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As far as language is concerned, an abstract word is nothing but an adjective raised into a 

substantive – Max Müller (1856:71) 
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Abstract 

 

The problem of applying a modern line of thought to an ancient word is that we most often do 

not take in consideration that the society also has changed, and with it, the meaning of the 

word. When we apply our modern thoughts and conclusions, we may end up with 

mistranslations.  

In this thesis I discuss the Old Norse concept of ergi and its link to the Old Norse usage of 

cult and magic and the risqué attached to it. The most common translation of the word ergi 

and its adjective argr is unmanliness and unmanly – in the meaning of “passive 

homosexuality”, but this is, in my personal thought, not a just translation of the word as it 

pinpoints the word only applicable to men, but, the word ergi is applied as a magical rune to a 

woman in the Old Norse Edda poem Skírnismál (stanza 36) and the word argr can be used in 

the form of arghola to denote a salacious woman.   

The main reason to why the word ergi is interpret as unmanliness is due to the simple reason 

that it is most commonly used as a grave insult to men in the few sources we have left to the 

Old Norse society, and most commonly in those sources, when men is practising the magic of 

seiðr1. The word unmanliness during the Old Norse society has a concept of its own. Now-a-

days we quickly explain the word unmanly as queer, but this is probably not what the word 

ergi stood for in the Old Norse society. 

The word ergi is attached to the magical form of sejd due to a text by Snorri Sturluson in 

Heimskringla, Ynglingasaga chapter 7. The problem occurs when scholars try to understand 

what part of the magic that is inappropriate for men to deal with. I think that the problem is in 

the translation; what does Snorri write? Snorri does not necessarily write that it is because that 

men practise sejd that they become argr and thus falls into the ergi-concept, it could have 

something to do with what they see or engage in – not the magic itself, that is, something 

happens during the usage of this magic that make men inappropriate to engage in the usage of 

magic in any way, even to witness it! Snorri could with the usage of ergi here connote that 

when sejd is used in combat it renders the user as a coward. A cowardly man was thought as 

argr in the Old Norse society, and argr, and thus ergi could be translated to 

unmanly/unmanliness, but necessarily not to queer.  

                                                 
1 Hence forth: sejd. 
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I am in no illusion to solve anything regarding the ergi-concept with this thesis, the intention 

is to give an alternative interpretation to the understanding of the usage of the word in all its 

forms – that is, instead of translating the word, perhaps we should leave the word untranslated 

in the text and discuss it in a footer or equivalent.  

The word argr is an adjective. Thus the word denotes that you are, in some form, a social 

outcast during the time that you do something not accepted by the community, i.e. a man 

during the time he is milking a cow, as milking a cow was regarded as a typical female 

behaviour. Here we also need to get an understanding of when a man or a woman stops being 

argr – if ever. There is an antonym to the word argr – úargr. But what does one that is argr 

have to do, to yet again become úargr? Killing the insulter is one such thing.   

The word ergi is a noun. Thus the word denotes an activity as something not accepted by the 

community, i.e. the activity a man attends during the time he milks a cow, as milking a cow 

was regarded as a typical female behaviour, but this does not make the milking man queer or 

gay even if it is a female chore.   

In a sentence: A man should not milk a cow as it renders him as argr due to the ergi activity 

of a man milking a cow.  

Thus, taking the word out of its sentence and giving it a direct translation could be a mistake, 

if even a minor such, as it could render the usage of this grave insult misleading, depending 

on when and where it is used. The ergi-concept includes such grave insults that no word of 

today could render these insults faire, but they should, according to my research, be used in 

the terms of social outcasts. 
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Inledning 

 

Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken runt de fornisländska begreppen och 

denotationerna runt argr och ergi samt ge en alternativ tolkning av ordets innebörd.  

Frågorna som ska försöka besvaras i uppsatsen är: 

 Vad betyder ergi och argr? 

 Tillämpas det enkom på män, och om så är, varför? 

 Varför anses sejd utövat av män vara ergi? 

 Vad i sejd kan anses vara ergi? 

 Är ergi något som infördes med kristendomen? 

 Är ergi/ argr tillfälligt eller permanent? 

 Förändrades innebörden av ordet ergi på grund av kristendomens intåg? 

 Blir Tor och Loke argr i Trymskvädet där de klär ut sig till kvinnor för att hämta 

tillbaka Mjölner? 

 Gör Odens bruk av sejd honom till argr, och därmed queer? 

 Gör Heimdalls spåkonster honom till argr? 

 Förekom det ekivoka inslag under utövande av sejd? 

Dessa frågor kommer att besvaras genom studier av fornnordiska och fornisländska saga-

litteratur samt eddadikter, lagar, runstenar och med hjälp av modern forskning på området, 

vilka begränsas enligt nedan. 

Begränsningar 

Med hjälp av litterära källor som behandlar fornnordisk och fornisländsk saga-litteratur, 

religioner samt lagar, runstenar och modern forskning inom aktuellt område under aktuella 

århundraden sammanställs en undersökning som behandlar ovan ställda frågor. Detta 

begränsas till åren (ca) 700 – 1300 e.v.t och de områden som idag är Sverige, Norge, 

Danmark, Island och Grönland.  
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Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet är jämföranden i modern forskning mot de fornnordiska och fornisländska 

källorna och runstenarna samt egen forskning, egna och andras översättningar och slutsatser 

inom det aktuella området.  

Om språket i uppsatsen 

I arbetet har vissa transkriberingar från fornnordiska originaltexter använts. I dessa står 

således namnen i dess fornisländska originalform och stavning, exempelvis Óðinn istället för 

Oden. För att underlätta för läsaren används främst de fornöstnordiska namnen i detta arbete, 

exempelvis Oden, Frö och Fröja. På de ställen där fornisländska ord eller namn används i 

brödtexten står dessa kursiverade. 
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Förkortningar 

 

adj. – Adjektiv 

DOI. – A Concise Dictionary of Old Icelandic 

fisl. – Fornisländska 

fno. – Fornnordiska 

fvn. – Fornvästnordiska (Fornisländska och Fornnorska) 

isl. – isländska 

JFO. – J. Fritzners Ordbok 

lat. – latin  

LP. – Lexicon Poeticum 

no. – norska 

NION. – A New Introduction to Old Norse 

nsv. – nusvenska (den svenskan som talas idag) 

SAOB – Svenska Akademiens Ordbok  

SFO. – Stora Fula Ordboken 

subs. – substantiv 

v. – verb 
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Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som på något sätt berör detta arbete för att 

påvisa tidigare forskningsläge. 

 

Inom tidigare forskning argumenterar Solli i sin analys Queering the Cosmology of the 

Vikings: A Queer Analysis of the Cult of Odin and “Holy White Stones” (2008) för att ergi 

och omanlighet är synonyma, att ”unmanliness” översatt till fornnordiska2 blir ergi. Solli 

skriver bland annat: ”If a man practiced seid he could be accused of ergi, that is, a form of 

unmanliness with connotations of what we today, in the western cultural and historical 

context, term homosexuality.”3. Solli fortsätter sin analys med att hävda att shamanerna, det 

vill säga de män som utför sejden, ”were allowed into a female cosmology from which 

ordinary men were excluded. The shaman, dressing and acting as a woman, as a queer, 

situated himself in an ambiguous position which enlarged and strengthened his shamanistic 

abilities”4. Hon hävdar vidare att de shamaner som förvandlades till djur bara gjorde detta 

tillfälligt, men att det fanns schamaner som ”bytte kön”. Dessa gjorde möjligen detta för att 

kunna kombinera det med passiv homosexualitet för att öppet visa att de kunde gå över till 

den spirituella världen: ”In other words, the performativity of his femaleness was permanent, 

and in this way he strenghtened his position as the most powerful shaman of the tribe”5 och 

når med det till slutsatsen att en queer shaman var mer kraftfull än en som var straight6. Hon 

tar för diskussionen upp en annan tolkning av vad inom sejden som kan anses vara ergi, en 

teori presenterad av Dag Strömbäck år 1935 som grundar sig på att det handlar om kontroll – 

att kontroll var ett typiskt manligt beteende. En man som sejdar har inte längre kontrollen och 

är således argr under tiden som han sejdar7. Solli hävdar att det som ansågs vara queer inom 

utövandet av sejd hade en viss acceptansnivå inom det fornnordiska samhället då sejden var 

oerhört viktig för samhällets fortgång, och därmed måste Oden vara queer, annars kunde inte 

                                                 
2 Solli (2008:195)  

3 Solli (2008:195) 

4 Solli (2008:198)  

5 Solli (2008:199) 

6 Solli (2008:199) 

7 Solli (2008:199) 
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jordens fortsatta existens säkras8. Förutom queer så diskuterar hon ifall ergi har med sadistisk 

sexualmagi att göra: ”Modern sexological research has revealed the existence of a sexual 

practice among men of various sexual orientations that clearly can be characterized as queer, 

where hanging and going through a near suffocation experience simultaneous with the 

moment of orgasm, are central”9. Till detta lägger hon att det kanske var på detta sätt som en 

ny shaman valdes; de som överlevde detta blev de nya shamanerna, de som dog ansågs vandra 

i andra världar. Detta ska i synnerhet ha utförts var nionde år, varpå hon tolkar Adam av 

Bremens berättelser om blotet vid Uppsala som en förklaring till denna rit, och att 

människorna i träden inte alls är offer till gudarna, det är en uttagningsrit för nya shamaner10.  

Meulengracht-Sörensen hävdar i sin analys The Unmanly man – Concepts of sexual 

defamation in early Northern society (1983) att “The man who is argr is willing or inclined to 

play or interested in playing the female part in sexual relations”11. Med detta hävdar han att 

argr som tillämpas på män påvisar att dessa män är intresserade av passiv homosexualitet. 

Meulengracht-Sörensen förklarar även orden Stroðinn och sorðinn12, vilka han ger 

förklaringar som particip adjektiv från verben streða och serða där det första är en metates av 

det andra ordet och således uttrycker båda orden den manliga funktionen i en sexuell akt samt 

att de har en högst obscen effekt. Således är en man som är sorðinn eller stroðinn någon som 

blivit sexuellt utnyttjad av en annan man och att mannen under den tiden även är argr samt att 

själva den sexuella akten således är ergi. Meulengracht-Sörensen hävdar vidare att ergi har 

betydelser såsom ”perversity in sexual matters”, ”versed in witchcraft” och att män beter sig 

som kvinnor13. Meulengracht-Sörensen fortsätter sin analys med att berätta att: ”the words 

argr and sorðinn, together with their metathesised forms, are typical taboo words. They 

signify what a man must not be, since in that case he is no man”14.  

Steinsland skriver i boken Fornnordisk religion (2005) att ergi är den föraktade rollen i ett 

manligt homosexuellt förhållande15 och att argr/ragr beskriver den passiva rollen i den 

                                                 
8 Solli (2008:200) 

9 Solli (2008:199) 

10 Solli (2008:199f) 

11 Meulengracht-Sörensen (1983:18) 

12 Meulengracht-Sörensen (1983:17f) 

13 Meulengracht-Sörensen (1983:19) 

14 Meulengracht-Sörensen (1983:24) 

15 Steinsland (2005:358) 
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manliga homosexuella akten16 samt att ergi ”är det närmaste man kommer andra kulturers 

föreställningar om orenhet”17. Steinsland hävdar vidare att ”i motsats till de flesta andra 

kulturer är orenhetsfenomenet i fornnordisk tradition inte häftat vid kvinnor och kvinnors 

biologi, utan snarare till män”18.  

Jenny Jochens hävdar i sin forskning att:  

”One might venture, however, that the seiðr ceremony imitated heterosexual 

intercourse where the woman played her accustomed role of receiving, not 

the male member, but its substitute, the staff which was always the standard 

equipment of the human vǫlur in charge of magic. In the minds of the 

creators of the mythological text, seiðr may have included masturbatory 

orgasm by the performer, but eventually the only staff remained as a 

symbol.” (Jochens i Price 2002:217) 

Price skriver att sexuella förekomster inom sejd inte ska förvåna oss då sejd i grunden 

härstammar från Fröja som var ökänd även bland gudarna för lössläppthet och incestuösa 

förhållanden19.  

Folke Ström skriver i Nordisk Hedendom (1961) att de män som sysslade med sejd var 

”föremål för uttalat förakt”20 och att dessa betraktades som ”omanliga, perversa, behäftade 

med […] ’arghet’ vilket är ett av de mest nedsättande begrepp norrönt språkbruk förfogar 

över”21. Ström fortsätter med att berätta att han bakom uttrycket ergi i förhållande till sejden 

skymtar tanken att detta enkom var avsett för kvinnor, och att detta då av männen förutsatte 

en ”kvinnligt-sexuell disposition”22. Ström ligger också inom ett passivt homosexuellt spektra 

när han försöker definiera den manlige sejdaren: ”Det förefaller som om den manlige sejdaren 

skulle ha likställts med en passivt homosexuell individ. Det hör till saken att gammalnordisk 

åskådning gjorde viss skillnad på aktiv och passiv homosexualitet. Det var främst den som 

                                                 
16 Steinsland (2005:358) 

17 Steinsland (2005:358) 

18 Steinsland (2005:358f) 

19 Price (2002:220) 

20 Ström (1961:167) 

21 Ström (1961:167) 

22 Ström (1961:167) 
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spelade den kvinnliga partens roll i en homosexuell förbindelse, som var föremål för avsky 

och förakt”23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ström (1961:167) 
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Ergi? 

 

I följande avsnitt presenteras en förklaring till substantivet ergi och adjektivet argr samt en 

sammanställning av orden i olika former och med olika betydelser. Att detta arbetes 

huvudsakliga fokus ligger på ordet ergi är för att det denoterar aktiviteter. 

Till att börja med vill jag hävda att man bör akta sig för att tillämpa direkta översättningar av 

orden ergi och argr. Detta då det är närmast omöjligt på grund av att dessa ord är 

”mångfacetterade” och används bland annat som kraftuttryck för att denotera en olämplig 

aktivitet (ergi) eller hur en person som utför en olämplig aktivitet är (argr).  

Orden kan däremot förklaras.  

Ergi är den feminina substantivformen av adjektivet argr och det förekommer även som 

reflexivt verb (ergjast) och i 3 person singular blir det ergist. Då ergi är ett substantiv så 

betecknar det abstrakta och konkreta ting, tillexempel en aktivitet.  

Argr är ett adjektiv och betecknar således hur någon är eller ser ut.  

Dessa ord tillämpas i den litteratur som idag finns kvar oftast på män som gör något som 

anses vara typiskt kvinnligt, eller snarare, enkom avsett för kvinnor. Exempel på detta är att 

vara gravid24 eller att utföra vad som ansågs vara kvinnliga sysslor, exempelvis att mjölka 

kreatur och att tvätta kläder25.  

Ergi och argr är egentligen mer än förolämpningar, och oftast är det ergi som sticker ut. Detta 

ord är så oerhört kränkande mot både kvinnor och män att tidigare forskning hävdar26 att det 

inte finns något annat ord som kunde framkalla så aggressiva känslor och reaktioner.  

Däremot så kan en person, i alla fall män, undvika att hamna inom ergi-konceptet även om 

man gör eller beter sig på ett sådant sätt att man av samhället skulle uppfattas att vara, eller 

begå, något som ligger däri. Att anklaga en annan person för ergi/argr faller under begreppet 

níð (se avsnittet Níð) vilket kontrollerades genom lagar i de fornnordiska samhällena.  

För att försöka förklara vart de män som på ett eller annat sätt ansågs vara ergi ”placerades” 

av det fornnordiska samhället måste man föreställa sig ett slags socialt schema;  

                                                 
24 Se diskussionen om Loketrätan nedan 

25 Se Jochens (1998:121-125) 

26 Ström (1974:4) 
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På ena sidan av axelns origo står en sfär som representerar kvinnor och slavar samt de män 

som ansågs vara inom ergi-konceptet. Vid dess raka motsats återfinns den manliga sfären som 

representerar allt som anses vara manligt, det vill säga, männen (som inte kan placeras i sfären 

ovan) och typiskt manliga representanter, så som fysiskt krig.  

Här måste vi dock snarast ställa oss frågande till om en man som av samhället placerades i 

den kvinnliga sfären på grund av något han gjort är där permanent, eller om han är där 

tillfälligt. Detta diskuteras vid senare tillfällen i arbetet. 

Skulle man försöka stoppa in ordet argr i en mening, just för att påvisa att det inte innebär 

(nsv.) ”arg” skulle det eventuellt kunna bli följande: Maðrinn er eigi reiðr, hann er argr, 

vilket kan tolkas till ”Den mannen är inte ilsken/vred, han är argr”. 

Ergi har metatesen regi så som argr har metatesen ragr, dessa ges innebörder nedan;  

 

SFO:  

argr (fno) omanlig, pervers.”ver#pi at rata ok at argri konu, es haggvi i kross; må 

den bli till en rate och en pervers kvinna som hugger sönder (runstenen).” Uppg fr 

Palm (2004) Jfr ergi  

arg även arrig el arrot, arig el arot (dial) enl OSD ”i utvidgad anv. brunstig om 

får och katt (Vrm), om rentjur (Nb)”.  

arghet även argskapr (fno) ett lika ålderdomligt som grovt skällsord. Under tidig 

medeltid syftade ord som arga och ergir* förmodligen på den man i ett 

homosexuellt förhållande som spelar kvinnans roll. Harison/Svensson (2007) 

berättar att ”enligt langobardisk lag från år 643 var det förbjudet, vid vite av tolv 

guldmynt eller tvekamp, att ärekränka någon genom att kalla honom arga (vilket 

vi kan översätta som en kombination av nedsättande termer i stil med ’bögdjävel’ 

och ’fegis’.)” Och hos Benneth (1994) heter det: ”Jag runradens mästare (?) dolde 

här mäktiga runors hemlighet. Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt 

plågas av arghet. Svekfull död skall träffa honom. På stenens baksida står: Jag spår 

ofärd.” (Björketorpsstenen i Blekinge från 700-talet) Swedberg/Holm (1720-

t/2009) har arghet bl a i bet ondska. Jfr argr o ergi.  

ergi (fvn) eg arghet*, enl Ström 1967). ett av de mest nedsättande begrepp norrönt 

språkbruk förfogar över.. Otuktig lust, perversion, omanlighet. Om den man som 

spelar den kvinnliga rollen i ett homosexuellt förhållande. Den feminina formen av 

ergi stod för en sexuellt lössläppt och karlgalen kvinna. ’Detta begrepp [ergi] 
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antyder att Oden inte var en riktig karl, att han var feg, moralisk oduglig och tog 

kvinnans plats i sexuella sammanhang.’ (Harrison/ Svensson 2007) Jfr argr.  

 

JFO (nedan redigerat för att spara plats, se respektive uppslagsord för fullängd) 

arghola, f. løsagtig Kvinde. 

argr, adj. (jvf ergi, ergjast) = ragr.  

1) umandig, uvirksom, = blauðr [jmfr nsv blödig] 1 

2) af Hunkjøn, = blauðr 2 jvf argaskattr.  

3) som giver sig af med Trolddom  

4) beher- sket af ustyrlig og hensynsløs Vellyst  

5) arg, arrig, ond, slem, skadelig  

argskapr, m. hvad der ikke sømmer sig for en Mand. jvf ragskapr. 

ergi, f.  

1) utugtig Frækhed, ustyrlig Be- gjæring efter Kjønsdriftens Tilfreds- 

stillelse, = ástarœði ( Bær. 1053). Bær. 1055. 11029; Skírn. 36; Barl. 1389; 

Mag. 1721 (jvf 1514 fgg, Mag.* 56); Pamfil. 14028; sótti mik nú svá mikil ergi, 

at ek þóttumst eigi mega mannlaus vera Fld. III, 39021.  

2) Djævelskab hvorved Mennesket fornægter eller van- ærer sin egen Natur. 

Sammenholder man ergi med argr og ergjast, synes den oprin- delige 

Betydning at have været = lat. inertia, hvortil den under Nr. 1 anførte synes 

forholde sig som argr 2 til argr 1, blauðr 2 til blauðr 1, ragr 2 til ragr 1, jvf 

Forholdet mellem regi, regiligr og ragr.  

ergjast, v. r. (gð) blive forsagt, umandig, tabe sin karlmennska 

ragr, adj.  

1) frygtsom [skygg], frygtagtig [rädd], mod- løs, ræd [skrämd], = argr 1, 

blauðr 1  

2) kvindagtig, tilbøielig eller villig til at lade sig mis- bruge til Sodomiteri 

(lat. muliebria pati), lat. mollis, þathicus, = argr 2, blauðr 2 (jvf rassragr);  

3) ond, = íllr 2 og 3;  

ragskapr, m.  

1) Kujoneri, Mangel paa Mandemod [avsaknad av mannamod] = 

ragmennska, greyskapr 

2) = ergi 1, regi 

ragmennska, f. Frygtagtighed, Modløshed, = ragskapr 1 

ragmæli, n. Tiltale eller Omtale, hvori nogen beskyldes for ragmennska 
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rassragr, adj. tilbøielig til at lade sit Le- geme misbruge til Sodomiteri 

regi, f. = ergi, ragskapr (jvf argr, ragr) 

regiligr, adj. utugtig, vellystig, lat. Mollis 

regimaðr, m. Kujon [ynkrygg] 

Som vi kan se i uppställningen ovan så används ergi/argr oftast inom de sexuellt 

förolämpande områdena, vilket det även gör i dagens isländska27. Orden tillämpas även för att 

påvisa att en man har förkvinnligat sig själv, men argr kan även riktas mot en kvinna28 genom 

ord som arghola (se ovan) och kan således ej enbart ges översättningen omanlig vilket 

tidigare forskning har haft en tendens att göra.     

Folke Ström hävdar att man måste se viss skillnad mellan orden argr och dess metates ragr, 

då ragr tycks föredras inom samband med och runt avvikande sexualitet, exempelvis det ovan 

beskrivna ordet rassragr29. Rassragr kan lättast översättas till ”en man som låtit sig utnyttjas 

som kvinna genom analen”30 där ragr (metates till argr) betecknar tillståndet som mannen 

som låter sig utnyttjas befinner sig i och rass betyder analöppning. Detta är ipso facto ergi, då 

mannen som låter sig utnyttjas gör något som betraktas som avvikande, omanligt och 

skamligt. Att vara den aktive i ett homosexuellt samlag, eller att våldta en besegrad fiende 

analt, renderade inte den aktive till argr enligt den skandinaviska järnålderns tankesätt då 

denne förnedrade den passiva (den slagne) genom detta agerande.  

 

 

 

 

                                                 
27 Bo Almqvist skriver i Norrön Niddiktning 1 (1965:200) följande: 

”Som ovan framgått, är ergi-begreppet mångfasetterat redan i fornspråket, och det ställer sig i nyisländskan i de 

enskilda tillfällena ofta än svårare att fixera den exakta betydelsenyansen hos ord som ragur, argur, grey, 

bleyða, bleyðast o.dyl. […] Om man än måhända med viss rätt kan hävda, att de ”värsta” betydelserna ej är lika 

framträdande som i fornspråket, torde det dock stå klart, att orden fortfarande användes om fega stackare, 

föraktliga, omanliga personer och perversa individer.” 

28 Se avsnitt d. i kapitlet ”Avvikande sexualitet” i detta arbete. 

29 Ström (1974:6) 

30 Holm (2013:16) 
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Eddadikter 

 

 

Eddadikterna som här nedan presenteras och översätts är ur den poetiska Eddan, samtliga med 

okända originalförfattare. Den poetiska Eddan är en samling av nordiska kväden och verser 

med mytologiska och gudomliga motiv. Dessa dikter anses huvudsakligen vara tillkomna på 

Island och i Norge under åren 800 – 1000 e.v.t. Innan de skrevs ned i den form vi har den 

idag, i Codex Regius31, hade de en lång berättartradition bakom sig, således kan man inte med 

en exakthet säga när och var de först uppstod. De tre eddadikterna som nedan presenteras har 

jag valt ut till detta arbete då de behandlar ergi-konceptet inom det fornnordiska pantheon.  

I slutet av detta arbete återfinns Bilaga I: Ergi och Argr i Eddadikterna, vilket är en 

sammanställning av de olika tolkningar av orden som jag stött på under detta arbetes gång. 

 

a. Trymskvädet 

Trymskvädet handlar om Tor och Lokes resa till Jotunheim för att ta tillbaka Tors hammare 

Mjölner som Trym stulit. För att lämna tillbaka Mjölner kräver Trym att Fröja blir hans 

hustru, men gudarna kom på en bättre lösning: 

(Stanza 15) 

Þá kvað þat Hęimdallr,  Then Heimdall spoke, 

hvítastr ása   most sparkling of gods: 

vissi vęl fram   he saw far ahead, 

sem vanir aðrir:  like the other Vanir. 

bindum Þór þá   ’Let us put Thor 

bruðar líni,   in the bridal veil, 

hafi hann hit mikla  let him wear the great 

męn Brísinga.   Brísings’ neck-ring.’ 

(16) Látum und hánum  ’Let us have keys jangling 

hrynka lukla   beneath him, 

ok kvenváðir   and women’s clothes 

of kné falla,   falling round his knees,  

ęn á brjósti   and broad gem stones 

                                                 
31 Codex Regius (lat.) Den kungliga boken. En medeltida isländsk handskrift daterad till slutet på 1200-talet, av okända 

författare. Codex Regius är den huvudsakliga källan till den kunskap vi idag har om den fornnordiska mytologin. 



C-uppsats: Martin Ljunggren   SIDA 21 

 

bręiða stęina32   sitting on his chest,  

ok hagliga33   let us top out 

of hǫfuð typpum   his head with style 

(17) Þá kvað þat Þórr  Then Thor spoke  

þrúðugr áss:   the strapping god: 

mik munu æsir   ’The gods will 

argan kalla,   call me a cock-craver, 

ef bindask lætk   if I let myself be put  

brúðar líni   in a bridal veil.’ 

(De Gamle Eddadigte, 1932:116f) (The Elder Edda, 2013: Thrymskvida) 

Trots att Tor är den huvudsakliga representanten för manlighet i det fornnordiska pantheon34 

så kan han klä sig till kvinna, vilket renderar honom argr35, detta  på grund av att Tor aldrig 

ville föreställa en kvinna frivilligt. Dessutom berättar Trymskvädet att Tor utklädd till brud 

ensam åt upp en oxe och åtta laxar och drack tre ämbor mjöd och berättelsen slutar med att 

Tor slår ihjäl Trym och hans hejdukar – typiska manliga beteenden.  

Loke stoppar däremot in sig själv i ergi-konceptet enligt följande stanza i Trymskvädet:  

  

(21) Þá kvað þat Loki  (20) Then Loki spoke, 

 Laufȩyjar sonr:   the son of Laufey: 

 mun ek ok með Þér  ’I shall come too,  

 ambótt vesa,   to be your maid, 

 vit skulum aka tvær  we two must drive 

 í Jǫtunhȩima   to Giants’ Domain.’ 

(De Gamle Eddadigte, 1932:116f) (The Elder Edda, 2013: Thrymskvida) 

 

                                                 
32 bręiða stęina kan betyda ”De breda ädelstenarna” och därmed åsyfta Brísinga, men även betyda enkom ”breda 

stenar”. 

33 ok hagliga kan tolkas på olika sätt då det översätts till ”och händigt”, vilket kan betyda att de skyler Tors bröst 

på ett skickligt sätt, och tillsammans med bręiða stęina då anspela på det stora halssmycket Brísinga, men även 

åsyfta brudslöjan i stanza 17 vilket då ger rad sju och åtta i stanza 16 betydelsen ”och skickligt ska vi täcka hans 

huvud”. Tittar man på Brates översättning av samma stanza står ”och på bröstet breda stenar” (Eddan 2004:101) 

vilket antagligen inte bör tolkas som Brísinga-smycket, utan vanliga stenar.  

34 enligt Anette Lassen i Barnes & Clunies Ross (2000:227) 

35 enligt Anette Lassen i Barnes & Clunies Ross (2000:226) 
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Skillnaden mellan dessa texter i Trymskvädet är att i stanza 15 är det Heimdalls förutsägelse 

som förtäljer att om de klär ut Tor till brud och hävdar att det är Fröja så kommer de att lyckas. 

Tor vämjas över detta, han är rädd att bli kallad för argr då han under tiden för återerövrandet 

av Mjölner klär ut sig till kvinna. Loke erbjuder sig däremot att bli en kvinnlig betjänt åt Tor, 

vilket renderar Loke till argr de facto då Loke underkastar sig Tor genom att agera som en 

kvinnlig betjänt åt honom – frivilligt. I Trymskvädet 17 kan ordet argan mycket väl översättas 

till omanlig, men även feg, bög och kvinna etc. Praktiskt taget alla förolämpningar som passar 

in i en mening där en man som klär sig i kvinnokläder är rädd för att bli kallad för något. Tor 

kan likaväl vara rädd för att bli kallad att han inte längre passar in i samhället om han 

förkvinnligar sig själv genom att bära kvinnokläder.     

 

b. Loketrätan 

Andra exempel på hur de fornnordiska gudarna framstår i förhållande till ergi-konceptet finns 

i Loketrätan, i vilken gudarna håller ett ölgille och Loke delar med sig av sina innersta känslor 

om sina medgudar. Här är tre stanzas i urval: 

 

Óðinn kvad:   ODIN SAID: 

(23) Vęizt, ef gafk  ’I tell you, if I’ve granted, 

þęims gefa né skyldak,  to weaker warriors, a win:  

hinum slævurum sigr,  you spent eight winters under the earth, 

átta vetr36   as a milking-cow and a matron, 

vast þú fyr jǫrð neðan  and there you bore babies; 

kýr mólkandi ok kona.  that signals to me a cock-craver.’ 

ok hefr þú þar bǫrn of borit                    

ok hugðak þat args37 aðal38.                    

                                                 
36 átta vetr kan även översättas till ”Du ägde åren”, enl. NION (uppslagsord: áttr2 , vetr), men ”åtta vintrar” är 

den vanligaste tolkningen. 

37 Args är här genitiv av ett substantiverat adjektiv, det vill säga argr har substantiverats. 

38 Brate översätter ok hugðak þat args aðal i Loketrätan till ”det för skamlig omanlighet skattas” (Eddan 

2004:88) emedan Orchard väljer att översätta detta till ” that signals to me a cock-craver”, se ovan. En ordagrann 

översättning av ok hugðak þat args aðal bör enligt mig själv lyda ”Och det anser jag är av args natur” där ordet 

”natur” har betydelsen ”sätt” eller ”agerande”. Jag väljer att låta args stå oöversatt då det används som ett 

kraftord, något som ger tyngd åt substantivet aðal, vilket då ger meningen innebörden att agerandet som både 

Loke och Oden gjorde ansågs vara ytterst olämpligt.  
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(24) Ęn þik síða   LOKI SAID 

kǫðu Sámsęyju í,  ’It’s said you played the witch on Sámsey39 

ok drapt á vett sem vǫlur40,  beat the drum like a lady-prophet; 

vitka líki   in the guise of a wizard you  

fórt verþjóð yfir41,  wandered the world: 

ok hugðak þat args aðal.                       that signals to me a cock-craver.  

Njǫrðr kvad:   NJÖRD SAID 

(33) Þat ‘s válítit,  ‘It matters little, if a wife takes a lover 

þótt sér varðir fái  instead of or as well as her man; 

vers hós eða hvárs,  but strange that a cock-craving god 

hit ‘s under es ǫss ragr  can come here when he has born 

es hér inn of kominn  babies himself’. 

ok hefr sá bǫrn of borit    

(De Gamle Eddadigte, 1932:105, 107) (The Elder Edda, 2013, Lokasenna) 

Just dessa tre stanzas är intressanta, dels för att i stanza 23 hävdar Oden att Loke mjölkat en 

ko, men även varit en fru eller kvinna, och varit i grossess - antagligen i kvinnoform. I stanza 

24 hävdar Loke att Oden öppet bland människor utövat trolldom likt Vǫlur. Loke blir i stanza 

33 beskylld av Njord för att vara omanlig42, eller en ”cock-craver”43 just för att han har varit 

gravid. Värt att notera är att enligt De gamle Eddadigte används ordet ragr som kraftuttrycket 

för att rendera att Loke varit gravid som olämpligt, emedan det åt Oden valdes argr för att 

denotera allt Loke gjort som olämpligt. Precis som i Trymskvädet passar ”omanlig” och 

”omanligt” in på alla ställen även här. Så även feg, usel – och avvikande.  

 

                                                 
39 Sámsęyju – antagligen Samsø, nuv. Danmark, men delar man upp orden i Sám och ęyju så skulle en 

översättning av rad två i stanza 24 lyda ”skrikandes högt på ön har vi sett dig” vilket även det kan åsyfta en sejd. 

40 Vǫlur är pluralformen av Vǫlva. 

41 fórt verþjóð yfir- tolkas nästan alltid till ”vandrade omkring i världen” el dyl, se engelsk översättning ovan 

samt Eddan (2004:89), men en ordagrann översättning lyder ”färdades människorna [alt människoflock, se JFO 

verþjóð] ovanför [alt över, se JFO yfir: 1 ovenover 2 henover noget i dets hele udstræknin 3 henover noget saa 

at man kommer hinsides deraf  

4 udover, forbi noget etc]. Just detta tar även Strömbäck upp i Sejd (2000:26), där även han tolkar det till att 

Oden snarare färdas genom luften över människorna, än bland dem. 

42 Se Eddan (2004:90) 

43 Se The Elder Edda (2013: Lok 33) 
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c. Sången om Skirner 

I Sången om Skirner återfinns ordet ergi i stanza 36: 

36. Þurs44 rístk þér  ’”Ogre” I carve for you,  

ok þría stafi,   and three other runes: 

ęrgi45 ok œði ok óþola,  ”cock-craving” and ”frenzy” and ”impatience”; 

svá ek þat af ríst  I can cut away  

sam ek þat á ręist,  what I cut in, 

ef gervask þarfar þess  should any reason arise.’  

(De Gamle Eddadigte, 1932:79f) (The Elder Edda, 2013: För Skírnis) 

Dessa otrevligheter som här oreras framförs av Skirner till jättinnan Gerd. Skirner är ute på ett 

uppdrag av Frö som efter att ha suttit på Odens tron Hliðskjálf och sett ut över allt i alla 

världarna fått syn på Gerd i Jotunheim, och blivit blixtförälskad. Skirner börjar i sången med 

att ge Gerd gåvor, men när det inte fungerar går han över till grova verbala förolämpningar 

och direkta hot, varpå Gerd ger med sig.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Þurs - (fisl.) översätts lättast till jätte (fno. jǫtunn) eller monster. I dagens isl. ”dumhuvud”; Hann er mesti 

Þurs – han är ett dumhuvud.  

45 Anledningen till att ergi i eddadikten Sången om Skirner skrivs med en ogonek: ę framgår i förordet till De 

Gamle Eddadigte, sid 7 (VII): […] betegnelsen med ę , e findes o. 54 gange. Heraf må man kunne slutte, at til 

grund ligger et ældre hds. [handskrift], hvor man overhovedet skælnede mellem de to lyd i skrift ligesom i 

udtalen, og att ę-skrivningen beror på den ved og efter 1250 indtrådte sammenfald av lydene.  Det har alltså 

ingen direkt betydelse för ordets innebörd huruvida det står med en ogonek eller ej, det har bara med 

dokumentets ålder att göra.  

Att tolka av Jónssons egen kommentar till ordet ęrgi på sidan 80 i De gamle Eddadigte så är ordet sexuellt: 

”ęrgi: sensuel frækhed, brynde.”. Jónssons kommentar ligger alltså inom ett sexuellt spektra, men fortfarande 

ganska långt ifrån dagens tolkning. Det ska även poängteras att det är en man som hotar en kvinna med en ergi-

runa i Sången om Skirner. 
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Som avslutning på denna del vill jag poängtera att Orchard väljer att översätta ergi i Sången 

om Skirner till ”cock-craving”46 även när det riktas mot en kvinna, precis samma ord som han 

valde i både Trymskvädet och Loketrätan. Brate väljer att översätta ergi till ”otukt” i Sången 

om Skirner47 emedan han valde ordet ”omanlig” till argan i Trymskvädet48, ”omanlighet” till 

args i Loketrätan stanza 23 och 24, samt ”omanlig” till ragr i Loketrätan stanza 33. Här kan 

inte argr i sin substantivform ergi med lätthet översättas till ”omanligt”, dels för att det riktas 

mot en kvinna, men även för att det är en förbannelseruna.  

Även om Skirner här, med hänvisning till de övriga runorna han hotar Gerd med, befinner sig 

inom ett sexuellt spektra så blir det svårt att få till en bra översättning. Snarare så borde man 

här försöka se ergi som en aktivitet som renderar Gerd som promiskuös, arghola, och därmed 

socialt avvikande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Det är intressant att Orchard väljer en så direkt tolkning som ”cock-craver” till både ergi och argr, då det hos 

män påvisar homosexualitet och hos kvinnor ett sexuellt begär. 

47 Eddan (2004:68) 

48 Eddan (2004:101) 
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Sagor och tåtar 

 

I detta avsnitt presenteras sagor som på ett eller annat sätt ligger inom ergi-konceptet. Den 

första, Fostbrödrasagan, är en av Islänningasagorna och utspelar sig strax efter år 1000 på 

Island, dock skrevs den ned först i början på 1200-talet. Den andra sagan, Hravnkel Frögodes 

saga utspelar sig även den på Island, på 900-talet. Även denna skrevs ned någon gång på 

1200-talet. Den tredje sagan som presenteras är Ynglingasagan. Denna saga är den inledande i 

Snorri Sturlusons Heimskringla och skrevs ned under 1200-talets första hälft. Den fjärde 

sagan är Erik Rödes saga. Man antar att även denna saga skrevs ned på 1200-talet, men 

utspelade sig under slutet av 900-talet.  

Sist i detta avsnitt behandlas Völsetåten, vilket är en berättelse som handlar om en eventuell 

kult runt en hästpenis. Tåten finns insprängd i en längre saga som återfinns i Flatöboken, en 

isländsk skrift från 1300-talet.  

 

a. Fostbrödrasagan 

I Fostbrödrasagan49 som bland annat återfinns50 i Hauksbók berättas om ett slagsmål med 

dödlig utgång, och just en del av sagan är för uppsatsen intressant:  

Þormóðr börjar slåss med Falgeirr, en av fyra bröder. Þormóðr håller på att förlora när de 

båda tappar sina vapen och faller ner i sjön där slagsmålet fortsätter, varpå Þormóðr håller på 

att förlora medvetandet på grund av de stora sår han åsamkats. Då Þormóðr ännu inte var 

ämnad att dö, lossnade bältet som höll Falgeirrs knäbyxor på plats varpå Þormóðr drar ner 

Falgeirrs byxor. Falgeirr får svårt att simma, börjar sjunka och sväljer stora mängder vatten, 

detta enligt Meulengracht-Sörensen51 (här i egen översättning från Meulengracht-Sörensen 

som skrivit på engelska).  

Sedan utspelar sig detta drama: 

”Then his buttocks and shoulders rose up, and as he dies his face rose. His mouth and eyes 

were open, and the expression of the face was just about that of a person grinning at 

                                                 
49 (fisl.) Fostbræðra saga 

50 I Hauksbók återfinns bara den senare delen av Fostbrödrasagan. Sagan återfinns i sin helhet i Flatöboken. 

51 Meulengracht-Sörensen (1983:71) 
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something”52, 53, 54   

Detta stycke ur Fostbrödrasagan är intressant då det påvisar att mannen som här dog, 

Falgeirr, blir hånad som argr på grund av att han efter sin död visade sin anal, om än 

ofrivilligt. 

 

b. Hravnkel Frögodes saga 

I Hravnkel Frögodes saga55 används en ordspråksform av ordet ergi; ergist: 

Konan tók til orða, er hon kom inn: "Satt er flest þat, er fornkveðit er, at svá ergist 

hverr sem eldist. Verðr sú lítil virðing, sem snemma leggst á, ef maðr lætr síðan 

sjálfr af með ósóma ok hefir eigi traust til at reka þess réttar nökkurt sinni, ok eru 

slík mikil undr um þann mann, sem hraustr hefir verit. 

(Jónsson G. , Hrafnkels saga Freysgoða, 2013: kapitel 17) 

The woman started speaking as she came in: ’It’s true what they said in the old 

days that ”the older you get, the wetter you become”. The respect a man receives 

early in life isn’t much if he later loses it through dishonour and hasn’t got the self-

confidence to go off and rescue his rights. And it’s a particularly big surprise in 

those men who have been made out to be courageous. 

(Gunnell i Thorsson (red.), The Saga of Hrafnkel Frey’s Godi, 2001: kapitel 14) 

                                                 
52 Meulengracht-Sörensen (1983:71f) 

53 Meulengracht-Sörensen diskuterar just huruvida Falgeirrs ofrivilliga blottning av sitt anus är ergi eller ej i The 

Unmanly Man: ”Falgeirr is mocked because at the very instant of death he offered himself as a woman, and for 

this reason he died shamefully.” Meulengracht-Sörensen hävdar vidare, på samma sida, att det är av just sådana 

anledningar som folk lyssnade till, eller läste, berättelsen under medeltiden. Ergi förekommer i detta stycke 

genom de anala antydningarna som uppstår i och med att Falgeirr blottade sin anal, se Meulengracht-Sörensen 

(1983:73). 

54 Stycket från Hauksbók som Meulengracht-Sörensen här jobbar med lyder:  

”Skopta ek enn þa er vppi ¶ vndarligs a svnd- ¶ hrokr do heimskr vid klęki ¶ hans razaklof gandi; ¶ alla leit ek a 

ulli ¶ eggvedvrs hvgar gloGVm ¶ setti gauR ok glott. ¶ gudfion við mer sionir.  

Här ska man enligt Meulengracth Sörensen fokusera på adverben, och sätta dem tillsammans, vilket då skapar 

följande: ”Skopta ek enn, þá er uppi undarligt á sundi hans razaklof ganði. Hrókr dó heimskr við klæki”. Här har 

vi då konstruerat en huvudmening med en sats + en annan huvudmening, vilket Meulengracht-Sörensen 

översätter till ”I was moving constantly (back and forth), when his arse gaped strangely above the water. The 

stupid fellow died ignominiously.”, se The Unamnly man (1983:73) 

55 (fisl.) Hrafnkels saga Freysgoða 
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Kvinnan som yttrar ergist56 menar alltså enligt tidigare forskning att Hravnkel har blivit 

omanlig med innebörden att han inte är lika karsk som när han var ung. Problemet här uppstår 

i och med att ordet ergi inte är ämnat för ett kön, att det kan tillämpas på både män och 

kvinnor57. Således kan man inte utgå ifrån att kvinnan som orerade ordspråket ska ha menat 

att han blivit omanlig58, för hur ter sig en kvinna på ett omanligt sätt? Här kanske man ska 

försöka se ordstävet som att den orerande kvinnan påtalar att Hravnkel beter sig på ett 

avvikande sätt, även om omanligt passar in bra i sagan.   

 

c. Ynglingasagan 

I Heimskringla återfinns Ynglingasagan, och vi ska i detta stycke koncentrera oss på ett 

stycke ur kapitel 7. Där återfinns ett av få ställen där jag stött på ordet ergi i dess 

substantivgrundform:  

En þessi fjǫlkyngi59, ef framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi þótti karlmǫnnum skammlaust 

við at fara, ok var gyðjunum kend sú íþrótt60.  

Till detta lilla stycke text har jag presenterat åtta olika översättningar och tolkningar i Bilaga 

II som återfinns i slutet av detta arbete, men för enkelhetens skulle återger jag här Thomas A. 

DuBois översättning61: 

“But in practicing this magic [fjölkynngi], such shame and abomination [ergi] occurred that it 

seemed unseemly for men to deal in it and thus the art was taught to priestesses”62. 

De olika översättningarna presenterade i Bilaga II visar att det inte råder någon konsensus 

runt en översättning på grund av att graden av aktivitet är flytande. Det är svårt att nå en exakt 

slutsats i huruvida Snorri Sturluson menade själva det aktiva utövandet (en prästerlig roll) 

                                                 
56 Carol J Clover diskuterar problematiken runt ordspråket i Regardless of Sex (se Clover 1993:384ff). 

57 Se Sången om Skirner ovan 

58 Tidigare forskning har en tendens att tolka ergi till ”omanligt”  

59 Att fjǫlkyngi i Ynglingasaga 7 relateras till seiðr är för att Snorri i Ynglingasaga 7 skriver ”Óðinn kunni þá 

íþrótt, svá at mestr máttr fylgði, ok framði sjálfr, er seiðr heitir” Oden kände till denna konst, så [även] att 

mäktigaste av styrkor kom med den, och utövade den själv, seiðr är dess namn. (Egen översättning). 

60 Snorri (1911:8) 

61 Det finns inget skäl till att jag väljer DuBois översättning framför någon annans. Jag står inte mer bakom 

DuBois tolkning än någon annans. 

62 DuBois (1999:136) 
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eller en deltagande roll (åskådare/medverkare). Anldningen till att detta stycke ur 

Ynglingasaga får vara med är för att det berättar en hel del om någon form av utövan inom de 

fornnordiska religionerna.  

Stycket i Ynglingasaga berättar att utövandet av magi [fjǫlkyngi] går hand i hand med ergi 

och att det av den anledningen lärs ut till kvinnor. Det Ynglingasagan däremot inte berättar är 

vad det är som är ergi och varför det är mer passande för kvinnor. Här kan man tolka in att 

det rör allt från ekivoka inslag till samlag och homosexualitet, allt från klädnad, sång och 

rörelser till något som vi idag kanske inte ens kan förklara63. Vi vet inte ens med säkerhet om 

denna syn på fjǫlkyngi var något som de som levde under den förkristna tiden också ansåg, 

eller om det är något som tillämpats av kristendomen i ett försök att begränsa någon form av 

utövan. Tittar vi åt ett sådant håll måste vi börja spekulera i huruvida sejd var en utövan, den 

enda utövan, eller inte hade något alls med utövan av de fornnordiska religionerna att göra 

utan var något fristående, ”en annan grej” så att säga. Det är även svårt att nå en förståelse 

över vilka män som Snorri menar då han använder ordet karlmǫnnum64: 

Karl | mǫnnum (fvn.) – man | folket : Hollander översätter detta till ”de manliga männen”, 

möjligen ”karlakarlarna”65 och DuBois översätter det till ”männen”, ”manfolket”66. Snorri kan 

med detta såklart mena allt manfolk, men han kan även mena Karlarna, det vill säga de fria 

männen67 och med detta mena att de fria männen (odalmännen och kanske även krigarna och 

de mer högvälborna) bör undvika fjǫlkyngi och därmed sejden på grund av ergi, men för 

slavarna och kvinnorna var det fritt fram.  

 

d. Erik Rödes saga 

Tittar vi på Erik Rödes saga68, kapitel 4, så hittar vi en berättelse om sejd vari männen är 

frånvarande från själva utförandet, möjligen är de åskådare. Följande utspelar sig på bonden 

Þorkells gård Heriólfsnes som låg på Grönlands sydspets. 

I sagan är det Þorbiǫrg som är den magikunniga och hon deltar på fester under den 

                                                 
63 Detta diskuteras mer ingående i kommande kapitel Ergi inom magin. 

64 Karlmǫnnum är dativ pluralis obestämd form av karlmaðr – vilket oftast tolkas till ”man”, det vill säga, en 

människa av hankön.   

65 Hollander (2009) Ynglingasaga chapter 7 stycke 3. 

66 DuBois (1999:136) 

67 Se NE.se Karl. http://www.ne.se/lang/karl/221916, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-22. 

68 (fisl.) Eirik saga Rauða 
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grönländska vintern där hon är inbjuden av de som är nyfikna på sin framtid eller vill veta om 

skörden kommer att vara god. Þorbiǫrg får för ändamålet avsedd mat; diverse djurs hjärtan, 

och i berättelsen förklaras hennes klädsel utförligt69. 

Efter att ha stannat i en dag och en natt börjar Þorbiǫrg med det hon kom dit för, men, för att 

kunna utöva sejden på rätt sätt behöver hon en kör av kvinnor, och åt minstone en assistent 

som kan en magisk sång eller besvärjelse – varðlokkur. I denna saga utförs det, om än 

motvilligt70, av Guðríðr - en kristen kvinna som lärde sig en varðlokkur av sin fostermor på 

Island. Sedan förklaras själva akten, där Þorbiǫrg sitter på en upphöjd plattform i mitten av 

salen: 

The women now formed a circle round the platform on which Þorbiǫrg was 

seated. Guðríðr recited the chant so beautifully and well that no one who was 

present could say he had heard a chant recited by a lovelier voice. The seeress 

thanked her for the chant, adding that many spirits had been drawn there now 

who thought it lovely to lend ear, the chant had been so admirably delivered-

spirits ”who before wished to keep their distance from us and give us not 

hearing. And now many things are apparent to me which earlier were hidden 

from me as from many others. …” After this men approached the prophetess 

and inquired, each of them, about what they were most concerned to know. 

                                                 
69 “She was wearing a blue cloak with straps which was set with stones right down to the hem; she had glass 

beads about her neck, and on her head a black lambskin hood lined inside with white catskin. She had a staff in 

her hand, with a knob on it; it was ornamented with brass and set around with stones just below the knob. Round 

her middle she wore a belt of touchwood, and on it was a big skin pouch in which she kept those charms of hers 

which she needed for her magic. On her feet she had hairy calf-skin shoes with long thongs, and on the thong-

ends bog knobs of lateen. She had on her hands catskin gloves which were white inside and hairy.” (DuBois 

1999:124) 

Steinsland (2007:349f) hävdar att beskrivningen av hur Þorbiǫrg är klädd förvisso är unik, men frågan ligger i 

hur trovärdig den är, då inga arkeologiska fynd bekräftar den, men det är inte heller otroligt att personer som 

hade en sådan speciell status som Þorbiǫrg inte skulle utmärka sig genom sina kläder. Det som styrker äktheten i 

denna berättelse är delvis Þorbiǫrgs klädsel – kattskinnsvantarna. De kan vara en koppling till Fröja genom 

hennes koppling till katter men även att Þorbiǫrg får sitta på en dyna stoppad med hönsfjädrar och får äta 

djurhjärtan. Detta kan vara en symbolik då fåglar var en av schamanens hjälpandar, men fåglar står även för den 

kosmiska himmelsresan. Att äta djurhjärtan ansågs ge djurets krafter och kunskaper, vilket även sker i 

berättelsen om Sigurd Fafnesbane, där Sigurd av misstag dricker Fafnes blod och därmed lär sig fåglarnas språk. 

När Sigurd sedan förtär Fafnes hjärta lär han sig att spå.   

70 se Steinsland (2007:348) 
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She was free with her information and little indeed of what she said failed to 

come about. (DuBois 1999:125) 

I denna sagas berättelse om utövan av sejd nämns en plattform, en sång och speciella roller, 

främst för de trettio kvinnliga aspiranterna. Dessutom är Þorbiǫrg bara en tillfällig gäst; hon 

lämnar platsen dagen efter då ett nytt sändebud kommer och hämtar henne till en annan gård. 

Det som inte nämns är huruvida sejden är ekivok eller ej. Inte något kan ge en minsta glimt 

om huruvida det förekommer någon aktivitet som kan anses vara ergi. Detta kan vara 1) Helt 

sant – det kanske inte förekom något sexuellt under denna typ av sejd, eller 2) Medvetet 

borttaget, cencurerat, av den som skrev ned sagan71. Märkligt är också att Guðríðrs fader, 

Torbjörn inte själv ville vara närvarande medan detta skedde. 

Att Torbjörn valde att avvika, likt Starkad gjorde enligt Saxo Grammaticus72, kan vara ett 

tecken på att något ekivokt ägde rum men att detta censurerats av författaren. Det står förvisso 

i sagan att: Þá var sent eftir Þorbirni, því at hann vildi eigi heima vera, meðan slík 

hindrvitni73 var framið. ”Torbjörn sändes efter, då han inte ville vara hemma medan sådant 

övernaturligt framfördes” (Egen översättning). Detta behöver inte betyda att Torbjörn var 

kristen eller av de forna religionerna, men då sagan utspelar sig i slutet av 900-talet så var det 

antagligen inte kontroversiellt att vara okristen. Det framgår inte i sagan varför han valde att 

inte närvara, att det beror på att hindrvitni var framið är antagligen bara en topos av 

författaren. Hans frånvaro kan lika gärna ha varit ett ointresse för själva aktiviteten, eller för 

att det var hans dotter som framförde sången. Dag Strömbäck hävdar dock att Torbjörn 

skildras som ”en så övertygad kristen, att han ej kan vara med vid spåkvinnan Þorbiǫrgs 

besök på Heriólfsnes”74. Strömbäck hävdar också att Guðríðr har fått den rollen hon har då 

hon är ”de isländska biskoparnas stammoder par préférance”75 och att genom hela sagan går 

en röd tråd som vill förhärliga henne och hennes släkt. Strömbäck skriver även att det finns i 

sagan antydningar om ”en medveten tendens hos sagaförfattaren att glorifiera 

’biskopsmodern’ och framställa henne såsom ett ljus för kommande värv utkorat redskap och 

                                                 
71 Se Almqvist i Strömbäck Sejd (2000:245f) 

72 se Ergi – avvikande sexualitet? del iv.  

73 Hindrvitni (fisl.) Enligt JFO ”1 overtro, vrang tro. 2 overtroisk handling, trolddom”, enligt NION 

”superstition”. Enligt DOI ”idolatry”, ”superstition” 

74 se Strömbäck (2000:56) 

75 Strömbäck (2000:56) 
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tillika såsom ett ljus bland hedningarna”76,77. Detta kan vara anledningen till varför det hävdas 

att Torbjörn inte närvarade. Hans dotter ville egentligen inte sjunga, men blev övertalad. Hur 

skulle det se ut om de isländska biskoparnas stammoders fader närvarade vid något så 

hedniskt som en sejd?  

 

e. Völsetåten 

Völsetåten78 är en liten berättelse insprängd i Flatöboken79, vilket är en isländsk skrift från 

1300-talet som enligt Ström80 bär på en ”genuint folklig kultform av uråldrig struktur”, vilket 

även Gro Steinsland hävdar: ”Völsetåten […] är utformad som en kristningshistoria där 

kungen spelar missionärens roll. Men berättelsen rymmer strofer, ord och uttryck som verkar 

så ålderdomliga att det finns orsak att fråga sig om källan kan innehålla rester av en gammal 

ritual”81. Völsetåten berättar om när kung Olav Haraldsson82 en höstkväll kommer till en 

avlägset belägen gård tillsammans med några följeslagare och får där bevittna en egendomlig 

ritual som hölls av gårdens husfru.  

Völse83 är den vid höstslakten styckade gårdshingstens penis som bevarades av husfrun i en 

duk tillsammans med lök och lin vilket konserverade hästpenisen. Dessutom ger denna 

behandling Völse en tillväxt i kraft så att ”han kan stå hos husmodern om hon så vill”84. Varje 

kväll går Völse ett varv runt stugan, ur hand i hand, och den som håller i Völse läser eller 

sjunger en sexuellt anspelande strof över den. Steinsland hävdar att husfolket mellan stroferna 

lägger en refräng, ett slags urgammal offerformel: þiggi mǫrnir þetta bloeti, vilket kan 

                                                 
76 Strömbäck (2000:56f) 

77 Strömbäck hävdar även att kapitlet om sejden hos Torkell faller utanför ramen för resten av sagans riktning då 

sagan egentligen förklarar Grönlands kolonisation och Vinlandsfärderna. I kapitel 4 händer egentligen inget som 

har någon som helst betydelse för själva sagan, men, scenen blir förklarlig om man ser inom områdena för 

legender och religiös betoning: ”Sakligt sett hör den till den typ av berättelser, där ett Guds utkorade redskap 

konfronteras med hedendomen och därvid av en dess representant (ofta en magiker) angives såsom den, som 

skall bringa hedningarna det nya ljuset.” (Strömbäck 2000:57)  

78 (fisl.) Vǫlsaþáttr 

79 (fisl.) Flateyjarbók 

80 Ström (1961:58) 

81 Steinsland (2007:391). 

82 S:t Olof (995 – 1030 e.v.t) 

83 Vǫlsi (fvn.) bokstavligt: ”avelshästens penis”, se LP uppslagsord Vǫlsi 

84 Ström (1961:58) 
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översättas till ”Måtte mǫrnir ta emot detta heliga offer”85. Ström skriver att när Völse placeras 

i husbondens knä, uttalar kvinnan följande formel: ”Ökad (styrkt, tillväxt) är du Völse och 

tagen fram, styrkt med lin och stödd med lök; må mǫrnir mottaga detta offerstycke; men du 

bonde, tag själv Völse till dig”86.  

Bemärk att husfrun som leder kulten har likheter med en völva då fallos och stav är 

”symboliskt sett liknande rekvisita” 87. I tåten avbryter kungen kulten och kastar ut Völse till 

hunden, varpå husfrun omedelbart ber om att bli lyft över dörråsar för att se om hon kan rädda 

den.  

Att Völse är ett egennamn är knappast en slump, utan visar snarare hur personligt den 

uppfattas. Enligt Ström förmedlar Völse ”sin animaliska alstringskraft till omgivningen och 

bidrar till husets trivsel och välstånd. Av allt att döma har han uppfattats som en animal 

manifestation av fruktbarhetsguden själv, som gudens materialiserade avlingskraft” 88,89. 

Steinsland90 diskuterar innebörden av ordet ”mǫrnir”, då det i singular kan betyda ’svärd’ och 

därmed åsyfta Frö då han ofta framställs med en fallos som symbol. En annan tolkning av 

mǫrnir kan vara pluralformen av ordet mǫrn – jättinna, och Völsetåten kan i sådana fall tolkas 

som ett hieros gamos (heligt bröllop) mellan Frö och jättinnorna, eller i alla fall mellan Frö 

och Gerd91. Denna teori styrks av Steinsland92 som hävdar att det inte längre är otänkbart att 

jättar var kultobjekt, och att dessa då blidkas under bestämda tider på året93.  

På gården Flöksand, belägen norr om Bergen, har man funnit en liten benskrapa på en gård 

som har en runristning vilken lyder LinalaukaR – lin och lök94. Denna skrapa ska vara från 

                                                 
85 Steinsland (2007:392). 

86 Ström (1961:58) 

87 Steinsland (2007:393) 

88 Ström (1961:59) 

89 Ström skriver att han finner liknelser mellan Völsetåten och ásvamedha, se (1961:58) ásvamedha var en av de 

mest storslagna riterna i den vediska kulturen. Hästoffret, vilket ásvamedha översätts till (se ashvamedha. 

http://www.ne.se/ashvamedha, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-04), var en tre dagar lång offerceremoni 

där offerhästen avlivades genom kvävning och drottningen genomförde ett symboliskt samlag med den avlivade 

hästen, se Ström (1961:58). 

90 Steinsland (2007:392) 

91 se Bertell (2003:126). 

92 (2007:392) 

93 Völsetåten ägde rum under hösten och enligt Steinsland (2007:392) åsyftar den falliska symboliken ett blot 

som handlar om liv och fruktbarhet. 

94 Steinsland (2007:393) 
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400-talet e.v.t. och kan ha använts för att rengöra skinn efter slakten. Löken är en symbol för 

manlighet och linet symboliserar kvinnlighet95, vilket således ger Völsetåten associationer till 

en, eller flera, fruktbarhetsriter96: ”Kombinerar man de två källorna, den ena ett benredskap 

från 400 e.Kr., den andra en sofistikerad text från 1300-talet, kan man kanske skönja 

konturerna av ett minne om en symbolisk falloskult, traderad över ett tidsspann på närmare 

tusen år”97.  

Man måste ta i bemärkelse att det är svårt att datera Völsetåten då det möjligen är en vulgär 

berättelse från medeltiden som skrevs i syfte att förlöjliga hedendomen. Under medeltiden 

fanns möjligen gamla tidens eventuella falloskult/-er kvar i minnen och berättelser hos folk, 

men samtidigt påvisar källor från vikingatiden att denna sorts symboliska kult inte var 

okänd98. Steinsland uttrycker att hon har svårt att föreställa sig att en ritual såsom Völsetåten 

verkligen utfördes under den tidsperiod det hävdats att den skulle, det vill säga någon gång 

mellan 995 - 1030 e.v.t; frågan är istället om det i Völsetåten ”finns element […] som kan 

peka mot äldre tider” 99.  

 

 

 

  

                                                 
95 enligt Steinsland (2007:393) 

96 Völsetåten är fylld med hänvisningar till ekivoka konnotationer, exempelvis ”Here you can see a good stout 

vingull chopped of from the horse’s father. For you, serving-maid, this Vǫlsi [phallus] will be lively enough 

between the thighs” (Price 2002:217) och ”I certanly could not refrain from thrusting him inside me if we were 

lying alone in mutual pleasure” (Price 2002:218) 

97 Steinsland (2007:393) 

98 Steinsland (2007:393) 

99 Steinsland (2007:393f) 
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Níð 

 

SFO:  

nid (fvn) grovt ärovördiga beskyllningar vilka stämplade en man som en omanlig 

individ. Det heter bl a att ’Nid biter’. ’Med förkärlek framställs en hatad fiende 

som en varelse med kvinnlig läggning, inbegripen i en erotisk komprometterande 

situation. Som höjdpunkt kom det sexuellt infamerade påståendet, att han i 

stogestalt brukade para sig med en partner i hingsskepand[sic!]’. (Ström 1967) Jfr 

ergi.. (Dagrin 2013:420)   

 

Det fornvästnordiska, i synnerhet fornisländska, begreppet níð är ofta sammansatt och 

svårdefinierat100 varpå en djupt ingående definition av ordet inte hör till detta arbete. 

Innebörden av ordet spänner över områden så som avund, hat, fiendeskap och strid i de forna 

språken, men finns kvar i SAOB som ett substantiv med innebörder så som hån, begabberi, 

skamlig beskyllning, förbittring, fiendeskap, avund, illvilja, hat, skymf, snålhet etc. och 

används i ord som nidbild, niddikt, nidgärning, nidhugg, nidskrivare, nidstirra, nidstång, 

nidsång etc. etc. etc.  

Enligt Almqvist101 är níð ”ett urgammalt ord som betecknat, och betecknar, hätska och 

fientliga känslor eller handlingar av ett eller annat slag”. Här måste jag dock snarast för 

läsaren förklara att i den fornvästnordiska begreppssfären har níð en i regel mer speciell 

betydelse, vilket lämpligast bör återges som ”hån, smädelse”102. 

Níð har även en verbform, níða, och ordet återfinns som avledningen níðingr (niding) i både 

rundanskan och runsvenskan. Ordet återfinns även i de fornsvenska och forndanska lagarna. 

 

Lagarna 

Utövande av níð begränsades i lagarna, bland annat i Gulatingslagen där det står att man inte 

ska göra tunguníð (tung-nid, verbalt) eller tréníð (tränid, antagligen snidade figurer) om en 

annan, men om man blir ertappad och överbevisad att man så gjort, blir straffet fredlöshet. 

                                                 
100 se Almqvist (1965:38ff) 

101 Almqvist (1965:39) 

102 se Almqvist (1965:39) 
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Den anklagade kunde förneka níðet med hjälp av en séttareiðr103, men brister eden blir den 

anklagade fredlös104.  

Man försökte i lagarna även att kontrollera hur man verbalt förolämpade någon genom att 

döma ut böter vid sådant som kallades fullréttisorð och hálfréttisorð. 

Gulatingslagen tar upp vissa områden som fullréttisorð105, bland annat att påstå att en man har 

fött barn, att påstå att en annan man är sannsorðinn106 eller att jämföra en annan man med 

kvinnliga djur såsom märr och hynda, eller att kalla honom sköka. Fullréttisorð kunde även 

dömas ut när man bland annat obefogat beskyllde kvinnor för hor107. Även Frostatinglagen tar 

upp fullréttisorð, då genom att jämföra en man med ett hondjur108 eller att kalla en man för 

sannsorðinn109. 

Kallade man däremot en man för något manligt djur, exempelvis tjur eller hingst, då delades 

en hálfrétti110-bot ut.  

Gulatingslagen kontrollerade också att bröllopet blev fulländat genom samlag på 

bröllopsnatten, och pekade ut en man som avvek från detta som en fuðflogi (han som flyr från 

det kvinnliga könsorganet). Lagen pekade även ut en kvinna på samma sätt, flannfluga – hon 

som flyr från det manliga könsorganet.  

I den fornisländska lagen Grágás återfinns inte tunguníð, men straffet för tréníð och níðstǫng 

(isl. níðstöng – nidstång) påminner om det i Gulatingslagen, nämligen landsförvisning.  

Grágás uppger att ord som inte kan ges god mening är fullréttisorð och att man med detta bör 

kunna fälla ärekränkare för alla möjliga förolämpande yttringar, men lagen nämner särskilt 

                                                 
103 Séttareiðr – sexmannaed, betyder enligt Almqvist (1965:41) ”ed avlagd av den anklagade tillsammans med 

fem andra edgärdsmän” 

104 Enligt Gulatingslagen och Grágás fick man inte heller göra överdrifter om varandra, sådant som en annan 

man inte kan vara, kommer att vara, eller har varit, exempelvis en kvinna var nionde natt, eller har varit gravid 

och dylika anklagelser, skriver Meulengracht-Sörensen (1983:15) 

105 Fullbötesord – den som drabbades av skymford som var fullrétti fick rätt att dräpa den som yttrat det.  

106 Bevisligen använd sexuellt av en annan man, se Meulengracht-Sörensen (1983:15) 

107 Se Almqvist (1965:63) 

108 berendi 

109 Se Almqvist (1965:63) 

110 Halv bot. 
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bland annat ragr, stroðinn och sorðinn111,112. Även om Grágás med dessa tre ord särskilt 

påvisar att det är olagligt att kalla något för sexuellt avvikande så hamnar inte allt níð inom 

ergi-konceptet då det finns källor som påvisar att ”ordet níð nyttjas i sammanhang där det inte 

gärna kan gälla tillvitelser om pervers sexualitet”113.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 stroðinn och sorðinn diskuteras och förklaras vid senare tillfälle, se följande avsnitt i detta arbete. 

112 Almqvist (1965:63) 

113 Almqvist (1965:66) 
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Avvikande sexualitet 

 

Ett problem man snabbt stöter på i sammanhang om ordet ergi och dess betydelse är att man 

försöker tillämpa ett modernt ord på ett historiskt beteende. Orden homosexualitet och 

heterosexualitet myntades först 1868114 och under 1900-talet har dessa ord sedan ändrat den 

moderna västerländska synen på sexualitet över huvud taget: ”If I desire men I am a 

homosexual, if I desire women I am heterosexual, and it makes no difference whether I wear a 

necktie or a dress or who does what to whom in bed”115. Till detta kan tilläggas att i det antika 

grekland delades sexualiteten upp i vilka som utförde det (vuxna manliga medborgare) och 

vilka som mottog det (kvinnor, pojkar, utlänningar, slavar)116.  

Det finns en liknande syn på sexualitet i Grettisfœrsla där verben serða och streða (se nedan) 

används urskillningslöst för att förklara Grettirs sexuella förehavanden med ungmör, änkor, 

andras fruar, farmares söner med flera, och således icke för att peka ut just homosexualitet117. 

Vi ska i detta avsnitt titta på olika former och tillämpningssätt av sexualitet och därmed vilka 

ord och uttryck som användes i de olika kontexterna.  

 

a. Avvikande sexualitet 

En kvinna som anklagades för att vara sexuellt avvikande fick antagligen attributen arghola118 

eller vergjǫrn119 emedan en man som anklagades för att vara sexuellt avvikande antagligen 

fick attributet sorðinn, vilket framgår ur denna mening: ef maðr kallar mann sorðinn, id.; viltú 

                                                 
114 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:95) 

115 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:95) 

116 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:96) 

117 se Meulengracht-Sörensen (1983:18). 

118 se kapitlet Ergi? 

119 ”galen efter män”, se DOI 
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serða120 hann121, vilket kan översättas till "om en man som kallas 'sorðinn'; vill du rövknulla 

honom?"122, 123. 

Stroðinn är perfekt particip och sorðinn är particip av ordet streða124, med dessa ord kan vi 

alltså nå förståelse att; om en man kallas sorðinn [beskrivande] kan du, som man, få ett 

erbjudande att serða [infinitiv] honom. Sorðinn kan således ha varit benämningen som fanns 

på den passivt homosexuella mannen som efter coitus blev sedd som en stroðinn-man125. 

Som skrivet ovan så renderas en man som låter sig nyttjas sexuellt av en annan man till 

argr/ragr genom själva agerandet – han är argr/ragr under tiden han blir sexuellt utnyttjad, 

och kanske även därefter. Här kan man finna tecken på att ergi och argr inte bör tilldelas en 

de facto-betydelse, utan snarare så bör själva aktiviteten som renderar den passiva parten till 

en sorðinn-man betraktas som en ergi aktivitet, och att sorðinn-mannen betraktades som argr 

så länge han var sorðinn.  

 

b. Heterosexualitet 

Det fanns såklart även heterosexuella aktiviteter och därmed även ord och förklaringar till 

dessa. Antagligen användes verben ala och geta om själva befruktningen126, det vill säga 

samlag i reproduktivt syfte. Dessa ord kunde användas såväl i plural som singular och det 

första föredrogs för kvinnan, och det senare om mannen.  

                                                 
120 JFO: serða, v. (serð, sarð, sorðinn) søge sin maskuline Kjønsdrift tilfredsstillet ved legemlig Omgjængelse 

med et andet le- vende Væsen. 

121 Arghola, vergjǫrn och ”en sorðinn man” är ipso facto ragr och därmed inom ergi-konceptet. 

122 Holm (2013:52) 

123 Holm har gjort en intressant tolkning där hon förklarar ordet serða som att en man rövknullar en annan man. 

Här vill jag dock påtala att Carita Holms masteruppsats ”Sexuella runinskrifter” som citatet är taget från inte 

skyr ett användande av vulgära ord, men det är också hela uppsatsens mening. Holm förklarar sin översättning 

med att ”Detta starka verb denoterar ett (vulgärt uppfattat) samlag, framförallt i ordformen streða, som används 

om hundar och odjur, men innefattar i förlängningen någon eller några som är extrem resp. extrema i sin 

sexualitet.” (2013:52).  

124 Holm (2013:52) 

125 se även Meulengracht-Sörensen (1983:17) 

126 Jochens (1998:66) 



C-uppsats: Martin Ljunggren   SIDA 40 

 

Ordet sorðit127, från serða, är ett verb som förklarar mannens roll i ett samlag128 (vilket är 

diskuterat ovan). Jochens ger orden de engelska översättningarna ”to penetrate”, ”to screw” 

och ”to fuck” och hon tolkar sorðinn till ”to be sexually used by a man”, ”to be penetrated” 

och ”to be fucked”, vilket alltihop åsyftar den passiva rollen i ett samlag, oavsett om det är 

homosexuellt eller ett heterosexuellt samlag, möjligen i icke-reproduktivt syfte. Således ger 

Jochens innebörden av ordet serða i sin aktiva form en indikation på en aktiv/dominant roll i 

ett samlag. Hon förklarar vidare: ”The specifically sexual meaning of ragr implied the general 

condition of being effeminate, while the two other words referred explicitly to the sex act in 

which one man, designated as having been stroðinn or sorðinn, played the passive role, while 

the other performed the action of streða or serða”129. Med detta menar hon att ordet sorðit kan 

ha använts om heterosexuella relationer också, men samtidigt betonar hon att ”the Old Norse 

sources offer occasional glimpses of heterosexual activity. Homosexual relations between 

men were not only recognized as a social phenomenon but were also implicated in the verbal 

accusations punishable by law. Same-sex and even bestial activities were therefore treated 

more openly in both legal and narrative sources […]”130. 

 

c. Medeltida sexualitet 

Joan Cadden tar upp en mycket intressant fråga i Constructing Medieval Sexuality: ”Did 

’homosexuals’ exist in the Middle Ages; that is, did medieval culture name or otherwise give 

substance to a type of person associated with identities, desires or behaviour?”131. Frågan 

besvarar Cadden genom att förklara att sekulära kvinnor ytterst sällan kunde komma undan 

med sina heterosexuella skyldigheter och att medicinska författare ansåg att en kvinnas lust 

med en annan kvinna berodde på att de var missnöjda med deras sexliv med sin man eller med 

en man, och med detta kan man i alla fall hävda att ”tankegången” på medeltiden var att 

homosexuella kvinnor inte existerade, men homosexuella män är en helt annan sak, och en 

anledning till att det var så försöker hon hitta i Pietro d’Abanos132 kommentarer till 

Aristoteles verk Problemata, däri d’Abano frågar sig varför vissa män får njutning av att vara 

                                                 
127 Användandet av sorðit är ytterst ovanligt, hävdar Jochens (1998:74); ordformen sorðinn är vanligare. 

128 Jochens (1998:74) 

129 Jochens (1998:74) 

130 Jochens (1998:78) 

131 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:41) 

132 Levde ca 1257 – 1316 e.v.t. 
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aktiva (acting) och passiva (being acted upon) emedan andra enkom njuter av att vara passiva 

i homosexuella sexakter. Detta förklarar d’Abano med att det är anatomiskt: ”the pores and 

passages that would naturally convey the spermatic moisture and spirit to the penis are ill 

formed, blocked or severed. Just as, in people who have been blinded, the fluids associated 

with sight fall short of the eye, so in these men the seminal fluid does not reach its destination 

in the penis, but rather accumulates at the base of the penis or around the anus”133. d’Abano 

fortsätter förklaringen med att det må vara anatomiska fel, men det visar sig fysiskt genom att 

män med små testiklar, men även eunucker, agerar som kvinnor – de blir förkvinnligade134. I 

samma bok skriver Michael Camille om hur den medeltida kopuleringen framställdes i 

samtida konst. I kapitlet finns bilder ur böcker så som Régime du corps (c.a 1256 e.v.t.) som 

visar hur medeltidsmänniskor tänktes ha hetero-samlag, med hårnät och allt135. Camille 

hävdar136 att det tycks att det som idag kallas för missionärsställningen är så fastetsad i vår 

kultur att den stundom tycks ipso facto för mänsklig fortplantning. Camille avslutar kapitlet 

med att berätta om målaren som blev tillfrågad om hur det kommer sig att han har så fula barn 

när han gör så vackra tavlor, varpå målaren svarar att det beror på att han gör sina bilder i 

dagsljus, men tvingas till att göra sina barn i mörkret137.  

 

d. Ǫrg - kvinnlig avvikande sexualitet 

Enligt Meulengracht-Sörensen138 så finns det ett ord som tillämpades på kvinnor som gjorde 

något som renderade dem argr - ǫrg139. Meulengracht-Sörensen är fåordig, och jag har inte 

lyckats hitta ordet annorstädes140 än i arbetet runt Heimdall – se nedan. Allt Meulengracht-

Sörensen skriver om det är: ”When the feminine form of argr, ǫrg, is applied to a woman, it 

                                                 
133 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:45) 

134 Effeminerade, från (lat.) effeminatus – förkvinnligad, förvekligad.  

135 Den intresserade ser att bilden på sidan 63 i Lochrie et als gestaltar att samlaget sker under täcket och att 

mannens arm dels håller upp honom, men även täcker kvinnans byst, vilket tyder på att samlag och nakenhet är 

något väldigt privat och personligt. 

136 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:84) 

137 Lochrie, McCracken, & Schultz (1997:86) 

138 Meulengracht-Sörensen (1983:18f) 

139 Att ordet argr blir till ǫrg beror på att när man talar om adjektiv i isländskan citerar man dem i maskulinum 

nominativ (argr), i femininum blir då formen ǫrg, i neutrum argt. I sammansättningar som arghola ingår 

adjektivet i sin stamform "arg-", enligt professor Eva Nyman vid Mittuniversitetet.  

140 Ordet finns inte listat i något av lexikonen jag använt: JFO, NION, DOI eller LP 
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does not mean that she is inclined to have sexual intercourse with a man in a normal sense, 

but that she is generally immodest, perverted or lecherous”141. Han fortsätter att berätta om en 

sektion där han hittat det, i en del av Hauksbók där Venus ges attributet ǫrg på grund av att 

hon idkar coitus med sin egen fader och många andra män och därmed beter sig som en hora, 

vilket i Hauskbók ger ordet innebörden ”incest” eller ”nymfomani”.  

 

e. Sexuella konnotationer inom magin 

År 921 reste Ahmad ibn Fadlān142 runt som sändebud åt kalif Muqtadir. På sin resa skrev han 

ned om sina möten med bland andra Ruserna – ar-Rusija, vilka antagligen var nordmän143. 

Ahmad ibn Fadlān beskådade en stormans begravningsceremoni där han skrev ned det han 

såg, bland annat hur den döde stormannen lades på en säng på båten, samt att Dödsängeln144 

bestämde över allt arrangemang. Ahmad ibn Fadlān förklarar Dödsängelns utseende med 

orden: ”I saw that she was a witch, thick-bodied and sinister”145 . Andra intressanta noteringar 

Ahmad ibn Fadlān gjorde var hur de klädde den döde stormannen och vilken mat som 

offrades till honom: ”nabīdh”146, frukt, basilika, bröd, kött och lök. Därefter berättar Ahmad 

ibn Fadlān om djuren som slaktades; en hund, två hästar, två kor, en tupp och en höna.  

Slavflickan som ska offras och brännas tillsammans med stormannen går, enligt Ahmad ibn 

Fadlān147 in i de olika paviljongerna som byggdes för ändamålet där hon hade samlag med 

herrarna i dem, varpå de sade: ”Tell your master that I only did this for your love of him.”148. 

Innan likbålet, på fredagen enligt berättelsen, ledde de slavflickan som skulle offras åt 

stormannen till vad som såg ut som en dörrkarm och därefter utspelar sig följande: 

                                                 
141 Meulengracht-Sörensen (1983:18). 

142 Ahmad ibn Fadlān al- ’Abbas ibn Rashid ibn Hammad 

143 Se Duczko (2004:122ff) 

144 En plausibel tolkning till Ahmad ibn Fadlāns Dödsängel är att hon kan ha varit en gyðja eller völva men 

tolken valde att kalla henne för något annat då det kanske var att gå för långt, även för Ahmad ibn Fadlān att se 

en kvinnlig präst och kult/ceremoniledare, även om han själv skriver att det är hon som håller i tömmarna 

rörande vissa delar av ceremonin. Det är väldigt svårt att tolka in vad Ahmad ibn Fadlān kan ha menat, då han är 

det enda ögonvittnet som skrivit ned vad han såg under likbålet och dess tillhörande ceremoni. 

145 Ahmad Ibn Fadlān (2012:51) 

146 Nabīdh – vin eller annan dryck som enkom varit fermenterad en dag och är således tillåtet för muslimer att 

dricka.  

147 Ahmad Ibn Fadlān (2012:51f) 

148 Ahmad Ibn Fadlān (2012:52) 
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She placed her feet on the palms of the hands of the men, until she could look 

over this frame. She said some words and they let her down. They raised her 

a second time and she did as she had the first and then they sat her down 

again. And a third time and she did as she done the other two. Then they 

brought her a chicken. She cut off its head and tossed it away. Then they took 

the chicken and threw it on to the boat. […] ’The first time they lifted her up, 

she said: [’”There I see my father and my mother”’]. ’The second time, she 

said: ’”There [I see] all my dead relatives [sitting].”’ ’And the third time she 

said: ’”There [I see my master sitting in] Paradise and [Paradise is green and 

beautiful.] […] ”’ (Ahmad Ibn Fadlān 2012:52) 

Efter detta noterar Ahmad ibn Fadlān att den gamla damen, Dödsängeln, är där tillsammans 

med sina två döttrar, vilka bistod sin mor i dödandet av slavflickan. Ahmad ibn Fadlān skriver 

att när slavflickan blir lyft ombord på båten får hon inte gå in i paviljongen där den döde 

stormannen ligger149.  

På båten får slavflickan en mugg med ”nabīdh” som hon besjunger innan hon dricker upp och 

enligt tolken i berättelsen ska denna sång ha varit ett slags farväl till alla hennes kvinnliga 

vänner. Därefter fick hon ytterligare en mugg, vilken hon besjöng länge under tiden som den 

gamla damen uppmanade henne att dricka.  

Efter att hon druckit upp den sista muggen står följande: ”I saw that the girl did not know 

what she was doing. She wanted to enter the pavilion, but she put [her head] between it and 

the boat. Then the old woman seized her head, made her enter the pavilion and went in with 

her”150, varpå männen började slå på sina sköldar under tiden som sex män idkade coitus med 

slavflickan, den ena mannen efter den andra.  

Därefter lade de flickan bredvid stormannen, varpå detta utspelar sig: 

Two seized her feet and two others her hands. The old woman called the 

Angel of Death came and put a cord round her neck in such a way that the 

two ends went in opposite directions. She gave the ends to two of the men, so 

they could pull on them. Then she herself approached the girl holding in her 

hand a dagger with a broad blade and [plunged it again and again between the 

girl’s ribs], while the two men strangled her with the cord until she was dead.  

Next, [the closest male relative of the dead man] came forward and [took a piece 

of wood] which he lit at fire. He then walked backwards towards the boat, his face 

                                                 
149 Ahmad Ibn Fadlān (2012:52) 

150 Ahmad Ibn Fadlān (2012:53) 
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turned [towards the people] who were there, one hand holding the piece of flaming 

wood, the other covering his anus, for he was naked151. (Ahmad Ibn Fadlān, 

2012:53) 

En annan intressant notering om sexuella konnotationer inom magin finns att läsa i Saxo 

Grammaticus verk Gesta Danorum,  

Bok VI:  

Now when Bemon was dead, Starkad was summoned because of his valour by the 

champions of Permland. And when he had done many noteworthy deeds among 

them, he went into the land of the Swedes, where he lived at leisure for seven 

years' space with the sons of Frey. At last he left them and betook himself to 

Hakon, the tyrant of Denmark, because when stationed at Upsala, at the time of the 

sacrifices, he was disgusted by the effeminate gestures and the clapping of the 

mimes on the stage, and by the unmanly clatter of the bells. Hence it is clear how 

far he kept his soul from lasciviousness, not even enduring to look upon it. Thus 

does virtue withstand wantonness. (Saxo, Bok 6, Kapitel 5, Stycke 10)   

 

Här blir Starkad152 så äcklad av de feminina rörelser och klappandet som dansarna och 

skådespelarna gjorde på scenen, samt det omanliga skramlandet av bjällror som försiggick 

under en offerceremoni i Uppsala att han inte ens klarade av att titta på föreställningen, vilket 

gjorde att han lämnade platsen153. Det framgår dock inte om det är kvinnor eller män som 

utför dessa rörelser och ljud, eller ens om de är sexuella, men det tolkas lätt till att det är män 

som gör något ”sexuellt olämpligt” då det som framförs står beskrivet som ”effeminate 

gestures”154. Det kan dock ha varit kvinnor som utförde detta, kvinnor som rörde sig på ett sätt 

eller gjorde något som inte heller ansågs lämpligt för kvinnor att göra inför andra män. Denna 

text berör en Frö-kult och ska således antagligen särskiljas från sejden och därmed magin. 

                                                 
151 Just denna notering av Ahmad ibn Fadlān, att mannen valde att täcka sitt anus, är såklart intressant för detta 

arbete. Idag skulle nog de flesta män välja att skyla sin penis istället för sin rumpa med sin enda lediga hand. En 

möjlig anledning till att mannen väljer att täcka sitt anus kan vara för att se till att inget från båten tar sig in i 

hans kropp via hans anal, då analen kan ha ansetts vara en oövervakad kroppsöppning och mannen backar mot 

båten, en annan anledning kan vara att mannen är medveten om att han kan bli hånad ifall han visar sitt anus, likt 

Falgeirr i Fostbrödrasagan.  

152 Starkad (isl. Starkaðr, Stǫrkuðr) var en fornnordisk sagohjälte som utförligast omtalas av Saxo Grammaticus. 

153 Det tycks dock märkligt att en fornnordisk sagohjälte, tillika Odens skyddsling, tycker att en Frö-kult är så 

outhärdlig att beskåda att han måste avvika. Detta kan vara ett topos av Saxo G:. 

154 Förkvinnligande rörelser.  
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Även Adam av Bremen nämner att dessa ceremonier är oanständiga155: ”För övrigt sjunger 

man, som vanligt är vid dylika offerhögtider, mångfaldiga sånger, som är oanständiga och 

därför bäst bör förtigas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Se Adam av Bremens fjärde bok, slutet på kapitel 27. Här: Adam av Bremen (1984:225) 
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Ergi inom magin 

 

I detta avsnitt diskuterar jag runt två magiska koncept inom de fornnordiska religionerna och 

kontrasten som uppstod i och med kristendomens införande. Diskussionen kommer främst att 

behandla huruvida ergi inom magin var något som infördes med kristendomen, eller om magi 

utövat av män kan ha ansetts vara ergi redan av de förkristna.  

DuBois skriver följande: 

Thus it is not surprising that the early Christian law tracts of Scandinavia 

explicitly forbid recourse to the old healing traditions. In the elder 

Gulaþingslög, traditionally credited to King Hákon the Good156’s era (933-

59) and in force until revised in 1267, prophecy (spá), charms (galdra), and 

sacrifice (blót) are explicitly grouped together and roundly forbidden. […] 

While Christianization brought with it strong pressures to abandon older 

magical practices, Sámi practitioners, and other Nordic communities further 

away from the eye of the bishop or monarch, appear to have maintained these 

practices unabated. At times, in fact, Christian community members appear 

to have availed themselves of this alternative source of healing, consulting 

with pagan magic practitioners when in need. (DuBois 1999:117f). 

 

Att synen på magi förändrades i och med kristendomens införande kan följande ställen i 

Bibeln möjligen påvisa: 

 3 Mosebok 19:31 ”I skolen icke vända eder till andar som tala genom besvärjare eller 

spåmän. Söken icke sådana, så att I bliven orena genom dem. Jag är HERREN, eder 

Gud.”  

 3 Mosebok 20:6 ”Och om någon vänder sig till andar som tala genom besvärjare eller 

spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så skall jag vända mitt ansikte mot 

honom och utrota honom ur hans folk.” 

 Jesaja 8:19 ”Och när man säger till eder: ”Frågen andebesvärjare och spåmän, dem 

som viska och mumla”, så svaren: ”Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga 

de döda för de levande?” 

                                                 
156 Hakån Adalsteinfostre (den gode) levde ca. 918 – 961 e.v.t och var norsk kung från ca. 933 fram till sin död. 

Tillnamnen Adalsteinfostre fick han då han ska ha varit uppfostrad hos den kristne kung Athelstan av England. 
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De magiska områdena, i synnerhet sejd, är allt för djupa för att i sin helhet kunna behandlas i 

denna uppsats, varpå enkom korta redogörelser för begreppen kommer att ges. 

 

Sejd 

Ergi är något som även kan riktas mot kvinnor, men den ergi som kommer med sejd drabbar 

tydligen inte kvinnor157. Detta har föranlett att det tolkas inom ett manligt homosexuellt 

spektra, men det kan vara något så enkelt som att den som sejdar gör det naken158, att 

sångerna är obscena159 eller att man för ändamålet behövde ha på sig en speciell klädedräkt, 

avsedd för kvinnor160,161. Det kan även bero på att under sejden så uppstår ett tillfälle där det 

ser ut som om den sejdande sover – då denne ska ha frigjort sin själ och befinner sig på andra 

platser – och att man därmed har förlorat kontrollen över ”nuet”. Även detta, att en man 

förlorar kontrollen, kan ha varit ergi enligt det fornnordiska tankesättet.    

                                                 
157 Vilket framgår ur Snorris text i Heimskringla, Ynglingasaga kapitel 7. 

158 Se Strömbäck (2000:196). Här förklarar Strömbäck att i alla fall den ”lapske nåiden”  och ”tjuktjiske 

schamanen” tar av sig kläderna och sitter helt naken. ”Var detta även sejdmannens (eller sejdkvinnans) 

tillvägagående vid vissa sejdkonsters utförande, så bör denna omständighet ha varit tillräcklig för att väcka 

nordbornas anstöt.” 

159 Se Strömbäck (2000:196) 

160 Se Strömbäck (2000:195) ”Nu finns det verkligen ett drag i schamanismen, som på nordbornas språk i hög 

grad skulle förtjäna namnet ergi. Det gäller, vad etnograferna kalla ’the change of sex’ bland vissa sibiriska 

stammar, särskilt bland paleoasiaterna […] [Det finns] vissa kvinnliga tendenser beträffande de manliga 

schamanernas klädsel: de fläta sitt hår som kvinnor, uppträda i kvinnlig dräkt eller sätta på sina schaman-dräkter 

små speciellt till kvinnodräkten hörande väskor eller förse dem med metallföremål liknande kvinnobröst o. s. v. 

Vidare bära de mäktigaste schamanerna ofta kvinnonamn. […] hos många schamaner finnes en egendomlig 

strävan att i allt efterlikna en kvinna.” 

161 Allt detta, samt det Strömbäck nämner ovan, är otvivelaktigt ergi – men det renderar inte den manlige 

sejdaren nödvändigtvis till en passiv part i ett homosexuellt förhållande som Steinsland hävdar (2005:358) 

”Sejdmannen är kopplad till ergi, den föraktade rollen i ett manligt homosexuellt förhållande, som ansågs vara 

oerhört skamligt i det fornnordiska samhället. Sejdmän omtalades ofta med adjektivet argr/ragr, som beskriver 

den passiva rollen i den manliga homosexuella akten”. Frågan kvarstår fortfarande om även det fornnordiska 

samhället ansåg att manligt utövande av sejd var ergi – eller om detta är ett kristet påfund. Eventuellt måste man 

försöka se en sorts acceptansnivå även mot män som sejdade – vad det nu var i sejden som eventuellt ansågs 

vara ergi – och att detta förändrades med kristendomen, eller så kan det ha varit en viss sejd som ansågs som 

ergi.  
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Snorri kan således mena med sina rader i Ynglingasaga 7 att om du sejdar är du en 

andebesvärjare/spåman och då förnekar du Guds ord – du avviker från det kristna samhället. 

Detta förklarar dock inte varför det inte ansågs som ergi att kvinnor162 utövade sejd163, vilket 

leder tankarna till att det kan ha funnits två olika sejder. Detta diskuteras nedan. 

Att sejd utövades av både män och kvinnor är otvivelaktigt, vilket ord som seiðkona 

(sejdkvinna) och seiðmaðr (sejdman) påvisar.  

 

Oden och sejdandet 

Här vänder vi åter våra blickar mot den gud som hävdas vara den främste utövaren av sejd, 

Oden: Snorri hävdar aldrig direkt att Oden utför något som kan anses vara ergi på grund av 

hans utövande av sejd, men det gör däremot Loke. Snorri skriver att män inte kan utöva sejd 

utan att skämmas då detta kommer med ”svá mikil ergi164”, han nämner aldrig att det berör 

gudar. 

Det Loke kan ha menat med sin förolämpning i Loketrätan är att när Oden utövar sejd på 

Samsö, då gör han något som Loke anser vara args aðal – och som av tidigare forskning 

                                                 
162 Snorri skriver i Heimskringla, Ynglingasaga 7 att magin, på grund av all dess ergi lärs ut till gyðjunum.  

163 Att det var fritt fram för kvinnor att utöva sejd kan bero på vissa av Strömbäck ovan framförda anledningar, 

bland annat klädedräkt och nakenheten – att det kanske var mer acceptabelt att beskåda en naken kvinna än en 

naken man. Här hamnar vi dock lätt åter i diskussionen om vilken typ av man det var som Snorri egentligen 

åsyftade. Det kan även ha varit så att det fornnordiska samhället ansåg att just sejd var något ämnat för kvinnor, 

därav titeln Völva till vissa kvinnor som sejdade. Även spåkvinnor (spákonu) och spåmän (spámaðr) kan tänkas 

ha haft viss kunskap inom området, och då sejd i synnerhet var förbehållet kvinnor kan det, lika väl som inte, ha 

funnits en viss acceptansnivå till att män utövade sejd – innan kristendomens införande. Tittar man på andra 

områden var det inte alls ovanligt att män utövade sejd. Strömbäck skriver följande (2000:149f): ”En olikhet bör 

dock observeras: i den typ vi nu urskilt i de isländska berättelserna om sejd, är den sejdande alltid en kvinna; hos 

lapparna förefaller det däremot som om ’trollmässan’ åtminstone företrädesvis skulle ha utförts av män […]. 

Inom den sibiriska schamanismen – där lapparnas schamaneringskonst äger en nära motsvarighet […] träffa vi 

däremot i stor utsträckning kvinnliga schamaner vid sidan av manliga […] hos några paleoasiatiska stammar […] 

anses kvinnan vara en mäktigare schaman än mannen.” Strömbäck skriver senare (2000:193) att sejdkvinnan 

Heiðr hade med sig ”en raddalið bestående av 15 ungmör (meyiar) och 15 ynglingar (sueinar)”. På samma sida 

skriver Strömbäck att ”Vid invigningen får den jakutiske schamanen under högtidliga ceremonier mottaga 

schamandräkten, trumman och trumpinnarna, och på hans högra sida uppställer man nio mör (”neun reine 

Mädchen”), på hans vänstra nio rena ynglingar (”neun unbefleckte Jünglinge”).     

164 Så mycket ergi 
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oftast tolkas som ”omanligt beteende” eller ”omanlig natur”, men även rent homsexuellt 

begär165, vilket i sin tur tolkas som att Oden skulle vara queer166. Att Oden sejdar behöver inte 

nödvändigtvis rendera honom som queer, utan snarare att han gör något som män inte kan 

utöva utan ergi – i Loketrätan påstås det att han slår på en trumma likt en völva och var klädd 

som en trollkarl167. Vi måste här börja diskutera vad inom sejden som kan tolkas som argr, då 

sejden måste ha representerat något ytterligare än själavandring då den framstår med en så 

oerhört stark manlig aversion. All aversion mot Odens sejdande kan inte ligga enkom i själva 

utövandet och eventuella klädedräkter som eventuellt kan ha renderat Oden som argr.  

En viss form av sejd kunde även manipulera folk.  

Då det fornnordiska samhället värderade en manlig rättframhet, och i synnerhet gällande 

konflikter, kan den sejdande även renderas som feg. Detta på grund av att man genom sejden 

kunde manipulera någon annans vilja. Denna manipulativa sejd påvisas i Laxdalingarnas 

saga där i synnerhet Kotkell framställs som en som litar på magin och har en ovilja mot öppen 

kamp168. Att attackera med sejd kan ha ansetts som fegt då den attackerade antagligen inte har 

en aning om att han blir attackerad, samt att denne förlorar möjligheten att försvara sig själv – 

därmed blir båda kombatanterna förlorare på grund av att ingen av dem går in i en öppen 

konflikt. DuBois skriver att ”Such trickery is typical of Óðinn […] but it appears more 

problematic for his male disciples”169.  

 

Spådom 

Man måste se en viss skillnad mellan att sejda och att spå/att sia, även om den skillnaden är 

väldigt oklar samt att vi i dagsläget egentligen vet väldigt lite om utövandet i de fornnordiska 

samhällena. Ovan behandlade vi sejden; till den hör ord såsom seiðkona (sejdkvinna) och 

seiðmaðr (sejdman), och kanske även völva.  

                                                 
165 Se avsnittet Eddadikter (b.) 

166 se Solli (2008). 

167 se ovan diskussion i fotnoten om en eventuell klädedräkt under sejden. 

168 Se DuBois (1999:137) 

169 DuBois (1999:137) 
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Det finns även benämningar som lyder spákona (spåkvinna) och spámaðr (spåman). Detta 

kan tyda på att spådom och sejd var åtskilda170. Sejden handlar möjligen om att frigöra sig 

från sin själ och med den färdas in i en annan dimension där man ibland rådfrågar de döda, 

eller att bli besatt av en annan själ från en annan dimension för att kunna svara på vissa frågor, 

men den kan möjligen även ha använts i krig171. Spådom däremot, kan ha varit det som idag 

kallas för att sia, och man bör med det utesluta divinationen172 samt en av de handlingar som 

spådomskonsten idag innefattar, nämligen att gå i trans eller att bli besatt, då detta mer tillhör 

sejden. Spådomen kan ha handlat om att beskåda den närmaste framtiden eller att få råd 

genom ett skådande av naturen, runor, inälvor och dylikt, men även rena föraningar utan hjälp 

av eller från något. Spådom kan således ha varit en mycket mildare form av magi som inte 

krävde särskilda ritualer för att utföras, eller i alla fall inte lika extrema som de berörande 

sejden tycks ha varit. Siare kan därför ha haft en annan status i samhället än sejdarna; de män 

som utövade spådom kanske till och med var ett vardagligt inslag och var således helt 

accepterade i det förkristna samhället.   

    

Heimdalls spåkonster 

Jag har märkt under forskningen för detta arbete att det finns en gud som alltid lyckas ducka 

undan för anklagelserna runt ergi när det kommer till utförande av magi, nämligen 

Heimdall173.  

                                                 
170 Detta stöter dock på konflikt i och med att Þorbiǫrg i Erik Rödes saga kallades för spákona – men även 

”lillvölvan”. Detta kan tala för att Þorbiǫrg egentligen var en spådam, men hade vissa kunskaper inom sejdandet, 

men kanske inte var fullärd. Det är närmast omöjligt att få ett svar på vad som är rätt, men jag tror ändå att vi 

måste se en viss skillnad mellan spådom och sejd; men det kan ha varit så att de som kunde sejda även kunde 

spå, men nödvändigtvis inte tvärt om.  

171 Eventuellt måste vi här se två typer av sejd, en som utfördes av kvinnorna och som rörde gården och 

människors framtid, en annan som utfördes av män och som rörde krig. 

172 Divination från (lat.) divinatio. Betyder eg. gudomlig ingivelse, men när dessa kommer från en gud talar man 

om profetior.   

173 Heimdall är en oerhört invecklad och närmast gåtfull gud med roller som väktare över Bifrost och innehavare 

av Gjallarhornet, men som samtidigt har tolkats som en antropomorfisering av solen, månen, världspelaren, 

himlavalvet och världsträdet Yggdrasil. Namnet kan delas upp i orden heim och dallr vilka ges innebörden 

”världen” eller ”kosmos” samt ”lysande” vilket då tolkas som ”han som lyser över världen”, men även 

”världspelaren” (se Steinsland 2007:244). 
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Heimdall hamnar enligt Steinsland174 inom ergi-konceptet i Loketrätan (stanza 48) där han 

beskylls för att antingen ha en våt rygg, eller en lerig/smutsig rygg175.  

Det intressanta med Heimdall är att han kan se in i framtiden, något som jag inte läst att någon 

har tagit upp eller lagt märke till över huvud taget i den litteratur jag gått igenom för detta 

arbete. Tittar vi åter igen på Trymskvädet stanza 15 så står:  

Þá kvað þat Hęimdallr, hvítastr ása, vissi vęl fram, sem vanir aðrir. 

Då sade Heimdall, [den] mest skinande av asar, [han] som väl kände till framtiden, likt de 

andra Vanir. (Egen översättning). 

Här framgår att samtliga gudar och gudinnor i vanir-släktet kunde se in i framtiden samt att 

Heimdall ser in i framtiden och vet att de kommer att lyckas ifall de gör som han säger: klä 

Tor till brud.  

Således måste följande teoretisering ställas upp: 

1) Höll Oden på med en annan form av magi än Heimdall, och det är därför som Heimdall kan 

gå ”obefläckad” ur detta? 2) är Heimdall hermafrodit eller ”könslös”, eller bara så obetydlig 

för de som skrev ned om berättelserna om de fornnordiska religionerna att de inte brydde sig 

om att besudla honom, likt de gjorde med Oden? 3) var Heimdall fortfarande så mäktig då 

exempelvis Snorri skrev sina böcker att han inte vågade annat än att lämna honom ute?176 Här 

är det såklart synd att den mytiska dikten Heimdalargaldr är försvunnen, om den någonsin 

                                                 
174 (2007:245) 

175 Att detta inte heller kan tolkas till en bestämd översättning beror enligt Maths Bertell på hur man utläser vad 

som står i handskriften – originalkällan. Det som ställer till det är om det står ǫrgo baki (se De Gamle Eddadigte, 

1932, Lok:48) eller om det står ”aurgo baki”. Bertell framhåller att ordet ”aurgo” är en adjektivavledning av 

ordet aurr (slam) men som även kopplas till Yggdrasil (världsträdet), fruktbarhet och vatten – en möjlig 

anspelning till Heimdalls koppling till havet. Enligt Bertell så översätter von Zee et alia orden till ”mit 

schmutzigen Rücken” (med smutsig rygg), vilket även Orchard gör i sin översättning (se The Elder Edda, 2013 

Lok:48). Läser man ordet som ǫrgo så är det den feminina tillämpningen av ordet argr och Heimdall står då med 

en ”omanlig rygg” enligt stanza 48 i Loketrätan. Bertell hävdar att vissa forskare kopplar ordet ǫrgo till ǫrdugr – 

rakryggad – och det blir då istället en koppling till Heimdalls jobb som väktare (se Eddan 2004:Lok:48). 

176 Heimdall kan vara den enda guden som är äldre än Oden då hans skapelse eventuellt föregick urjätten Ymer. 

Detta innebär att Heimdall möjligen föddes i urtiden av nio mödrar som alla var syskon – en parallell till de nio 

universumen – och alla hans mödrar var ogifta kvinnor. Då inga andra gudar har uppstått på detta sätt så är även 

hans födelse väldigt speciell, vilket borde ge Heimdall en mycket speciell roll i det fornnordiska pantheon.  
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existerat, då den kunnat ge lite mer klarspråk om Heimdalls plats i pantheon och 

människornas värld. Säkert är i alla fall att Heimdall siar i Trymskvädet och vad som kan 

utläsas är att han är duktig på det – då han hade rätt. Det märkliga är att han gör det ostraffat, 

till skillnad från Oden i Loketrätan. 
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Samband 

 

I detta avsnitt ska jag försöka påvisa de samband som hittills har behandlats i detta arbete och 

diskutera utifrån dessa. 

Det är stundom uppenbart att det förekommit ekivoka inslag inom i alla fall magin som 

utövades inom de fornnordiska religionerna då vissa källor talar för detta. Andra källor talar 

dock emot detta, eller snarare – nämner det inte alls, men detta till trots så förekommer 

falliska figurer och sexuella anspelningar. De flesta källor som idag finns bevarade är 

nedtecknade av kristna författare i kristna länder, och de enda källor av mig undersökta för 

detta arbete som nämner något ekivokt är just Ahmad ibn Fadlān och Völsetåten. Saxo G:s 

berättelse om de danska folken berättar om en sagofigur som blev äcklad av vad han såg. 

Tittar vi på Völsetåten så spelar en fallos en väldigt stor roll i kulten, då den tas om hand med 

örter som konserverar den så att den inte ruttnar. Själva kulten runt penisen i hemmet får mig 

att direkt tänka på Lingāyat177-shivaismen178 inom hinduismen.  

I Hravnkel Frögodes saga får ordet ergi en annan tolkning. Här tycks den orerande kvinnan 

snarare vidhålla att Hravnkel helt enkelt blivit gammal och grå och därmed tappat modet som 

krävdes av samhället när han var ung, och har antagligen inget med en avvikande 

sexualitet179 att göra.   

Det kan tyckas naivt att försöka åldersbestämma ordet, eller för den delen, hela konceptet runt 

ergi. Men, det tycks ha fått en ändrad innebörd efter kristendomens införande då det 

                                                 
177 Lingāyat betyder ”bärare av linga”. 

178 Själva tillbedjan till en lingam är vanlig inom hinduismen, men den är speciell för shivaismen. Dessa lingaer 

(stenfallos) är stationära, stāvaralinga. Enligt Knut A. Jacobsen (2004:198) var lingan ursprungligen en 

fruktbarhetssymbol, men räknas numer som en manifestation av Shiva. Lingāyat-anhängarna anser att själen 

begränsar Shiva genom falsk kunskap, och då Shiva är den enda verkligheten måste dessa begränsningar 

avlägsnas, och det viktigaste är att bära en liten lingan runt halsen då det är en symbol för Shiva, vilken ska 

tillbedjas två gånger om dagen. Denna tillbedjan har ersatt tempelritualen, enligt Jacobsen (2004:199). Den 

inriktning inom Lingāyat-shivaismen som heter gurusthala har dock tempelritualer där de tillber en lingan på 

samma sätt som hinduerna annars tillber sina gudafigurer: de klär den, badar den och ger den mat. 

179 Detta kan man dock tolka till impotens hos männen och atrofisk vaginit hos kvinnorna, vid vilket bägge 

könen kan antagas renderas som ofruktsamma och därmed sexuellt avvikande. Atrofisk vaginit är besvär med 

torra slemhinnor som uppstår hos vissa kvinnor efter klimakteriet och ger besvär vid samlag. 
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förekommer oftare i källor skapade under kristet inflytande än källor som fördaterar de 

kristna.  

Tittar man på källor som man antar skapades innan kristendomen tog över som huvudsaklig 

kult i nuvarande Sverige, vissa runstenar, ser man att DR 357180 och DR 360 U181 använder 

ordet <ArAgeu> tillsammans med <hAerAmAlAusR> respektive <herAmAlAsAr>. Dessa 

två stenars bruk av <ArAgeu> tillsammans med efterföljande ord tolkas till ”ständigt” eller 

”oupphörligt” plågad av argr. Detta vittnar om att argr är något som annars går över, men ger 

ingen inblick i hur länge den som drabbas av argr annars så är, eller hur man tar sig ur det. 

Sätter man detta i kontrast mot Trymskvädet så kan man eventuellt utläsa att argr och därmed 

ergi brukas under tiden man gör eller är något, och att Tor i Trymskvädet då menar att han är 

rädd att de andra gudarna kommer att kalla honom för argan under tiden han klär sig i 

kvinnokläder, men att argr ”går över” så fort han tar av sig kvinnokläderna och/eller gör 

något typiskt manligt. Detta är dock ren spekulation, då Trymskvädet slutar med att Tor slår 

ihjäl ett antal jötnar och därmed bevisar sig vara úargr182. Stenarna kan således påvisa att det 

spelar ingen roll om du bevisar dig som manlig, du kommer aldrig att sluta vara argr.  

                                                 
180 DR 357 – Stentoftenstenen – har en förbannelserunrad som transkriberat till fornnordiska lyder 

Heramala[u]saR arageu, welad[a]uþs= =sa þat bariutiþ. Översatt till danska blir detta ”Uafladelig med 

argskab, troldomsdødens den, der bryder det [mindesmærket]” – Oupphörlig argr och trolldomsdöd ska plåga 

den som förstör minnesmärket. (Källor: http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Stentoften-sten) 

181 DR 360 U – Björketorpsstenen – har en förbannelserunrad som transkriberat till fornnordiska lyder Argiu 

hermalausR {utiAR} weladauþe, saR þat brytR. Översatt till danska blir detta ” Med argskab (ArAgeu) uophørlig 

(hAerAmAlAusR),{utiAR} med trolddomsdød (welAdAude), (bliver) den der bryder det [mindesmærket]” – 

Med argr oupphörlig, med trolldomsdöd, (blir) den som bryter det [minnesmärket]. (Källor: 

http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Bj%C3%B6rketorp-sten) Denna runsten är enligt professor Henrik 

Williams vid Uppsala Universitet oerhört svårtolkad.  

182 úargr - ett antonym till argr. JFO förklarar ordet: ”úargr, adj. modig, uforfærdet”. Modig och orädd. Detta 

skulle dock ge argr innebörden ”feg” och ”rädd” – vilket även kan tillämpas på kvinnor, även om det är en 

motsats till typiskt manligt beteende.   
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Även runstenen Vg 67183 använder en förbannelserunrad, denna med orden arkRi och 

<rata>184 vilket är tolkat till samma ord som <ArAgeu> ovan185.  

Att det är ett typiskt manligt beteende att döda någon påvisar inte att orden behöver tolkas 

enkom till omanlig, det kan vara ett så pass nedlåtande och kränkande ord att det enda sättet 

att ”tvätta av sig” skammen som kom med ordet var genom blodshämnd. Tar vi åter igen 

Trymskvädet som jämförande exempel så kan det möjligen tolkas som att det är på grund av 

Tryms stöld av Mjölner som Tor nödgas rendera sig själv till argr genom att klä sig till brud. 

Därmed upphör argr när han i slutet av dikten slår ihjäl Trym. Denna tolkning kan man dock 

inte med lätthet tillämpa en man som exempelvis mjölkar en ko, för vem ska den mannen slå 

ihjäl? Kon som behövde bli mjölkad, eller den som påstår att mannen är argr för att han 

mjölkat sin ko? Det kan såklart ha funnits andra sätt att bevisa sig som úargr, men inga som 

jag till detta arbete stött på.  

Går vi tillbaka och tittar på Völsetåten och sätter den i jämförelse med Ahmad ibn Fadlāns 

beskrivning av vad som sker innan likbålet då slavflickan blir lyft upp till överdelen av vad 

Ahmad ibn Fadlān tolkar som en för ändamålet byggd dörrkarm, kan det vara samma ritual 

som sker i Völsetåten där kvinnan begär att bli lyft ovan dörråsen186. Denna likhet kan ge 

tyngd åt båda berättelsernas äkthet i frågan om utövandet och kan även vara ett tecken på en 

del i en ritual som utfördes av kvinnor där man försökte se in i framtiden eller andra världar, 

möjligen att man blir lyft över sin egen värld och in i en annan, och båda dessa händelser kan 

därför möjligen betraktas som en, eller samma, form eller del av en ritual där kvinnan frigör 

sig från sin själ, även om dessa två händelser i berättelserna inte är de facto sejd, så kan de 

vara ett fragment av en annan form av ritual, och därmed påvisa att ritualer där gudar är 

                                                 
183 Vg 67 – Salebystenen – hävdar eventuellt att den som förstör stenen kommer att bli till <rata> ok at argri 

konu. En <rata> och en argr kvinna. <Rata> är svårtolkat och tolkas oftast till det engelska ordet ”Warlock” – 

trollkarl. Att man däremot skulle bli en argr kvinna påvisar att detta bara gäller om en man förstör stenen, eller 

att en kvinna ”bara” blir till argr. 

184 Skulle rata här vara en nedlåtande förolämpning som enkom kan riktas till män, då får mannen som förstör 

stenen, förutsatt att det riktas mot denne, inte mindre än tre förbannelser över sig. Inte nog med att mannen blir 

argr han blir det i kvinnlig form, men även rata. Skulle ordet rata ha samma innebörd som det norröna, skulle 

det antingen betyda att man blir en kringvandrande argr kvinna, eller att denne faller ned, kanske framför stenen, 

och blir till en argr kvinna. Ifall det är kringvandrande som åsyftas, kanske även denna sten menar att argr även 

här är oupphörligt (kringvandrande). 

185 Anledningen till att det stavas annorlunda är att Vg 67 är betydligt yngre än de två tidigare nämnda stenarna. 

186 den högsta punkten på dörrkarmen 
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inblandade är förknippade med sejd och därmed åtskild från siandet som läses ur sådant som 

gudarna möjligen inte påverkade.  

Att det förekommer ekivoka scener i det Ahmad ibn Fadlān skriver om, men inte i vissa andra 

berättelser, exempelvis Erik rödes saga, kan lika gärna ha varit något som medvetet 

censurerades då det ansågs för skurrilt att ha med i texter som ska läsas av senare 

generationer, även om de handlar om hedningar. Att dessa finns med i Ahmad ibn Fadlān kan 

bero på att han skrev ocensurerat, men även för att han ville berätta detaljerat för att antingen 

berätta så precist som möjligt hur det gick till, eller för att framställa ar-Rusija på ett negativt 

(barbariskt) sätt. 
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Ergi inom kult och magi – en slutsats 

 

Här ska vi försöka nå en slutsats i huruvida ergi-konceptet var en större eller mindre del utav 

den fornnordiska kulten och sejden. Till att börja med måste det förklaras att de fornnordiska 

religionerna var ständiga inslag även i det vardagliga livet, att det till skillnad från 

kristendomen inte nödvändigtvis enkom utfördes av präster i för ändamålet särskilda 

byggnader187. Det fanns således ingen distinkt skillnad mellan det religiösa och sekulära i det 

fornnordiska samhället där hövdingar, storbönder och kungar kunde vara kultledare188. Detta 

innebar i sin tur att folket som levde i de fornnordiska samhällena ansåg att gudarna hade en 

ständig närvaro, att allt som gjordes var för gudarna, således kunde både män och kvinnor 

vara kultledare189. Kongregationerna hölls antagligen där folket samlades, på gårdar, i 

samhällena eller i de kungliga hoven. Folket och gudarna hade ett ömsesidigt förhållande där 

folket offrade (fisl. blóta) för att gudarna skulle hjälpa dem.   

Med de passiva homosexuella intentionerna som tidigare forskning ger det i just detta 

samband kan man teoretisera en penetrering av analen under kulten där en man (om det nu 

måste vara män) lät sig penetreras av en gudastaty med erigerad fallos, eller möjligen en trä-

fallos190 och har alltså inget med ett direkt samlag att göra, vilket då gör ett uttryck som 

”homosexualitet” missvisande. En man är nödvändigtvis inte homosexuell eller queer bara för 

att han för upp något i sin anal, även om han njuter utav det. Vänder man på det så kan det 

tolkas som att kvinnor penetrerade sig själva, eller lät sig penetreras, och att man snarare ska 

tolka rörelserna Saxo Grammaticus skriver om som att det handlar om ett samlag, eller något 

som har sexuella anspelningar offentligt, och att just denna del av kulten då blir till något som 

inte bör utövas, eller ens beskådas, av män. Det känns dock väldigt långsökt att utövan av 

själva kulten skulle komma med någon form av passiv homosexualitet eller någon form av 

manlig självpenetrering medelst fallosliknande symboler på något sätt då tidigare källor 

hävdar att själva kulten kunde framföras av kungar.  

                                                 
187 Roesdahl & Meulengracht-Sörensen (2003:129) 

188 Roesdahl & Meulengracht-Sörensen (2003:129) 

189 Roesdahl & Meulengracht-Sörensen (2003:129) 

190 se Price (2002:221) och Almqvist (1965:200) fotnot 54, sista stycket om rassgjöf 
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Att magin kommer med ergi kan eventuellt bero på en viss klädnad191, möjligen en särk som 

täcker knäna på männen, eller att männen behöver röra sig på ett visst sätt som kanske inte 

ansågs som lämpligt192. Vi kan nog aldrig nå en riktig slutsats i vad det var i själva sejden som 

gjorde att Snorri hävdade att män inte utan skam kan utföra det trots tidigare hänvisningar till 

både DuBois och (i synnerhet) Strömbäck, om man bortser från de två olika formerna av sejd 

som diskuterades ovan och ser sejden som en sak som utövades och utfördes på samma sätt av 

båda könen.  

Det är lätt att nå slutsatsen att Snorri menade något sexuellt avvikande som män utför då han 

skriver som han gör, annars blir poängen med att det istället lärs ut till gyðjunum redundant. 

Den drivande frågan blir således varför Snorri hävdar att magi utövad av män kommer med 

så mycket Ergi att männen inte utan skam kan utöva det, och att det av den anledningen lärs 

ut till kvinnor.  

Enligt Price så har Jenny Jochens en teori runt just detta, där en orgasm framkommen genom 

masturbation spelar den egentliga huvudrollen193.  

Att det tolkas till just homosexualitet i Ynglingasaga kapitel 7, beror på valet av substantivet 

ergi, och även om man nu vill hålla kvar ergi inom ett passivt homosexuellt spektra i 

Ynglingasaga 7 måste man försöka se på det på andra sätt. Det framgår inte att det är just på 

grund av männens utövande som det anses vara ergi, bara att det kommer med så mycket ergi 

och att det av den anledningen lärs ut till kvinnor.  

Om man teoretiserar att synen på sexualitet förändrades i och med kristendomens införande törs 

man även teoretisera en förändrad syn på manlig homosexualitet; från att anses vara en tillfällig 

aktivitet ((v.) sorðinn) till att bli ett konstant tillstånd, vilket resulterade i att ergi blev till 

något som inte gick att ”tvätta bort”, även om du bevisade dig vara úargr. 

Med detta teoretiserar jag att de förkristna eventuellt såg annorlunda på homosexualiteten, att 

det var ett tillfälligt tillstånd och att även om detta tillstånd ansågs vara motbjudande och 

förbjudet enligt det förkristna samhället så var du inte av samhället betraktad som ragr förrän 

du kunde konstateras att vara (adj.) sannsorðinn, vilket var ett ipso facto ragr beteende. Även 

en anklagelse i formen sannsorðinn borde ha kunnat upphävas genom att utföra något som 

ansågs som úargr. Detta kanske ändrades med det kristna samhällets syn från att anses vara 

                                                 
191 Mer ingående diskuterat ovan 

192 Som det berättas om i Saxo G. 

193 se Price (2002:217). 
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ett ”tillfälligt” beteende till att vara något permanent, ett konstant tillstånd där du alltid ses 

som ragr, då homosexualitet ansågs vara ergi. Där uppstår en möjlighet till varför nutida 

forskning, där exempelvis Solli194 och Steinsland195 tolkar det som att de manliga 

schamanerna bland annat ”bytte kön” och gav sig själv som en fru åt en annan man, renderat 

ergi som något konstant vilket det nödvändigtvis inte var – och framförallt, att det pekar ut en 

sejdande man som passiv homosexuell, vilket denne nödvändigtvis inte var.  

Skulle all utövan av kult vara ergi skulle det innebära att alla, även kungar och stormän, var 

argr under tiden de utförde den. Med detta sagt borde man göra en stor åtskillnad mellan kult 

och sejd, och se sejden som en ”mindre” del av en större kult, eller något helt åtskilt, men 

även göra viss åtskillnad mellan sejd och spådomskonst, vilket diskuterats tidigare i detta 

arbete. Därmed förnekar jag inte att den sejdande mannen möjligen ansågs vara ergi även 

under det förkristna samhället, men jag opponerar mig emot att ergi skulle ha betydelsen 

”passiv homosexuell” då ett mer lämpligt uttryck skulle kunna vara ”socialt avvikande” – det 

vill säga ”omanlig” hos män och ”okvinnlig” hos kvinnor – med andra ord feg, usling och 

dylikt hos män, och promiskuös, sexuellt lössläppt och dylikt hos kvinnor.  

Ett stort problem med Snorris stycke i Ynglingasaga 7 är att han drar all magi över samma 

kant, och han ger nästan ingen ledtråd till vad det kan vara för sorts magi han åsyftar, förutom 

att han väljer ordet gyðjunum. Detta kan vara den enda ledtråden vi behöver för att veta vilken 

sorts magi och/eller kultutövan han åsyftar, då han hade kunnat välja och vraka bland något 

av följande ord: seiðkona, spákona, spákerling, kveldriða, trollriða, myrkriða, munnriða, 

túnriða, kaldriða, þrádriða, galdrakona, galdrakerling, galdrasnót, galdrakind, vitka, 

fjǫlkyngiskona, vísendakona, heiðr, fordæða, flagð(kona), fála, gýgr, hála eller skass.196  

En gyðja är vad som idag närmast kan översättas med kvinnlig präst, men vi kan inte med 

riktig säkerhet säga vad det var för slags präst, eller om det var synonymt med völva. Om man 

vill uppnå en verkningsfull kult måste riterna utföras på korrekt sätt, och för det krävs 

specialister197. Då de heliga handlingarna är kraftfulla och avgörande för samhällets framgång 

och välgång, kan specialisterna inom kulten bli mäktiga figurer inom kulturen. Dessa 

                                                 
194 Solli (2008:199) 

195 Steinsland (2005:358) 

196 samtliga från Price (2002:126) 

197 Se Steinsland (2007:288) 
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specialister kan vara av båda könen, men det kan ha förekommit könsspecifika ritualer där 

bara det ena könet får delta i, eller leda, kulten.  

Det har även förekommit diskussioner198 om huruvida den förkristna kulten saknade ett 

egentligt prästerskap i betydelsen ”kultledare på heltid”, men samtidigt vittnar vissa källor på 

att det funnits kultspecialister genom ord som tillexempel goði och gyðja.  

Hela, eller delar av, den offentliga kulten kanske leddes av båda könen, men ”i den privata 

kulten knuten till gårdsmiljön ledde husfrun vissa handlingar och husbonden andra”199.  

Här kan vi eventuellt hitta en annan tolkning till varför Snorri skriver som han gör i 

Ynglingasaga 7 – att magin lärdes ut till kvinnor istället för män. I och med kristendomens 

patriarkala syn på andligt ledarskap, som var rådande fram tills för bara några år sedan även i 

Sverige, kanske de kristna ansåg att magin var fullkomligt verkanslös om den utfördes av 

kvinnor. För att hålla män borta från den ”skrämde” man dem genom att hävda att de gjorde 

något som ansågs vara ergi om de utförde eller beskådade den, eller, så förändrades synen på 

sexualitet så markant med kristendomens införande att det inte längre ansågs av samhället 

som lämpligt att männen beskådade eller deltog i magiutövan just på grund av dess ekivoka 

inslag, och att detta snarare då riktas mot män som var döpta in i kristendomen än mot män 

som var förkristna, kanske som en uppmaning för männen att inte falla tillbaka till den gamla 

religionen. Snorri kan med gyðjunum lika väl ha menat ”gudinnorna” och med detta kanske 

man i en förlängning kan se en fullärd eller erfaren völva som en personifiering av en gudinna 

och därmed att den manliga motsvariheten, goði, ska ha varit den manliga representanten av 

en liknande funktion.  

Detta förklarar dock inte heller varför sejden skulle läras ut till gyðjunum, men det kan ge en 

ledtråd till att någon form av sejd var något som, i alla fall i de nordiska samhällena, var 

förbehållet kvinnorna. Detta går väl ihop med att det kan ha funnits två olika former av sejd 

där den andra mer riktades mot krig och användes av ondska än den som framfördes av 

kvinnorna som har med själavandringar att göra. Denna andra sejd var en slags ”strids-sejd” 

där den som utövade sejden renderades som en feg person, en ynkrygg – ett kräk, eller helt 

enkelt ”omanlig”, då denne inte gick till öppen konflikt med sin motståndare. Strömbäck 

                                                 
198 Se Steinsland (2007:288) 

199 Steinsland (2007:288) 
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teoretiserar i Sejd (2000) att det fanns två former av sejd, och han kallar dem för ”vit” och 

”svart”.  

Strömbäck hävdar i sin avhandling att den vita sejden är divinatorisk och att det är denna som 

oftast skildras i källorna200. Denna form av sejd utövades uteslutande av kvinnor som 

framhålls som yrkesmässiga. Den svarta sejden är den som utövas för att skada någon eller 

förvrida dennes sinne, det vill säga, manipulera: ”Oro, längtan, svårmod o. d. ansågs sålunda 

sejden i vissa fall kunna framkalla. Men den kunde också bringa människor helt från deras 

förstånd, göra dem vansinniga, rasande o. s. v.”201.  

Således kan ergi i Ynglingasaga 7 tolkas till omanlighet, men inte utan en förklaring att det i 

sådana fall berör en speciell form av sejd, och har inget med den själavandrande, kvinnliga, 

att göra. Det kan vara detta Snorri menar med att en man inte utan skam kan utföra sejden, då 

det gör dig feg, till en usling, en ynkrygg – men att den kvinnliga sejden är så pass 

annorlunda, eller att den i alla fall används så pass annorlunda att en kvinna inte faller inom 

ergi-konceptet när hon sejdar.   

 

Att manliga utövare av sejd mördades just för att de utövade den berättar kapitel 34 i Harald 

Hårfagres saga202 om, här i egen översättning och återberättelse;  

I sagan berättas om när Erik Blodyx, en av Harald Hårfagers söner bränner upp sin broder 

Ragnvald Likben, innehavaren av Haðaland203. Anledningen till detta var att Ragnvald lärt 

sig fjǫlkyngi204 och därmed blivit en seiðmaðr205 . Harald tyckte illa om trollkarlar och i 

Hǫrðalandi206 fanns en trollkarl vid namn Vitgeirr, till vilken Harald sände bud där han 

manade honom att upphöra med utövandet av sejd, varpå Vitgeirr svarade: ”Det är inte 

konstigt att vi sejdar, fattiga barn, gubbar och gummor, då Ragnvald själv sejdar, kung 

Haralds son, i Haðalandi.” (Egen översättning).  

                                                 
200 Strömbäck (2000:142) 

201 Strömbäck (2000:151) 

202 Återfinns i Snorri Sturluson (1911) 

203 Haðaland – idag Hadeland, ett landskap som ligger strax norr om Oslo. 

204 trolldom 

205 seið-man, trollkarl 

206 Hǫrðalandi – idag Hordaland, ett fylke (län) i sydvästra Norge. 
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När Harald mottagit detta kväde for Erik Blodyx på Haralds inrådan till Uplanda207 där han 

brände upp sin broder Ragnvald tillsammans med åttio andra sejdmän i Ragnvalds 

herresäte208. Att Vitgeirr eventuellt säger att det är ”fattiga barn” samt ”gubbar och gummor” 

som sejdar kan eventuellt påvisa vilka det var som utförde själva sejden – de äldre i samhället, 

och till sin hjälp har de fattiga barn. En völva kan således ha varit en äldre dam som sedan 

barnsben har varit medhjälpare åt en annan völva – det vill säga, en völva kan ha varit en 

fullärd sejdkvinna, men detta är rena spekulationer från min sida.  

Denna berättelse om brännandet av sejdmännen kan vi sätta i kontrast mot Ahmad ibn Rusta, 

som berättar om sitt möte med med Rus209 där han förklarar en ständigt vardande form av 

präst som medicinman, som när som helst kan offra vilken man eller vilket djur som helst till 

gudarna, och att allt som dessa medicinmän beordrar måste utföras. Han berättar även om en 

dubbelbegravning i en djup grop, något som även hände i Svealand, i Birka210.  

Om vi tolkar Ahmad ibn Rustas medicinman som en shaman, och shamanen motsvarar de 

fornnordiska seiðmaðr eller goði, då får vi helt plötsligt en väldigt intressant källa, förutsatt 

att den är korrekt, och att det var samma typ av medicinman som verkade i det som idag är 

Sverige, Norge, Danmark och Island. Denna medicinman måste ha varit en man av mycket 

hög social status som kan döda vilken annan man eller vilket djur som helst och kalla det för 

ett offer till gudarna. Dessutom får han en stor begravning tillsammans med den kvinna han 

favoriserade när han levde. Det är svårt att föreställa sig att en man som kan göra praktiskt 

taget vad han vill är betraktad som argr – omanlig enligt tidigare forskning, då omanlighet 

inte var något som uppskattades. Problemet med att göra denna liknelse är att vi åter igen för 

ihop sejden med riten, varpå denna medicinman i detta samband snarare bör tolkas som en 

goði, en präst, och att denne då kan agera som ovan är skrivet.   

Varken berättelsen om Ragnvald Likben eller Ahmad ibn Rustas noteringar om 

medicinmännen ger en direkt förklaring till vad som kan ha ansetts vara ergi i samband med 

manligt utövande av sejd. Däremot så påvisar Ahmad ibn Rustas noteringar att i alla fall 

medicinmännen måste ha haft en högre status innan kristendomens införande, då folket han 

                                                 
207 Uplanda – idag Oppland fylke, vari Hadeland ligger i dess sydvästra del. 

208 Detta dåd blev enligt berättelsen mycket hyllat, men huruvida Vitgeirr var en av de åttio som brändes inne 

förtäljer inte sagan, men han var den utlösande faktorn till att en enorm mängd trollkunniga fick sätta livet till, 

ifall sagan är korrekt. 

209 Ahmad Ibn Fadlān (2012:127) 

210 se Price (2002:136-139). 
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skriver om inte var kristna. Detta blir således en plausibel källa till att synen på manligt 

utövande av sejd förändrades i och med kristendomens införande. 

   

Ergi – en ny teori 

Om vi nu slutar arbeta utifrån allt vi hittills läst om ergi och dess koncept, och tolkar det som 

ett substantiv av adjektivet argr (vilket det är) – och argr ger vi innebörden ”någon som är 

avvikande” (från samhällets normer), vilket då ger ergi innebörden ”någon som gör något 

avvikande” (från samhällets normer) och bortser från alla intolkningar av manligt och 

kvinnligt och tittar på Snorris Ynglingasaga kapitel 7 igen: 

En þessi fjǫlkyngi, ef framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi þótti karlmǫnnum skammlaust við 

at fara, ok var gyðjunum kend sú íþrótt.  

Och denna magi, när den framförs, kommer den med så mycket [som är] avvikande [från 

samhällets normer], att männen inte utan skam kan utföra [eller medverka i] den, och därför 

lärdes det ut till gyðjorna. (Egen översättning / tolkning) 

Att vara avvikande inom konceptet ergi och därmed argr innebar att du var avvikande på alla 

sätt samtidigt. Du blev, oavsett om du är kvinna eller man, det absolut mest lägst stående 

inom samhällets alla då rådande normer; i förlängningen blev du så grovt förolämpad att det 

drabbade hela din släkt. Ett av sätten att visa att man inte var avvikande från samhällets 

normer, trots en sådan beskyllning var att ta ut blodshämnd i form av holmgång eller att dräpa 

den som yttrade detta om dig, och gärna hela dennes släkt, oavsett om det var en man eller en 

kvinna som kallade en annan man eller en kvinna för detta. Då visade du att du var úargr, att 

du inte alls var avvikande från samhället.  

Vad kan då denna ergi som Snorri nämner vara i detta samband? Det kan vi inte få svar på 

förrän vi kan reda ut vilken sejd det är han menar, ifall det fanns fler än en sorts sejd – vilket 

Strömbäck teoretiserar och som kort diskuterades tidigare. Snorri kan ha menat allt från 

okristen till att en man gör något avsett för kvinnor, likaväl som han kan mena att det helt 

enkelt är ett fegt kräk som i det fördolda gör något av ondo som den attackerade inte har en 

chans att försvara sig emot, och att den ”vita” sejden därför är den enda som bör utövas. 

Detta är ett exempel på att ergi aldrig bör översättas, för man kan i Snorris text applicera 

praktiskt taget vilken förolämpning som helst som får män att hålla sig borta från det – till 
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exempel ”omanlighet”, ”passiv homosexualitet”, ”cock-craving”, ”djävulskap”, 

”avgudadyrkan”, ”otukt”, ”liderlighet”, ”feghet”, ”uselhet” … 

 

Jag har inte hittat någon förklaring till varför man idag har en förkärlek till att tolka ergi till 

”omanligt” eller ”den passiva parten i ett homosexuellt förhållande”, oavsett när ordet 

påträffas. Tidigare forskning är rätt ute, det är inget jag försöker fösa under mattan. Ergi 

ligger inom området för ”omanlighet”, men även det är så brett och kan denotera praktiskt 

taget vad som helst som ur översättarens bias anses vara lämpligt – det vill säga, det som 

översättaren anser vara den mest passande förolämpningen ur sin egen synpunkt.  

Till passiv homosexualitet hos män finns det andra ord: sorðinn, likväl som det finns serða 

för den aktiva. Däremot så blir den man som utpekas som sannsorðinn till argr(ragr) ipso 

facto och därmed är sorðinn en ergi-aktivitet då det högst troligt ansågs avvikande av 

samhället att underkasta sig en annan man, och i synnerhet sexuellt.  

En annan teori till varför argr och ergi enligt tidigare forskning har fått tolkningen ”omanlig” 

med allt vad det innebär kan bero på att hos männen så var ”omanlig” det lägsta och mest 

avvikande en man kunde vara enligt det då rådande samhället, samt att det går att applicera på 

praktiskt taget allt som är avvikande, likt Orchards ”cock-craving”. Man kan inte med 

enkelhet tolka ordet argr som ”omanlig” och ergi som ”omanligt” i sig själva, men man kan 

tillämpa de innebörderna till orden till exempel när män utför vissa aktiviteter som enkom var 

avsedda för kvinnor, tillexempel att en man mjölkar en ko, eller är feg eller på något annat sätt 

olämplig i eller emot samhället. I det fornnordiska samhället var det antagligen alltid socialt 

avvikande att vara omanlig, men du var nödvändigtvis inte homosexuell bara för att du var 

socialt avvikande.  

Med detta sagt vill jag, å det bestämdaste, hävda att man framgent måste låta orden inom ergi-

konceptet stå oöversatta och istället diskuteras. Ergi-konceptet är inte enkom manligt, hela 

konceptet kan tillämpas på kvinnor. Att det däremot mest frekvent förekommer i samband 

med män kan bero på en tidigare patriarkal syn och nedteckning av källorna – helt enkelt att 

kvinnor oftast uteslöts till förmån för männen, och därmed saknas viktiga inblickar i 

kvinnornas roll i de fornnordiska samhällena.  

Min teori runt ergi-konceptet får visst stöd i MacLeod och Mees bok Runic Amulets and 

Magic Objects, sida 225: 
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”The description argRi ‘misdoing’ is related to the term argR ‘perversion’ […]  as well as ergi 

‘perversion’ […] was an indication that they should be considered unnatural, i.e. social 

outcasts.” 

 

Slutord 

 

Min intention är inte att förneka att orden argr och ergi kan anspela på ärekränkningar såsom 

passiv homosexualitet och nymfomani, och därmed att det kan ha förekommit samkönade 

sexuella inslag under riter och magisk utövan inom de fornnordiska religionerna. Det jag vill 

förmedla är att orden eventuellt tolkas av översättaren på ett sådant sätt att det passar in väl i 

meningen det härstammar ur, att det helt enkelt kan ha tolkats fel. 

Jag hävdar inte att ordet ergi introducerades med kristendomen, men däremot så teoretiserar 

jag att ordet kan ha fått en ändrad innebörd på grund av kristendomen, från att ha varit något 

som tillämpades på en person som av samhället ansågs ha gjort något ”avvikande”, där ergi är 

ett slags ”fack” som man stoppar in både kvinnor och män som anses vara ”socialt avvikande” 

till att bli ett permanent tillstånd och oftast riktat mot män och därmed en permanent 

förolämpning.  

Jag vill med detta arbete uppmana till en förändrad tolkning av orden argr och ergi – i 

synnerhet när det kommer i samband med de fornnordiska religionerna, att istället för att 

försöka översätta det direkt, till en för texten passande förolämpning, bör översättaren välja att 

låta ordet stå oöversatt, och istället diskutera det i en fotnot eller dylikt.  

Att dessa ord förekommer i samband med de fornnordiska religionerna kan vara de medeltida 

kristna författarnas sätt att häcklas med de som under den tiden fortfarande anammade de 

förkristna traditionerna samt för att ge de samtida, och de framtida läsarna en nidbild av de 

förkristna traditionerna och orden bör av framtida forskare således vara något som ska tolkas 

och översättas med största försiktighet så länge arbetet har för avsikt att vara objektivt. Att 

Snorri valde ordet ergi i samband med utövande av magi i Ynglingasaga kapitel 7 kan 

antingen bero på att han själv eller samhället han levde i ansåg det, eller att han skrev så för 

att framstå som en man som stod för de kristna värderingarna av de fornnordiska religionerna, 

eller helt enkelt att Snorri genom sitt ordval uppmanade män att undvika att utöva eller 
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beskåda utövandet av all denna magi i den form den fanns kvar under hans levnad, men det 

kan även ha varit en rest från de fornnordiska traditionerna – det är omöjligt att avgöra vilket. 

Man ska dock aldrig glömma att Snorri Sturluson (ca 1179 – 1241) var en kristen man och 

tillika hövding. Snorri kan således ha skrivit ned sina berättelser så att de passar kristna läsare, 

detta medvetet för att själv inte framstå som okristen. 
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Besvarad frågeställning – sammanställd. 

 

 Vad betyder ergi och argr? 

Tidigare forskning väljer att placera orden inom konceptet ”omanlighet”, gärna inom manlig 

passiv homosexualitet, det vill säga, den passiva mannen i ett homosexuellt samlag eller 

förhållande – den mannen som enligt då rådande syn förnedrade sig själv genom samlag med 

en annan man. Detta kan inte vara en fullgod tolkning då det dels finns andra ord för det, men 

även för att orden kan tillämpas på kvinnor vilket tidigare forskning härleder till avvikande 

sexuella handlingar, exempelvis nymfomani och incest. Jag vill istället poängtera att orden 

inte ska ges en direkt översättning utan istället diskuteras inom konceptet ”omanlighet” där 

ordet hör hemma, men nödvändigtvis inte alltid inom homosexualitet.  

Orden bör tolkas enligt följande:  

Argr – något man är under tiden man gör något som av samhället inte ansågs lämpligt, 

tillexempel ansågs en man under tiden som han mjölkade en ko vara argr.  

Ergi – det du gör eller gjorde som av samhället inte ansågs lämpligt, tillexempel att en man 

mjölkar en ko är en ergi-aktivitet.   

 Tillämpas det enkom på män, och om så är, varför? 

Nej. Ordet ergi tillämpas exempelvis på en kvinna i eddadikten Sången om Skirner. Ordet 

argr tillämpas på kvinnor genom ord som exempelvis arghola. Däremot så lyder den 

feminina formen av ordet argr ”ǫrg” enligt tidigare forskning.  

 Varför anses sejd utövat av män vara ergi? 

För att hela, eller delar utav, utövandet av sejd inte ansågs av samhället som lämpligt för män 

att utöva eller beskåda. Detta kan ha varit ett sätt av den kristna kyrkan att begränsa utövandet 

av sejden, eller att rendera den verkanslös ifall det behövdes män för att göra den fulländad. 

Med detta skrivet hävdar jag inte att det fornnordiska samhället inte ansåg sejd utövat av män 

vara ergi, utan min forskning påvisar snarare en motsats. Det fanns antagligen två former av 

sejd, vilket även Strömbäck nämner i sin avhandling Sejd (2000), och den som utövades av 

männen var något som brukades under krig. Då detta skedde i lönndom och gjorde så att den 

sejdande aldrig slogs på fältet mot sin motståndare renderar det den sejdande som feg – 

omanlig – och således ergi, men för den sakens skull nödvändigtvis inte homosexuell. Men, 
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det finns mig veterligen inga källor från den förkristna tiden som talar för eller emot sejd som 

ergi under den förkristna perioden.  

 Vad i sejd kan anses vara ergi? 

Det är svårt att besvara detta precist då det kan röra sig om allt från att det av samhället var en 

aktivitet förbehållen kvinnor (völvor), men även röra sig om en särskild klädedräkt eller 

nakenhet – eller en form av feghet. 

 Är ergi något som infördes med kristendomen? 

Nej. Runstenar som fördaterar kristendomen använder en äldre form av ordet argr och 

därmed bör även ordets substantivform ha funnits. 

 Är ergi/ argr tillfälligt eller permanent? 

Som skrivet ovan, Argr – något man är under tiden man gör något som av samhället inte 

ansågs lämpligt, tillexempel ansågs en man under tiden som han mjölkade en ko vara argr. 

Ergi – det du gör som av samhället inte ansågs lämpligt, tillexempel att en man mjölkar en ko 

är en ergi-aktivitet. Däremot så finns det förbannelser på runstenar som möjligen hävdar att 

om man förstör runstenen så blir man ständigt argr, vilket då styrker min teori om att detta 

bara var tillfälligt under den förkristna perioden. Det finns även en antonym till argr – úargr. 

Detta kan vara ett tecken på att om du gjorde något som ansågs vara ergi så var du det tills du 

bevisat motsatsen. 

 Förändrades innebörden av ordet ergi på grund av kristendomens intåg? 

Det är fullt möjligt att ordets innebörd förändrades, från att ha förklarat en temporär aktivitet 

till att bli en ”stämpel” som aldrig går att tvätta bort, oavsett om du avslutat aktiviteten. 

 Blir Tor och Loke argr i Trymskvädet där de klär ut sig till kvinnor för att hämta 

tillbaka Mjölner? 

Tor blir inte till argr då han inte klär sig till brud frivilligt, och inte heller agerar som en 

kvinna. Han befinner sig dock inom ergi-konceptet i och med att det är en man som klär sig i 

kvinnokläder. Loke effeminerar sig själv då han frivilligt klär sig till kvinna och gör sig själv 

underlägsen Tor genom sin roll som betjänt.  

 Gör Odens bruk av sejd honom till argr? 
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Ja, Odens bruk av sejd som renderar honom till argr, men inte nödvändigtvis till queer. Att 

Oden av viss tidigare forskning tolkas som en queer-gud beror på att tidigare forskning har 

gjort argr/ergi synonymt med den passiva parten i en manligt samkönad sexakt. Min 

forskning i detta arbete påvisar att det nödvändigtvis inte är själva utövandet av sejden som 

renderar Oden som argr, utan snarare att bruk av sejd inom krig ansågs som fegt då man inte 

konfronterade sin motståndare. Odens bruk av sejd behöver således inte ha något med passiv 

homosexualitet att göra, vilket viss tidigare forskning hävdat. 

 Gör Heimdalls spåkonster honom till argr? 

Nej, Heimdall kan se in i framtiden utan att bli beskylld för något olämpligt. Detta kan vara 

ett tecken på att det är viss skillnad på att sia om framtiden och att sejda, men det har jag inte 

hittat belägg för och vågar således inte uttala mig om. 

 Förekom det ekivoka inslag under utövande av sejd? 

Under forskningen till detta arbete har jag inte nått fram till något tydligt svar rörande denna 

fråga; det beror på helt och hållet var man vill dra gränsen och vad som egentligen var sejd. 

Tittar man på vad Ahmad ibn Fadlān skriver om likbränningen så förekommer många samlag 

med samma slavflicka, men det förekommer inte med full säkerhet ett utövande av sejd, även 

om det finns inslag som kan tyda på någon form av sejd eller annan magisk ritual. Andra 

källor nämner ekivoka anspelningar under någon form av kult, exempelvis Völsetåten – men 

det är inte säkert att Völsetåten innehåller sejdande, även om även den möjligen innehåller 

samma sejdliknande ritual som Ahmad ibn Fadlān skriver om. Andra skriftliga käller som 

berättar om ett faktiskt utövande av sejd, exempelvis Erik Rödes saga berättar inte om något 

ekivokt över huvud taget. Det är därmed svårt att nå en slutsats om huruvida det förekom eller 

ej då det kan vara så att de skurrila inslagen kan ha censurerats för att inte berättelserna ska 

framstå som allt för vulgära för en framtida läsare.  
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Bilagor 

 

Bilaga I: Ergi och argr i Eddadikterna – en sammanställning 

 

 Lokasenna 23/24 Skírnismál Þrymskviða Lokasenna 33 

FORNVÄST

-NORDISKA 

ok hugðak þat 

args aðal. 

ergi ok œði ok 

óþola 

mik munu æsir 

argan kalla 

ǫss ragr 

ENGELSKA     

Cottle, A.S 

(1797) 

(Odin) For soul 

effeminate like 

thine 

(Loki) For soul 

deceitful such as 

thine? 

Madness, 

Impotence and 

Rage? 

I shall a puling211 

girl be nam'd 

Översatt till 

latin. 

Thorpe 

(1866) 

(Båda gångerna) 

Now that, 

methinks, 

betokens a base 

nature. 

(låter det stå 

oöversatt): ergi 

and œnði and 

óþola 

Me the æsir will 

call womanish 

wretched Ás  

Bellows, H. 

A. (1931) 

(Båda gångerna) 

Unmanly thy soul 

must seem. 

Longing and 

madness and 

lust 

Me would the 

gods unmanly call 

womanish god 

Orchard, A 

(2013) 

(Båda gångerna) 

That signals to me 

a cock-craver 

”cock-craving” 

and ”frenzy” 

and 

”impatience” 

The gods will call 

me a cock-craver 

cock-craving 

god 

SVENSKA     

Afzelius, 

A.A (1818) 

(Båda gångerna) 

Det för en man 

jag kallar nesligt 

Vanmagt, 

Brånad  

och Otålighet 

Mig månde Asar  

dårlig kalla 

En feg bland 

asar 

                                                 
211 (adj) Grinig 
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Gödecke, PA 

(1881) 

(Båda gångerna) 

slikt kallar jag, 

ämne till en 

usling 

Vällust, 

vanvett,  

vild trängtan 

Mig månde Åsar  

usling kalla 

Åsars afskum 

Sander, N.F 

(1893) 

(Båda gångerna) 

Det menar jag 

vara argans afvel 

Vanmakt, 

vanvett  

och 

vällusttrånad 

Mig månde 

asarne  

omanlig kalla 

Asars ynkrygg 

Brate, E 

(1913) 

(båda gångerna) 

Det för skamlig 

omanlighet 

skattas 

Otukt, lidelse 

och otålighet 

Mig skola asarne  

omanlig kalla 

En omanlig as 

Åkerblom, A 

(1923) 

(ej funnen) Skräck, kättja 

och kvävande 

kval 

Kvinnoaktig  

blir jag kallad 

bland åsar 

(ej funnen) 

DANSKA     

Sandvig, B.C 

(1785) 

(Båda gångerna) 

Og troer jeg det 

Feigs Mærke 

(ej funnen) Mig monne Aser 

Frygtsom212 kalde 

At qvindlig As 

Magnússon, 

F (1821) 

(Båda gångerna) 

Slig er vist et 

Afskums Art 

Kraftlöshed, 

Galshab og 

Utaal 

Aserne skulde 

Mig skjelde for en 

Qvinde 

Du usle Asa 

Edwin 

Jessen, C.A 

(1867) 

Ó. säger inte detta 

till L., men L. 

säger: Ej argere 

er jeg end du 

enligt denna 

översättning 

'Arg’ og 

'Galen’ og 

'Utål 

Arg monne Æser  

herefter mig kalde 

den feje Ås 

Winkel-

Horn, F. 

(1869) 

(Båda gångerna) 

Faar vel kaldes 

Uslings Kaar 

Raseri og 

Gejlhed213, 

Usling vil mig 

Aser kalde 

(utelämnar en 

översättning – 

och tar inte med 

                                                 
212 Skygg, blyg, timid 
213 (subs.) Okyskhet 
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frugtløst, 

rastløst Savn 

en tolkning av 

ragr) 

NORSKA     

Aars, J.J 

(1864) 

(Ej funnen) (Ej funnen) En Kvinde vil 

mig  

Æserne kalde 

(ej funnen) 

Gjessing, 

G.A (1899) 

(Båda gångerna) 

Mig var det 

uslings art 

utugt, afsind214 

og ank215 

Mig maa æser  

usling kalde 

kvind af en aas 

Förutom de engelska är samtliga citat tagna från http://www.heimskringla.no: 

Svenska: http://www.heimskringla.no/wiki/Eddadikter 

Norska: http://www.heimskringla.no/wiki/Eddadiktene 

Danska: http://www.heimskringla.no/wiki/Eddadigtene 

 

Engelska:  

Cottle: Icelandic Poetry (1797, 2003 års utgåva), The Northvegr Center [PDF].  

Thorpe: The Poetic Edda (1866, 2004 års utgåva), The Northvegr Foundation Press, Lapeer 

Michigan. [EPUB] 

Bellows: http://www.sacred-texts.com/neu/poe/index.htm (2013-12-21 - 13:00) 

Orchard: The Elder Edda (2013), Penguin Books [EPUB] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214 Vanvett/ -ig.  
215 Oro, klagan 
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Bilaga II: Stycket i Ynglingasaga 7 – en sammanställning 

De olika tolkningarna av ordet ergi står inom { } 

 Ynglingasaga kapitel 7 

FORNVÄST-

NORDISKA 

En þessi fjǫlkyngi , ef framið er, fylgir svá mikil ergi, at eigi 

þótti karlmǫnnum skammlaust við at fara, ok var gyðjunum kend sú 

íþrótt. 

SVENSKA  

Olson, Emil 

(1919-1926) 

Men när denna trolldom övas, följer därmed så stor {djävulskap}, att 

det ansågs skamligt för män att befatta sig därmed; därför lärde man 

prästinnorna denna konst  

Säve, Carl 

(1854) 

Men när denna trolldom öfvas, följer så mycken {uselhet}, att det 

icke tycktes för karlar vara utan skam att fara dermed, hvadan denna 

idrott lärdes åt gydjorna. 

DANSKA  

Lauridsen, Jesper 

(2013) 

Men når denne slags trolddom fremmes, følges den af en så 

{voldsom, utugtig liderlighed}, at mandfolk ikke uden skam kan 

bedrive den; derfor blev præstinderne belært i denne færdighed. 

NORSKA  

Strom, Gustav 

(1900) 

Men naar denne trolddom fremmes, følger dermed saa stor 

{umandighed}, at mandfolk syntes ikke uden skam at kunne have 

med den at gjøre; derfor lærte man gydjerne denne idræt. 

Schjött, S. (1900) Men de fylgjer so mykje {umannslegt} med denne trollskapen, naar 

dei driv paa med han, at dei totte ikkje at karfolk skamlaust kunde 

fara med slikt, og difor lærde dei gydjune denne kunsti. 

ENGELSKA  

Hollander, L. M 

(1964) 

But this sorcery is attended by such {wickedness} 

that manly men considered it shameful to practice it, and so it was 

taught to priestesses. 

Meulengracht-

Sörensen, P 

(1983) 

And when this sorcery takes place, it is accompanied by so much 

ergi216 that men could not be associated with it without disgrace, and 

that is why this art appertains to the goddesses. 

                                                 
216 Meulengracht-Sörensen lämnar det oöversatt / otolkat. 
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DuBois, T. A 

(1999) 

But in practicing this magic [fjölkynngi], such {shame and 

abomination} [ergi] occured that it seemed unseemly for men to deal 

in it and thus the art was taught to priestesses. 

 

Förutom de engelska är samtliga citat tagna från http://www.heimskringla.no: 

Svenska: http://heimskringla.no/wiki/Konungasagor 

Norska: http://heimskringla.no/wiki/Kongesagaer 

Danska: http://heimskringla.no/wiki/Heimskringla_(dansk) 

 

Engelska:  

Hollander: Heimskringla (2009) [EPUB]  

Meulengracht-Sörensen: The Unmanly Man (1983) 

DuBois: Nordic religions in the Viking age (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


