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Abstract 
 

The essay has its beginning in the source material that deal with ancient Norse religion before 

the people in the Nordic countries became Christian. The fact that there are no contemporary 

written or authentic sources available that can tell us something about the Norse religion 

during the Viking age is problematic. Archeological source materials is available, but tend to 

talk more about power relationships and social status than the old Norse religion and the way 

people practiced their faith. Medieval Christian writers are a source of knowledge of the 

Norse religion; however, they can only highlight the Norse religion from a Christian point of 

view and ways of evaluating the pagan faith, making them less reliable.  

The written sources of this paper are based on the written by two medieval Christian writers, 

Saxo Grammaticus and Snorri Sturluson. These sources are among the first to treat the Norse 

religion process after the introduction of Christianity in Scandinavia. The survey is based on 

the Saxo Grammaticus history work "Gesta Danorum" as in the ninth book "Ragnar Lodbrok 

story" portrays the Amazon Ladgerd, the figure which the thesis directs its focus against, and 

Snorri Sturluson written collection of ”Heimskringla" which deals with Earl Haakon and his 

patron goddess Torgerd Holgabrud in battle of Hjoerungavaag year 986. The survey is also 

influenced by the Icelandic poetry from which Saxo Grammaticus' and Snorri Sturluson´s 

history writing originates.  

In this essay, I use source criticism and a comparative method to study the relationships 

between the two sources and the way they depict the Amazon Ladgerd and Torgerd 

Holgabrud in the historic context. The essay can help to give a better understanding of the 

Amazon and the role women warriors have had in the ancient Norse religion, which future 

research can benefit from. With the support from earlier research on the ancient Norse 

religion, I can show that there is a connection between the two sources Saxo Grammaticus' 

“Gesta Danorum” and Snorri Sturluson’s "Heimskringla ". Both sources depict the Amazon 

and women warriors’ role in the ancient Norse religion - based on a Christian world view and 

feminine ideal.  

The study shows several similarities between the Amazon Ladgerd and Torgerd Holgabrud, 

which can indicate that the two women warriors is the same History fairytale figure. The 

sources lead me on the track by another female, giantess Gerd, which proves Ladgerd´s and 

Torgerd Holgabrud's real character and origin. Saxo Grammaticus, Snorri Sturluson and the 

Icelandic poetry depictions of Ladgerd, Torgerd Holgabrud and Gerd is simultaneously a 

reflection of a pre-Norse ritual, the "blot", and a Norse royal ideology. 
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1. Inledning 

 

1.1   Bakgrund 
 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i två medeltida kristna krönikörer, Saxo Grammaticus och 

Snorre Sturlassons skildringar av sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud och 

kvinnokrigare i den fornnordiska religionen. De har både ett genuint intresse för den isländska 

sagolitteraturen och dess gestaltning av den fornnordiska religionen som den traderats 

muntligt i en förkristen tid och av krönikörer samtida med dem. Saxo och Snorre är bland våra 

äldsta medeltida källor till kunskap om sköldmör i den fornnordiska religionen genom sina 

verk, ”Gesta Danorum” och ”Heimskringla”. Krönikörerna har ett antikvariskt intresse för att 

bevara den fornnordiska religionen för eftervärlden. De gestaltar sköldmör i den fornnordiska 

religionen utifrån ett kristet tankegods.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Det finns brister i det källmaterial vi använder oss av i forskning om den fornnordiska 

religionen och dess skildring av sköldmör.1 Mot denna bakgrund vill jag undersöka vad vi vet 

om sköldmör utifrån de källor som finns. I denna uppsats vill jag komma sköldmön Ladgerd 

på spåret. Jag kommer att fokusera på Saxo Grammaticus skildring av sköldmön Ladgerd och 

Snorre Sturlassons skildring av Torgerd Holgabrud mot bakgrund av den isländska 

sagolitteraturen. De två medeltida krönikörer är intressanta att studera då deras skildringar av 

de två sagogestalter kan visa på samband kring dolda symbolvärden och ett förkristet 

tankegods i den fornnordiska religionen. Krönikörerna är att betrakta som äldre källor till 

fornnordiska föreställningar om sköldmör, då de skriver i en tid som markerar övergången 

från fornnordisk religion till införande av kristendomen i Norden.  

Till detta syfte formulerar jag följande frågeställning: 

 

– Hur framställer Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson, mot bakgrund av den isländska 

sagolitteraturen, sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud, och hur ska vi förstå dessa 

sköldmör utifrån deras skildringar? 
                                                 
1 Steinsland 1998, s. 23. 
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1.3 Metod och källmaterial  
 

Jag kommer i min uppsats använda en kvalitativ textanalys som metod i min granskning av 

mina källor, Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson, mot bakgrund av den isländska 

sagolitteraturen och dess gestaltning av sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud.  Jag 

kommer på djupet granska de medeltida krönikörernas texter och dess likheter och på så sätt 

komma fram till vad vi utifrån dessa källor kan lära oss om sköldmön Ladgerd i relation till 

Torgerd Holgabrud i den fornnordiska religionen. 

I uppsatsen kommer jag att diskutera mina fynd med tidigare forskning om sköldmör och 

kvinnokrigare i den fornnordiska religionen. Jag kommer i huvudsak använda mig av 

översatta texter skrivna på svenska, men som till en början skrevs på latin och engelska. Det 

betyder att jag kan gå miste om detaljer som kan ha förekommit i de ursprungliga texterna och 

inte till fullo förstå den bild krönikörerna målade upp i sin samtid. Det kommer mot förmodan 

inte ställa till problem för mig då texternas innehåll som de framställs i dag ger en tillräcklig 

klar framställning av Ladgerd och hennes relation till Torgerd Holgabrud och det sätt 

sköldmör och kvinnokrigare gestaltas i den fornnordiska religionen, mot bakgrund av den 

tidsepok och kristna kontext Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson representerar.  

I uppsatsens resultatdel kommer jag att redogöra för de likheter och samband som finns 

mellan de två krönikörernas beskrivningar av sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud. Till 

min hjälp använder jag en jämförande metod. Michael Stausberg framhåller, med stöd av 

Durkheim, att social fakta är ett resultat av det sociala system de tillhör.2 I min tolkning av 

källorna är det viktigt att förstå den tid Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson lever och 

verkar i. Det finns dock en risk att krönikörerna traderar den fornnordiska religionen vidare 

utifrån en önskan om att glorifiera den egna religionen, kristendomen, på bekostnad av den 

fornnordiska religionen. Deras gestaltningar av sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud i 

den fornnordiska religionen kan ha ett uppsåt, att förhärliga ett kristet ideal om hur en kvinna 

bör vara i kontrast till ett sköldmöideal i den fornnordiska religionen.  

Att de båda är lärde kristna män och författare på 1200- talet visar att de kommer från lika 

sociala system, vilket kan påverka hur de skildrar sköldmör och kvinnokrigare i den 

fornnordiska religionen och resultatet av min undersökning. Mot denna bakgrund vill jag 

referera till Jörg Rüpke som framhåller att historiska källor inte är isolerade stenar som ska 

bygga historia, utan ska förstås som fragment av bevis som måste utvärderas kritiskt. En 

                                                 
2 Stausberg 2011, s. 25. 
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analys av Saxo Grammaticus och Snorre Sturlassons teologiska skrifter kan bidra till att 

klargöra synen på sköldmör i den fornnordiska religionen, men ger ingen direkt tillgång till 

populära föreställningar då den fornnordiska religionen fortfarande levde, utan endast glimtar 

av deras personliga övertygelser.3 Därför kommer jag fokusera på en historiekritisk metod i 

min jämförelse av källorna för att kunna avgöra trovärdigheten i deras berättelser. Att låta 

uppsatsen genomsyras av ett historiemedvetande kan bidra till att motverka krönikörernas 

egna speglingar och stereotypa kristna föreställningar om sköldmör i den fornnordiska 

religionen och därav bättre förstå komplexiteten i den historia och religiösa tradition den 

fornnordiska religionen representerar. Det finns anledning att ifrågasätta uppsatsens resultat 

då det finns en risk att jag kan komma att spegla krönikörernas egna speglingar av den 

fornnordiska religionen, dock är jag väl medveten om vad mitt mål med uppsatsen är, att hitta 

dolda ledtrådar som gör att jag kommer sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud på  

spåret.  

Undersökningens resultat ger ingen enhetlig bild av sköldmön Ladgerd och Torgerd 

Holgabrud i den fornnordiska religionen utifrån den tolkning och dialog jag gör mellan mina 

källor och den tidigare forskningen. Dock är resultatet av undersökningen att betrakta som ett 

fragment av bevis och en av stenarna som kan bygga historia och som kan föra intresset för 

sköldmör i nutida forskningen vidare.  

 

 

1.3.1 Saxo Grammaticus 
 

Det vi vet om Saxo Grammaticus får vi från det företal han nedtecknade mellan åren 1208 och 

1218 och som inleder hans verk ”Gesta Danorum”. Verket är också känt som ”Saxos 

krönika” och nedtecknades troligen i början av 1200- talet.4 Saxo kom från Själland i 

Danmark och var en kristen munk. Han levde i en tid då den fornnordiska religionen i Norden 

praktiserades av allt färre.  

Vikingatiden som tidsepok hade nått sin kulmen, vilket markerade övergången till en ny tid, 

medeltiden (1150-1520), i Norden. En ny kulturell blomstringstid var i gärning, den hedniska 

kultdyrkan gick mot sitt slut och införandet av kristendomen som statsreligion i de nordiska 

länderna påbörjades. På ett ytligt plan gick kristnandet av Norden relativt snabbt. Dock är det 

högst sannolikt att kvarlevor av den fornnordiska religionen levde kvar länge i Norden, då 
                                                 
3 Rüpke 2011, s. 291. 
4 Näsström 2006, 8. 
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religiös mentalitet tar tid att påverka. Vid religionsskiftet i Norden är det troligt att den gamla 

hedniska kulten och dess gudar demoniserades av de kristna, vilka de framställde som 

djävulska väsen,5 vilket kan ha färgat Saxos Grammaticus syn på sköldmör i den fornnordiska 

religionen. Hans egentliga namn var Saxse vilket översattes till det latinska namnet Saxo. 

Hans författarskap gav honom tillnamnet Grammaticus.6  

Saxo Grammaticus hade en nära relation till den danska ärkebiskopen och statsmannen 

Absalon i Lund. Ärkebiskopen var en dansk välutbildad adelsman och ättling till Skjalm 

Hvide på Själland. Absalon grundade Köpenhamn och det var även han som fick i uppdrag att 

fostra den danska kungen Valdemar I som pojke. Absalon var en skicklig militär strateg och 

med sitt energiska väsen arbetade han tillsammans med Valdemar I för att starka kyrkans 

makt och Danmark som nation.  Det är mot denna bakgrund att Saxo Grammaticus på 1200-

talet får i uppdrag av Absalon att påbörja sitt verk ”Gesta Danorum”, en historia på latin om 

danskarnas bedrifter från tiden före kristendomens införande och fram till hans egen tid. 

Saxos intention med boken framgår tydligt i hans företal, att glorifiera fedralandet.7 Saxo och 

flera lärda på hans tid låter sig inspirera av den romerska poeten Vergilius och hans episka 

diktsamling, Aeneiden. I diktsamlingen glorifierar Vergilius den romerska kulturen. Lik 

Vergilius vill Saxo skapa ett litterärt monument på uppdrag av Absalon genom att skildra den 

heroiska och ärofulla danska historia.8 Boken var ett ambitiöst projekt. Saxo ville sprida 

kristendomen och dess lära och samtidigt starka bilden av Danmark som kulturellt likvärdig 

och lika civiliserat som övriga länder i Europa.  

I sitt företal refererar Saxo till isländska och danska källor och krönikörer. Hans kunskaper i 

latin och litterära bakgrund gör honom uppdraget värdig. ”Gesta Danorum” är skriven med 

stor entusiasm för hjältesagor med vilket han hoppas entusiasmera sina danska landsmän till 

krigiska gärningar efter mönster av sina förfäder. Det är i denna anda han börjar skildra 

sköldmön Ladgerd och de egenskaper hon besitter. Saxo utbroderar sköldmön Ladgerd som 

både kvinnokrigare, hjältinna, maka och mor. Ladgerds karaktär symboliserar kristna 

föreställningar och värderingar om kvinnans roll i samhället.9 I det dolda och i den gestaltning 

Saxo ger av Ladgerd gömmer sig mytiska kvinnliga karaktärer knuten till en kult i Uppsala 

och på Lade i Tröndelag i Norge. Det finns ett talesätt; ”Segrarna skriver alltid historien”. Det 

                                                 
5 Näsström 2001, s. 279. 
6 Näsström 2006, s. 98. 
7 Davidsson Ellis, 2008, s. 4-5.  
8 Näsström 2009, s. 47. 
9 Näsström 2009, s. 47. 
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är en sanning som blir verklighet vid religionsskiftet i Norden och i Saxo Grammaticus 

skildring av sköldmön Ladgerd i ”Gesta Danorum”. 

 

 

1.3.2 Snorre Sturlasson 

 

Snorre Sturlasson levde på Island mellan 1178 – 1241. Han var historiker, skald och 

hövding.10 Hans skildringar av hedniska ritualer och gudar i den fornnordiska religionen 

speglar hans samtids kristna värderingar. Den nordiska hedendomen som den skildras av 

Snorre och i de isländska källorna befinner sig i tid och rum avsevärt långt bort från den tid då 

den fornnordiska religionen fortfarande praktiserades. 11 Mot denna bakgrund har sentida 

forskning ifrågasatt den isländska sagolitteraturens värde som historisk källa.  

Den kristna missionen påbörjades i Norden under 800- talet. Norden på den tiden betraktades 

av utomstående som ett medeltida samhälle i Europas utkant. Dock finns spår av europeiska 

och kristna influenser i Norden redan under 400- och 500- talet, vilket kan tyda på att Norden 

inte var så uråldrigt som man kan tro.12 Såväl Saxo som Snorre var väl medvetna om 

Romarrikets kulturella inflytande bland människor runt om i Europa i sin samtid och kände 

väl till antikens mytologi och världsåskådning.  

Snorre och tillika Saxos återskapande och transformation av hedendomen måste förstås i ljus 

av den kristna läran och dess symboler. Hedendomens var å andra sidan ingen enhetlig 

religion. Den hedniska kulten och religiösa ritualer varierade mellan olika regioner och bland 

sociala klasser i Norden, vilket inte underlättade för sentida, kristna krönikörer och skaldar att 

beskriva och föra den fornnordiska traditionen vidare för eftervärlden.  

Snorre och Saxo delade ett genuint intresse för den fornnordiska religionen, det kan ingen ta 

ifrån dem, dock går det inte att utesluta att de kan ha haft olika syften med sina litterära 

monument över en för länge sedan svunnen era.13 De kan ha använt sitt författarskap för egen 

vinning skuld och för sina politiska syften, att konsolidera det egna landets ekonomiska och 

politiska ställning i Norden samt befästa kyrkans religiösa monopol i Norden under 

medeltiden. Snorre och den samtida Saxo har en särställning som kristna krönikörer om den 

fornnordiska religionen.  

                                                 
10 Näsström 2006, s. 96. 
11 Steinsland 1998, s. 22-23. 
12 Hjardar & Vike 2011, s. 19. 
13 Steinsland 1998, s. 25. 
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Snorre växte upp i en stormanssläkt hos Islands högst ansedde man, hövdingen Jón Loptsson 

på Odde. Där indoktrinerades Snorre i en kulturell och litterär sfär, vilket lade grunden för 

hans författarskap i vuxna år. Storgodsägararistokratin lade grunden för det arbetet han senare 

fick som lagsagesman på Island, vilket var ett högt ämbete. År 1206 flyttar han till en 

kyrkogodsgård, Reykjaholt, vilket han gjorde till ett kulturcentrum.14 Hans slut blev dock 

tragiskt. Han drogs in i politiska strider som skaffade honom farliga fiender i Norge. Natten 

mellan den 22 och 23 september år 1241 föll han offer för den norska kungen, Håkon 

Håkonarsons lejda lönnmördare.15  

Snorres bragd är att räddat den fornordiska religionens myter, sagor, sägner och praxis för 

eftervärlden. 16 Snorre ger ut sin prosaiska Edda ca år 1220 och är att betrakta som en 

handledning i skaldekonsten. Han skildrar de fornnordiska gudarna som människor av 

trojansk härstamning som under Odins ledning utvandrat från Asien och slagit sig ner i 

Sigtuna i Norden.17 Snorre hävdar att människan till en början trodde på den enda guden, men 

att människorna vid en tidpunkt i historien fallit offer för dessa trollkarlar från Asien och 

Troja. Snorre hade ett antikvariskt intresse för att bevara den fornnordiska religionen och dess 

myter i skrift för eftervärlden. Snorres andra stora verk är ”Heimskringla”, känd under den 

talande titeln ”Nordiska kungasagor”. Denne beskriver de norska kungarnas gudomliga 

ursprung från kung Frey i Uppsala och fram till kung Sverres tid.18 Snorre behandlar en 

fornnordisk kungaideologi genom att skildra Håkon jarls beskyddarinna Torgerd 

Holgabrud. 19 Hans verk, ”Heimskringla”, nedtecknades ca år 1230 och är en källa till 

värdefulla uppgifter om förkristen sed och tro. 20 Snorre skildrar den fornnordiska religionens 

kvinnliga karaktärer som dekorativ krigsutrustning. I hans historieverk är det männens 

handlingar vi betraktar. När kvinnor deltar aktivt i handlingarna är det som jättinnor och troll 

från en fjärran tid. Oftast framställs kvinnorna som katalysatorer för de konflikter som 

utspelar sig i sagornas värld. Trots Saxo och Snorres bragd, att bevara den isländska 

sagolitteraturen och förkristen sed och tro för eftervärlden, är kvinnornas röster dolda för oss 

och svåra att upptäcka.21  

 

 
                                                 
14 Ohlmarks 1964, s. 6-7.  
15 Ohlmarks 1964, s. 12. 
16 Ohlmarks 1964, s. 11 
17 Steinsland 1998, s. 25. 
18 Ohlmarks 1964, s. 11. 
19 Jesch, 1991, s. 137. 
20 Ohlmarks 1964, s. 11.  
21 Jesch 1991, s. 206. 
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1.4 Avgränsningar och disposition 
 

Min huvudsakliga avgränsning i uppsatsen är det källmaterial jag valt att studera och som mitt 

arbete utgår ifrån. Om jag hade valt att föra in fler skildringar av kvinnokrigare och kvinnliga 

gudaväsen i den fornnordiska religionen och utöver det jag skriver om lagt till arkologiskt 

material hade det kunnat bli ett mycket större arbete. Att jag gjort denna avgränsning 

möjliggör en djupgående studie i syfte att komma sköldmön Ladgerd och kvinnokrigare som 

Torgerd Holgabrud på spåret. Avgränsningen skapar förutsättningar för en väl genomförbar 

studie inom ramen för uppsatsens omfång och tidsperspektiv.  

Ytterligare en avgränsning gör jag i min frågeställning. Både Saxo Grammaticus och Snorre 

Sturlasson skildrar olika delar av den fornnordiska religionen, dock riskerar min uppsats att 

tappa sitt fokus och huvudsakliga syfte om jag studerar religionen i sin helhet istället för en 

specifik del och det är mot denna bakgrund jag valt att fokuseras på sköldmön Ladgerd och de 

gestaltningar och ritual som ligger dolda i hennes karaktär. Sköldmör och kvinnokrigare har 

en sekundär roll i Saxo och Snorres och i den isländska skaldediktningen före dem. I den mån 

sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud nämns är det för att gestalta ett sköldmöideal som 

kontrast till den kristna jungfru Maria och madonnan. Deras karaktärer används i ett syfte, att 

nedvärdera den fornnordiska religionen och bortförklara hedniska hjältars framgångar i strid. 

Mot denna bakgrund är det intressant att jämföra de två medeltida krönikörernas texter för att 

bättre förstå sköldmöns roll i den fornnordiska religionen i dialog med den tidigare 

forskningen.  

Det är i uppsatsens resultatavsnitt jag redogör för och diskuterar mina fynd. Resultaten jag 

kommit fram till presenteras i fyra centrala teman utifrån mitt fokus på sköldmön Ladgerd och 

de gestaltningar och ritual som ligger dolda i hennes karaktär. Dessa delar är: En historisk 

tillbakablick, Ladgerd, Torgerd Holgabrud och Gerd. I den första delen söker jag att ge en 

historisk ram kring de gestaltningar jag söker att belysa. I den andra delen beskriver och 

diskuterar jag det sätt källorna skildrar sköldmön Ladgerd och det sköldmöideal hon 

representerar. I den andra delen beskriver och diskuterar jag kulten kring Håkon jarls 

skyddsgudinna på Lade och de fynd jag gjort om att Ladgerd och Torgerd Holgabrud är en 

och samma karaktär. Här lyfter jag även fram teman som sejd och trolldomskult och en teori 

om att kulten på Lade är en föregångare till kulten i Uppsala. I samband med min redogörelse 

av Torgerd Holgabrud och hennes ursprung kommer jag beskriva ett förkristet ritual, blotet 

som skildras i texterna. I den tredje delen söker jag att påvisa att sköldmön Ladgerd och 
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Torgerd Holgabruds egentliga ursprung är jättinnan Gerd och det hieros – gamos motiv som 

döljer sig bakom källornas beskrivningar av uppsatsens kvinnliga karaktärer. Det är sköldmör 

som är mitt fokus. Min definition av sköldmö i denna uppsats är en kvinna som i den 

fornnordiska mytologin deltog i strid. Hos Saxo och Snorre och i den isländska 

sagolitteraturen dyker begreppet valkyria upp. De bör ses som Odins sköldmör och hade till 

uppgift att hämta hem de döda på slagfältet 22 och har ingen plats i denna uppsats. I 

resultatavsnittets fyra delar kommer jag djupare in på olika benämningar den tidigare 

forskningen använder för att beskriva sköldmör i den fornnordiska religionen. Efter mina fyra 

centrala teman i resultatdelen följer min slutsats.  

 

 

1.5  Tidigare forskning och teori 
 

Jag har valt litteratur i den tidigare forskningen som är relevant för min undersökning. Den 

tidigare forskningen representeras av författare med ett genuint intresse för den fornnordiska 

religionen, vilket ger en varierat och bred forskningsbas att bygga vidare på. Det jag främst 

intresserar mig för i den tidigare forskningen är litteratur som precis som jag fokuserar på 

mina källor Saxo Grammaticus och Snorre Sturlassons texter, som fokuserarar på kvinnliga 

väsen i den fornnordiska mytologin som den beskrivs hos Saxo, Snorre och deras källor, den 

isländska sagolitteraturen, som fokuserar på sköldmön Ladgerd, Torgerd Holgabrud och Gerd 

i Saxos verk ”Gesta Danorum” och Snorres skriftsamling, ”Heimskringla”. Det är i dialog 

med denna tidigare forskning att jag i min undersökning kommer att kunna besvara min 

frågeställning.  

Folke Ströms bok ”Diser, nornor, valkyrjor” är den äldsta tidigare forskningen som jag 

använder mig av i min undersökning. Boken gavs ut första gången år 1954, men jag anser den 

relevant att referera till i min forskning då Ström behandlar en av mina källor Snorre 

Sturlasson. Ström beskriver komplexa föreställningar kring identiteten hos diser och fylgjur 

samt diseblotets funktion och roll, vilket går att koppla samman med kulten kring Torgerd 

Holgabrud och dennes äktenskap och allians med Håkon jarl på Lade. Ström gör en mycket 

intressant antagelse när han skriver att Håkon jarls dis kult möjligen är äldre än kulten i 

Uppsala, vilket aktualiserar Torgerd Holgabrud som mytiska gestalt i den fornordiska 

religionen än mer. Ström skildring av blotet i Uppsala i relation till blotskulten på Lade får 

                                                 
22 Näsström 2006, s. 140.  
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mig att förstå det hieros gamos- motiv och kungaideologi som ligger gömd i sköldmön 

Ladgerds karaktär. Ströms skildring av guden Frey ger mig insikt om att den kung Frö som i 

”Gesta Danorum” och den nionde boken Ragnar Lodbroks saga” låtit aristokratiska 

högättade kvinnor spärras inne i ett horhus är den Frey vi känner igen från fornnordisk 

mytologi.23 Ströms bok ”Nordisk hedendom” 24 utgör också den äldste tidigare forskning som 

jag använder mig av i min undersökning. Den version jag har till hands är en nytryckning från 

1991, vilket tyder på att boken fortfarande är relevant för den som söker kunskap om 

hedendomen. Ström behandlar mina källor Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson och 

deras historiska verk. Värdefulla upplysningar kan hämtas ur denna bok då den behandlar ett 

heligt bröllopstema och begreppet ”hieros gamos-motivet” och den funktion äktenskapet i 

myten om Frey och Gerd har i den fornnordiska religionen. Ströms bok lyfter även fram 

kvinnliga gudaväsen, vilket bidrar till en bättre förståelse av de egenskaper och den funktion 

sköldmön Ladgerd och de kvinnor hon representerar i den fornnordiska religionen har. Ströms 

genuina kunskaper om tro och sed i förkristen tid är oumbärliga.  

De fem böckerna skrivna av Britt-Marie Näsström behandlar alla den fornnordiska religionen. 

En av dem är en grundbok och en uppdatarat version av Folke Ströms bok: ”Nordisk 

Hedendom” där Näsström ger en fyllig och bred beskrivning av den fornnordiska religionen i 

största allmänhet. I boken presenterar hon de två medeltida krönikörerna Saxo Grammaticus 

och Snorre Sturlasson och den isländska sagolitteraturen. Näsström vill med boken beskriva 

ett förkristet samhälle i tiden före konverteringen till kristendomen. Boken beskriver 

hedendomens gudavärld, dess riter och ritual. Författaren belyser hedendomen och dets myter 

utifrån ett nutida perspektiv för att synliggöra det sätt de gamla myterna har brukats och 

missbrukats.25 I den andra av Näsströms böcker med namn ”Blot”, behandlar Näsströms ett 

centralt ritual i den fornnordiska religionen, blotet. Hon ger en ingående beskrivning om hur 

själva blotet gick till, vad man blotade, och när man blotade. Näsströms beskrivning av blot i 

en förkristen kontext är intressant för undersökning då hon skildrar Håkon jarl på Lade och 

kulten kring hans beskyddarinna Torgerd Holgabrud.26 I boken ”Bärsärkarna” skildrar 

Näsström vikingatidens elitsoldater i de isländska sagorna och dikterna. I boken lär jag känna 

Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson som medeltida krönikörer och får en djupare 

förståelse av vilka de är och den samtid de lever i. Näsström behandlar kvinnokrigare som 

sköldmön Ladgerd som hon framställs i Saxo Grammaticus ”Ragnar Lodbroks saga” samt 
                                                 
23 Ström 1954, s. 6-54. 
24 Ström 1985, s. 9-241 
25 Näsström 2001, s. 13-28 .  
26 Näsström 2002, s. 11- 258. 
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skildrar det synsätt, normer och värderingar som existerat i en förkristen kontext. 27 Boken 

”Nordiska Gudinnor” är intressant för min undersökning av flera skäl. Näsström ger i boken 

en utförlig beskrivning av gudinnorna i den fornnordiska mytologin och belyser de kvinnliga 

gudaväsen och sagofigurer min undersökning tar utgångspunkt i. Boken problematiserar en 

stereotyp beskrivning av gudinnor i den fornnordiska mytologin. Näsström visar att kvinnliga 

gudar också är krigiska, svekfulla och agerar självständigt, vilket stämmer bra på in på de 

mytiska kvinnliga karaktärer undersökningen handlar om.28 Den femte och sista boken av 

Näsström som ligger till grund för min undersökning heter ”Freyja- the Great Goddess of the 

North” och ger även den en utförlig beskrivning av Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson. 

I boken ges jag tillfälle att lära mig mer om Torgerd Holgabrud och hennes ursprung i 

gudarnas sfär. Näsström ger värdefull information om samband mellan Torgerd Holgabrud, 

Ladgerd och Gerd och som kan komma min undersökning till godo.29 I artikeln ”Torgerd 

Holgabrud och Pytonsanden” ger Näsström en utförlig beskrivning av sköldmön Ladgerd, 

Torgerd Holgabrud och av jättinnan Gerd. Näsström gör en djupgående granskning av det 

källorna har att berätta om dessa mytiska kvinnogestalter och använder flera goda exempel för 

att förklara de samband som finns mellan dem. Ett centralt tema i artikeln är sejd och 

trolldomskonster, vilket kan förklara dessa kvinnliga gestalters funktion och roll i den 

fornnordiska religionen. Näsström behandlar en fornnordisk och sakral kungaideologi och ett 

hieros- gamos motiv, vilket hon sätter i samband med ett fornnordisk ritual, blotet, där dessa 

kvinnor har en central roll. 30 

Gro Steinsland och hennes forskning om den fornnordiska religionen utgör ett viktigt bidrag 

till min forskning. I boken ”Det hellige bryllup og norrön kongeideologi” undersöker 

Steinsland huruvida en kungaideologi kan förklara riter och ritual i samband med äktenskapet 

mellan mytiska sagofigurer i den fornnordiska mytologi och fokuserar precis som jag på mina 

karaktärer Ladgerd, Torgerd Holgabrud och Gerd och det ritual, blotet, de representerar. 

Steinsland ger en utförlig beskrivning av sejd och trolldomskonst i de texter min 

undersökning tar avstamp i. Det är intressant på det sätt Steinsland enkelt förklarar komplexa 

samband mellan olika karaktärer i framförallt Snorres texter, men som låter sig överföras till 

Saxos texter om Ladgerd och hennes make Ragnar Lodbrok. I boken belyser hon olika 

begrepp som används för att beskriva Torgerd Holgabrud och Gerd och säger sig oenig i 

Gustav Ström och Folke Ströms definition av Torgerd Holgabrud som dis och skyddsgudinna. 
                                                 
27 Näsström 2006, s. 9-99.  
28 Näsström 2009, s. 39-337.  
29 Näsström 1995, s. 13-199.  
30 Näsström 1996, s. 105- 114.  
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I motsättning till Gustav Ström och Folke Ström fokuserar hon på de kvinnliga karaktärernas 

koppling till sejd och trolldomskonst och Ladejarlarna kult kring Torgerd Holgabrud som 

kontrast till Gustav Ström och Folke Ströms fokusering på kulten i Uppsala.31 I min 

undersökning använder jag mig även av Gro Steinsland bok, ”Vikingarnas Värld” som är ett 

översiktverk över den fornnordiska religionen och dess mytologi. Boken levandegör 

vikingatiden som historisk epok och skildrar en tid då kristendomen trängde undan kulten av 

den gamla hedniska asatron. Åter igen visar Steinsland sin förmåga att förenkla komplexa 

begrepp i den fornnordiska religionen vilket ger mig värdefulla insikter jag kan dra nytta av i 

min undersökning. 32  

Judith Jesch är en av två utländska författare som jag använder mig av i min forskning. Hon 

fokuserar i sin bok ”Women in the Viking Age” på kvinnor i den fornnordiska religionen, där 

sköldmör är ett av bokens teman, vilket också är mitt fokus och tema i min undersökning. 

Hon behandlar såväl Ladgerd och Torgerd Holgabrud utifrån Saxo och Snorre texter. Till 

skillnad från Folke Ström tillhör Judith Jesch en yngre generations forskare, vilket speglar det 

språkbruk hon använder för att beskriva hedendomen. Folke Ström är en produkt av sin tid, 

vilket ger hans texter en något ålderdomlig språkbruk. Jag har valt ut just de delar av denna 

tidigare forskning som berör just mitt tema. En hel del intressant stoff har jag fått utelämna, 

dock har hennes bok i sin helhet bidragit till att ge mig en helhetsförståelse av hedendomen i 

en förkristen tid. Jesch tillför inget nytt stoff, men sammanfattar i stort all forskning om 

kvinnokrigare i en och samma bok, vilket gör henne unik. 33  

En annan intressant bok: ”Vikingar i krig” skriven av författarna Kim Hjardar och Vegard 

Vike får mig att tänka kring kvinnokrigare i den fornnordiska religionen på ett annorlunda sätt 

än ovan nämnde tidigare forskning. Dessa författare skildrar kvinnokrigare som historiska 

verkliga personer som levt i Norden under vikingatiden. De behandlar kvinnokrigare i en 

bredare kontext än tidigare nämnda författare, vilket bidrar till att ge min undersökning och 

beskrivning av sköldmön Ladgerd, Torgerd Holgabrud och Gerd mer levande.  

Catharina Raudveres bok ”Kunskap och insikt i norrön tradition - mytologi, ritualer och 

trolldomsanklagelser” är intressant då hon i sin bok fokuserar på föreställningar om trolldom- 

och spådomskonst som fanns i det förkristna Norden och dess betydelse som social och 

religiös praxis.  

                                                 
31 Steinsland 1991, s. 64-297.  
32 Steinsland, 1998, s. 12-145.  
33 Jesch 1991, s. 1- 208.  
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Clunies Ross bok ”Hedniska ekon. Myt och samhälle i fornnordisk litteratur” fördjupar sig i 

den isländska sagolitteraturen och i de myter som avspeglar den fornnordiska religionens 

säregenhet och genre, vilket ger mig en förförståelse om hur dessa myter ska förstås. 34 

Även Åke Ohlmarks behandlar den fornnordiska sagolitteraturen, dock är hans fokus Snorre 

Sturlasson och hans texter, vilket bidrar till en ge en rättvis och sann bild av Snorre och den 

kontext han var verksam i. 35  

Catharina Ingelman- Sundberg belyser kvinnornas ställning i förkristen tid fram till tidig 

medeltid. Boken är intressant att inkludera i min forskning då hon riktar fokus på kvinnors 

roll och funktion i historien. 36  

Birgitta Sawyer är en viktig pusselbit i min forskning då hon i sin artikel, ” Sköldmön och 

Madonnan – kyskhet som ett hot mot samhällsordningen” problematiserar mina källor och det 

sätt de demoniserar och marginaliserar den fornnordiska religionen, dess sköldmör och 

uppsatsens kvinnliga huvudpersoner, i syfte att förmedla ett kristet tankegods om det 

kvinnoideal kyrkan representerade. 37 

Det är detta stoff i den tidigare forskningen som ger min undersökning det djup och den 

trovärdighet som krävs för att undersökningen ska tas på allvar och uppfattas som en 

vetenskaplig studie. Gemensamt för den tidigare forskningen som jag i min undersökning 

refererar till är att de behandlar kvinnokrigare som sköldmön Ladgerd och hennes gestaltning 

i Torgerd Holgabrud och jättinnan Gerd i den fornnordiska religionen. Även om den tidigare 

forskningen precis som jag fokuserar på Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson texter: 

”Gesta Danorum” och ”Heimskringla” känner jag inte till någon annan undersökning av 

endast dessa två texters skildring av Ladgerd, Torgerd Holgabrud och Gerd och den symbolik 

och ritual texterna om dem döljer. Då jag avgränsat min undersökning till att endast handla 

om kvinnokrigare i den fornnordiska religionen så anser jag att mina fynd blir tydliga och 

enkla att ta till sig. Många forskare och författare före mig har studerat Saxo Grammaticus 

och Snorre Sturlassons texter. Då mitt fokus är att jämföra dessa texter genom att fokusera på 

deras skildring av kvinnokrigare i den fornnordiska religionen bidrar min undersökning till att 

tydliggöra de likheter som finns mellan de två kristna krönikörerna texter och därav lägga till 

ytterligare kunskap i den nutida forskningen om kvinnokrigare utifrån ett kristet tankegods 

och dess syn på kvinnokrigare i hedendomen. 

                                                 
34 Clunies Ross 1998, s. 16.  
35 Ohlmarks 1964, s. 5-12. 
36 Sundberg- Ingelman 2004, s. 55-143.  
37 Sawyer 1986, s. 3- 7.  
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 Clunies Ross bok ”Hedniska ekon. Myt och samhälle i fornnordisk litteratur” behandlar den 

fornnordiska religionen och de isländska sagorna och den teori uppsatsen tar utgångspunkt i. 

Myterna måste förstås som ett resultat av den sociala och kulturella sfären och kontext de 

uppstår i. Det betyder att myterna kan hjälpa oss att förstå religionens innersta väsen, då 

myterna speglar religionens utövande och praxis.38 Clunies teori är viktig att bejaka och 

fundera kring i min granskning av de två medeltida krönikörernas skildring av sköldmön 

Ladgerd och det symbolvärde och kristna tankegods i den fornnordiska religionen hon 

representerar. Clunies Ross behandlar ett fornnordisk ritual, blotet, vilket är ett tema Saxo och 

Snorre knyter an till i sin skildring av Ladgerd och Torgerd Holgabrud och sedermera den 

Gerd vi kommer att stifta bekantskap med. Blotet, menar Clunies var ett sätt att konsolidera 

en social och universell ordning samt ett sätt att påkalla de högre makterna för att säkra en 

lyckobringande framtid i tider av krig, faror och svält.39 Clunies Ross teori utgör det ramverk 

min uppsats vilar på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Clunies Ross 1998, s. 16. 
39 Clunies Ross 1998, s.230-231. 
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2. Resultat 

 

2.1 En historisk tillbakablick 

 
About this time the Swedish ruler Frø, after killing Sigvard, king of the Norwegians, removed 

the wives of Sigvard´s relatives to a brothel and exposed them to public prostitution. When 

Regner heard of this he set out for Norway, intent on exacting vengeance for his 

grandfather´s sake. 40 

 

– Mot denna bakgrund börjar Saxo Grammaticus berättelsen om sköldmön Ladgerd.  

 

I början av 1200-talet påbörjade Saxo Grammaticus sitt stora verk ”Gesta Danorum” på 

uppdrag av ärkebiskopen i Lund, Absalon. Saxo Grammaticus var lärd inom kristendomen 

och hans uppdrag var att skildra danskarnas legendariska historia och förflutna före 

kristendomens införande och fram till hans egen tid.41 I verkets nionde bok berättar Saxo 

Grammaticus historien om den danska vikingakungen Ragnar Lodbrok och hans bedrifter. I 

boken skildrar Saxo sin syn på ett fornnordiskt fenomen, kvinnokrigare, genom att beskriva 

Ragnar Lodbroks fru, sköldmön Ladgerd. 42 Saxo Grammaticus verk ”Gesta Danorum” är en 

av våra äldsta medeltida källor till kunskap om sköldmör i den fornnordiska religionen.43 

Saxo gestaltar den fornnordiska mytologin, dess gudavärld som historiska personer bosatta i 

Norden, vilka vi i vår tid omtalar som vikingar.  

Vikingatiden, ca år 600-1050, var en epok i Norden då människor var hedningar, vilket 

betyder att de ännu inte hade konverterat till kristendomen. Konverteringen till kristendomen 

var en utdragen process.44 Den fornnordiska religionen var en etisk och polyteistisk religion 

och såg inte kristendomen som ett hot. Kristendomen däremot tolererade inget annat 

tankegods än det kristna. 45 Vikingarna genomförde expeditioner och erövringståg i både 

Europa och Asien.46 I kristna historiska källor från England beskrivs vikingarna som 

sjökrigare och barbarer och representerar samtida europeiska och kristna värderingar som 

                                                 
40 Ellis Davidsson 2008, s. 280. 
41 Ellis Davidsson 2008, s. 1. 
42 Jesch 1991, s. 176. 
43 Ellis Davidsson 2008, s. 275. 
44 Raudvere 2003, s. 11. 
45 Näsström 2002, s. 13.  
46 Hjardar & Vike 2011, s. 17. 
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sökte att nedvärdera den fornnordiska religionen och dess utövare, vikingarna.47 Ur ett 

kontinentalt perspektiv låg Norden vid världens utkant och kallades av romerska krönikörer 

som Ultima Thule, med betydelsen Det yttersta Norden. Dock visar tidigare forskning att 

Norden inte var ett isolerat område, utan att vikingarna genom sina resor och sin handel 

influerades av andra kulturer. 48  

Under vikingatiden låg den politiska makten hos ett antal vikingahövdingar som i källorna 

söker att utöva makt genom skydd av fornnordiska skyddsgudinnor. Blotet, var ett ritual som 

syftade till att blidka ättens egen skyddsgudinna. Kultdyrkan kunde vara offentlig som den i 

Uppsala, dock hade en ätt ofta sin egen privata kultdyrkan. Vi måste komma ihåg att den 

fornnordiska religionen inte var en enhetlig religion.  

Den fornordiska religionen är skymd för oss i dag då vikingarna själva traderade sin tradition 

vidare till kommande generationer som muntlig överlämning i form av sagor, myter och 

historiska berättelser. Saxo Grammaticus skildring av den fornnordiska religionen och hans 

gestaltning av forntidens sköldmör och kvinnokrigare är unik då han beskriver sin närhistoria. 

Inte sällan hänvisas vi till källor skrivna långt senare i en tid då den fornnordiska religionen 

sedan länge tillhört vårt förflutna. Arkeologiska fynd från gravar visar att det funnits 

förmögna kvinnor som överskridit traditionella könsroller och haft inflytande, dock säger de 

mer om kvinnornas sociala och ekonomiska status och mindre om deras andeliga och religiösa 

betydelse i den fornnordiska religionen.49  

En samtida kristen medeltida krönikör till Saxo Grammaticus var Snorre Sturlasson. Han iklär 

sig rollen som antikvarist i syfte att bevara de fornnordiska myterna och historiska sagorna för 

eftervärlden, dock utifrån ett kristet perspektiv. Skriftliga källor från 1200- och 1300- talet är 

den grund nutida forskning vilar på. Den framställning av den fornnordiska religionen och 

dess sköldmör de två medeltida kristna krönikörerna ger, är färgade av en kristen världsbild 

och av kristna värderingar och är skrivna i en tid då den fornnordiska religionen inte längre 

praktiserades, vilket är viktigt att komma ihåg. Å andra sidan menar tidigare forskning att 

både Saxo och Snorre hade god kännedom om den fornnordiska religionen och om 

förekomsten av sköldmör och kvinnokrigare i en dåtida historisk kontext.  

Konverteringen till kristendomen går in i en sista fas mot slutet av 1000- talet och även om 

Saxo och Snorre gör sitt yttersta för att levandgöra den fornnordiska praxisen i skrift kan de 

inte rättfärdiga till fullo sköldmörnas funktion som kvinnokrigare och skyddsgudinnor i den 

                                                 
47 Steinsland 1998, s. 10-12. 
48  Raudvere 2003, s.10-11 
49 Ingelman 2004, s. 125. 
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fornnordiska religionen. Dock är de viktiga speglingar av två medeltida kristna krönikörers 

syn på sköldmör i den fornnordiska religionen under 1200-talet. Saxo Grammaticus skildring 

av sköldmön Ladgerd i ”Gesta Danorum” och Snorre Sturlassons skildring av Håkan jarl och 

hans beskyddarinna Torgerd Holgabrud i ”Heimskringla” mot bakgrund av den isländska 

litteraturen vilket var de källor de hade att tillgå, är en berättelse om en sköldmö som bryter 

mot Saxo och Snorres kristna föreställningar om hur en kvinna förvantas vara i det medeltida 

Norden. 

Vikingatidens samhälle var ett släktsamhälle. Släkten, ätten, utgjorde samhällets kärna.50 

Tillhörighet till ättens kollektiv var ett livsvillkor för den fria mannens existens. Vikingatidens 

människor hade plikter gentemot ätten, att skydda sina egna och bidra till ättens överlevnad.  

Det förkristna Norden präglades i stort av ett släktsolidaritetsideal. Blodshämnd och 

släktsfejder var inget ovanligt fenomen i Norden under vikingatiden. I Norden växer det fram 

härskarsläkter med anspråk på kungliga titlar. Dessa kunga- och jarldömen hade sin 

förankring i rika jordbruksbygder som med tiden hade utvidgats som följd av erövring och 

konsolidering av maktcentra kring en aristokratisk härskare. Den sociala gemenskapen i 

ättesamhället hölls samman av religiösa ritual och riter. Eftersom det i den fornnordiska 

religionen inte fanns ett professionellt prästämbete var det härskarens uppgift att utföra 

sakrala, politiska och juridiska funktioner i det förkristna samhället i Norden.51 Ett centralt 

element i ättens kult var tron på sejd och trolldom i egenskap av en pytonande. Ättens privata 

kultdyrkan präglades av ett orakeltänkande dit härskaren och flera hushåll i hans nära 

släktskrets kunde vara anslutna. Man blotade i syfte att kunna påverka ödet, de högre makter, 

i en för dem önskad riktning. I de östnordiska områden fanns en offentlig kultdyrkan i 

Uppsala kring guden Frey. Blotet i Uppsala var knuten till vikingatidens agrar- och 

bondesamhälle. På västlandet i Norge hittar vi spår av en privathelgedom och en 

Holgatradition, där ättens ursprung och framtidens öde låg i händerna på en självständig 

kvinnogestalt, en sköldmö och beskyddarinna.52 I Holgatraditionens spår döljer sig en sakral 

kungaideologi och ett heligt bröllop. 53 

Den fornnordiska religionen är möjligen en kristen illusion som den framstår i Saxo och 

Snorres skildringar av den fornnordiska religionen. I studier av medeltida kristna krönikörers 

speglingar av den fornnordiska religionen är det viktigt att studera dessa källor med en 

                                                 
50 Ingelman 2004, s. 136. 
51 Folke 1985, s. 69-73. 
52 Folke 1985, s. 85- 87. 
53 Steinsland 1991, s. 122.  
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historiekritisk blick om vi ska kunna avslöja den fornnordiska religionens dolda symbolvärde 

och förkristna tankegods.  

Vid en fördjupning av Saxo Grammaticus och Snorre Sturlassons skildringar av sköldmön 

Ladgerd och Torgerd Holgabrud i relation till de isländska sagorna blir det tydligt att det finns 

ett samband mellan de två mytiska gestaltningarna, sköldmön Ladgerd och Torgerd 

Holgabrud och guden Freys maka Gerd. Krönikörernas skildringar för oss tillbaka till kung 

Frö i Uppsala och Håkon jarl på Lade och ett fornnordisk ritual, blotet och en sakral 

kongeideologi.  

 

 

2.2 Ladgerd 
 

Den roll sköldmör haft i Norden under förkristen tid vet vi lite om. Trots att de ofta gestaltas i 

den fornordiska litteraturen ges de lite utrymme i nutida uppslagsverk.54 Det vi har att förhålla 

oss till är kristna krönikörers tolkningar och värderingar om kvinnokrigare som de valt att 

skildra sköldmörna i den fornnordiska religionen. Vi kommer nu att fokusera på Saxo 

Grammaticus framställning av sköldmön Ladgerd. I positiva ordalag skildrar Saxo sköldmör i 

den fornnordiska religionen: 
 

För att nu ingen skall förundras över att kvinnor strävade efter kamp och strid, skall jag i all korthet komma 

med ett litet inskott om sådana kvinnors liv och villkor. Förr i tiden fanns bland danerna flickor som klädde 

sina vackra lämmar i manskläder och nästan dagligen övade sig i att slåss. De var så djärva, att de aldrig lät 

sig smittas av förverkligande vällust. De avskydde allt yppigt levnadssätt och härdade sig helst till kropp och til 

själ genom allehanda mödor och strapatser, lade av all kvinnlig svaghet och ombytlighet och tvingade sin 

kvinnliga själ till manligt vildhet. Ja, de strävade så ivrigt efter att öva sig i härfärd att man knappt kunde tro att 

de var riktiga kvinnor. Det var nämligen sådana flickor som utmärkte sig antigen genom sin viljestyrka eller 

genom sin slanka och sköna växt som strävade efter ett sådant liv. De glömde den lott de fötts till, de föredrog ett 

strapatsrikt leverne framför lätingslivets lockelser, de valde krig istället för kärlek, åtrådde ej smekningar utan 

strid, törstade efter blod istället för kyssar och valde vapenlust i stället för älskovslust, pressade sköldar med de 

vackra fingrar, som hellre bort syssla med väven, tänkte mer på att fälla än famna och hotade med skarpa spjut 

de ynglingar, som de kunde ha förtrollat med sin skönhet 55 

 

Saxo var inspirerad av antiken och dess författare och kände med stor sannolikhet till de 

mytomspunna amazonerna, kvinnokrigare i de antika mytiska berättelserna. Amazonerna var 
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fulländade kvinnokrigare med ett eget välde vid Svarta havet, enligt de grekiska myterna. 

Deras stat bestod av endast kvinnor som kontrast till den hegemoni männen utgjorde i de 

grekiska stadsstaterna.56 Amazonerna som de framställs i de grekiska myterna kan ha färgat 

Saxos framställning av nordiska kvinnokrigare, sköldmörna. Han gestaltar sköldmön Ladgerd 

som en nordisk motsvarighet till de antika sagogestalterna, amazonerna. 57 Saxo söker 

dessutom att idealisera en kristen kvinnobild i sköldmöns gestalt. Detta jungfrumartyrideal 

idealiseras i den beskrivning Saxo ger av sköldmör och av Ladgerd.  Hon är en jordisk 

hjältinna som kan uthärda smärta och tortyr lika väl som de manliga hjältarna i den 

fornnordiska religionen. Ladgerd visar prov på själslig styrka, mod och tapperhet som hellre 

fäller ynglingar med sitt svärd än omfamner dem. Saxo framställer Ladgerd å ena sidan som 

vild och oregerlig och å andra sidan len, vacker och skön. Saxo tillskriver sköldmön dubbla 

roller, å ena sidan är hon virgo, ”jungfru” och å andra sidan hjältinna, ”virago”.58  
 

About this time the Swedish ruler Frö, after killing Sigvard, king of the Norwegians, removed the wives of 

Sigvard´s relatives to a brothel and exposed them to public prostitution. When Regnar heard of this he set out for 

Norway, intent on exacting vengeance for his grandfather´s sake. On his arrival many woman of quality, who 

had lately suffered abuse to their bodies or feared that their chastity was in imminent danger, began to dress 

themselves as men and flock in eagerness to his camp, vowing that they would put death before dishonor. 59 

 

I ”Gesta Danorums” nionde bok, ”Ragnar Lodbroks saga”, berättar Saxo om aristokratiska 

högättade kvinnor som kung Frö i Uppsala spärrat inne i ett horhus. Bland dessa kvinnor 

utmärker sig sköldmön Ladgerd med sitt mod, utslagna hår och tapperhet.60 Sagan tar 

utgångspunkt i en historisk händelse och berättar om hur en svensk konung vid namn Frö tagit 

livet av den norska kungen Sigvard och sedan spärrat in högättade kvinnor i ett horhus. 

Hjälten Ragnar befriar kvinnorna och de återfår sin heder. Saxo betraktar sannolikt gudar i 

den fornnordiska religionen som mänskliga historiska personer, som enligt honom, levt i 

verkligheten. Han betraktar gudarna som mänskliga kungar, trollkarlar och hjältar.61 Den 

tidigare forskningen kan berätta för oss att benämningen ”Frö”, som Saxo skildrar i 

berättelsen om sköldmön Ladgerd, är ett fornsvenskt namn för ”Frey” som betyder ”herren, 

härskaren” och som Snorre refererar till som ”världens gud. I den isländska litteraturen 

beskrivs kulten kring Frey ur flera perspektiv. Han främsta attribut är hans farkost 
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Skidbladner och hans mytiska boning heter Alfheim. Han sägs även vara fredens, avelns och 

boskapslyckans gudamakt. Freykulten hade en stark förankring i östra Sverige, med 

tyngdpunkt i Uppsala. Saxo och hans skildring av sköldmön Ladgerd leder oss på spåret av ett 

fornnordisk ritual, blotet, och Freys tempel i Uppsala. Blotet som religiöst ritual var central 

kring Freyskulten i Uppsala. Den tidigare forskningen innehåller detaljerat fakta om blotet 

som fruktbarhetskult, dock är det Freys förening och äktenskap med Gerd som främst 

intresserar oss i denna uppsats. I västra Sverige och på Island finner vi spår av kulten kring 

Frey. I Saxos framställning har sköldmön Ladgerd sitt ursprung i Norge. Den tidigare 

forskningen skriver att Frey i västnordisk tradition räknas som stamfader till den svenska 

ynglingaätten och det sägs att även Ladejarlarnas ätt i Norge och i de trakter Saxo härleder 

sköldmön Ladgerds ursprung till, hade kopplingar till Frey som sin stamfader. Det som i 

denna uppsats har ett religionshistorisk värde är de samband vi kan hitta i en dialog mellan 

källorna och den tidigare forskningen vad gäller Ragnar och Freys frieri, och sedermera 

äktenskap med sköldmön Ladgerd och den sköna jättedottern Gerd. Att endelsen i namnet 

Ladgerd är just Gerd är knappast någon tillfällighet. Det vi redan nu kan ana är att Saxos 

skildring av sköldmön Ladgerd antyder ett samband mellan östnordiska och västnordiska 

traditioner samt en dold symbolik kring Freykulten, nämligen en religiös bröllopsritual knuten 

till en ätts personliga kult i Norge och i området vid Gaulardal och sköldmön Ladgerds 

hemvist. 62  
 

 Among these was Lathgertha, a skilled female fighter, who bore a man´s temper in a girl´s body; with locks 

flowing loose over her shoulders she would do battle in the forefront of the most valiant warriors. Everyone 

marveled at her matchless feats, for the hair flying down her back made it clear that she was a woman. As soon 

as Regnar had laid his grandfather´s slayer in the dust, he made particular enquiries of his fellow-soldiers as to 

the identity of the girl he had noted in the vanguard; he confessed that his victory was due to her energy alone. 

Having discovered that she was of distinguished rank among these foreigners, he set about wooing her whit 

determination through intermediaries.63 

 

I texten ovan får vi en närmare beskrivning av sköldmön Ladgerd. Hon är en förnäm kvinna 

av hög rang. Med håret fritt svalande över axlarna och vid Ragnar sida strider hon i främsta 

ledet för att befria kvinnorna från kung Frö och hans män. Hon blir Ragnars stridkamrat. 

Ragnar förälskar sig i Ladgerd. Den tidigare forskningen menar Saxos skildring av Ladgerd 

utmärker sig gentemot hur han beskriver sköldmör i stort i ”Gesta Danorum” och hur 
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sköldmör framställs i den isländska sagolitteraturen. Det menar den tidigare forskningen kan 

förklara att Ladgerds roll som sköldmö är sekundär. Hon är sensuell och väljer med eftertryck 

sina män till skillnad mot hur sköldmör annars framställs, manhaftiga och 

asexuella. 64Dessutom visar hon prov på enastående tapperhet och är en utomordentlig 

skicklig kvinnokrigare. Saxo skildrar ett kristet jungfruideal genom att berätta historien om 

Ladgerd. Hon är trogen sin make Ragnar och bistår honom militär hjälp, trots att han avvisat 

henne. Ladgerd är sinnebilden av hur en kvinna och maka förväntas vara. 65 

 
She, while secretly disdaining his overtures, pretended to agree. When she had given deceptive replies to bring 

her panting suitor to a point where he was confident of achieving his desires, she ordered a bear and a hound to 

be fastened up in the porch of her house so that these animals might act as a defence and protect her room from 

the full enthusiasm of his desires.66 

 

Ragnar friar till Ladgerd som nu ändrar sitt beteende och helt olik den självständiga kvinna 

hon är, drar hon sig tillbaka. Vill Ragnar gifta sig med henne måste han kämpa om hennes 

gunst. Ragnar måste först besegra vilda djur, en björn och en varg, som vaktar sköldmöns 

hem. Enligt den tidigare forskningen kunde rovdjur i en förkristen kontext mäta sig med 

människan i farlighet, vilket kan förklara varför rovdjuren hos Saxo inger en mystisk 

föreställning. Att Saxo låter Ladgerd identifiera sig med dessa rovdjurs styrka kan 

symbolisera Ladgerds vilda natur och egensinnighet som sköldmö.  67 

 
Invigorated by the favourable message, he embarked, crossed the straits and, after bidding his companions wait 

in a valley named Gaulardal; he preceded alone the girl´s home. The beast were there to receive him but, by 

piercing one with his spear and catching hold of the other´s throat so as to twist its gullet and throttle it, he 

overcame the danger and won the maid for his price. From their union were born two daughters, whose names 

history has not remembered, and a son, Fridlef. 68 

 

Enligt Saxo har Ladgerd sitt hem i Gaulardal i Tröndelagen. Ragnar, hjälte som han är, gifter 

sig med sin sköldmö efter att ha tagit sig förbi de vaktande rovdjuren.69 De får tillsammans 

två döttrar, deras namn framgår inte av sagan, dock låter Saxo oss veta att de även får en son, 

Fridlef. Här håller jag med den tidigare forskningen om att Saxos skildring speglar 
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kristendomens hyllning av kvinnans kyskhet. Sköldmön Ladgerd är vild och farlig, men låter 

sig slutligen besegras och kontrolleras. Saxos medeltida historieskrivning visar sig vara 

didaktisk. Medeltidens kristna skulle dra lärdom av det förflutna. Saxo skildrar Ladgerds 

transformation från självständig kvinna med alla manliga attribut, till den ideala 

aristorkratiska kvinna som stänger in sig i en jungfrubur som fort hon blir förälskad.70 

Ladgerd uppträder som den sköldmö hon förväntas vara i väntan på sin friare, hjälten 

Ragnar.71  

 
…his love turned away from his marriage, towards Thora, daughter of King Heroth, and he divorced 

Lathgertha. He criticized his wife´s trustworthiness, for he recalled that she had once set two brutes of the 

wildest savagery to destroy him. 72 

 

Ragnar överger sedan Ladgerd till fördel för en annan kvinna under den senkomna 

anklagelsen att hon bussat rovdjur på honom när han kom för att fria. I själva verket har 

Ragnar förälskat sig i Tora, dotter till kung Herröd.73 

 
….Lathgertha, in whose veins there still ran strong feelings of her former love, sailed speedily with her son and 

second husband. She resolved to provide Regnar with a fleet of a hundred and twenty vessels, even thought he 

had once renounced her. 74 
 

Ladgerd å sin sida kommer Ragnar till undsättning och bistår honom i fejden med danskarna, 

trots att Ragnar avvisat och låtit henne gå. Tidigare forskning säger att Ladgerd och hennes 

nya make kommer seglande med 120 skepp och lyckas komma Ragnar till undsättning i en 

kritisk ögonblick, genom att fälla Ragnars fiender i ryggen.    
 

Lathgertha too, with a measure of vitality at odds with her tender frame, roused the mettle of the faltering 

soldiery by a splendid exhibition of bravery. She flew round the rear of the unprepared enemy in a circling 

manoeuvre and carried the panic witch had been felt by the allies into the camp of their adversaries. 75 

 

Ladgerds egenskaper som sköldmö kommer åter till sin rätt. Med sitt mod hugger hon ner 

fienden, en efter en.  
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That night she stuck a dart, which she had concealed beneath her grown, into her husband´s throat, thereby 

seizing for herself his whole title and sovereignty. This woman of the haughtiest temperament, found it pleasant 

to govern her realm alone than share the fortunes of a husband. 76 

 

Ladgerd ställs nu i sämre dagar, med sitt krigiska temperament sticker hon nattetid ner sin nya 

make, för att bejaka sina egna intressen och ära som följd av segern mot danskarna.  

I fornaldarsagan ”Hálfdanar saga Brönufóstra” (9:15) dyker Ladgerd upp igen. Hon bor 

numera på ön Ladö som hon styr över. Det berättas om hur sagans hjälte ger sig ut på en 

seglats mot England, men att han under en tid stannar hos Ladgerd. Innan han ger sig i väg 

erbjuder sig Ladgerd att hjälpa honom ekonomisk och ber hjälten komma tillbaka när han vill. 

Sedermera skänker Ladgerd honom tjugo skepp med tillhörande manskap. Av sagan framgår 

inte vilken relation de två har, dock ska hjälten ha varit gift med trollkvinnan Bruna, och deras 

äktenskap ska ha varit lyckligt. Tidigare forskning menar det knappast kan råda någon tvekan 

om att den sköldmö Saxo skildrar och den Ladgerd som omtalas i ”Hálfdanar saga 

Brönufóstra” är Ladejarlarnas beskyddarinna, Torgerd Holgabrud. Ladgerds krigiska 

uppträdande menar den tidigare forskningen är en indikation om att hon hör hemma i en 

gudomlig sfär. Det är knappast någon tillfällighet att Gaulardal i Tröndelagen där Ladgerd 

enligt Saxo kommer ifrån utpekas som hemvist för Torgerd Holgabrud och Ladejarlarnas 

tempel och kultplats.77  
 

 

2.3 Torgerd Holgabrud.  
 

Vi beger oss västerut från kung Frö i Uppsala och vårt första möte med sköldmön Ladgerd i 

Saxo Grammaticus historieverk ”Gesta Danorum” till Snorres Sturlassons och den isländska 

sagolitteraturens skildring av Håkon jarl på Lade i Tröndelag. Vi stannar till vid Hjörungavåg, 

en västnorsk fjord där en strid utspelar sig mellan Håkon jarl och Jomsvikingarna.  

Jomsvikingarna var en sammanslutning av danska vikingar, ett manneförbund, med en 

gemensam tillhållsplats på ön Wollin, nära den tysk-polska gränsen.78 De var med sina flottor 

en maktfaktor att räkna med i Östersjöområdet. I ett dryckeslag hos Sven Tveskägg avgav de 

ett löfte att tillsammans med denne anfalla mot Håkon jarl i Lade i Tröndelag. När de vaknar 

dagen efter, sömndruckna efter gårdagens dryckeslag, ångrar de sitt löfte, men håller sitt ord 
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och anfaller Håkon jarl vid en västnorsk fjord, Hjörundavåg, ca år 986. 79 Huruvida 

Jomsvikingarna i källorna symboliserar ett hemligt eller kultisk brödraskap eller om de var 

krigiska män som frivilligt svurit en ed till en vikingahövding, en så kallad hird, framgår dock 

inte av källorna.80 Saxo och Snorre ger en något olik nyanserat skildring av slaget vid 

Hjörundavåg på bakgrund av den isländska sagolitteraturen, deras förkristna källor.  

Den äldsta nedtecknade version av sagan skrevs förmodligen ner ca år 1200 och användes 

sannolikt av Snorre som källa i Heimskringla” och i ”Olav Tryggvasson saga”.  

Slaget vid Hjörundavåg och berättelserna om Håkon jarl på Lade i Tröndelag är centrala i vår 

iver efter att komma Ladgerd på spåret. De olika versioner av det som utspelade sig vid denna 

tid och plats flyter in i varandra och skildrar hjältemodiga krigare och ett hednisk krigarideal i 

ett förkriset Norden, vilket ger sagorna prägel av en skönlitterär genre i en historisk miljö. Att 

det finns olika versioner av händelseförloppet där sagans olika karaktärer målas upp kan tyda 

på att det troligt har funnits en äldre och förkristen myt om den gestalt jag menar vi kan spåra 

Saxos sköldmö Ladgerds ursprung till. Nedan kommer vi granska de likheter som finns 

mellan den skildring Saxo ger av sköldmön Ladgerd och den Snorre på bakgrund av den 

isländska sagolitteraturen ger av Torgerd Holgabrud i slaget vid Hörundavåg. I 

Jomsvikingarnas saga daterat till början av 1200-talet skildras slaget så här: 

 
Jarlen (Håkon jarl) gick i land på ön Primsignd och gick upp i en skog. Han föll ned på sina knän i riktning mot 

norr och bad. I bönerna åkallade han sin beskyddarinna (fulltrúa) Torgerd Holgabrud, men hon hörde inte på 

hans böner eftersom hon vredgades. Han bjöd henne mycket i blotväg, men hon ville inte ta emot det. Håkon 

tyckte att det började se illa ut för honom. Då lovade han henne människooffer, men hon ville inte ta emot det. 

Till slut erbjöd han sin son som hette Erling och var sju år vintrar gammal och det tog hon emot. Jarlen gav 

honom till en träl som hette Skopti som åtog sig att döda honom. 

 

Sedan gick jarlen tillbaka till skeppen och uppmuntrade sina män ånyo. ”För nu vet jag säkert att vi skall segra. 

Attackera nu hårdare för jag har anropat Torgerd och Irpa om segern.” Jarlen gick ombord på skeppet och de 

gjorde sig redo igen. Sedan attackerade de och en hård strid utbröt på nytt. Och då började molnen hopa sig i 

norr och allt eftersom dagen led, kom de att täcka hela himlen. Detta följdes av blixtar och dunder och en 

hagelstorm. Jomsvikingarna måste kämpa mot stormen och hagelstormen var så hård att männen knappt kunde 

hålla sig på fötterna. Många hade tagit av sina kläder tidigare på grund av hettan, men nu började det frysa till. 

Likväl kämpade de utan fruktan. Fastän Jomsvikingarna kastade stenar och vapen och kort spjut förde stormen 

dem tillbaka på dem själva tillsammans med motståndarnas vapen. 
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Håvard var den första som såg Holgabrud tillsammans med Håkons män, och andra som var synska (ófreskr) 

såg henne också. När haglet lättade något såg de att en pil flög från varje finger av trollet (flagd) och var och en 

hittade sina mål. De sade detta till Sigvald. Han sade: ”Jag tror inte att vi krigar mot män bara, men var och en 

måste kämpa så gott han kan.” När hagelstormen bedarrat en smula åkallade Håkon jarl på nytt Torgerd och 

påminde henne om hur mycket han offrat till henne. Då började hagelstormen en andra gång men mycket värre 

och hårdare. Så fort som stormen började såg Håvard huggaren att det fanns två kvinnor på jarlens skepp som 

gjorde samma sak. Nu sade Sigvald: ”nu flyr jag och så gör alla mina män. Vi lovade inte att slåss mot två 

troll. 81 

 

Torgerd Holgabrud som hon framställs i källorna har många likhetstecken med den gestalt vi 

tidigare i källorna bekantat oss med, Saxos sköldmö Ladgerd. De är båda från västlandet i 

Norge och från det området där Håkon jarl är norsk regent. I källorna beskrivs de med liknade 

karaktärsdrag, vilda och självständiga sköldmör som vinner i strid. Det ska enligt traditionen 

och som vi kan tolka utifrån texterna funnits en kult kring Torgerd Holgabrud och dennes 

syster, Irpa. I källorna framställs de som Håkon jarls beskyddarinnor.82 Vi kan här associera 

med Saxos beskrivning av Ladgerd som Ragnar Lodbroks beskyddarinna. Enligt 

”Flateyjarbók” och dennes framställning av händelsen vid slaget i Hjörundavåg ska Håkon 

jarl ha blotat till Torgerd Holgabrud och offrat sin unge son Erling mot att hon hjälper honom 

till seger mot jomsvikingarna genom att frammana ett förfärligt oväder som får 

jomsvikingarna på fall. Blotet och offret av sonen Erling förklarar den personliga kultdyrkan 

och nära relation Håkon jarl har till sin beskyddarinna Torgerd Holgabrud. Enligt den tidigare 

forskningen utbroderas Håkon jarl av de kristna krönikörer som blotjarlen.83 Den dignitet 

offret har och den gåva Håkon jarl är villig att ge sin beskyddarinna, visar den maktställning 

Torgerd Holgabrud har gentemot ätten på Lade, som hon beskyddar och visar sin omsorg för. 

Håkon jarl befinner sig i en krissituation och Torgerd Holgabrud är den enda som kan rädda 

honom undan danskarna. Offret kan ses som apotropeisk då Håkon jarl vill avvärja och 

förhindra danskarnas försök att besegra honom.84 Den tidigare forskningen tillägger blotet en 

divinatorisk aspekt, då offret symboliserar den ömsesidighet som finns mellan Torgerd 

Holgabrud och Håkon jarl och dennes beroendeställning gentemot sin beskyddarinna, det 

gäller att utröna beskyddarinnans vilja och råd om hur framtiden ska komma att te sig. Denna 

aktiva divination hade till avsikt att skada fienden och offret av sonen Erling förstarkar 

kraften av onda handlingar, vilket i den fornnordiska religionen är en form för trolldom som 
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kallas sejd. Håkon jarl var ingen gudom, men hade en sakral och juridisk funktion vilket gör 

honom till en gode, ett ord besläktat med gud. 85  I Njals saga, Olafs saga Tryggvasson inn 

mesta, Färingasagan, Flateyjarbok och Ketils saga hängs, samt i den tidigare forskningen 

återges beskrivningar av ett tempel på Lade där statyer av Torgerd Holgabrud och dennes 

syster Irpa insvepta i guld ska ha funnits. Den gård och det landområdet Håkon jarl och hans 

förfäder före honom regerade över låg beläget på Lade i Tröndelag, inte långt ifrån den 

medeltida kyrkan Nidaros, vilket kan sägas symbolisera kristendomens hegemoni och utpost i 

det kalla norr. Håkon jarl utbroderas av 1200-talets historieskrivare som försvarare av 

hedendomen i ett tidsrum och i en miljö som allt mer färgades av kristendomen och dess 

kultdyrkan. Det är mot denna bakgrund Saxo och Snorre och de källor de använder i sitt 

historieskrivande ger sin skildring av Håkon jarl och hans relation till Torgerd Holgabrud, 

vilken Saxos sköldmö Ladgerd kan härledas till. I ”Heimskringla” talar Snorre om för oss hur 

en hagelstorm utbröt och att varje hagelkorn vägde 27 gram och refererar till ett rykte om att 

Håkon jarl ska ha offrat sin yngste son för att vinna slaget mot Jomsvikingarna, men nämner 

inte Torgerd Holgabrud med namn, dock framhåller den tidigare forskningen att Snorre 

mycket väl kände till en kvinnlig gestalt, Torgerd Holgabrud, som hon skildras i de isländska 

sagorna och i de källor som hans historieskrivande utgår ifrån. I en annan källa, Àgrip af 

Nóregs konunga sogur, nämns dock inget om troll eller barnoffer. Den tidigare forskningen 

menar det går att utskilja två parallella traditioner som kan daterat tillbaka till 1200- talet där 

den ena traditionen fokuserar på att skildra slaget i en historisk kontext, medan den andra 

traditionen söker att förklara Håkon jarls seger över Jomsvikingarna som ett resultat av 

trolldom. Håkon jarl beskrivs i negativa ordalag som en ondsint hedning och försvarare av 

den hedniska kulten i Norden. Ladejarlens politiska framgångar förklaras av de två medeltida 

krönikörerna, Saxo och Snorre, som mörka krafter personifierad i en trollkvinna och Håkon 

jarls beskyddarinna, Torgerd Holgabrud. Den tidigare forskningen menar skildringen av 

Torgerd Holgabrud har utformats i ett tendentiöst syfte att personifiera den fornnordiska 

religionens grymhet.86  Att Torgerd Holgabrud har magiska krafter framgår av Flateyjarbók: 

 
Men nu var det så med Håkon jarl att honom gick det mesta illa och somliga sa att han aldrig blev samma 

människa igen. Jarlen ville nu gärna hämnas på Torleif jarlaskad för den smälek han lidit. Han åkallade sina 

skyddsgudinnor (fulltrúa sína) Torgerd Holgabrud och hennes syster Irpa att hjälpa honom med galder ut till 

Island och till Torleif. Han gjorde stora offer till dem och utforskade framtiden (míklar fornir ok gekk til fréttar). 

När han fick den spådom (påfrett) som han tyckte om, tog han ett stycke drivved och gjorde en träram och med 
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jarlens magi och styrka (fjolkynni ok atkvädum) och med systrarnas trollkunnighet och pytonsande (trolskap ok 

fítonsanda) lät han döda en man och taga ur hjärtat som han satte i trämannen. Han satte honom på fötter och 

gav honom namn och kallade honom Torgard och styrkte honom med djävulens kraft (mognuóu hann svá 

miklum fjandans krapti) att han gick och talade med människor. Han sattes på ett skepp och sändes till Island 

med uppdraget att dräpa Torleif Jarlaskald.  87 

 

I den korta berättelsen om Torleif jarlaskad läggs flera pusselbitar till, i syfte att hitta likheter 

och ett samband mellan Ladgerd och Torgerd Holgabrud. Torleif ha råkat illa ut med Håkan 

jarl och vill hämnas. Det får honom att i en förklädnad kväda en visa till Håkon jarl och däri 

frammana en klåda i ändan på jarlen genom trolldom. Under tiden Torleif sjunger läggs den 

stora hallen på godset i mörker och flera av jarlens män faller döda om. Håkon jarl tar 

Torgerd Holgabrud till sin hjälp och transformerar en manlig träfigur till ett trollskott med 

magiska krafter, vilken de namnger Torgard (det maskulina namnet för Torgerd) och skickar i 

väg honom till Island för att ta Torleif av daga, vilket trollskottet också lyckas med.  

Sköldmön Ladgerd i Torgerd Holgabruds gestalt beskrivs i källorna och i den tidigare 

forskningen som både troll och gudinna. Källornas olika benämningar problematiserar vår 

tolkning av det mytiska kvinnoväsendet på Lade, Torgerd Holgabrud i den fornnordiska 

religionen. Det finns alltså i den tidigare forskningen en viss tveksamhet kring den roll 

Torgerd haft i den fornnordiska religionen. Troligen härstammar benämningen ”troll” från 

yngre källor och speglar ett kristet tankegods, medan benämningen ”brur” i källorna är den 

egentliga och ursprungliga betydelse av namnet.88 Enligt den tidigare forskningen kan namnet 

Torgerd även vara en personifiering av nordavinden samt betyda flickan från Holgeland, och 

den plats där Håkon jarl egentligen har sitt ursprung ifrån, vilket i den tidigare forskningen 

förknippas med sejd och trolldomskonst. Den tidigare forskningen behandlar Torgerds 

trollkunnighet som följd av en pytonande, ett begrepp som härstammar från den grekiska 

mytologin. Guden Apollon ska enligt myten om honom ha besegrat en drakhona med namn 

Pytho i Delfi. Sedermera fick Apollon ett tempel i Delfi och det sägs att hans orakel, pythian, 

en kvinna som sattes i trans, kunde påkalla Apollons vilja och spå in i framtiden. Tidigare 

forskning refererar även till Apostelgärningarna 16:16 där Paulus tillsammans med sin vän 

Silas driver ut en spådoms ande ur en besatt slavflicka. Begreppet finns omtalat i ”Historia 

Norwegiae” och i dennes berättelse om Ragnvald, en av Harald Hårfagres söner och öde. 

Ragnvald uppfostras av sin mor, Snöfrid, en trollkunnig samekvinna. Ragnvald handlar i kraft 

av sin pytonande och hans förehavande leder slutligen till hans död genom dränkning. Den 
                                                 
87 Näsström 1996, s. 106. 
88 Steinsland 199, s. 220-221. 
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tidigare forskningen lyfter fram att Snorre använder namnet ”Holgabrud”, vilket betyder att 

Torgerd Holgabrud i sin tur har sitt ursprung i en jättinna, vilka i den fornnordiska religionen 

och dess mytologi hör ihop med trolldomskonst. Pytonissa och pytonande var negativa 

egenskaper knutna till hedniska kvinnor i det medeltida Norden. Det är mot denna bakgrund 

den tidigare forskningen inte anser det underligt att Torgerd Holgabrud beskrivs som uppfylld 

av en pytonande med vilken hon frammanar oväder och hagelstorm och genom sin kraft 

dräper Torleif jarlaskad på Island. Torgerd Holgabrud är en produkt av en sejdkvinna med 

magiska krafter och Ladejarlarnas beskyddarinna. 89 Kristendomen förkastade inte tron på 

troll. Dock ansågs det vara en förbrytelse att frammana troll och använda magi, då 

trolldomskonst representerade djävulen. I slaget vid Hjörundavåg skildras Torgerd Holgabrud 

som ett troll. Den tidigare forskningen refererar till sentida isländska rimsagor och en sentida 

nordisk visa där Torgerd gestaltas av en trollkvinna på en ö och som sedan St. Olovs män tar 

livet av. Här finner vi åter en likhet med sköldmön Ladgerd som hon gestaltas som en 

självständig kvinna bosatt på en ö i Hálfdanar saga Brönufóstra. Precis som Saxos Ladgerd 

skildras Torgerd av de två medeltida krönikörer Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson 

som en hotbild mot medeltida kristna föreställningar och värderingar och kvinnoideal. 

Ladgerd och Torgerds kyskhet gör det möjligt för dem att leva som handlingskraftiga och 

självständiga kvinnor villiga att försvara sig själv och de sina. Med en historiekritisk blick går 

det att hitta likheter mellan kulten kring Torgerd och kristendomens jungfru Maria och 

kvinnliga katolska helgon samtidigt som de många referenser i källorna talar om för oss att 

Ladgerd och Torgerds skepnader går att härleda tillbaka till en ättemödrakult och en jättinna 

Gerd. 90 Saxo och Snorres texter tillsammans med den tidigare forskningen talar om för oss 

att gestaltningen av Ladgerd och Torgerd egentligen är en skildring av ritual, blotet. Källorna 

leder oss in på en beskrivning av två parallella traditioner, kulten i Uppsala och kulten på 

Lade. Kulten i Uppsala representerar en östnordisk tradition medan kulten på Lade är en 

representant för en västnordisk tradition. Dock finns det en skillnad mellan de två kulterna. 

Kulten i Uppsala var offentlig, medan knutna kultfester på gårdar var tillägnat och utövades 

av den egna kretsen och ätten 91 Kring kulten i Uppsala figurerar en gudinnegestalt och en dis, 

medan det kring kulten på Lade uppträder en kvinnogestalt under benämningen fylgja med 

inslag av sejd och troll.92 Den tidigare forskningen beskriver Håkon jarl som en fanatisk 

hedning. Vi vet att Lade låg beläget i norr på gränsen mot de landområden där samerna hade 
                                                 
89 Näsström 1996, s. 104-106. 
90 Näsström 1996, s.113 
91 Ström 1954, s. 14. 
92 Ström 1954, s. 52. 
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sin hemvist. Utifrån ett kristet perspektiv utgjorde den samiska kulturen med dess magi och 

trolldomskonst ett hot mot den nya religionen, kristendomen, på samma vis som Håkon jarl 

och den hedendom han försvarar var det. Dock vet vi endast det Saxo och Snorre har berättat 

för oss utifrån sina källor i den isländska sagolitteraturen.  

 

 

2.4 Gerd. 
 

Den tidigare forskningen härleder Torgerd Holgabrud till den jättinna Gerd som sedermera 

gifter sig med guden Frey. I Snorres ”Heimskringla” får vi veta att bröllopet resulterade i en 

pojke vid namn Fjolner, sedermera den första kungen av Lädeätten och Ynglingaätten.  

 
Guden Frö satte sig i Odens högsäte, Lidskjalv, och därifrån såg han ut över hela världen. Han såg rakt in i 

jättarnas hem Jotunheimen, där en ung kvinna gick över tunet på sin fars gård. Det var jättekvinnan Gärd som 

var så vacker att både himmel och hav gav återsken av hennes ljusa armar.  

Frö blev så förhäxad av synen att han varken kunde äta eller sova. Till slut bad gudens förälder hans tjänare 

Skirner att fråga vad han plågades av. Frö berättade om sin outhärdliga förälskelse och Skirner lovade att fara 

till Jotunheimen för att fria å Frös vägnar. Med sig på färden fick an Frös häst och svärd, för den resa han gav 

sig ut på var inte ofarlig. 

Efter att ha rest genom djupa dalar och mörka skogar kom Skirner fram till Gymes gård, där jättekvinnan 

bodde. Där mottogs han av gärd som enligt god sed hälsade honom välkommen. Skirner framförde genast sitt 

ärende men Gärd visade sig vara en stolt och självständig kvinna som inte alls var intresserad av vanens 

äktenskapsbud. Skirner lockade henne först med gåvor, äpplen och ring, alltsammans av renaste guld. Äpplen 

var livssymboler i den nordiska mytologin. Gudinnan Idun förvarade ungdomens äpplen som gjorde att gudarna 

inte blev gamla och dog. Och den ring som Skirner erbjöd Gärd var Odens ring Draupne som hade lagts på 

Balders likbål men som senare hämtas hem till Asgård. Också ringen var en livs- och fruktbarhetssymbol: var 

nionde natt droppade åtta lika tunga ringar ut ur den.  

Men Gärd lät sig inte köpas med dyrbarheter. Rikedomar hade hon tillräckligt av på sin fars gård. Då tillgrep 

Skirner alla medel. Med en magisk stav, där fruktansvärda runor var ristade, galdrade han och tvingande 

därigenom den unga kvinnan att ge med sig. 93 

 

Så påbörjar Snorre sin skildring av Gerd. Hon är en kraftfull kvinna och låter sig motvilligt ge 

efter för guden Freys frieri, en scen vi så väl känner igen från Saxos skildring av Ragnar 

Lodbroks frieri till sköldmön Ladgerd. Frey ger Gerd fina gåvor, men inget verkar imponera 

på henne. Frey har dock talets gåva, vilket slutligen får Gerd på fall. Åter igen låter sig 
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kraftfulla och självständiga kvinnor sig besegras av sina friare och sedermera gifta män. Att 

övervinna ett kyskhetsideal hos fria och självständiga kvinnor i den fornnordiska religionen 

som den skildras av Saxo och Snorre är ett återkommande tema hos de två kristna medeltida 

krönikörer. Den tidigare forskningen menar Snorres skildring är en berättelse om ett hemligt 

bröllop, vilket i denna uppsats kan förklara Håkon jarls genealogiska ursprung.94 Kungens 

legitimitet låg i hans härstamning som ättling till en gudom. 95 Håkon jarl var ett mellanled 

mellan folket och gudarna och han representerade en kraft som kom folket till godo. Jarlen på 

Lade är med andra ord en representant för ett sakralt kungadöme och den fornnordiska 

kulturens ideal. Snorres skildring av Gerd är en berättelse om en kungaideologi som kan 

härledas till det västnordiska Lade och till en härskarmakt kring kulten i det östnordiska 

Uppsala. 96 Den tidigare forskningen refererar till en erotisk förbindelse mellan en gud och en 

jättinna och det hemliga bröllop som ska ha ägt rum i urtiden. Båda Håkon jarl och hans ätt på 

Lade samt ynglingakungarna räknar sitt ursprung tillbaka till alliansen mellan Frey och Gerd. 

I den tidigare forskningen dras en parallell till en liknande allians, den mellan guden Oden 

och jättekvinnan Skade. Det som utmärker Snorres skildring och den fornnordiska mytologin 

är dets genealogi och redogörelse för härskarideologin ur ett kvinnoperspektiv. Myten om 

Gerd döljer enligt tidigare forskning ett viktigt symbolvärde i det hemliga bröllop som äger 

rum mellan en gudom och en jättinna då det ur deras förening uppstår en skaparkraft som bär 

livet vidare till kommande generationer. 97 Det hemliga bröllop och den kungaideologi Snorre 

behandlar i sin skildring av jättinnan Gerd var ur ett kristet perspektiv ett resultat av djävulens 

spel som till varje pris skulle bekämpas med alla medel.98Av avgörande betydelse i 

vikingasamhället var tillhörighet till ätten och härskarens roll vid riter och sedvänjor. 

I den fornnordiska religionen fanns tron på många gudar, dock var det inte ovanligt att en ätt 

hade en nära relation till en gudom och att en kvinnlig mytisk gestalt följde släkten. Freyja 

ansågs vara den främsta sköldmö och stridsgudinna av dem alla. Hon hade magiska 

egenskaper som följd av sin trollkunnighet. Torgerd Holgabrud, fornnordiska religionens 

främsta förkämpe Håkon jarls skyddsgudinna, kan ha tillhört en gudomlig sfär kring guden 

Frey som hos Saxo framställs som kung Frö i Uppsala. 99 I den tidigare forskningen användes 

olika beteckningar om kvinnliga krigare i den fornnordiska religionen. Sköldmön Ladgerd 

framställs av Saxo som en historisk gestalt och sköldmö. Dock är det svårare att definiera en 
                                                 
94 Steinsland 1991, s. 224. 
95 Steinsland 1998, s. 137.  
96 Steinsland 1998, s. 144.  
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benämning om Torgerd Holgabruds gestaltning hos Snorre på bakgrund av den isländska 

sagolitteraturen. En fylgia är i den fornnordiska religionen en skyddsande som kunde stå nära 

en jarl och den ätt han representerar. Hon kunde iklä sig en gestaltning av en björn eller varg 

och på så sätt visualisera bilden av den sociala position hennes ägare hade,100 dessa 

djurgestalter vi känner igen från Saxo skildring av Ragnar Lodbroks frieri till sköldmön 

Ladgerd. En dis var i den fornnordiska religionen en kvinnlig mytologisk varelse nära 

besläktade med en kult, ett fruktbarhetsblot. Medan en fylgia stod nära en individ och familj, 

verkar en dis vara mer knuten till en given plats. Dock är de båda beskyddandande andar.101 

En fylgia och en dis kunde sejda och utöva trolldomskonster, dock kan vi knyta fylgian till 

den personliga kulten på Lade och disen till den offentliga kulten i Uppsala. Låt oss stanna 

upp och vidga våra tankar kring fylgians och disens trolldomskonster och förmåga att sejda. 

Dessa kvinnliga gestalter och deras extraordinära förmågor och kunskaper syftar i den 

fornnordiska religionen som den skildras av Saxo och Snorre till att göra obegripliga 

föreställningar bortom det vardagliga gripbara. 102 Troll ska vi förstå som ett vagt begrepp om 

en grupp mytiska gestalter i den fornnordiska religionen. 103 Vi måste komma ihåg att 

konverteringen till kristendomen var en utdragen process och att föreställningarna om 

kvinnliga krigiska mytologiska sagofigurers funktion i den fornnordiska religionen som denna 

uppsats behandlar är en produkt av en blandkultur.104 Trolldomskunniga personer tjänade som 

förklaringsmodell för dramatiska skeenden och mänskligt handlande 105 I mötet mellan den 

fornnordiska religionen och kristen teologi demoniseras dessa kvinnliga gestalter i Saxo och 

Snorres skildringar då kyrkan ansåg att sejd och trolldomskonst var en hednisk företeelse, 

vilket de associerade med djävulen. 106 Föreställningar om trolldom menar jag vi kan koppla 

till kyrkans behov av att konsolidera sitt religiösa maktmonopol i en social och kulturell miljö, 

den förkristna, på bakgrund av ett universellt tankesystem kring existensen av den enda 

kristna guden.    

 

 

 

                                                 
100 Raudvere 2003, s. 61. 
101 Raudvere 2003, s. 68-69.  
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3. Slutsats 

 

Jag påbörjade min uppsats med en beskrivning av de brister som finns i det källmaterial vi 

andvänder oss av i forskningen om den fornnordiska religionen och dess skildring av 

sköldmör. Det var mot bakgrund av det bristfärdiga källmaterialet och avsaknaden av samtida 

skriftliga källor jag valde att undersöka vad vi vet om sköldmör utifrån de källor som finns.  

I uppsatsen valde jag att titta närmare på två av våra äldsta källor till kunskap om den 

fornnordiska religionen skrivna av två krönikörer, Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasson. 

Mitt sätt att angripa deras texter var att fokusera på hur de skildrade sköldmör i den 

fornnordiska religionen och hur vi utifrån deras skrifter ska förstå dem. Det kom att bli min 

frågeställning. Det jag inledningsvis beskrev och det vi med en historiekritisk metod såg i 

undersökningen, är att dessa källor hade en dold agenda och måste förstås utifrån den kontext 

och det syfte dessa källor skrevs. Källorna är visserligen skrivna i samma sociala kontext och 

är dessutom samtida med varandra, dock är de skrivna i en tid som markerade övergången 

från fornnordisk religion till införandet av kristendomen i Norden.  

Saxo och Snorre var båda kristna. Saxo Grammaticus var en duktig latinist och arbetade som 

munk i Danmark. På 1200- talet fick Saxo i uppdrag av den danska ärkebiskopen Absalon att 

påbörja sitt verk ”Gesta Danorum”, en historia på latin om danskarnas bedrifter från tiden 

före kristendomens införande och fram till hans egen tid. Syftet och intentionen med skriften 

var att glorifiera fedralandet genom att skildra den heroiska och ärefulla danska historia. Saxo 

skrev med stor entusiasm hjältesagor vilket han hoppades skulle inspirera dåtidens danskar till 

stordåd efter mönster av sina förfäder. Det är mot denna kontext Saxo gav sin skildring av 

sköldmön Ladgerd vilket denna uppsats har handlat om. Snorre levde på 1200-talet och växte 

upp hos en stormanssläkt på Island och hade tidigt indoktrinerats in i en kulturell och litterär 

sfär, vilket lade grunden för hans intresse för den isländska skaldediktningen och dess 

skildring av den fornnordiska religionen. Under senare år fick han det ärofulla uppdraget som 

lagsagesman på Island. Snorre drogs in i politiska strider som gav honom farliga fiender i 

Norge, vilket kom att leda till hans död. År 1241 föll han offer för Håkon Håkonarsons 

lönnmördare. Snorres hade ett stort antikvariskt intresse och hans bragd bestod i att ha räddat 

den fornnordiska religionen, dess myter och den förkristna skaldediktningen för eftervärlden. 

Fokus i denna uppsats har varit Snorres verk ”Heimskringla” och hans skildring av Torgerd 

Holgabrud och dennes kult på Lade i Tröndelagen. Saxo och Snorre hade ett genuint intresse 
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för den fornnordiska religionen och dess myter som de skildras av samtida krönikörer med 

dem.  

Det jag i uppsatsen har belyst är att den fornordiska sagolitteraturen, som vi känner den i dag, 

är en sentida konstruktion av kristna krönikörer som har sökt att transformera dess 

symbolvärde vidare utifrån en ursprungligen muntliga tradition i Norden. Det har i denna 

uppsats inte varit de förkristna människornas röster i Norden vi har fått ta del av, utan den 

kristna kyrkans anspråk på att missionera ut kristet tankegods på bekostnad av det förkristna 

och för dem hedniska ideal.  

Den metod uppsatsen tog utgångspunkt i var kvalitativ textanalys i syfte att på djupet granska 

likheterna mellan de medeltida och kristna krönikörernas skildring av sköldmön Ladgerd och 

de gestalter jag i uppsatsen kunde härleda hennes ursprung till. Det var viktigt för mig i 

undersökningen att granska dessa källor utifrån en historiekritisk metod för att tillfredsställa 

mina ambitioner om att värdera trovärdigheten i källorna och den komplexitet de speglar. I 

uppsatsen har jag belyst Michael Stausberg resonemang med stöd i Durkheim om att social 

fakta är ett resultat av de sociala system de tillhör, vilket genomsyrade mitt förhållningssätt i 

min granskning av källorna. Dock har jag i uppsatsen varit tydlig och öppen med att 

uppsatsen går att ifrågasätta då det har funnits en risk att jag, trots min historiekritiska blick, 

har låtit krönikörernas egna speglingar få skina igenom och färga uppsatsen resultat.  

Den teori jag i uppsatsen presenterade var den av Clunies Ross. Hon menade att myterna 

skulle förstås som resultat av den sociala och kulturella kontext de uppstod i, vilket gav mig 

den rustning jag behövde för att kunna se bakom myternas och källornas slöja av dolda 

symbolvärden och tankegods, vilket resulterade i att jag kom sköldmön Ladgerd och dennes 

ursprung på spåret. I uppsatsen valde jag litteratur i den tidigare forskningen som precis som 

jag fokuserat på mina källor Saxo Grammaticus och Snorre Sturlasons texter och deras 

samtida skildringar av sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud. Det är i dialog med denna 

tidigare forskning att jag i min undersökning har kunnat besvara min frågeställning. 

Resultaten av undersökningen visade likheter mellan källorna. Krönikörerna var verksamma i 

en tid då konverteringen till kristendomen gick mot sitt slut. Dock speglar de kyrkans 

hegemoni och anspråk på att konsolidera sitt religiösa maktmonopol i Norden. Trots 

krönikörernas genuina intresse för att bevara den fornnordiska religionen, dess myter och 

skildringar av förkristna sköldmör speglar de kyrkans kristna tankegods och dess kvinnoideal. 

Det undersökningen visat och de iakttagelser den tidigare forskningen gjort är att 

krönikörerna kritiserar fria och självständiga kvinnor som kristna helgon och medeltida änkor 

genom att demonisera sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud som ett resultat av trolldom 



37 
 

och sejd. Ladgerd och Torgerd Holgabrud utgör som resultaten visat ett hot mot kyrkans 

kyskhetsideal. Källorna talade om för oss hur en kvinna förväntades vara, en modig, tapper 

och vacker skapelse som låter sig besegras genom äktenskap. En liknelse som fick oss att 

tänka på jungfru Maria och kyrkans madonnaideal. Saxo tillskrev sköldmön dubbla roller, å 

ena sidan var hon ”virgo”, jungfru och å andra sidan hjältinna, ”virago”. Sköldmön Ladgerd 

och Torgerd Holgabrud representerades i källorna som symboler för kaos och oordning. Saxo 

och Snorre sökte båda att återställa ordningen i samhället genom att visa männens 

överlägensenhet gentemot kvinnorna. Ladgerd och Torgerd Holgabrud användes även som 

förklaring och äreräddning för deras manliga antributer i källorna i syfte att göra det 

obegripliga mer gripbart. Å andra sidan visade källorna med stöd i den tidigare forskningen 

den fascination Saxo och Snorre måste ha haft gentemot Ladgerd och Torgerd Holgabrud. 

Deras mod och tapperhet och vackra skepnader var egenskaper de ansåg skulle gestalta en 

förnäm och kristen kvinna i det medeltida Norden.  

Den fornnordiska religionen var ett ättesamhälle. Kulten kunde vara offentlig som den i 

Uppsala, dock var kultdyrkan även en privat ängelägenhet bland ättens stormän. Källorna 

behandlade ett tema, trolldomskonst och sejd. I dialog med den tidigare forskningen vidgades 

min syn om hur vi skulle förstå komplexa föreställningar och identiteter hos kvinnliga 

mytiska varelser som fylgjur och diser samt diseblotets funktion och roll, vilket jag hävdat går 

att koppla samman med kulten kring Torgerd Holgabrud och dennes allians med Håkon jarl 

på Lade i Tröndelagen. Resultaten av undersökningen viste att Håkon jarls kultdyrkan av 

Torgerd Holgabrud på Lade i Tröndelagen representerade en västnordisk och äldre kult än den 

östnordiska kultdyrkan kring guden Frey i Uppsala, vilka iakttagelser den tidigare forskningen 

också gjorde. En annan likhet mellan de två källorna som även behandlades i den tidigare 

forskningen var en sakral kungaideologi och ett dolt hieros - gamos motiv som låg gömd i 

sköldmön Ladgerds karaktär. Resultaten visade att sköldmön Ladgerd som hon skildrades av 

Saxo hade sitt ursprung i Snorres gestaltning av Torgerd Holgabrud. Gaulardal och Lade i 

Tröndelagen var de båda kvinnornas hemvist. Det gick inte att ta miste på att sköldmön 

Ladgerd och Håkon jarls beskyddarinna var en och samma gestalt. Det vi i undersökningen 

kunde konkludera var att sköldmön Ladgerd och Torgerd Holgabrud hade sitt egentliga 

ursprung i en jättinna, Gerd. Snorre skildring av guden Freys äktenskap med Gerd förklarade 

det blot och de trolldomskonster som kom att avgöra slaget vid Hjörundavåg. Ragnar 

Lodbrok, Håkon jarl och kung Frö i Uppsala som de beskrevs i källorna och i den tidigare 

forskningen är en personifiering av guden Frey. Källorna dolde en sakral kungaideologi där 

härskaren legitimitet var beroende av det hieros-gamos motiv det heliga bröllop mellan Frey 
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och Gerd symboliserade. Ett genealogiskt ursprung till jättinnan Gerd var en 

förklaringsmodell till stöd för den sakrala, juridiska, sociala och kulturella härskarmakt 

vikingahövdingar och stormän som Ragnar Lodbrok och Håkon jarl symboliserade i källorna.  

Kvinnornas motsvarighet, de manliga hjältarna i källorna tillskrevs även de dubbla roller som 

modiga och tappra förkämpar och försvarare av den fornnordiska religionen, samtidigt som 

källorna sökte att marginalisera deras egenart och kulturella särprägel i en religiös kontext. Ett 

hemligt bröllop mellan en gudom och en jättinna speglade även krönikörernas motiv, att 

bringa ordning i kaos. Det fornnordiska ritualet, blotet, symboliserade det hieros- gamos 

motiv som till en början låg dolda i källorna och som legitimerade härskarmaktens roll och 

funktion i den fornnordiska religionen samtidigt som blotet definierade sköldmön och 

beskyddarinnans gudalikande status med uppgift att besörja ättens välbefinnande och 

fruktbarhet samt i krissituationer frammana en krigisk inställning bland sina kultdyrkare och 

med trolldomskonst och sejd påverka ödet till ättens bästa. Äktaparets olika egenskaper som 

gudom och jättinna gav enligt källorna förutsättningar för fortsatta livsprocesser och en 

lyckobringande framtid.  

Då den fornnordiska religionen låg dold för oss var de två samtida, kristna krönikörer och 

deras skildringar av den fornnordiska religionen, dess myter och skildringar av sköldmön 

Ladgerd, Torgerd Holgabrud och Gerd i dialog med den tidigare forskningen, en källa till de 

svar uppsatsen sökte att besvara. Vi måste avslutningsvis påminna oss om att historiska källor 

inte är isolerade stenar som ska bygga historia, utan ska förstås som fragment av bevis som 

måste utvärderas kritisk. Det är kring denna ram jag valt att presentera min uppsats som gör 

det möjligt för andra att forska vidare om den fornnordiska religionen och dess sköldmör som 

allt för sällan har fått det utrymme i litteraturen de förtjänar. Möjligen kan en framtida studie 

av sköldmön Ladgerd, Torgerd Holgabrud och jättinnan Gerd i den fornnordiska religionen 

härleda dessa kvinnliga mytiska varelser till äldre religiösa myter och en kultdyrkan kring en 

gudinna, Moder Jord. 
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