenningar ok kvenkenningar. 
96 

Enright (1996)s.126 
97 

Nordberg (2003)s. 178, Enright (1996)s.17 
98 

Ney (2008)s. 144 
99 

Atlamál in grænlenzku vers 8 “den högborna kvinnan kom med mjöd, visade mycken gästfrihet, många horn sändes runt tills de 

druckit nog”, min översättning från den engelska versionen som är tydligare. 
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I Maxims I påpekas vidare att det var drottningens uppgift att rituellt erbjuda en dryck till först 

ledaren och sedan till hirden: 

 

 
when dispensing mead 

anywhere always among warriors 
herald first her home's lord, 
fill his hand  first with cup, 

reaching quickly—, and reason with him wisely, 
united both as housemasters.100 

 

Så gör också Wealhtheow i Beowulfkvädet. Den ordning drottningarna serverar krigarna verkar 

etablera och demonstrera deras inbördes rangordning: 

 

 
Och då gav den friborna makan en bägare 

Först åt öst-danernas odals skyddsherre, Bad 
honom vara blid vid detta ölgille, 

Vänlig mot männen. Den segerrike konungen 
Mottog med glädje den bjudna salsbägaren. 

Helmingarnes dam gick sedan omkring 
Till hela skaran, gamla och unga,101 

 

Att lägga märke till är också att Wealhtheow första gången hon skänker ut mjöd verkar servera 
 

Beowulf sist.102 Efter det att han dödat Grendel serveras han däremot omedelbart efter Hrothgar.103
 

 

Detta kan tolkas som ett sätt att markera att hans status nu höjts. Man kan här jämföra med hur 

nordiska hirdmän i de isländska sagorna placeras enligt rang så att de med högst rank sitter närmast 

hallens innehavare och nykomlingar hamnar längst ner vid dörren. Efter att ha bevisat sitt värde 

omplaceras de sedan.104
 

 

 

Beowulfkvädet visar också att det är till drottningen hirdmedlemmar svär heliga eder i vilka de lovar 

att utföra heroiska dåd. Beowulf svär som vi ser att döda Grendel till Wealhtheow, inte till Hrothgar: 

 
Den stridsdjärve kämpen 

Mottog bägaren utav Wealhtheow, 
Och sedan talade Beowulf högtidligt, 

 

 
100 

Maxims I. ”när hon skänker ut mjöd, alltid överallt bland krigarna, hälsa först hennes lord, fylla hans hand först med koppen, nå 

honom fort –och resonera vist med honom, förenade båda som herrar i huset.” Min översättning från engelska. 
101 

Beowulf rad 615 till 621 
102  

Beowulf (2003) rad 620-621 nämner att hon serverade varje del av hallen tills hon kommer till Beowulf. Han sitter dessutom 

mellan hennes två söner bland de unga pojkarna vilka naturligt serveras sist då de hade lägst rang (rad 1187-1190) 
103 

Beowulf rad 1167-1195. 
104 

Se t.ex. avsnittet om Hott och Bodvar Bjarki i The Saga of King Rolf Kraki (1998), kapitel 23. Redan Tacitus nämner att krigarna 
tävlade om den bästa placeringen i hallen. Germania, kap 13 
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Ecgtheows son, lysten efter strid: 
Det var min föresats, då jag gick till sjöss, 

Satte mig i farkosten med min skara, 
Att jag fullständigt skulle uppfylla 

Edert folks önskan eller falla på valplatsen, 
Sluten i fiendens tag. Jag skall utföra 
En manlig bragd eller också bida Min 

sista dag i denna mjödsal.105 

 
Beowulf svär eden över en bägare mjöd som drottningen räcker honom. Detta kan jämföras med 

eder som i isländsk litteratur svärs över bragebägare. Enligt Snorre var det sed att en arvtagare tog 

emot bragebägaren och avgav ett löfte eller en ed och sedan drack ur bägaren.106 Snorri nämner inte 

ifall det var sed att en kvinna räckte fram bragebägarna, men det kan inte uteslutas. I Helgakvida 

Hiordvardssonar refererar till exempel Helgi till sin brors hustru som ‖ bruden din vid bragebägarn‖.107
 

Det förefaller dessutom mer än troligt, då motivet med en kvinna som likt en valkyria serverar mjöd 

är ett så vanligt förekommande motiv från vikingatiden.108
 

 

 

3.3 Kvinnor och gåvoekonomin 
 

King shall with cattle and cups and rings 
buy a queen. Both shall foremost be 

generous givers.  Gall and war shall wax 
within warrior,  and woman shall grow 
loved in her land,    be light in mood, 

hold secrets close, heap horses and treasure 
with devoted heart—,109 

 

 

I den fornengelska dikten Maxims I ser vi att det ålåg såväl drottningen som kungen att vara 

generösa givare av gåvor till krigarna. I den skandinaviska litteraturen verkar drottningarna på 

liknande sätt ha varit givare av gåvor. Snorri Sturluson nämner till exempel att man som kenning för 

kvinna kan säga ’givare av guld’.110   Skalden Sigvatr vars vers citerades i inledningen tackar också 

Astrid för de gåvor han fått av henne: 
 

 
 
 

105 
Beowulf rad 628 till 638 

106 
Sturluson (1990), Heimskringla, Ynglinga saga, kapitel 36. 

107  
Helgakviða Hjörvarðssonar vers 32 “brúði þína at bagarfulli”. Bagarfulli refererar här antagligen till en bägare man svor heliga 

eder över, en s.k. bragebägare. 
108  

Jesch (2003)s.126-127, Gräslund (2003)s. 483. Man kan se dessa kvinnor på gotländska bildstenar och på hängsmycken etc. 
Förutom bildmotiv med serverande kvinnor finns också gravar i vilka kvinnor begravts med dryckeskärl. 

109 
Maxims I,”En kung ska med boskap och koppar och ringar skaffa en drottning.  Båda ska främst vara generösa givare. Mod och 

krig ska fylla krigaren och kvinnan ska bli älskad i sitt land,.” Min översättning från engelska. 
110 

Sturluson, Skaldskaparmal Kona kennd til gulls. ”Kona er kennd til gulls, kölluð selja gulls” Selja här bör referera till att ”att ge” då 
det vore märkligt med en kenning som refererar till kvinnor som säljer guld. 



22 
 

Nu vill rikt jag löna 
med lovsång Olavs dotter, 
den digre kungens maka, 
för alla dyra skänker.111 

 

Dikten Widsith visar på samma sätt att drottningar bör vara frikostiga givare av gåvor och att de kan 

vinna samma slags ryktbarhet för det som kungarna: 

 
Ealhhild too, before all the company 

Gave me another [golden ring], Edwin’s daughter: 
And when the name was asked of the noblest girl, 

Gold-hung queen, gift-dealer, 

Beneath the sky’s shifting –the most shining lady- 
I sang Ealhhild: in every land 

I spoke her name, spread her fame.
112

 

 
Medan kungen främst sysslar med krigsföring åligger det alltså drottningen att genom generösa 

gåvor bli älskad, dvs. det åligger henne att väva de band av lojalitet som binder hirdmedlemmarna till 

henne och kungen. Hirdmännen vände sig alltså inte enbart till sin manlige ledare för uppskattning 

och materiell belöning, utan också till drottningen. Inte bara Hrothgar utan också Wealhtheow 

skänker till exempel rika gåvor till Beowulf som belöning för hans stordåd.113
 

 

 

Dessa gåvor kunde drottningarna komma i åtnjutande av genom det brudpris kvinnor normalt fick 

då de gifte sig, och som de själva hade dispositionsrätt till.114 De verkar också ha haft arvsrätt. 

Brynhild i Sigurdarkvida in Skamma verkar till exempel upprörd över att hennes bror Atli vägrat ge 

henne hennes rättmätiga arv som hon fått som barn och han därför haft hand om åt henne: 

 
Till mig i enrum 

Atle sade, 

att av egendomen 
intet han gåve mig, 

varken guld eller jordagods, 
om mig gifta jag ej ville, 

och intet av det gods, 
som jag erhöll en gång, 

när åt mig som liten 

han lämnade det att äga 
 

 
111 

Sturluson (1990) Heimskringla, Magnus den Godes Saga. 
112 

Widsith, (1966)s. 46, rad 96-102. “Ealhhild gav mig också en gyllene ring framför hela sällskapet, Edwins dotter. Och när namnet 

på den ädlaste flickan, guldbehängd drottning, gåvogivare, under himlens sky frågas efter – den mest lysande damen - då sjöng jag 
Ealhilds lov, sa hennes namn, i varje land.” Min översättning från engelska. 

113 
Shippey (2001) diskuterar bland annat detta. (Löpande dokument utan sidnummer). 

114 
Sawyer (2005)s.116 
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och åt mig som liten 

mynt betalade. 
115

 

 

Kvinnor verkar alltså ha kunnat komma i åtnjutande av ägodelar både genom arv och genom 

äktenskap.116 Dessa kunde de sedan liksom hövdingarna skänka till dem de ville belöna och på så sätt 

vinna deras lojalitet.117
 

 
 

En generös ledare, vare sig han är man eller hon är kvinna som Ealhhild eller Astrid binder inte bara 

sina anhängare till sig med gåvor av guld och annat som i exemplet ovan utan också genom mat och 

husrum.  Ordet  lord  kommer  till  exempel  av  det  fornengelska  uttrycket  för  givare  av  bröd.118
 

Drottning Wealhtheow verkar mena att också hon, som lady, genom utskänkande av mat och 
 

speciellt dryck kan förvänta sig lydnad och lojalitet av de krigare hon därmed bundit till sig. Efter att 

ha druckit vid hennes bord kommer hirden att följa hennes order säger hon till exempel.119
 

 

 

3.4 Kvinnor som rådgivare 

 
Wealhtheow är enligt Beowulfkvädet inte bara generös, utan också vis och säker i talet.120 I Maxims I 

ovan såg vi att en av drottningarnas funktioner var att ge råd, eller ‖reason wisely‖, med kungarna. 

Vishet associerades allmänt till kvinnlighet i den germanska kulturen.121  Redan Tacitus nämner att 

germanerna inte avvisade kvinnors råd och tar upp kvinnan Veleda som han menar dyrkades som ett 

gudaväsen.122 Precis som Veleda ansågs antagligen drottningen i hallkulturen ha speciell kontakt med 

gudarna och därför kunna ge råd om när och hur militära aktioner och annat skulle ske.123
 

 
Ett  eventuellt historisk exempel på att  en  drottning gav råd  kan  vara  då  den Northumbriska 

hedniska drottningen får sin make kung Raedwald att inte överlämna den hos dem asylsökande 

Edwin till hans fiender, vilket Raedwald tänkt göra, genom att säga till honom att det inte vore 
 
 

115 
Sigurdarkvida in Skamma, vers 36. 

116 
Det verkar som germanska kvinnor fick brudgåvor när de gifte sig som de själva fick disponera. Det verkar också som att de fr itt 

kunde disponera sina mäns förmögenheter. Gudrun blir till exempel lovad att hon ensam ska ha rätt att disponera Atlis förmögenhet 
om hon gifter sig med honom i Second Lay of Gudrun, vers 26. Nordberg (2003:100) föreslår dessutom att drottningarna ofta var de 

som uppmundtade sina makar till raider och sedan tog hand om bytet från dessa. 
117  

Det är i detta samband intressant att Hagen idet medelhögtyska eposet Nibelungenlied sänker Kriemhilds arv efter Siegfrid i 
floden Rhen för att förhindra henne från att värva egna anhängare. 

118 
Enright (1996)s. 94 

119 
Beowulf rad 1230 

120 Beowulf rad 626. 
121 

Klein (2006)s.91 
122 

Tacitus, Germania, kapitel 8.  Andra kända germanska kvinnor med likande funktion diskuteras i Enright (1996). 
123  

Sundqvist (2007)s. 61, Hultgård (2008)s. 217, Nordberg (2003)s. 194, 211 menar t.o.m. att drottningarna förutom att välja 

tidpunkt och mål också valde vilka krigare som skulle ge sig av på expeditioner och därmed riskera sina liv. 
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passande för en så betydande kung att sälja sin bäste vän för guld när denne är i sådan nöd.124 Det är 

här viktigt att observera att Raedwalds drottning inte bekräftar Raedwalds beslut, utan går emot det 

och får honom att ändra uppfattning. Stacy Klein menar att det finns otaliga indikationer för att 

drottningar på detta sätt var verkliga rådgivare till sina män i den germanska kultursfären och att 

denna funktion också överlevde religionsbytet.125
 

 
I Beowulfkvädet ingriper Wealhtheow som tidigare påpekats när Hrothgar vill adoptera Beowulf och 

avstyr detta.126  Litteraturvetaren Shippey påpekar att Wealhtheows rådgivning sker offentligt, inte 

privat, och dessutom innehåller kritik av hennes make.127 På ett liknande sätt ingriper drottning 

Gunnhild när hennes make kung Eirik inte agerar tillräckligt handlingskraftigt på tingsplatsen i Egil 

Skallagrimsons Saga.128  Hon kommenderar då själv män att ingripa när ett domslut ser ut att gå emot 

hennes intressen. Religionsvetaren Bruce Lincoln påpekar att hon dessutom ingriper på ett sätt som 

är direkt förödmjukande för kungen.129 Gunnhilds och Wealhtheows ingripanden visar alltså på 

självständighet i förhållande till deras makar. 

 
Även i Skandinavien verkar drottningarna alltså ha haft rådgivande funktioner. Dikten av Sigvatr till 

drottning Astrid visar att denna funktion också uppskattades: 

 
Med hennes hjälp det skedde 

– näst nåd av Krist allsmäktig – 
att Magnus vann tillbaka 

Haralds hela släktarv.130 

 
Här ser vi tydligt att en drottning kunde ha inflytande – enligt dikten nästan lika stort som Kristus - 

och att detta inte sågs som felaktigt.131  Detta är vanligt förekommande också i sagorna. I t.ex. 

Eymunds Saga  utses drottning Ingigerd till den som får bestämma fredsvillkoren mellan två 
 
 
 

124 
Klein (2006)s.34-35. Denna drottning anses också ha övertygat sin man att frångå kristendomen som han konverterat till under 

ett besök i det kentiska kungadömet. Klein menar att hon inte ville att kungariket skulle underordnas det kentiska. 
125  

Larrington (1995) påpekar att den nordiska respekten för kvinnors förmågor som ”seers and prophetesses is likely to condition 
the sex of the visionary” i den isländska berättelse, "Leizla Rannveigar,", i vilken den blivande biskopen Gudmundr Arason (1161- 
1237) får veta att han är kallad av Gud att bli biskop genom en kvinnas vision av en resa till himmel och helvete. Denna trad ition 

hade alltså långa rötter och överlevde alltså initialt även religionsskiftet och kunde då också användas även för kristna syften. 
126 

Beowulf rad 1167-1186 
127 

Shippey (2001) Löpande dokument utan sidnummer. 
128 

Egil’s Saga (1997)s. 98. 
129 

Lincoln (1994)s. 91 Lincoln argumenterar doc k för att kvinnor allmänt var utestängda från offentligt auktoritativt tal. 
130 

Sturluson (1990) Heimskringla, Magnus den Godes Saga. 
131   

Skaldediktning anses dessutom, (se Roesdahl (1998)s.12-13, Jesch (2003)s.85, Bartlett (2007)s.53) trots att verserna inte 
nedtecknats förrän efter kristendomens införande, kan de ha traderats muntligen i oförändrad form sedan vikingatiden. De ses alltså 

som samtida autentiska texter komponerade i den förkristna kulturen, vilket stärker deras källvärde. 
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stridande kungar.132  Drottningen beskrivs där som klokare än kungen, 133  och även om kungen 

sägs vara den militära ledaren, påstår sagan att hon är den som bestämmer av de två .134
 

 
3.5 Kvinnor som freothuwebbe, vävare av fred 

 
Drottningarnas funktion består inte enbart i givande av gåvor, mjöd och goda råd utan de spelar 

också en stor roll beträffande uppbyggandet av gruppsolidaritet bland medlemmarna i hallen. Det är 

i detta sammanhang intressant att märka att Beowulf, då han precis återvänt till Hygelacs hall efter 

att ha slagit ihjäl Grendel och Grendels mor, inte omedelbart berättar om dessa sina storbragder, 

utan först beskriver han hur framgångsrik Wealhtheow är i sin roll som drottning: 

 

 
Skaran var glad: ej har jag i det långa lifvet 

Under himlens hvalf sett större dryckesglädje 
Bland salsgäster. Än skred folkens fridkulla, Den 

frejdade drottningen genom hela salen, 
Uppmuntrade de unge; ofta gaf hon en kämpe 
En vriden ring, innan hon gick till sin plats.135 

 

 

Det framgår tydligt att äktenskapet mellan Wealhtheow initialt varit en allians som skapat fred 

mellan två grupper men att Wealhtheow nu dessutom skapar fred inom gruppen. Wealhtheow 

beskrivs som en fridskulla eller på fornengelska en freothuwebbe, dvs. en vävare av fred. 

Drottningarna verkar ha varit inblandade i såväl vävande av fredliga band mellan olika grupper 

genom sådana äktenskap, som med att väva band av vänskap och lojalitet mellan innevånarna i den 

hall över vilken de residerade. 

 
Efter att ha beskrivit Wealhtheows alliansskapande äktenskap och framgångsrika karriär som 

drottning vill Beowulf direkt göra Hygelac uppmärksam på att  Hrothgar ämnar försöka skapa 

samma slags fred med Heathobarderna genom att gifta sin dotter med deras kung Ingeld, Frodas 

son, men att detta antagligen inte kommer att lyckas lika bra som hennes föräldrars äktenskap: 

 
Hon är trolofvad, 

Den unga guldsmyckade, med Frodas blide son. Så 
har det synts Scyldingarnes vän, 

Rikets herde, och han anser det gagneligt 
 
 

132 
Vikings in Russia (1989)s. 88 

133 
Vikings in Russia (1989)s.85 

134 
Vikings in Russia (1989)s.87. ”she’s the one who’s really in charge”. 

135 
Beowulf rad 2014-2019. 
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Att med denna kvinna i någon mån bilägga 
Dödlig fiendskap. Ofta, ej sällan 

Hvilar dödsspjutet blott föga tid 
Efter furstens fall, så utmärkt än bruden är.136 

 

Det är alltså fredsvävandet som står i centrum och intresserar Beowulf och kan man anta också 

Hygelac mest, inte utövandet av det ibland nödvändiga våldet. Detta fredsvävande kan lyckas eller 

misslyckas men det är alltså av vitalt intresse för också männen. 

 
Den inre freden som binder hallinvånarna till varandra  är  kanske det som drottningen främst 

behöver väva. Det är på henne det hänger att som Wealhtheow påpekar skapa ett klimat i vilket: 

 

 
Här äro alla jarlar trofasta mot varandra, 

Vänliga till sinnes, tillgivna sin furste; 
Männen äro villiga, krigsfolket helt redo, 

Hirdmännen dryckesglada. Gören som jag beder!137 

 
Arkeologen Jos Bazelmans tolkar det som att kvinnorna väver nätverk av relationer och därigenom 

skapar möjligheter för en situation i vilken liv kan existera.138  Endast genom att skapa förhållanden 

under vilka fred råder inom hirden kan förutsättningar för framgångsrik krigsföring skapas.139 Manlig 

aggressivitet var nödvändig för gruppens försvar, men också ett problem, då den kunde vändas mot 

gruppmedlemmarna själva. Detta avspeglas också i litteraturen. Beowulf till exempel är som mest 

stolt över att han aldrig dödat en av sina egna.140 Det första råd valkyrian Sigrdrifa ger hjälten Sigurd 

är också att inte skada sina egna familjemedlemmar.141
 

 
Man kan alltså se komplementära roller för kungen och drottningen. Kungen garanterar fred genom 

ständig försvarsberedskap mot utifrån kommande aggression, och drottningen skapar klara och goda 

relationer mellan gruppmedlemmarna vilket gör att split inte uppstår inom gruppen på det sätt 

Wealhtheow berömmer sig av i citatet ovan.142 De könsbestämda funktioner som detta indikerar kan 
 

 
136 

Beowulf rad 2024- 2032. 
137 

Beowulf rad 1228 -1231. 
138 

Bazelmans (2000)s. 347 
139  

Beowulfs tragiska misstag är enligt min tolkning att han inte har någon drottning som kan knyta hans krigare till honom. I hans 
stund av nöd i kampen mot draken sviker alla hans hirdmän utom en och flyr istället för att ge sina liv för sin ledare. 

140 
Beowulf rad 2736-2740 

141 
Sigrdrífumál i The Poetic Edda (1996) s. 166-173 

142 
Kanhända hade Thorvi, kung Gorms fru en sådan roll. Kung Gorm reste en runsten over sin hustru på vilken han kallade henne 

”Denmark´s adornement” (Jesch 2003:51). En annan tolkning är att texten på runstenen betyder Danmarks förlikning, att Gorms och 
Thorvis äktenskap var en del i nationsbyggandet genom att det förenade två olika delar av Danmark (Thurston 2001:170-171). Det 
är också intressant att såväl  Sven Aggesen som Saxo Grammaticus, båda danska historiker som verkade på 1200-talet, verkar 
tolka denna inskription som att Thorvi var involverad i en konflikt med den tyske kejsaren och var instrumental i byggandet a v 
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enligt historikern Agneta Ney ha gestaltas ikonografiskt i Skandinavien på bland annat gotländska 

bildstenar genom en kvinnlig figur som håller fram en bägare och en manlig figur som håller en 

edsring. 143 Kungen och drottningen hade alltså olika men viktiga funktioner.144
 

 
3.6 Kvinnor och succession 

 

Drottningar och prinsessor blir inte alltid bortgifta utan ibland väljer de själva sin make. Drottning 

Theudelinda valde på 500-talet efterföljare till sin avlidne make och gifte dessutom sig med denne, 

Agilulf.145 Historia Langobardorum påpekar att hon valde just Agilulf eftersom han var en energisk 

krigare som hade både passande fysik och intellekt för uppgiften. Drottning Basina lämnade sin man 

kung Bisinus för att bege sig till kung Childeric för att leva med honom istället eftersom hon, som 

hon enligt Historia Francorum säger, kände igen förmåga när hon såg den.146  De verkar alltså ha valt 

den man de ansåg passade bäst som ledare. När Hygd i Beowulfkvädet blivit änka försöker också 

hon på samma sätt som drottning Theudelinda att välja vem som ska bli ny kung genom att erbjuda 

sig att gifta sig med Beowulf: " Där Hygd tillbjöd honom skatt och rike, ringar och furstestol: hon 

tilltrodde ej sitt barn att kunna försvara den ärvda tronen mot främmande folk, då Hygelac var 

död."147 Också Wealhtheow involverar sig i en fråga rörande succession. Hrothgar försöker som 

tidigare  nämnts  adoptera  Beowulf  för  att  försäkra  sig  om  en  god  ledare  som  efterträdare.148
 

Wealhtheow avstyr dock snabbt detta genom följande tal: 
 

 
Man har sagt mig, att du ville hålla 

Hjälten som en son. Den strålande ringsalen 
Hjort är rensad: giv, medan du kan, Många 
belöningar och lämna dina söner Folk och 
rike, då du skall bort att skåda Skaparens 

skickelse.149 

 

Vi ser återigen att drottningarna involverar sig i politiska beslut som fattas i hallarna och att deras 

åsikter lyssnas till. Adoptionen av Beowulf blir alltså inte av. 
 

 
Danevirke. Sawyer (1982: 15-17) tar upp detta och det är tydligt från hans beskrivning att det var lättare för de båda 1200- 

talshistorikerna att föreställa sig en handlingskraftig drottning med storpolitiskt inflytande än för moderna historiker som Sawyer. 
143 

Ney (2008)s.150 
144 

Eventuellt hjälpte också drottningarna till med själva krigsföringen genom att ”stidens förlopp på magisk väg kunde vävas fram av 
kvinnan och in i själva väven” genom att kvinnorna vävde och uttalade magiska formler under stridsförloppet. Se  Nordberg (2003) 

s. 105 
145 

Enright (1996)s.25 
146 

Enright (1996)s.56 
147 

Beowulf rad 2369-2372 
148 

Beowulf rad 945-952. 
149 

Beowulf rad 1170 -1180 
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Otaliga är också de tillfällen i de isländska källorna då en man gifter sig med en änkedrottning eller 

prinsessa och på så sätt blir kung.150  Ibland är det också som i de frankiska exemplen kvinnan själv 

som tar initiativet. I Orkneyinga Saga ser till exempel Ragnhild till att ett par av hennes män avlider 

och sänder sedan efter den man hon vill gifta sig med och som därmed blir den nye jarlen av 

Orkneyöarna.151 Man kanske till och med kan tolka det som att ett bröllop mellan en drottning och 

en ledare inte bara signalerar att ett äktenskap påbörjas utan också ett gemensamt regentskap.152
 

 

3.7 Kvinnor som traditionsbärare 
 
 

Kvinnor kunde också ha hemlig kunskap om t.ex. runor och förmedla denna till män. Hjälten Sigurd 

får t.ex. lära sig runor av Sigrdrifa, runor som kan användas för att vinna segrar, läka sår och förlösa 

kvinnor bland annat.153  I Kvädet om Hyndla får Ottar lära sig den kunskap han behöver för att göra 

anspråk på tronen genom att dricka en särskild brygd som Freya skaffar åt honom.154 Kvinnor kunde 

alltså vara ansvariga för en del av de manliga ledarnas utbildning.155 Det var kanske till och med så att 

kvinnorna var de främsta traditionsbärarna. De Torshammarhängen som blir vanliga på 

niohundratalet tolkas t.ex. ofta som utslag av en hednisk reaktion mot kristendomen och i denna är 

det kvinnorna som främst är symbolbärarna.156  Detta kan tolkas som att främst kvinnor symboliskt 

var bärare av kulten och de gamla traditionerna. 

 
3.8 Sammanfattning av drottningarnas funktioner 

 

 

Samstämmigheten beskrivningarna emellan gör att man kan dra slutsatser om de kvinnor de 

beskriver. Som Enright  påpekar behövs ‖a high degree of faith in the lottery of circumstance to 

attribute the predominant congruity‖ till något annat än ett gemensamt ursprung i den germanska 

kulturen.157    Inte heller Enright kan dock föreställa sig att kvinnorna verkligen hade det inflytande 
 

 
 

150 
Se t.ex. The Saga of King Rolf Kraki (1998) eller Heimskringla. 

151 
Orkneyinga Saga (1978)s. 33-35 

152  
Enright (1996:74) är fullständigt ”astonished” över att samma ord, dryht, verkar betyda både br öllopsprocession och ”warband”. 

Med tanke på att äktenskap med den kvinna som symboliserar gruppen legitimerar militärt ledarskap över gruppen förefaller det mig 
helt naturligt att ordet för bröllop och krigsband har samma etymologi. 
153 

Sigrdrífumál ur The poetic Edda (1996) s. 166-173 
154  

Hyndluljóð eller Hyndlans sång  vers 45. "Bär minnesöl åt min galt, att han kan alla orden komma i håg och tälja detta tal på 

tredje morgonen, när Angantyr och han ättartal räkna." 
155 

Nordberg (2003)s. 188 menar att kvinnorna är representanter för de döda och det är därför de kan vara kunskapsförmedlare. Jag 
skulle snarare tro att kvinnorna har kontakt med nornorna. 

156 
Staecker (2006)s. 468 

157 
Enright (1996)s.66 
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som källorna alltså indikerar, utan föreställer sig en tradition av charader iscensatta av de manliga 

ledarna i vilka lederna regisserar kvinnorna vilka då enbart används som ett ‖instrument of the 

warlord employed to advance his cause‖.158  Genom att ta uppgifterna i källorna som uttryck för 

trögrörliga föreställningar om kvinnors roller och funktioner istället för att förklara bort dem genom 

teorier som Enrights eller genom att som Jochens tolka bilderna av starka kvinnor i litteraturen som 

enbart medeltida manliga fantasier159 kan dock en bild av drottningarnas liv och inflytande skapas. 

 

Andra forskare som historikern Dick Harrison menar också liksom jag att under den tidsperiod 

denna uppsats handlar om var kvinnors ställning verkligen stark.160  Ett exempel på en sådan stark 

kvinna kan till exempel vara Auður djúpúðga , också kallad Unn, som enligt Laxdalingarnas saga 

organiserade en flykt från Skottland för en stor grupp människor och som sagan säger är det ‖ hard 

to find another example of a woman managing to escape from such a hostile situation wit h as much 

wealth and so many followers. It shows what an exceptional woman Unn was.‖161 Det är möjligt att 

sagan har rätt och att det vore svårt att hitta ett annat exempel på just en sådan flykt, men det är 

däremot inte svårt att finna många andra exempel på aristokratiska kvinnor som liksom Auður 

ensamma eller tillsammans med sina män ansvarar för sin grupps liv. 

 

Sammanfattningsvis har kapitel 3 visat att rituellt drickande av alkoholhaltiga drycker var ett viktigt 

inslag i kulten och kvinnor verkar ha varit ansvariga för detta. Kvinnorna bryggde och serverade inte 

bara de viktiga dryckerna utan det var också till kvinnorna männen svor bindande eder. Dessa 

ritualer band dessutom männen till det regerande paret. Den ordning drottningen serverade männen 

på visade också deras inbördes rangordning och kunde därför tjäna som befordringsritual. 

Drottningarna kunde också ge gåvor till de som förtjänade belöningar och på så sätt ytterligare 

markera statusskillnader inom gruppen. Såväl litteratur som mera historiska texter indikerar också 

att kvinnor kunde ha en rådgivande funktion under den förkristna tiden. Drottningarna kunde 

vidare ibland fatta beslut om vem som skulle efterträd a ledaren efter dennes bortgång samt 
 

158   
Enright (1996:61). Den charad Enright anser att  ledarna iscensatte då  en kvinna tolkade gudarnas vilja skulle dock bli 

meningslös om krigarna inte redan trodde på att kvinnor hade kontakt med övernaturliga krafter och kunde utröna gudarnas vilj a. 
Det troliga är väl därför snarare att det redan fanns föreställningar om att kvinnor hade speci ella förmågor. 
159   

Jochens  (1986)s.  51.  Jochens  menar  att  de  starka  handlingskraftiga kvinnorna  är  ett  literärt  motiv  utan  motsvarighet i 
verkligheten, utan enbart ”the mirage of male fantasies and fears”. Mot detta kan invändas att författarna själva verkar ha ansett sig 
återge hur det verkligen var och vad som verkligen hände så sanningsenligt som möjligt och att också åhörarna till sagorna ka n 
förmodas ha antagit att sagorna var historiskt korrekta. Om de introducerat starka kvinnor enbart som ett literärt motiv kan man 
förmoda att publiken skulle ha reagerat då de inte känt igen detta och därför skulle ha ansett att det var en felaktig beskri vning av 
det samhälle de var intresserade av att höra i deras tycke så korrekta beskrivningar av som möjligt. 
160 

Harrison (1998)s.51 Han menar att deras ställning antagligen varit starkare än vad som hittills angetts i forskningen om dem. 
161  

The Saga of the People in Laxardal i The Sagas of Icelanders (1997)s. 278. Denna kvinna nämns också som en av de fyra 
viktigaste bosättarna på Island i Íslendingabók. 
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förmedla viktig kunskap som denne ledare behövde. Drottningen kan kanske till och med sägas 

vara den centrala figuren i hallkulturen. En man blir överbefälhavare genom att gifta sig med den 

kvinna som representerar gruppens identitet, har hand om de regalier som symboliserar 

maktutövandet, är deras kanal för kontakt med gudarna och kanske också symboliserar själva det 

landområde de styr över.162 Drottningarna i de dikter som behandlats kan dessutom tolkas som 

rollmodeller för  hur en  drottning skulle  vara.163   Dessa drottningar bör  därför  inte tolkas som 

undantag utan som normerande. 

 

4. Kristnandeprocessen 
 

 

Kristnandet var ingen ögonblicklig händelse, även om källorna ofta framställer det så. Kvinnor var 

som tidigare påpekats aktivt inblandade i denna utdragna process. På vilka sätt kristnandet skedde 

och hur och varför kvinnor engagerade sig kommer detta avsnitt att undersöka. 

 

4.1 Ett etappvist kristnande 
 

 

I juli 625 gifte sig Edwin, kung av Northumbria, med Æthelburh, en prinsessa från Kent. 

Äktenskapet var en typisk politisk allians, ett försök att skapa goda relationer mellan de två 

kungarikena. Ett problem med alliansen var dock att Edwin var en hedning och Æthelburh var 

kristen. I förhandlingarna före bröllopet gick Edwin med på att låta Æthelburh utöva sin religion 

samt att själv överväga  att konvertera, ‖if,  on examination, it was judged by his wise men to be a 

holier worship and more worthy of God.‖164  Religionsbytet var alltså en del av de politiska 

överväganden som togs i samband med arbetet med att skapa allianser med andra kungariken.165 Att 

ansluta sig till den kristna gemenskapen i Europa innebar politiska fördelar.166  Med kristendomen 

kom också ny teknik, såväl skrivkunnighet som stenbyggande till exempel.167 Edwin och hans 

rådgivare tog säkert ställning till många olika aspekter innan de bestämde sig för att han och därmed 

också de skulle konvertera. 
 

162   
Enright (1996)s.278. Enright kopplar detta till keltiska landgudinnor, s.k. ”sovereignity goddesses” och hieros gamos 

föreställningar, vilka han menar kan ha funnits i den germanska föreställningsvärlden också. Han tar upp att Tors mamma heter 
Jord, och Hallfred Vandrådeskalds Hákonardrápa i vilken Jarlens erövrande av landet beskrivs som en sexuell union. 
163   

Carr Porter (2001) Löpande dokument utan sidnummer. Också Klein (2006)s.6 anser att anglosaxisk litteratur present erar 
rollmodeller. 
164 

Tyler (2007)s.147. Här ser vi också igen att kungen rådgör med andra och inte ensam kan fatta viktiga beslut. 
165 

Att märka här är också att Edwin inte kunde besluta detta själv utan var beroende av att hans rådgivare gick med på det. I Edwin 
fall var hans nya fru redan kristen och alltså positiv till att han lät döpa sig, men i andra fall måste kungen också ta häns yn till hans 

frus och hennes familjs inställning till religionsbytet (Tyler (2007:157). 
166 

Pryce (2009)s.152 
167  

Pickles (2009)s.162. De nya klostren och kyrkorna kunde utgöra synliga statussymboler för grundarna. Samtidigt fungerade de 
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Trots fördelarna tog kristnandeprocessen lång tid och ibland återvände man till de gamla gudarna 

periodvis. Att överge de gamla gudarna var inte en lätt sak. De hade i århundraden gett goda skördar 

och militära segrar. Det var osäkert om den nya guden kunde klara dessa uppgifter. Man ville gärna 

först försäkra sig om det. Klein menar att Bede till exempel därför hela tiden framhåller att 

omvändelse till  kristendomen  konsekvent belönades  med  militära  och  materiella  framgångar.168
 

Sådana garantier gjorde det hela lättare, men många tvekade säkert ändå. 
 

 

Historikern Huw Pryce tar upp Barbara Yorkes teori om att konverteringen av de anglosaxiska 

kungliga dynastierna verkar ha skett i två etapper. I den första etappen koexisterade de två 

religionerna. Delar av eliten och av kungahusen fortsatte att vara hedningar. Detta kan ha varit ett 

sätt att hålla kontakten med de hedniska gudarna och fortsätta att få deras hjälp samt ett sätt att 

kunna återgå till hedendomen ifall den nya religionen inte visade sig fungera.169 Det är inte uteslutet 

att Skandinavien följde samma mönster.170 Under denna första etapp tvingades missionärerna också 

anpassa den kristna läran så den passade kungarnas förväntningar på den. Missionärerna kunde 

antagligen inte framföra ett budskap som på något sätt gick emot vad kungarna ansåg lämpligt. 

 

Under den andra fasen förbjöds hedniska ritualer av kungarna och flera av dem, föreslår Pryce, 

försökte aktivt göra sig själva eller anhöriga till helgon, för att på så sätt ge sin dynasti ny sakral 

legitimitet, som ersättning för den de tidigare erhållit genom att vara Wodans avkomma.171  För att 

kungarna skulle kunna uppnå helgonstatus, räckte det dock inte med att de abdikerade och blev 

munkar, utan de var tvungna att dö i strid mot hedningar.172  Sådana fallna kungahelgon användes 

också i Skandinavien.173  Pryce menar dock att arbetet med att etablera sakral legitimitet snart togs 

över av prinsessorna och änkedrottningarna i det anglosaxiska England.174  För dessa var det lättare 

att bli helgonförklarade då de inte behövde dö martyrdöden. De aristokratiska kvinnorna grundade 
 

 
 

168 
Klein (2006)s. 36-37 Bede såg enligt Klein kvinnor som ett hot mot detta budskap, då också giftermål och de med dem följande 

allianserna kunde ge militära framgångar och materiella fördelar. 
169 

Yorke (1999)s.161-2, Tyler (2007)s.159 ifrågasätter dock om detta var en medveten strategi. 
170 

Se Thurston (2001)s. 85. Man kunde på så sätt prova att ansluta sig till den större kristna gemenskapen och se om man kunde 
efterlikna den typ av kristet kungadöme frankerna skapat efter romersk kejserlig modell . Kanhända hade den danska kungafamiljen 
en liknande strategi då Harald Blåtand löt döpa sig men senare ersattes av sin son, Sven Tveskägg, som verkar ha varit mindre 

intresserad av att kristna Danmark. 
171  

Se också Yorke (1999)s.163 och Stafford (1997)s.168, Harrison (1998)s.324 
172  

Yorke (1999)s. 164 
173 

Antonsson påstår att alla skandinaviska helgon under de första århundradena utgjordes av ”secular figures who had suffered a 
violent death”. Han föreslår att kult av kungliga martyrer introducerades till Skandinavien av engelska missionärer som ett s ätt för 
kyrkan att få de kungliga familjernas stöd genom att just erbjuda ett sätt för de kungliga familjerna att religiöst legitimer a sitt 

maktinnehav(2004:74-75). 
174  

Yorke (1999)s.163-4. Yorke menar att kyrkan inte välkomnade de abdikerande kungarna som ville bli munkar och helgon, utan 
hellre tog emot drottningar och prinsessor. 
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istället kloster och flera dyrkades sedan som helgon.175  Vid sexhundratalets slut hade alla de 

anglosaxiska kungliga dynastierna sådana kvinnliga helgon.176 På så sätt kunde de aristokratiska 

kvinnorna fortsätta att vara familjernas kontaktkanal med det övernaturliga. 

 

Skandinavien  producerade  generellt  få  helgon,177   och  taktiken  med  att  legitimera  maktinnehav 

genom kvinnliga helgon verkar inte ha använts på samma sätt.178  Istället använde man sig ganska 

snart av kröningsceremonier för att skaffa sig religiös legitimitet för sitt maktinnehav.179 Också i 

Skandinavien grundades dock särskilt de tidigaste klostren av aristokratins främsta elit.180 Nunnorna i 

dessa kloster verkar också ha kommit från denna elit, medan det är svårare att finna några munkar 

från dessa släkter, enligt historikern Catharina Andersson.181 Att ha kvinnliga släktingar som nunnor 

och abbedissor, om än inte som helgon, gav också i Skandinavien viktigt religiöst, politisk och 

symboliskt kapital. Klostren var också viktiga knutpunkter i de sociala nätverk eliten byggde.182
 

Andersson tycker sig också spåra en utveckling i vilken de inträdande döttrarnas sociala status 

sjunker allteftersom den sociala hierarkin stabiliseras.183 Andersson kopplar detta just till olika 

gruppers behov av ideologisk legitimitet åt maktsträvanden.184 Det verkar troligt och skulle då peka 

på samma slags tendens som de anglosaxiska helgonen tyder på. 

 

Kvinnor verkar alltså ha spelat en central roll både vad gäller introducerandet av kristendomen samt 

vad gäller konsolideringsfasen. Initialt verkar de främst ha varit pådrivande i kristnandet av sina 

makar och därmed av kungarikena. ―Especially pertinent to mission is the reputed role of early 

medieval queens in the conversion of their pagan husbands and hence their entire realms. The 

Burgundian princess Clothilde, wife of King Clovis of the Franks, and Queen Bertha, wife of Anglo - 

Saxon King Ethelbert, provide the most famous examples of this process‖,  skriver  till exempel 

historikern Andrea Sterk.185   Dessa drottningar spelade stor roll för kristnandet och de kristna själva 
 
 
 

 
175  

Pryce (2009)s. 152-154, Klein (2006)s. 22 Ett exempel på detta är den Hild som kung Oswiu satte att leda ett kloster han 
grundade i W hitby. Ett annat är dottern till kungen i Kent, Eurcengota, som också blev nunna och sedan helgon. 

176 
Se också Harrison (1998)s. 324. Detta gäller också enligt Harrison frankiska drottningar och prinsessor. 

177 
Bagge (2004)s. 150 

178 
I Dubois tabell över Skandinaviska helgon (2008:15-16) finner man till exempel bara tre kvinnor. 

179 
Bagge (2004)s. 156 

180 
Andersson (2006)s.165. 26-31. Av de 13 cisterciensiska kloster Andersson nämner verkar till exempel kungar och drottningar ha 

varit involverade i grundandet av 6 kloster, jarlar 2, biskopar 3 och en okänd kvinna, Doter, ett. 
181 

Andersson (2006)s.168-169 
182 

Andersson (2006)s.260-261 
183 

Andersson (2006)s.321 
184 

Andersson (2006)s.401-403 
185 

Sterk (2010)s. 11-12 
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var inte sena att erkänna detta. Enligt påven Gegorius hade till exempel den frankiska drottningen 
 

Brunhild gjort mer för att främja missionen än någon annan än Gud själv.186
 

 

 
 

4.2 Kvinnors engagemang i kristnandeprocessen i Skandinavien 
 

 

Vad gäller Skandinavien verkar kvinnor också ha varit aktiva redan från början. Vita Ansgarii nämner 

till exempel att kvinnan Frideborg var en av de viktigaste konvertiterna som Ansgar lyckades 

omvända i Birka under den första kända missionen i Sverige.187  Bilden av kvinnors engagemang i 

kristendomen i Birka stöds också av arkeologiska fynd.188  Runstenarna vittnar också om kvinnligt 

engagemang i  den  nya  religionen.  Brobyggande  anses  till  exempel  vara  ett  tecken  på  kristen 

botgöring och 55 % av de runinskriptioner som nämner brobyggande nämner kvinnor.189 Forskarna 

tolkar bland annat detta som att kvinnor var aktivt engagerade under övergången från förkristna 

religiösa traditioner till kristendom. 

 

De verkar också ha varit aktiva i arbetet med att bygga upp en kyrklig organisation. Det finns många 

exempel på att kvinnor grundade kloster och i åtskilliga fall är grundargravar i kyrkor kvinnliga i 

både Skandinavien och på kontinenten.190 Likaså har flera kyrkor namn som indikerar att en kvinna 

låtit bygga kyrkan.191 Kvinnor finns också angivna som generösa givare till kyrkan.192 Ibland mot sina 

familjers vilja, som i fallet med St. Helena i Skövde och St. Margret i Roskilde som båda dödades av 

sina familjer, vilket Sawyer tror berodde på att de gett bort eller velat ge bort för mycket land till 

kyrkan.193  Om Sawyer har rätt och de verkligen gick emot sina egna familjer för att stödja kyrkan 

genom stora donationer är detta ett starkt argument för att kvinnor också av egen vilja engagerade 

sig i den nya religionen. 

 

4.3 Kyrkan och kvinnorna 
 

De flesta präster och munkar verkar tacksamt ha mottagit den hjälp de kunnat få av kvinnorna. 

Särskilt drottningar sågs som en viktig kanal som kunde "faithfully bring her holy prayers into the 
 
 

186 
Yorke (1999)s.160 

187 
Rimbert, Vita Ansgarii. Kapitel XX. 

188   
Vad gäller de gravar som arkeologen Gräslund (2002:70-73) anser vara tydligt kristna i Birka så är kvinnor enligt henne 

överrepresenterade. De flesta kristna hängkors som återfunnits i gravar i Birka har också hittats i kvinnors gravar. 
189 

Gräslund (2002)s.78, Sawyer (1993)s.198 
190 

Gräslund (2002)s.72 
191 

Gräslund (2002)s.70-71, Gräslund (2003)s. 487 
192 

Sawyer (1993)s.198 
193 

Sawyer (1993)s.199-200 
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royal ears" som en abbot säger till drottning Elfthryth när han ber henne om hjälp enligt 

litteraturvetaren Andrew Rabin. Rabin påpekar att sådan mission förväntades av drottningarna och 

inte i några källor uppfattas det som konstigt eller olämpligt. 194 Tvärtom, alltsedan Konstantins 

mamma Helena använt sitt inflytande för att främja kyrkans intressen, hade kyrkan sett drottningar 

som Helena som associerade med idén om att kyrka och stat kunde och skulle ingå en union.195
 

 

Detta, menar Stacey Klein, är tydligt i de texter som föreligger.196 Till skillnad från senare medeltida 

texter innehåller anglosaxiska texter från före 1066 inte någon tydlig sexism, menar hon. Texter om 

kvinnor  används  istället  för  att  utveckla  tankar  om  konvertering,  social  hierarki,  hjältedåd, 

rådgivning, avgudadyrkan och folklig spiritualitet.197     Yorke påpekar att kyrkan dessutom snabbt 

insåg att man var tvungen att ta hänsyn till den mottagande kulturens förväntningar och exister ande 

traditioner. Hon refererar till påven Gregorious brev i vilket han menar att man måste tillåta‖a 

degree of syncretism through which the Anglo-Saxons could be lured into acceptance of Christianity 

by associating it with familiar religious practices‖.198   En sådan kompromiss kan ha varit att tillåta 

kvinnor att ha inflytande över kyrkan. Pryce menar också att missionärerna använde sig av redan 

existerande auktoritära strukturer.199 Dessa strukturer inkluderade kvinnor. Drottningarna hade, som 

vi har sett, en hel del auktoritet, och missionärerna var alltså inte sena att utnyttja detta. 

 

4.4 kontinuitet och förändring 
 

 

Många av de uppgifter drottningarna hade efter konverteringen liknar dem jag argumenterar för att 

drottningarna hade före kristendomens införande. Enligt Vita Balthildis skulle Klodvid II:s drottning 

ge rika gåvor av silver och guld till de unga männen.200 Enligt Hinkmar, ärkebiskop i Reims på 800- 

talet, var drottningen också ansvarig för att övervaka och ge gåvor till männen i det kungliga 
 

 
 
 
 

194 
Rabin (2010) s. 277. Klein tar upp ett brev som Bonifacius skrev till prinsessan Æthelburg och menar att tonen i brevet är väldigt 

respektfull och att han anser henne var delaktig i styret av landet och en viktig rådgivare till kungen som kan påverka hans och 
landets religiösa tillhörighet. Se också Stafford (2009)s.465 och Klein (2006)s. 31. 
195 

Klein (2006)s.54 
196 

Klein (2004:80-81) diskuterar också texten Esther översatt från bibeln av Ælfric år 1002 – 1005. Hon påpekar att Esther liksom 
Helena ofta användes som en rollmodell för hur tidigmedeltida drottningar kunde stärka sina makars och folks tro och tar också upp 
att Hrabanus Maurus, biskop i Fulda, uppmanade Judith, gift med frankerkungen Louis att  “always place Esther, a queen like you, 
before the eyes of your heart, as someone to be imitated in every act of piety and sanctity.”  Påven John VIII bad också en annan 
frankisk drottning, Richildis, att hon skulle “be for the Church of Christ near [your] pious husband in the way of that holy Esther who 
was near her husband on behalf of the Israelite people.” 
197 

Klein (2006)s. 4 
198 

Yorke (1999)s.165 
199 

Pryce (2009)s.152 
200 

Enright (1996)s. 29 
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hushållet. Dessa uppgifter liknar tydligt de Wealhtheow har i Beowulf,201 och som jag argumenterat för 

var vanliga i hallkulturen. Vi kan alltså se att övergången till kristendom inte omedelbart förändrar 

drottningarnas uppgifter i detta avseende. 

 

Givandet av gåvor riktades också till gudarna i den förkristna traditionen. Genom att ge gåvor i 

form av offer kunde man försäkra sig om reciprocitet från gudarnas sida, dvs. övernaturlig hjälp. 

Detta fortsatte också efter bytet av religion. Kvinnor gav rika gåvor till kyrkan och grundade t.ex. 

kyrkor och kloster, utnämnde biskopar och blev själva helgon.202
 

 

Drottningarna var som vi har sett särskilt involverade i successionen efter att en kung avlidit i den 

förkristna traditionen. Enright påpekar att detta att manliga släktingar gifte sig med änkedrottningen 

verkar ha varit så vanligt att missionären Agustinius skrev till påven Gergorius om råd hur man 

skulle ställa sig till detta.203  Också detta verkar ha fortsatt även långt efter konverteringen, såväl i 

anglosaxiska England som i Skandinavien.204
 

 

I den förkristna traditionen kunde kvinnor själva regera riken. I Heimskringla nämns flera sådana 

regerande drottningar. Drottningar styrde också sina mäns riken när männen inte var hemma. I den 

isländska fornaldarsagan Hrolf Krakis saga gifter sig kung Hringr till exempel med en kvinna som 

heter Hvit och lämnar över skötseln av kungariket till henne medan han är borta.205  Det nämns 

också ofta att kungen och drottningen regerade tillsammans om båda var på plats och i livet.206
 

Sådana kvinnor är inte ovanliga i de isländska sagorna. Kanhända är de ekon av att detta en gång 

varit vanligt i Skandinavien. Regerande drottningar förekommer också efter kristnandet. Yorke 

nämner att en drottning Seaxburh i Wessex styrde kungariket efter att hennes man avlidit 673.207
 

Klodvig II:s drottning Balthild tog över som regent för deras söner efter Klodvigs död 657och 
 

 
 
 
 

201 
Stafford (1997)s.117 

202  
Klein (2006)s.11, Harrison (1998)s. 375 Sawyer (2005)s.11, 118-119. Sawyer menar att man kan anta att också skandinaviska 

kvinnor gav generösa donatorer till kyrkan. Drottning Helena och drottning Ulfhild var t.ex. engagerade i att grunda kloster, och 
drottningarna Katarina och Margareta liksom andra aristokratiska kvinnor gav stora donationer till dem. 
203 

Enright (1996)s. 26 -27. Enright framför här tolkningen att Beowulf gifter sig med Hygd men att inget nämns om detta äktenskap i 
kvädet för att författaren inte ville besudla sin hjälte med sådant incestuöst beteende. 
204 

Ett exempel från Skandinavien är t.ex. Sven Estridsen, kung av Danmark från 1047-1074, vars mor var syster till Knut den store. 
Flera exempel på detta kan också hämtas från Sverige. Stenkil blev kung 1060 och verkar ha legitimerat sitt maktinnehav genom sitt 
äktenskap med en dotter till den tidigare kungen Emund. Sverker I blev kung genom att gifta sig med änkan efter den tidigare 
kungen Inge II, Ulfhild. Se Lindkvist (2008)s. 670, Thurston (2001)s.171. 
205 

The Saga of King Rolf Kraki (1998), kapitel 17-19 
206 

Se till exempel Egil’s Saga (1997)s. 110: ”King Eirik Blood-Axe and Gunnhild were there, rulers of the kingdom”. 
207 

Yorke (2009)s. 84, Klein (2006)s.10. Klein menar att den anglosaxiska krönikan neutralt rapporterar detta, utan att på något sätt 

indikera att man fann det anmärkningsvärt eller fel att kvinnor blev regerande drottningar. 
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regerade till 664.208  Drottning Margareta styrde alla de tre skandinaviska länderna i slutet på 

trettonhundratalet och i början på fjortonhundratalet.209 Även om fall som dessa är få, existerar de. 

 

Allmänt kan man säga att drottningarna uppfattades som ett slags vävare av fred mellan olika 

grupper, mellan kyrka och stat, mellan hedningar och kristna osv., och de kunde lyckas eller 

misslyckas med denna uppgift.210  Också i detta kan man se en kontinuitet mellan drottningarnas 

uppgifter under konverteringsfasen och de uppgifter de haft tidigare. 

 

På sikt arbetade dock kyrkans män på att ta över och själva utföra många av de funktioner 

drottningarna tidigare haft. Klein menar till exempel att Bede verkar anse att drottningarnas roll som 

rådgivare till kungarna var något som hörde hemma i den hedniska perioden och inte passade för 

kristna kungliga hushåll.211 Drottningarna och biskoparna verkar, enligt Klein, konkurrera om rollen 

som rådgivare till kungarna, och Bede ville naturligtvis säkra den rollen för kyrkans män.212  Efter 

hand förlorade kvinnorna alltså många av de roller de haft då dessa flyttades över till kyrkans män. 

 

4.5 Orsaker till speciellt kvinnornas engagemang 
 

 

Ett samhälles ledare är naturligt nog ofta de första som kommer i kontakt med en ny religion, 

särskilt om denna religion ses som förknippad med en kultur som är mäktigare än den mottagande 

kulturen.  I en sådan situation kan ledarna ha mycket att vinna på att närma sig den nya religionen 

och de kan också känna press på sig att snabbt anpassa sig för att kunna behålla sin status bland 

folket.213  Antropologer har vidare påpekat att ledare ofta formar opinionen i ett samhälle och att 

deras exempel tenderar att följas.214  Drottningarna och elitens övriga kvinnor verkar ha varit just 

sådana ledande personer. 

Det förefaller som tidigare beskrivits som att kvinnor i den förkristna kulturen hade många viktiga 

roller. De hade en ledande ställning tillsammans med sina män. Husfruar och drottningar ansvarade 
 

 
208 

Fouracre (2009)s.133 
209 

Sawyer (1993)s.71-72 
210 

Klein (2006)s. 19, 49. Klein menar att kungarna t.ex. såg detta med att kvinnliga familjemedlemmar blev nunnor som ett sätt att 
skapa en allians med gud, på samma sätt som de använde kvinnliga familjemedlemmars äktenskap till att skapa allianser med 
andra kungadömen. 
211 

Klein (2006)s. 35 
212  

Klein (2006)s. 36 Enright (1996: 119) menar till och med att Bede systematiskt presenterar situationer i vilka kvinnor brukade 
utföra sina funktioner som rådgivare och kontaktperson till gudarna och praktiserare av magi men istället placerade biskopar i 
kvinnornas roller. På detta sätt kunde han visa att man nu skulle vända sig till biskoparna för råd och mirakel istället för som tidigare 

till kvinnorna. 
213 

Cusack (1998)s.13 
214 

Berend (2007)s.21 
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för sin grupps interna sammanhållning. De var också viktiga rådgivare. Det kunde också vara deras 

uppgift att genom att välja en lämplig make försäkra gruppens överlevnad genom att förse den med 

en stark ledare. Detta kunde de också göra genom att producera söner som kunde ta över och/eller 

döttrar som kunde förse gruppen med svärsöner eller gifta in sig i någon annan grupp och därmed 

skapa viktiga allianser. Dessa kvinnor var alltså tränade i att tänka strategiskt med gruppens 

långsiktiga överlevnad som mål. Det var därför minst lika naturligt för dem att inse de ekonomiska 

och politiska fördelar konvertering till kristendomen innebar som för männen. 

 

Religionsvetaren Carole M. Cussack tar upp Hortons teori om att ju mer involverade en person är i 

den gamla religionen desto sannolikare är det att han eller hon också involverar sig i övergången till 

den nya religionen.  Kvinnor, och särskilt drottningar, hade många funktioner i den förkristna 

traditionen. De ansvarade för bryggandet och utskänkandet av det viktiga mjödet,215 

kommunikationsmedlet framför alla med gudarna.216  De unga hjältarna svor heliga eder om vilka 

stordåd de skulle utföra över det mjöd kvinnorna rituellt utskänkte. Genom sejd kunde kvinnorna få 

reda på gudarnas vilja och förmedla denna till gruppen. Kvinnorna skötte också disablot och andra 

offer till gudar och övernaturliga väsen. 

 

Arkeologen Järn Staecker ställer i samband med en diskussion av några förnäma kvinnor som 

begravts med vagnar frågan om dessa kvinnor hade en sådan position i den hedniska kulten att de 

också därför kunde påverka övergången till kristendom.217 Det är just detta jag argumenterar för. Det 

var kvinnornas roller i den förkristna hallkulturen som predisponerade just dem till att engagera sig i 

bytet av religion. Det var lika naturligt för dem, som kvinnliga kultledare, som för manliga sådana, 

att intressera sig för den nya religionen. Denna framställdes dessutom som mäktigare med starkare 

mirakel än den gamla sedens magi och kunde därför ses som ett bättre alternativ. Kyrkan kunde 

därför utnyttja deras intresse i syfte att få andra att följa deras exempel och konvertera. 

 

5. Slutsats 
 

Många forskare har redan uppmärksammat att drottningar och andra aristokratiska kvinnor var mer 

mottagliga för att lära sig om den nya religiösa läran än männen verkar ha varit. Man har därför 
 

 
215 

Enright (1996)s. 286 
216 

Enright (1996)s. 280 
217  

Staecker (2006)s.470-479 Skepp och vagnar är förknippade med vanerna. Freya hade t.ex. en vagn dragen av katter och 
Nerthus drogs runt på en vagn. Oseberg vävnaden kanske illustrerar just en sådan kultprocession. Kanhända var de kvinnor som 

begravts med vagnar prästinnor i kulten av vanerna, spekulerar Stecker. 
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också intresserat sig för att försöka förklara varför det var så. De flesta angivna anledningar till detta 

engagemang har dock, till skillnad från angivna anledningar till männens engagemang i 

kristnandeprocessen, inte främst refererat till sociopolitiska orsaker, utan man har angivit mer privata 

och andliga skäl till att kvinnor konverterat. 

 

Många forskare såsom till exempel Enright och Nordberg har också tidigare beskrivit de roller 

hallkulturens kvinnor verkar ha haft såväl den anglosaxiska som skandinaviska hallkulturen. De har 

dock inte satt dessa i samband med drottningarnas engagemang under kristnandeprocessen. De 

forskare som till exempel Stafford och Klein som uppmärksammat och beskrivit de anglosaxiska 

drottningarnas engagemang vad gäller religionsbytet har heller inte satt detta i samband med de 

religiösa och politiska funktioner drottningarna sedan århundraden hade utfört. 

 

Forskning som undersökt kristnandeprocessen i Skandinavien mer generellt har samtidigt påvisat att 

kristnandeprocessen  var  en  uppifrån  och  ner  process,  och  att  det  främst  var  eliten  som 

introducerade kristendomen. Denna forskning har vidare främst intresserat sig för vilka motiv som 

kan ligga bakom männens beslut att konvertera. De aristokratiska kvinnor jag undersökt var dock en 

del av den elit som intresserade sig för kristendomen och kvinnorna kan antas ha motiverats av 

samma anledningar som de män de delade sina liv med. Kvinnorna verkar ha kunnat vara delaktiga i 

de  beslutsprocesser  som  föregick  konverteringen  då  drottningar  normalt  hade  en  rådgivande 

funktion under den aktuella perioden.  De var politiskt och religiöst engagerade och kunde aktivt 

verka för att främja sina och sina gruppers intressen. Vana som de var vid att försöka utröna 

framtiden och avgöra vad som var mest strategiskt, insåg de också snart att kristendomen hörde 

framtiden till och att det gällde att ansluta sig om man inte skulle hamna i bakvattnet av den 

utveckling som  pågick i  hela  Europa.  Det behövs alltså  inga  särskilda  förklaringsmodeller för 

gruppen kvinnor jämfört med gruppen män, utan båda könen kan bäst förstås mot bakgrund av den 

kultur de ingick i och den allmänna historiska utvecklingen under den aktuella perioden. 

 

Eftersom de dessutom på de sätt som diskuterats ovan också hade viktiga funktioner inom den 

förkristna religiösa traditionen var det naturligt för dem att intressera sig för nya religiösa läror och 

också  naturligt  för  kyrkans  män  att  vända  sig  till  dem.  Missionärerna  var  som  påvisats  inte 

tveksamma till att utnyttja den möjlighet dessa kvinnor utgjorde. De riktade ofta sin mission till just 

kvinnorna och hoppades att genom dem nå de kanske mindre religiöst intresserade männen som var 
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mer upptagna med militära åtaganden. Närmast oräkneliga är de kvinnor som i missionslitteraturen 

framhålls som instrumentala i omvändelsen av de olika germanska folken. Den kristna tidigmedeltida 

litteraturen fördömer heller på inget sätt de nyomvända kvinnornas inblandning i sina makars 

religiösa eller politiska ställningstaganden eller deras arbete för att allmänt etablera kristendomen 

inom sina områden. Snarare uppmuntrar de detta. 

 

Genom att sammanställa olika grupper av forskares resultat samt undersöka de källor som nämner 

kvinnor under den aktuella perioden kan alltså en bild skapas som på ett sätt som tidigare inte skett 

indikerar att det var just kvinnornas roller i den förkristna kulturen som gjorde att de kom att arbeta 

för ett religionsskifte från förkristna traditioner till kristendom.  Drottningens främsta uppgift var att 

vara en freothuwebbe, en vävare av fred mellan kungar och krigare och gudar och människor. De 

fortsatte med denna uppgift under och efter religionsskiftet, men vävde då istället fred mellan 

prästerna och kungen, mellan de framväxande staterna och den begynnande kyrkliga organisationen. 

Att religionsbytet på sikt skulle komma att inskränka kvinnornas möjligheter att agera inom just de 

områden, politik och religion, som gjorde det möjligt för dem att vara särskilt engagerade under 

själva konverteringsperioden, var inte något de verkar ha kunnat förutse, trots de speciella 

divinatoriska förmågor de ansågs ha. 
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