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Abstract 

 

Det har funnits en speciell mytisk bild av den fornskandinaviska mytologin sedan romantikens fantasifulla epok. Det ges ofta en bild 

som beskriver gudar och människors samspel på ett lekfullt sätt. Schamanismen har med sin annorlunda världsbild stått för något 

exotiskt men samtidigt skrämmande. I uppsatsen ges en beskrivning av fornskandinavisk sejd och samisk schamanism och en 

jämförelse mellan dessas likheter och skillnader. Genom att söka svar i både den poetiska och prosaiska Eddan, samt Heimskringla 

söker författaren komponenter för att beskriva det magiska fenomenet sejd. Författaren till uppsatsen undersöker mer explicit vilka 

likheter respektive skillnader det finns mellan samisk schamanistisk jojk och andetrumma och fornskandinavisk galdrsång och 

sejdens trolltrumma. I sökandet efter likheter och skillnader ges beskrivningar av synen på könen och dess roll i kulten och kulturen. 

Slutligen ämnar författaren söka svar kring hur det är möjligt att med hjälp av bekräftade likheter definiera ett släktskap mellan 

fornskandinavisk religion och samisk schamanism.   
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1 Inledning 

 

1.1 Val av ämne 

 

Under höstterminen 2010 skrev jag en uppsats om Odens olika aspekter. I det arbetet 

undersökte jag om det var möjligt att göra en skillnad mellan de schamanistiska, magiska och 

prästerliga aspekterna av Oden. Den uppsatsen bara snuddade vid ett eventuellt förhållande 

mellan fornskandinavisk religion och samisk schamanism. Det eventuella förhållandet mellan 

två skandinaviska kulturer är spännande och förtjänar en mer noggrann studie.   

Mitt val av ämne grundar sig i att det i den vedertagna forskningen kring fornskandinavisk 

religion finns en tendens att enbart kartlägga indoeuropeiska rötter. Det finns en tendens att 

forskare bara i förbifarten nämner eventuella influenser från den nordliga samiska kulturen. 

Det skulle inte på något vara märkligt om den fornskandinaviska religionen påverkats av den 

samiska kulturen, eftersom den samiska kulturen enligt många historiker anses föregå den 

nordgermanska fornskandinaviska kulturen.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syften:  

Syftet med uppsatsen är att beskriva samisk schamanism och fornskandinavisk sejd. 

Uppsatsen kommer också att vara en komparativ studie till sin karaktär. Syftet med det är för 

att jämföra skillnader och likhet mellan de två berörda kulturerna och dess religiösa system. 

Vidare ska studien undersöka huruvida det historisk sett är möjligt att finna förståelse för 

huruvida det funnits en relation eller ej mellan de nämnda kulturerna.  

  

Frågeställningar:  

Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan samisk schamanistisk jojk och 

andetrumman och fornskandinavisk galdrsång och sejdens trolltrumma?  

 

På vilka sätt går det att med hjälp av bekräftade likheter definiera ett släktskap mellan de här 

olika kulturella uttrycken?  
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1.3 Vetenskaplig approach  

 

För att lättare kunna arbeta med valt ämnesområde, samt för att ge arbetet en vetenskapligt 

godtagbar form, krävs en god metod eller en vetenskaplig approach. För just den här studien 

sker ett arbete med att tolka skriftliga källor för att vidare kunna jämföra de olika kulturella 

uttrycken. Tolkningen av textmaterial kommer ske för att svara på frågor som: Vad är det som 

visar sig och vad är innebörden i det? Det finns många svårigheter med en studie i det här 

ämnet, exempelvis på grund av bristen på skriftliga källor. Det finns få skriftliga källor knutna 

till den fornskandinaviska religionen och ännu färre knutna till den samiska schamanismen. 

Även om det finns många svårigheter finns det något lockande med att undersöka ett 

eventuellt släktskap mellan de här forntida skandinaviska kulturuttrycken. Det som en 

tolkning av historiskt textmaterial kan leda till är, i de fall då material existerar, är att som 

forskare får en inblick i en förgången värld. Även om det handlar om texter som inte är rena 

fakta texter utan är källor som behandlar exempelvis mytologi eller kosmologi kan de här 

texterna ge en sällsynt inblick i exempelvis äldre kulturers världsuppfattning eller syn på kön 

och genus. Vid sidan av tolkningsarbetet kommer även en antropologisk approach att 

tillämpas för att det ska vara möjligt att studera, jämföra och redogöra för både samiska och 

fornskandinaviska kulturella och religiösa uttryck.  

 

1.3.1 Avgränsningar 

 

Under den här punkt lyfts det fram några viktiga punkter där ett selektivt val har gjorts för att 

lättare kunna avgränsa uppsatsarbetet. Den första punkten är schamanismen och den kommer 

att avgränsas på följande sätt att det är främst den samiska schamanismen som kommer att 

behandlas. Därmed ej sagt att andra former av schamanism kommer att förekomma, men det 

kommer i så fall endast att ske i förbifarten. Den andra punkten är fornskandinavisk religion. 

Här kommer urvalet av ämnen som behandlas i uppsatsen att röra sig till de som har en 

anknytning till fenomenet sejd. Därav kan det handla om allt från rit till en mytologisk gestalt 

eller ett enskilt textställe från exempelvis den poetiska eddan.  
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1.4 Källmaterial 

 

1.4.1 Val av litteratur 

 

Valet av litteratur har skett för att ge en jämn instudering och vidare redogörelse för både de 

fornskandinaviska och de samiska delarna av uppsatsen. Bland litteraturen representeras 

mestadels antropologisk och religionshistoriskt modernt material. Det förekommer dock vid 

sidan av huvudmaterialet ett populärvetenskapligt verk av Lars Magnar Enoksen. Ett fåtal 

äldre verk som kan tänkas företräda äldre synsätt förekommer också för att få en förståelse för 

hur den vetenskapliga diskursen, kring exempelvis samiska riter, har förändrats. 

 

1.4.2 Primärkällor 

 

Den primärlitteratur som är relevant för arbetet i den här undersökningen av religiösa texter 

som är knutna till både den fornskandinaviska religionen och den samiska religionen. Det ska 

dock tilläggas att det kan uppstå svårigheter med att finna primärkällor för båda dessa 

religiösa system, detta eftersom att båda religionerna till stor del varit skriftlösa. Det innebär 

att de litterära källor som finns ofta är skrivna och bearbetade av exempelvis kristna 

missionärer. Det som ska tilläggas kring primärkällorna är att jag för enkelhetens skull använt 

mig mestadels av elektroniska källor. Det har skett efter jämförande med erkända icke-

elektroniska alternativ. Det har inneburit att jag lättare kunnat söka efter enskilda begrepp och 

sammanhang och därmed även kunnat effektivisera uppsatsarbetet. 

 

Snorres Edda och Heimskringla 

De primärkällor arbetet vilar på är de båda eddorna och till viss del Heimskringla. 

Snorres Sturlasson (isländska Snorri Sturluson) levde mellan 1178 och 1241 och han var en 

av Islands mäktigaste män. Snorre var djupt engagerad i historieskrivningen för de 

skandinaviska länderna och för bevarandet av den skandinaviska skaldekonsten. Runt 1218 

företog sig Snorre en tre år lång resa genom Norge och Sverige. Väl hemkommen påbörjade 

han arbetet med vad som senare kom att kallas för Snorres Edda och Heimskringla. Dessa två 

verk författades på isländska och anses vara så pass välskrivna att de betraktas som några av 
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de förnämsta verken under nordisk medeltid.
1
 Snorre Sturlasson var djupt troende kristen och 

som läsare bör man ej förväxla hans noggrannhet i beskrivandet om den nordiska historien 

och mytologin med att han ville återinföra den gamla fornskandinaviska religionen. Snorres 

Edda som även kallas för den prosaiska Eddan är indelad i tre olika delar: Gylfaginning, 

Skáldkaparmál och Háttatal. I Snorres Edda märks de kristna tendenserna tydligt och de 

gudar som behandlas beskrivs som vanliga människor vilka har bedragit andra människor.
2
 På 

grund av att Snorres författarskap avspeglar hans kristna tro läggs fokus kring hans andra verk 

Heimskringla. 

   Heimskringla är ett historieverk som beskriver de norska kungarnas historia och den äldsta 

svenska historien. Verket nedtecknades något senare än den prosaiska Eddan och brukar 

dateras till cirka 1230.
3
 Den kristna prägeln märks även i det här verket tydligt i 

förhållningssättet till de gamla fornskandinaviska gudarna. Den kanske mest berömda delen 

av Heimskringla är Ynglingaättens historia, även kallad för Ynglingasagan. Den här delen av 

Heimskringla berättar om gudarnas ursprung. Bland annat beskrivs att Asagudarna skulle ha 

utvandrat från Asien. Det här beskrivs av Näsström främst som en ordlek
4
, men det har ändå 

inspirerat vissa forskare till att söka om det finns någon sanning i denna ordlek.  

 

Den poetiska Eddan 

Den poetiska Eddan kallas ibland även för Sæmunds Edda eller den äldre Eddan. För att få 

lite klarhet kring den poetiska Eddans ursprung krävs en genomgång av alla de tre möjliga 

namnen. Namnet Sæmunds Edda kommer av att Brynjólfur Sveinson som sammanställde 

texterna trodde att textmaterialet från början var skrivet av Sæmund Frode. Namnet Frode kan 

översättas med ”den lärde” och enligt den isländska folktron var Sæmund Frode en magiker, 

bevandrad i ondskans alla konster. Han var en mäktig hövding och var fruktad på grund av de 

magiska krafter han sades besitta. I den isländska folktron finns även föreställningen att han 

både under och efter sin livstid skulle ha författat esoteriska skrifter. Det är i Sæmund Frodes 

påstådda esoteriska skrifter som Brynjólfur Sveinson antar att de poetiska guda- och 

hjältesångerna är hämtade från.
5
 Enoksen menar att vi ska skatta oss lyckliga för att både 

Snorres Edda och den poetiska Eddan finns bevarade. Båda de här verken vittnar om en rik 

                                                 
1
 Enoksen, Lars Magnar, (2004), Fornnordisk mytologi – enligt Eddans lärdomsskrifter, Historisk Media, Lund, 

s. 17 
2
 Johansson, Karl, G, Malm, Mats, (översättning), Snorres Edda, s. 10 

3
 Sturlasson, S, Heimskringla, Ynglingaättens historia, http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/index.htm 

(accessdatum 2011-05-20)  
4
 Näsström, Britt-Marie, (2002), Fornskandinavisk religion: en grundbok, Studentlitteratur, Lund, s. 43  

5
 Enoksen, (2004), s. 22 

http://cornelius.tacitus.nu/heimskringla/index.htm
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diktartradition som fanns på Island och som vidare går att spåra bakåt till den 

fornskandinaviska kulturen. Enoksen menar dock att man som läsare bör vara försiktig med 

läsningen av Snorres Edda. Den bär på kristna influenser och en politisk ambition att knyta 

Island närmare Norge. Inte heller den poetiska Eddan kommer undan historiekritiken, då den 

har sin egen kristna påverkan att brottas med.
6
 De mest intressanta delarna för detta 

uppsatsarbete ur den poetiska Eddan är framförallt; Völvans spådom och Loketrätan. Dessa 

två sånger behandlar explicit sejd. Den poetiska Eddan kunde även kallas för den äldre Eddan, 

vilket har att göra med var man ansåg att ursprunget till guda- och hjältesångerna kunde 

härledas till. Större delen av den poetiska Eddans texter är hämtade från ett manuskript, kallat 

för Codex Regius. Codex Regius har i sin tur förmodligen sin historiska grund i 

skaldetraditioner från både västra Norge och Island och har nedtecknats någon gång mellan 

800-1000. Det äldsta nu kvarvarande exemplaret är dock från 1300 talet.
7
 Den poetiska 

Eddans innehåll kan delas in i två huvuddelar. Den första delen kallas ibland för den mytiska, 

och innehåller sånger som berättar om världens uppkomst och gudarna. Den andra delen 

innehåller hjältesångerna, bland dessa är den förnämste av hjältarna Sigurd Fafnersbane. I 

den andra delen av den poetiska Eddan finns även texter som avhandlar regler för mänsklig 

samlevnad.
8
 Att den poetiska Eddan skulle som namnet anger vara mer poetisk än Snorres 

Edda är helt felaktigt. Snorres Edda är till stor del en handbok för poeter/skalder. En stor del 

av de texter som förekommer är minst lika poetiska som de i den poetiska Eddan.
9
  

 

1.4.3 Sekundärkällor 

 

Det finns väldigt mycket sekundärlitteratur skrivet om både samisk religion och schamanism 

samt om fornskandinavisk litteratur. Den sekundära litteraturen kommer att hämtas från idag 

etablerad forskning. Fokus kommer att ligga på litteratur skriven av skandinaviska författare 

och forskare eftersom att de är mest lättillgängliga. Därmed ej sagt att internationellt 

forskningsresultat ej kommer att användas, bland annat kan nämnas Niel S. Price, Hilda R 

Ellis Davidson och Margaret Clunies Ross. Dessa tre är några av världens främsta kännare av 

fornskandinavisk religion, kultur och litteratur. Tillika kan nämnas om de författare och 

forskare som skrivit om schamanism och samisk religion. Här är det tre namn jag speciellt vill 

                                                 
6
 Enoksen, (2004), s. 24 

7
 Brate, Erik, (översättning), (1994), Den poetiska Eddan, Klassikerförlaget, Uddevalla, s. 3 

8
 Ibid, s. 3 

9
 Enoksen, (2004), s. 23 

https://kat.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/2EkuEI2m2r/HB/127800084/18/XBATH4/XTITLE/Den+poetiska+Eddan+%5E2F
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lyfta fram och det är Fiona Bowie, Mircea Eliade och Åke Hultkrantz. De här tre författarna 

kommer nedan att behandlas mer i styckena om schamanismen.  

 

1.4.4 Källkritik 

 

Att det inte råder brist på material och historiska källor är det ingen tvekan om. Det är därför 

viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som finns. Det kan ibland vara svårt att 

arbeta med historiska källor som behandlar fornskandinavisk religion. Det finns allt som 

oftast en kristen påverkan, vilket i och för sig inte alltid behöver vara negativt. För det andra 

är det viktigt att se om de historiska källor som används är fragmentariska eller kan antas 

existera i sin helhet. Det kan vara avgörande att veta om texten som används är fragmeterad. 

En fragmenterad historisk text berättar dessvärre bara en del av det som den ursprungligen 

kan ha gjort. Dessutom lämnar en fragmentarisk historisk text mycket utrymme för 

spekulation. Det kan ibland ses som en fördel i jämförelse med historiska källor som antas 

vara kompletta. De kompletta källorna ger en bild eller en ram av exempelvis en mytologisk 

figur som är svår att gå utanför. Den fragmenterade källorna kan ge mer utrymme för 

spekulationer. Det kan i sig vara bra men det är balansgång mellan spekulationer och 

fastslagna fakta. 

Angående de källor som berör samisk religion och schamanism är det viktigt att tänka på att 

det enbart handlar om i bästa fall andrahandskällor och inte sällan tredjehandskällor. De 

primära historiska dokument som finns angående den samiska religionen har varit svåra att få 

tag i. Därför har de lämnats åt sidan för att lägga mer fokus på sekundärmaterialet. Även de 

källor som behandlar samisk religion och schamanism har sin kristna påverkan, eller rättare 

sagt är explicit skrivna av kristna författare. Jag har varit väl medveten om de olika historiska 

skrifternas tendens som författarna har försökt förmedla. Därför har mitt urval av textfragment 

som jag har valt att citera präglats av en källkritisk noggrannhet.  
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1.5 Svårigheter och problem under uppsatsarbetet 

1.5.1 Manligt och kvinnligt 

 

Något som är värt att anmärka är spänningen mellan det manliga och kvinnliga när en 

undersökning görs kring sejd. Studeras schamanism är problematiken inte närvarande på 

samma sätt. Samtidigt ger en studie av båda de här religionerna en öppning till ett 

genusperspektiv. Det här genusperspektivet ger en viss insikt om hur relationen mellan de 

olika könsrollerna var i de här båda kulturerna. I undersökningen av sejd märks det att den 

som sejdar bör vara kvinna och att det ses rent olämpligt att en man utövar sejd. Den mer 

könsneutrala schamanismen är mer tolerant och det verkar som om det är fullt möjligt för 

både män och kvinnor att vara schamaner. Den manliga och kvinnliga aspekten av 

undersökningen kommer även att öppna upp möjligheten till att få en glimt av hur de här två 

olika kulturerna bemötte avvikande sexuellt beteende såsom homosexualitet och transvestism.    

1.5.2 Jämförelse av olika religionssystem 

 

Det råder en viss svårighet att göra en jämförelse av två olika religionssystem, vilket beror på 

att det handlar om olika kulturella uttryck, sociala mönster och världsuppfattningar. Däremot 

går det även vid en jämförande studie också att finna många oanade länkar mellan två till 

synes helt olika religiösa system.  

1.5.3 Tidsspannet mellan skriftlös religion och nedtecknade av religiösa texter 

 

Här återfinns det som jag själv uppfattar som det mest svårbearbetade problemet. Det är att 

både fornskandinavisk religion och schamanismen är skriftlösa religioner. Tidigare har det 

getts en redogörelse för det skriftliga materialet som visar att det är sentida skrifter som finns 

att arbeta med. Dessa källor har även ”kontaminerats” av kristna författare som medvetet eller 

omedvetet fört in just sin egen eller sin kristna övertygelses tendens i skrifterna. Ett annat 

problem som framförallt berör den samiska schamanismen är att de främsta svenska skriftliga 

källorna är från 1600-talet. Det gör att det skriftliga arbetet med schamanismen som är 

samtida med den fornskandinaviska religionen blir väldigt svårt. Det är ett tidsglapp mellan 

skrift och den historiska period som undersöks. Det är dock ändå inte omöjligt att utföra en 

jämförande studie, arbetet blir bara lite svårare. 
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1.6 Bakgrund 

1.6.1 Fornskandinavisk religion 

 

De allra flesta tänker förmodligen på Asatro och vikingar när de ska försöka associera till vad 

fornskandinavisk religion är. Det är dock så att den fornskandinaviska religionen inte är 

någon enskild religion som existerat under en viss period. Fornskandinavisk religion är en del 

av den indoeuropeiska invandringen och dess arv. Det går att finna ord i den 

fornskandinaviska religionen som går att härleda till andra indoeuropeiska kulturer tusentals 

mil från Skandinavien. Ett exempel på det är ordet mjöd som går att härleda rent språkligt till 

det fornindiska ordet madhu (”honung”) samtidigt som själva tanken på mjödet som en 

gudomlig dryck går att härledas kulturellt till den grekiska religionens tankar om gudarnas 

dryck, ambrosia.
10

 Hur kom då den fornskandinaviska religionen till Skandinavien? Det finns 

olika spår man kan följa när en undersökning ska göras om den fornskandinaviska religionen 

ursprung. Det första spåret man kan följa är huruvida religionen kommit via den germanska 

kulturen som är en del av den indoeuropeiska kulturen. Följer vi den fornskandinaviska söder 

ut i det som är Tyskland och Polen stöter vi på det som brukar anses vara den germanska 

kulturens kärnområde. Det fanns exempelvis inom den germanska kulturen föreställningar om 

en världsaxel som visar släktskap med det fornskandinaviska världsträdet, Yggdrasil
11

. 

Efterföljs det här historiska perspektivet får vi fram resultatet att den fornskandinaviska 

religionen och kulturen är en del av en större germansk kultur.  

Ett annat spår att följa är att se på den fornskandinaviska religionen ur ett 

religionsevolutionistiskt perspektiv. Det skulle kunna innebära att den fornskandinaviska 

religionen är ett resultat av en utveckling som lett fram till den fornskandinaviska religion vi 

möter i Eddorna. Under de förutsättningarna har den fornskandinaviska religionen vuxit fram 

genom att Skandinavien befolkats av olika kulturer där de olika kulturernas religion har vuxit 

samman och evolverat till något nytt och eget. Ett exempel på det är högguden Oden som kan 

ha varit en mindre betydelsefull gud i den äldre fornskandinaviska religionen och sedan i 

yngre fornskandinavisk religion plötsligt är den visaste och mäktigaste av alla gudar. Något 

som stöder det perspektivet är att det verkar funnits en inställning att ingenting tagits bort i 

den fornskandinaviska kulturen. Snarare att nya element och influenser har lagts till vid sidan 

om det gamla. Vidare har en viss äldre typ av forskning låtit det här perspektivet vila på 

                                                 
10

 Näsström, (2002), s. 29 
11

 Näsström, (2002), s. 27-28 
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argumentet att det fanns minst två olika gudasläkten inom den fornskandinaviska religionen. 

Det är dock ganska vanskligt att dra en sådan rudimentär slutsats kring en religions ursprung. 

Då är det snarare bättre att skärskåda utvecklingen kring manligt och kvinnligt för att avtäcka 

en evolution inom den fornskandinaviska religionen. Både Gro Steisland och Britt-Marie 

Näsström lyfter i sin forskning fram tankarna om att den fornskandinaviska religionen skulle 

kunna ha varit mer matriarkal i sin mytologiska uppbyggnad.   

 

1.6.2 Schamanism 

 

Ordet schaman tros ha sitt ursprung Tungusiskan. Där syftar ordet schaman på en religiös 

specialist, vilken har förmågan att genom trans kommunicera med andar.
12

  

Schamanen är en figur omgiven av mystik. Det kan vara en gestalt som förtjänar både respekt 

och rädsla. I många kulturer är schamanen ofta en isolerad och ensam individ, på grund av 

rädslan för hans/hennes förmåga att stå i kontakt med och kontrollera andar. Det vill säga om 

man håller ett visst avstånd till schamanen håller man också ett avstånd till dennes förmågor. 

Schamanism är ett vitt begrepp och innefattar inte enbart exempelvis anderresor eller healing. 

Mircea Eliade menar att den subarktiska schamanismen spelar en viktig roll, men att den är 

långt ifrån den enda typen av schamanism. När Eliade beskriver schamanismen gör han det 

med en bred pensel. Eliade ser schamanismen främst som en teknik att uppnå extas i olika 

former. Eliade framhäver att den extatiska färden genom vilken shamanen reser mellan de 

olika andevärldarna/nivåerna är en särskilt viktig och i schamanismen ursprunglig företeelse. 

Det är när Eliade väljer att se schamanismen som enbart en teknik som ett globalt 

schamanistiskt idékomplex kan växa fram. I en sådan slutsats har varken kultur, religion eller 

geografi någon direkt påverkan.
13

 En annan antropolog, Joan Halifax, knyter samman olika 

företeelser från de flesta delarna av världen och räknar upp vad som hör hemma inom 

schamanismen, exempelvis anderresor, healing och medlande mellan människans värld och 

andevärldarna. Halifax hävdar att schamanismen är en företeelse med unika och 

grundläggande element och att den har en specifik ideologi som har överlevt i tusentals år i 

många olika kulturer.
14

 Vitebsky hävdar att schamanismen är en del av mänsklighetens 

kulturella historia, religioner och psykologi. Schamanismen är enligt Vitebsky inte en enhetlig 
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 Bowie, Fiona, (2006), The anthropology of religion – An introduction, Blackwell Publishing, USA, [2
nd

 ed], s. 

175 
13

 Bowie, (2006), s. 176 
14

 Bowie, (2006), s. 176-177 
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religion utan snarare en tvärkulturell form av religiös praktik och teknik.
15

 De här 

antropologerna ser på schamanismen utifrån ett brett geografiskt perspektiv. De ser 

shamanismen som en slags ursprunglig religiös ”ur”-kunskap. En fråga som uppstår är om det 

inte borde vara olika typer av schamanismer de skulle kunna redogöra för. Det handlar om så 

vitt skilda kulturer med stort geografiskt avstånd att det är svårbegripligt att det kan finnas en 

enhetlig schamanism. Åke Hultkrantz fokuserar sin forskning kring den subarktiska och 

sibiriska schamanismen. Han betonar dock att det är viktigt att inse att det inte handlar om 

någon enhetlig sibirisk religion utan att det finns många olika schamanismer även inom den 

arktiska schamanismen, exempelvis är den samiska schamanismen en av dessa. Hultkrantz 

hävdar att det bland dessa olika subarktiska schamanismer finns några minsta gemensamma 

nämnare; trance, direktkontakt med andevärlden och meditation i en rituell miljö.
16

 Ingen av 

de här fem forskarna avgör på något sätt frågan om schamanismens sanna ursprung. 

Ursprunget och ålder av den samiska kulturen och dess schamanism är ett exempel på hur 

svårt det kan vara att fastställa en schamanistisk kulturs ursprung. Enligt traditionen fanns 

jägare och nomader i Norrland för ca 4000 år sedan, men det har varit svårt att finna 

arkeologiska bevis för ett så pass gammalt samiskt ursprung. De äldsta arkeologiska rester 

som funnits är enbart 1000 år gamla.
17

 Det ska dock tillägas att bara för att det inte hittats 

några arkeologiska bevis för att den samiska kulturen är äldre än 1000 år behöver det inte 

frågan om samernas ursprung vara helt besvarad. Den samiska kulturens och religionens 

ursprung tas vidare upp i undersökningsdelen.    

 

                                                 
15

 Bowie, (2006), s. 177 
16

 Bowie, (2006), s. 178-179 
17

 Mebius, Hans, (1968), Värrō – studier i samernas förkristna offerriter, Almqvist & Wiksell, Uppsala, s. 11 
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2 Undersökning  

 

2.1 Schamanism 

 

Som redan beskrivet är schamanen en del av olika naturfolks religiösa system. Det var inte 

alltid som schamanen är en del av offerkulten i de kulturer denne verkade i, men det 

förekommer. Det som oftast brukar bli förknippat med schamanen är att denne var en 

professionellt arbetande religiös tekniker. De gåvor som en schaman besitter var tekniker som 

gör att denne exempelvis kan ta kontakt med de döda. Som redan nämnt finns det olika 

traditioner kring vad som är schamanism och hur pass besläktade de olika schamanismerna är 

med varandra eller om det handlar om ett globalt schamanistiskt idékomplex. Det perspektiv 

som används i den här undersökningen är att det finns många olika schamanismer i världen 

och de schamanismer som blir aktuella att referera till är den subarktiska schamanismen och 

dess underkategori samisk schamanism.  

 

2.1.1 Schamanens förmågor 

 

I Fiona Bowies bok anges exempel vad en schaman ur den subarktiska schamanismen brukar 

besitta för förmågor. Den första förmågan var helning och rör det sig om både fysisk och 

psykisk helning. En annan förmåga eller teknik var att schamanen besitter förmågan att 

bemästra andar som denne även kan ta hjälp av. I de fall en schaman använder sig av sina 

andar kallas de för hjälpandar. Med hjälp av de andar schamanen besitter kunde denne även 

agera som ett språkrör för att exempelvis den stundande jakten ska ge gott resultat. I 

förhållande till andevärlden kunde schamanen ses som en så kallad psychopomp. Det innebär 

att schamanen var en vägledare för andar. Det kan exempelvis handla om förvirrade andar 

som inte hittar sin rätta plats. Det beskrivs av Bowie att schamanen ofta hade en social 

betydelse. Det var inte bara om någon vill ha kontakt med sina döda släktingar denne kunde 

kontakta en schaman. Det kunde mycket väl handla om betydligt mer ”normala problem”, 

som berörde exempelvis äktenskapet. Ytterligare tekniker som en schaman besatt var att 

denne kunde ge sig ut på ande- eller själsresor. På de här anderesorna färdades schamanen 

mellan olika världar, främst verkar det som om han färdades till underjorden eller andra 

platser i den ”vanliga” världen. Ofta var schamanen isolerad trots sin betydelse för det 

samhälle eller den klan denne levde i. Isolationen berodde ofta på att människorna i det 
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samhälle schamanen levde i fruktade dennes gåvor. Till sist kan tilläggas att det var få som 

ville bli schamaner. Det var inte sällan som rollen som schaman gick i arv från far till son. Det 

som är anmärkningsvärt är att schamanen kallades av andevärlden för att bli schaman. 

Försökte den kallade motstå kallet kunde det slutgiltiga resultatet bli döden.
18

 Senare i min 

undersökning redogörs kort för den samiska schamanens, nåjdens, kall. 

 

2.1.2 Manligt och kvinnligt inom schamanismen 

 

I de flest olika schamanismer kunde både män och kvinnor vara schamaner. Ofta betraktades 

schamanen som könsneutral. I vissa kulturer där schamanen verkade fanns en viss tolerans 

mot en schamansk transvestism och ibland även homosexualitet. I den samiska schamanismen 

verkar det som att det var ett måste att den samiska nåjden skulle vara man. Det bekräftas 

bland annat av att den så kallade trolltrumman var tvungen att hållas så långt borta som 

möjligt från kvinnor. Om de kom att beröra trolltrumman kunde konsekvenserna bli 

allvarliga. Det fanns en uppfattning att en kvinnas kontaminerande av den rituellt rena 

trumman kunde leda till hennes egen död och ibland andra människors olycka. Om det var 

oundvikligt att en kvinna kom i kontakt med trumman så skulle hon offra en mässingsring till 

trumman.
19

 Kvinnor fyllde en funktion när nåjden gick in i vad som kallades för extatisk 

dvala eller dykning. Vid de här tillfällena var det viktigt att nåjden hade en medhjälpare och 

då var det ett måste att denne skulle vara kvinna. Allra helst skulle den kvinnliga 

medhjälparen vara jungfru. Medhjälparens uppgift var att finna nåjdens själ och föra den 

tillbaka till hans kropp. Med hjälp av sin väna sångröst kunde den medhjälpande kvinnan 

väcka nåjden till liv med hjälp av jojk.
20

   

 

2.1.3 Samisk schamanism – Samisk religion 

 

Den tidigaste litteraturen härrör från 1600-tal och är nedtecknad av kristna författare. De här 

författarnas tendens med sina nedteckningar var att samla information om den hedniska 

religionen. Vidare skulle den samlade informationen kunna spridas till missionärer för att 

effektivisera kristnandet av Lappland. Det första konsekventa och samlade verket heter 
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 Bowie, (2006), s. 181-182 
19

 Holmberg, Uno, (1996). Lapparnas religion, Uppsala universitet, s. 86-87 
20
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Lapponnia och skrevs av Johannes Schefferus. Målet med verket Lapponia var att skingra 

rykten som vid här tiden cirkulerade kring de svenska framgångarna i krig. Det fanns rykten 

utanför Sverige som gjorde gällande att svenska härar vann segrar med hjälp av samisk 

trolldom.
21

 Schefferus sammanställde mycket material som redan var befintligt. Han fick 

hjälp av predikanter som verkade i Lappland, bland annat Samuel Rheen från Jokkmokk. 

 

Den samiska religionen omfattar än den samiska schamanismen. Det finns olika yttringar av 

den samiska religionen som kan vara av värde att granska närmare. I min undersökning 

kommer främst samernas dyrkan av seitar och renkulten att beröras. Dyrkan av seitar är 

förmodligen en del av den äldsta formen av samernas religion. Den innefattar dyrkan av sten- 

och trästoder. Framförallt stenstoder verka ha betraktats som gudar. De här seitarna ställdes 

ofta vid jaktmarker och fiskeplatser för att bringa lycka och välgång. Hultkrantz resonerar 

kring att det förmodligen var i samband med att vedertagna fiskeplatser togs i bruk som 

seitarna kom till.
 22

 Det fanns även seitar som placerades ut på åsar eller liknande platser där 

renar ofta befann sig. När den samiska kulturen blev mer nomadisk och sammanbunden med 

renskötsel verkar det som om seitplatserna blev större och färre. Platsen runt en seit 

betraktades som helig och dit fick inga kvinnor bege sig. För kvinnan var seitplatsen tabu på 

grund av att hon kunde med sin blotta närvaro göra platsen oren.
23

 Hultkrantz spekulerar 

vidare kring seitplatsernas betydelse. Han antar, baserat på kristna missionärers 

reseskildringar, att seitplatserna var den viktigaste platsen för offerritualer. Det verkar dock 

som om seitplatserna under 1700-talet började ersättas helt och hållet av schamanens roll. 

Schamanen kunde färdas med de samiska rennomaderna och hjälpa till att tygla naturen. På så 

sätt behövde inte renskötseln knytas till specifika platser som kunde vara rent olämplig för 

renarna.
24

  

 

I renkulten var det viktigaste offret rent logisk renen självt. Det förekom även offer med andra 

djur än ren, exempelvis svin, katt och getter. Det spelade roll vilket djur som skulle offras och 

även färgen på djuret beroende på vilken gud/ande som skull dyrkas.
25

  Det finns olika teorier 

kring hur renens förhållande till den samiska kulturen har förändrats. Hultkrantz beskriver att 

                                                 
21

 Rydving, Håkan, (1995), Samisk religionshistoria – några källkritiska problem, Uppsala universitet, s. 19 
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 Hultkrantz, Åke, “Reindeer nomadism and the religion of the saamis.”, Bäckman, Louise, Hultkrantz, Åke, 

[Editors], 1978, Saami Pre-Christian Religion – Studies on the oldest traces of religion among the Saamis, 
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 Hultkrantz, “Reindeer nomadism and the religion of the saamis.”, Bäckman, Hultkrantz, (1978), s. 26 
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renen har spelat en viktig roll den samiska kulturen under väldigt lång tid. En fråga som bör 

besvaras är: när har brytpunkten mellan vilt strövande renar och renen som tamboskap ägt 

rum? Som tidigare nämnt är det när det sker en domesticering av renen som samernas religion 

börjar förändras till att bli mer knuten kring schamanen. Som förslag ger Hultkrantz att 900-

talet skulle kunna vara en sådan brytpunkt. Då finns det källor som berättar om möte mellan 

samiska och samojediska stammar söder om Kolahalvön. Det är dock viktigt att tänka på att 

övergången från ett jägarsamhälle som var beroende av den vilda renen till ett nomadsamhälle 

vars huvudnäring var renskötsel inte skedde på en gång. Snarare förlöpte processen med 

domesticeringen av renar gradvis. Hultkrantz menar att det kan ha varit så sent som på 1500-

talet som den samiska kulturen blev helt nomadisk och därmed helt beroende av sina 

domesticerade renar.
26

 Vid den tidpunkten har nåjdens roll inom den samiska schamanismen 

även blommat ut till fullo. Andra forskare menar att det kan ha varit så sent som 1700-tal då 

den samiska kulturen blev fullt ut nomadiserad.
27

 

En avslutande del i beskrivningen av den samiska religionen och dess schamanism ska en 

beröringspunkt till den fornskandinaviska religionen tas upp. Inom den samiska religionen 

existerade det föreställningar kring en världspelare i kosmos som verkar vara av samma slag 

som världsträdet Yggdrasil i fornskandinavisk religion och andra föreställningar om 

världspelare i germanska religioner. Det är dock oklart hur pass stor roll världspelaren hade 

inom den samiska religionen. Den verkar inte ha haft samma magnitud i sin betydelse som 

Yggdrasil. Världsträdet är livet i kosmos i fornskandinavisk religion medan det inom den 

samiska religionen verkar som om världspelaren mest existerar som en referenspunkt för olika 

väsens resor i kosmos.
28

 

  

2.1.4 Nåjden 

 

I den samiska religionen och schamanismen är nåjden en central gestalt och den samiska 

schamanismen motsvarighet till andra schamanismers schamaner och medicinmän. I sin roll i 

det samiska samhället stod nåjden för de flesta tekniker som ovan beskrivits av vad en 

schaman brukade besitta. Det var inte alltid stammen tog hjälp av nåjden vid så kallade 

                                                 
26
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passageriter.
29

 Det verkar som om han, tillskillnad från de flesta andra schamaner inom den 

subarktiska schamanismen, inte hade någon specifik schamansk dräkt. Endast vid ett fåtal 

tillfällen då nåjden tillkallades för att utföra en passagerit, exempelvis vid 

begravningsritualen, hade nåjden en specifik dräkt.
30

 De allra viktigaste redskapen för nåjden 

var hans trumma och det trummben han använde för att slå på trumman. Trumman användes 

för att spå framtiden, framkalla extatisk dvala, navigera i andevärlden med mera. På själva 

trolltrumman fanns det symboler målade. De här symbolerna var bland annat till för att nåjden 

skulle hitta rätt på sin anderesor. Trumman skulle vara tillverkad i gran, furu eller björk. 

Skinnet skulle hämtas från en rens halsskin.
31

 Trumbenets funktion var inte desto mindre 

viktig än själva trumman. Detta skulle vara treledat och helst vara tillverkat av renhorn. Vid 

sidan av trumman och trummbenet finns det ytterligare ett redskap som nåjden var helt 

beroende av och det var dennes röst. För att kunna falla i trans krävdes det att nåjden jojkade. 

Det berättas att desto starkare nåjdens jojk var desto starkare blev den magi denne utförde. En 

frekvent återkommande förmåga som nåjden sades besitta var dennes förmåga att förvandla 

sig till olika djur eller ting.
32

 Vid sina anderesor var nåjden tvungen att sammankalla sina 

hjälpandar för att klara sig på sin resa. De här hjälpandarna var oftast osynliga för den som 

inte var nåjd eller satt i trans. Andarna som hjälpte nåjden hade ofta formen av olika kraftdjur, 

exempelvis ren, björn, häst, varg eller olika sorters fåglar.
33

  

   Nåjdens roll gick uteslutande i arv från far till son, men det krävdes också att sonen till en 

nåjd kallades av andevärlden. Motsatte sig den blivande nåjden sitt kall blev han ofta hårt 

ansatt av de andar som kallat på honom. De här andarna kunde hota den blivande nåjden och 

ofta blev han sjuk under sitt kall. Vägrade en han att följa sitt kall helt kunde resultatet sluta 

med döden. Det fanns även en mening med att nåjden och det var att genom sina prövningar 

skulle denne lära sig att bemästra sina första andar som sedermera blev hans hjälpandar. 

Nåjden levde sitt liv hårt och blev sällan gammal, ofta inte mer än femtio på grund av själsliga 

resor och andra kroppsligt krävande tekniker.
34

 I många beskrivningar kring nåjders själsresor 

berättas det att nåjden låg stel och livlös under tiden själen var ur kroppen. Däremot när 

nåjden blev väckt av sin medhjälpares jojk var han ofta svettig och andfådd som av en väldig 

fysisk ansträngning.  

                                                 
29

 Kasten, “Sami Shamanism from a diachronic point of view.”, Hoppál, von Sadovszky, (1989), s.114 
30

 Hultkrantz, Åke, “Reindeer nomadism and the religion of the saamis.”, Bäckman, Hultkrantz, (1978), s.117 
31

 Holmberg, (1996), s. 85 
32

 Holmberg, (1996), s. 83 
33

 Holmberg, (1996), s. 89 
34

 Holmberg, (1996), s. 81 



18 

 

   Det fanns något som kallades för nåjdens pil eller nåjdens gand. Ordet gand härstammar 

från fornskandinaviskans ord för stav eller trollspö. Med sin gand kunde nåjden utföra något 

som kallades för trollskott. Med trollskottet kunde han skada både människa och djur. Uno 

Holmberg verkar övertygad om att föreställningarna om trollskottet och nåjdens gand är 

inlånade element från den fornskandinaviska religionen.
35

 På grund av den aggressiva 

missionen i de norra delarna av Sverige förlorade nåjden sin roll och verkar på 1600-1700 tal 

helt ha förlorat sin tidigare så viktiga roll. Under den aggressiva missionen i Lappland brändes 

de allra flesta nåjdtrummor. Idag finns det endast ett fåtal riktigt välbevarade trummor kvar.
36

   

 

2.2 Fornskandinavisk religion  

 

2.2.1 Vad är sejd? 

 

Själva ordet sejd kommer från det fornnorska ordet seiðr och kan översättas med bland annat 

att ”sjunga”
37

 Sejd är en form av operativ magi. Innebörden hos den här operativa magin 

kunde användas för att angripa en specifik person eller för att anförskaffa kunskap om 

framtiden.
38

 Sejden är även knuten till olika mytologiska föreställningar. Grambo menar att 

enbart studera sejden som en operativ magi är att studera fenomenet allt för ensidigt. Han 

menar vidare att om forskning ska göras kring sejd krävs en förståelse för att sejd är en del av 

ett större religiöst system. Grambo ger vidare synpunkter på att en forskare inte ska begränsa 

sig till att enbart studera sejden i dess fornskandinaviska kontext. Han menar att det är viktigt 

att söka paralleller till exempelvis asiatiska religionsformer, speciellt sibirisk schamanism.
39

 I 

min undersökning kommer jag att söka paralleller enligt Grambos förslag hos sibirisk, arktisk 

och samisk schamanism. Tonvikten bland dessa paralleller kommer dock att ligga på den 

samiska schamanismen. Gro Steinsland beskriver sejden som ett fenomen som ligger mellan 

magi och religion, något närmare magi. Religion innefattar en sorts underkastelse där 

människan underkastar sig gudarna och där hon erkänner behovet av gudarnas hjälp för att få 

det hon behöver. Sejd å andra sidan är något av motsatsen. Fenomenet sejd markerar ett slags 

oberoende av gudarna som gör att utövaren med hjälp av sejd kan anförskaffa sig det denne 
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behöver utan gudarnas hjälp.
40

 Det här oberoendet av gudarna och friheten att kunna ta saker i 

egna händer kom inte utan ett pris. De som var utövare av sejd blev ofta marginaliserade, och 

de åtnjöt en viss respekt när deras gåvor var eftertraktade. När behovet av dem inte fanns blev 

de föraktade.  

   En annan punkt som är viktig för förståelsen av sejd är var i samhället fenomenet hörde 

hemma. Steinsland beskriver att det inom forskningen kring sejd råder oenighet kring 

huruvida sejd bör betraktas som offentlig kultpraxis eller privat magi. För en fullständig 

förståelse av vad sejd är menar Neil S. Price att vi måste undersöka den fornskandinaviska 

kosmologin. Vid en studie av Völuspa kan slutsatsen dras att vid kosmos tillblivande skapas 

samtidigt magin. Berättaren i Völuspa är den uråldriga och tidslösa völvan. Hon existerade 

före tidens begynnelse och eftersom hon är det hon är blir magin lika uråldrig som kosmos 

själv.  

   Ytterligare en komponent i den fornskandinaviska kosmologin är världsträdet Yggdrasil, 

viket kan betraktas som en världsaxel, en förenande länk mellan jorden, himlen och 

underjorden.
41

 I en annan av den poetiska Eddans böcker, Grimnermål, beskrivs det att Ygg är 

det namn Oden tidigare var känd under.
42

 Även drasil i namnet Yggdrasil har en speciell 

betydelse. Drasil betyder häst och tillsammans med ygg översätts Yggdrasil till ”den 

förskräckliges häst” eller ”Odens häst”. Price menar att ordet drasil bär starka antydningar om 

att en abstrakt betydelse, nämligen ett djurs frustande och rasande andning. Price föreslår 

därför att en lämplig översättning av Yggdrasil skulle kunna vara ”Den förskräckliges 

kraftfullt andandes häst”. Vidare föreslås att världsträdet bör betraktas som ett levande, näst 

intill medvetet väsen. Dess främsta roll är att agera transportmedel mellan de olika världarna i 

kosmos.
43

 Genom att vidare studera de olika världarna som finns anknutna till världsträdet 

återfinns Vavtrudnersmål 43 en passage om att under kylans värld Nifelheim finns det nio 

världar för de döda. Förmodligen handlar det om världsträdets nio rötter. Det som är relevant 

för den här undersökningen är att det handlar om nio världar. Siffran nio återfinns gång på 

gång när fornskandinavisk mytologi studeras. Ett exempel är att magiska besvärjelser skulle 

innehålla nio ord eller nio nivåer av verkligheten.  

                                                 
40
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2.2.2 Hur utfördes sejd? 

 

Läser vi Snorres beskrivningar av sejd bland annat i Ynglingasagan får vi reda på att sejd är 

en farlig förmåga. Det finns både god och ond sejd, ofta kallas ond sejd för mörk sejd. Även 

om sejd kunde bidra till att profetera gudarnas vilja var det inte gudarna som direkt togs till 

hjälp. Vid ett fåtal passager avslöjas det att den som sejdar använde sig av hjälpandar. De här 

textpassagerna säger dock inte något om vad det handlar om för typ av hjälpandar.
44

 Sejd är 

något av ett samlingsbegrepp och innefattar på samma sätt som schamanismen många olika 

tekniker, exempelvis spådomskonst, galdrar, divinatorisk sejd och så vidare 

 

Några av de här teknikerna ska min studie närma sig. Spådomskonsten inom sejd kallades 

med sin tekniska term för spá och är det ord som get upphov till svenskans spådom. Den här 

tekniken gjorde det möjligt för utövaren av sejd att se det som var fördolt, att skåda både in i 

framtiden och det förflutna samt att söka förlorade ting. Spá kunde fungera både som en god 

och ond sejdteknik. Den mest positiva och goda formen av sejd är den divinatoriska sejden. 

Med den här tekniken kunde sejdutövaren profetera gudarnas vilja. Det som gör den här 

tekniken god är att den inte tjänade ett egensyfte för utövaren och att tekniken markerade ett 

beroende av gudarna. Det beskrivs att de som utnyttjade sejden hade makt över naturen och 

exempelvis kunde stilla havets vågor och orsaka torka eller till och med råda över människors 

liv eller död. Det här är ytterligare en faktor till varför utövare av sejd både åtnjöt respekt och 

förakt.
45

 Ytterligare tekniker är galder och gand. Den första tekniken galder refererar till en 

slags extatisk falsettsång. Själva ordet kommer av isländskans galdr som betyder att gala. 

Enligt sångerna i den poetiska Eddan är användandet av galdrarna en teknik som öppnar upp 

för att mäktiga handlingar ska kunna utföras. I Havamål beskrivs det hur Oden lyckas lära sig 

att bemästra de arton storgaldrarna när han erövrade skaldekonsten. I dikten nämns aldrig 

ordalydelsen utan endast vad Oden kan åstadkomma genom att sjunga dessa. En sejdteknik 

nyttjar gand (”stav” eller ”käpp”) och gambanntein (”den otroligt starka staven”). 

Gambanntein var en sorts runstav eller trollspö jämförbar med en völvas stav. Det skulle 

finnas minst tre förbannelserunor inristade på Ganden: ergi, aedi och optola. De här tre 

förbannelserunorna är sammanbundna med onormal kvinnlig sexualitet och kan användas 

bland annat för att betvinga andra människors vilja. Nyttjandet av Gambanntein är förbundet 
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med de sexuella dimensionerna av fenomenet sejd och verkar ha varit ett medel för bland 

annat att betvinga kvinnor.
46

 I Skirnersmål står det: 

 

”Med tamtrollspö slår jag dig, och tämja dig skall jag, mö, att vara mig till viljes;  

dit måste du gå, där människors söner sedan dig aldrig se.”
47

  

 

Den andra typen av stav är gand. I de fall gand förekommer i texter verkar det handla om 

något som mest påminner om ett trollspö med inristade runor och andra magiska symboler. 

Gand kunde användas som någon form av själslig farkost, förmodligen för så kallade 

anderesor. Det finns också exempel på då gand används för att förvandlas till olika djur 

exempelvis varg eller fåglar. Steisland beskriver att gand gett upphov till verbet ”ganda” som 

brukar användas när fornskandinavisk litteratur hänvisar till trollkunniga samer.
48

 Till sist ska 

en notis göras om den så kallade sejdtrumman. Det är enbart i Loketrätan 24 det återfinns en 

passage om att Oden slår på en trumma när han sejdar: du valor vidskepelse brukte. På 

isländska står det: ok draptu á vétt som vǫlor. Ordet vétt går att översätta som ”trumma”. Det 

är intressant att en sejdtrumma omnämns men i enlighet med Steislands beskrivelse är det för 

lite material med endast ett textställe för att kunna knyta sejdtrumman som ett välanvänt 

sejdinstrument.
49

 

 

2.2.3 Varför utfördes sejd? 

 

Den som utövade sejd försökte få sin egen vilja igenom för egen del
50

, exempelvis för att 

skaffa sig själv fördelar i en konflikt eller för att erbjuda sina tjänster för att göra andra 

människor beroende av sejdutövaren. Den här inställningen till sejd kan ses som en del av den 

mörka och onda sejden. Sedan finns den goda och divinatoriska sejden som inte tjänar något 

egentligt egensyfte för den som utövar sejd. Där erbjuder den sejdande sig att förkunna 

gudarnas vilja genom profetior. Det här skedde på uppdrag av andra människor som ville ha 

svar kring vad gudarna ville att de skulle göra. I det här fallet verkar det som att den sejdande 

åtnjutit respekt eftersom att det ofta tjänat ”vanliga” människors syften.  
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2.2.4 Vilka utförde sejd? 

 

Under den här rubriken kommer mytologiska gestalter lyftas fram för att förankra sejden i den 

mytologiska sfären. Vid en genomläsning av Ynglingasagan ges förklaringen att sejd har sin 

hemvist hos gudarna men att människor senare lär sig den här gudomliga förmågan.
51

 Efter 

det följer beskrivningar av de sejdutövare som agerade och verkade i de fornskandinaviska 

samhällena.  

 

Asar och Vaner 

Vaner tycks ha mycket att göra med de mytologiska gestalterna som kallas för Alfer. Både 

Vaner och alfer var förbundna med underjorden. För de flesta Alfer var underjorden en 

boningsplats. Vanerna är knutna till underjorden på grund av att de var fruktbarhets- och 

dödsgudar.
52

 Själva namnet på Vanerna tros komma av det forniranska ordet Vanah som 

betyder ”vällust”. Betydelsen av ursprunget på Vanernas namn knyter fruktbarhetsattributen 

ytterligare. Vanerna var dock inte enbart fruktbarhets- och dödsgudar, de var även 

sejdmästare. I Kriget mellan Vaner och Asar uppträder Heid (Freja) och sprider oro i Asgård 

med sitt sejdande och spådomar. I Völuspa står det: 

 

”Hejd kallade de henne, var gång hon kom till huset, en völva välförsedd med spådomar. Hon 

trollade med spön, hon sejdade vart hon kunde, hon gav sinnen med sejd. Och var alltid lust 

för onda kvinnor”.
53

 

 

Heid använder sig av en gand (ett slags trollspö), vilket kan jämföras med den stav som 

Völvan sades bära. Det verkar troligast att den oreda Heids sejdande ställer till med orsakas 

av någon form av kärleksmagi.
54

 Asar verkar innan kriget med Vanerna ha varit okunniga om 

sejd och lär sig att sejda först efter att det blivit fred mellan gudasläktena. En skillnad mellan 

de två guda släktena är att Asarna uppträder mer som individer och Vanerna mer som ett 

kollektiv, med undantag för Frej, Freja och Njord. Förståelsen av att Vanerna uppträdde som 

ett kollektiv bör tolkas som att de talade och agerade som en enhet och med en röst, 

tillskillnad från Asarna. Vanernas förmåga att använda sejd sägs i myterna vara anledningen 
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till de stora motgångarna Asarna led under kriget. Dessa stora motgångar fick Asarna att 

förlita sig på list och svek för att kunna få fram en fred med Vanerna. 

  

Freja 

Freja är den gudinna som förekommer mest frekvent i den fornskandinaviska religionens 

mytologi. Bland gudar och gudinnor finns det bara en enda gud, Oden, som förekommer mer 

frekvent i olika uppenbarelseformer och med olika namn. Enligt Snorre reser Freja runt i 

världen för att söka efter sin förlorade make Od.
55

 Od är för övrigt ett av Odens binamn och 

kan tyda på en relation mellan dessa två gudomar. Freja har flera olika domäner inom 

mytologin. En av hennes domäner är döden. De som dog på slagfälten kallades för Vàlen, den 

ena delen av denna skara tillföll Oden och blev hans Einhärjar som fick sin boning i Valhall. 

Den andra delen av skaran fick ta sin boning i Frejas sal kallades för Sessrumne (”där många 

stolar rymms”). Tillvaron i Sessrumne var för de utvalda likt ett paradis fyllt med fläsk, öl och 

slagsmål. De flesta kvinnor kom till Frejas salar, framförallt de kvinnor som dött en ärofylld 

och helst självvald död.
56

 En annan av Frejas domäner är kärleken. Kärlek och fruktbarhet är 

förmodligen det som de allra flesta associerar med Freja. Frejas roll som kärleksgudinna gör 

att många olika attribut kan knytas till henne, exempelvis sexualitet, erotik och vällust. Det 

har gjort att kärleksgudinnans rykte inte har ansetts ha varit fläckfritt. 

  

Freja anklagas ofta av Loke för att ha varit lösaktig och promiskuös:  

 

”…de asar och alfer som är här inne har alla varit dina horkarlar!”
57

 

 

Britt-Marie Näsström menar att de forskare som pekar ut den fornskandinaviska 

kärleksgudinnan som promiskuös har ägnat sig åt manlig forskning.
58

 Näsström betonar att 

även om Lokes ord är hårda i Loketrätan finns det motsvarande ord om kärleksgudinnan som 

är betydligt mer positiva. En tredje och sista domän som tas upp i det här avsnittet om Freja är 

att hon ansågs vara sejdens och trolldomens gudinna. Ett tydligt exempel på hennes förmåga 

att kunna sejda är att hon förklaras vara den som lärt Oden att sejda. Myten bakom det här 

påståendet förekommer i Völuspa. När Freja uppträder som den mytiska trollpackan Gullveig, 

orsakar hon stor oreda i Asgård med sitt vettlösa sejdande. Gro Steinsland menar att när 
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Frejas uppträder i form av Gullveig och som sejdens mästarinna möter vi också en av de 

mörka sidorna hos gudinnan Freja.
59

 I Loketrätan finner vi följande ord om Freja och hennes 

trolldomskonster:   

 

”Tig du Freja! Du är en trollpacka och full av allsköns ondska.” 
60

 

 

Ett annat av Frejas namn som kan knyta till trolldom och sejd är Heid. I Ynglingasagan 

berättas det om gudarnas invandring till Uppsala och hur Freja blir den offergudinna eller 

”prästinna” som till uppgift att visa hur offret ska utföras på rätt sätt. Freja sägs även vara en 

av de få gudar som överlevde Ragnarök och fortsatte efter gudarnas död att upprätthålla 

offren i Uppsala. 

 

”Fröja uppehöll sedan offren, ty hon var den enda som levde kvar av gudarna. Hon blev 

mycket namnkunnig, så att med hennes namn skulle alla kvinnor av förnäm börd kallas 

»fruar», såsom de nu heta; så hette också var och en »fröja» över sin egendom, men den 

»husfröja» som äger gård”
61

 

 

Oden  

Oden är ytterligare en mytologisk gestalt som bör behandlas för att finna svar kring sejdens 

och schamanismens roll inom den fornskandinaviska religionen. Enligt Snorre Sturlasson var 

Oden begåvad med något som kallades för sejd. Genom sejden kunde Oden skaffa sig 

kunskap om människors öden och händelser som skulle inträffa. Genom sejden kunde Oden 

skaffa män död, olycka eller ohälsa. Med sejden kunde Oden frånta människor deras vett eller 

kraft, samt ge den vidare åt andra människor.
62

 Att Oden bland annat genom sejden har 

magiska krafter gav upphov till spekulationer kring olika aspekter av guden. I Snorres 

Heimskringla finner vi följande text som beskriver ytterligare en av Odens ”krafter”: 
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”Oden kunde skifta hamn. Kroppen låg då som sovande eller död, men själv var han fågel 

eller fyrfotadjur, fisk eller orm och for på ett ögonblick till avlägsna länder, i egna eller 

andras ärenden.”
63

 

 

Textstycket utgör en bild som beskriver Odens tillstånd vid hamnbyte. Det tillstånd Oden 

befinner sig i när han skiftat hamn påminner om när en schaman företar sig en själa- eller 

anderesa. Kroppen verkar livlös för de som fanns i schamanens närhet, medan själen/anden 

kan fara var helst den önskar. Ohlmarks vill göra en skillnad mellan den sejd som utövas av 

Oden och den som utövas främst av Freja. Ohlmarks menar att skillnaden ligger i att Oden 

står för och utövar en form av sejd som kan knytas till vad han kallar för ”högarktisk” och 

dödligt svartmagisk schamanism. Den typen av schamanism är mer knuten till jägarkulturen 

och har inga större begränsningar. Oden blir enligt denna definition en fruktad urschaman 

(trots att han lärt sig gåvan från Freja) som är alla andars herre. Han blir mästare av alla 

magiska konster och innehavare av den djupaste visdomen i alla världar. Skillnaden mot Freja 

och den schamanism hon står för är att hon enbart är bunden till det agrikulturella och 

fruktbarhet. Freja är mer av en bygdeschaman medan Oden framstår som en kosmisk schaman 

vilken har hela mänskligheten och alla världar som sitt verksamhetsområde.
64

 Britt-Marie 

Näsström påpekar att försiktighet bör vidtas när Oden framställs som schaman. Hon menar att 

schamanism är ett missbrukat begrepp
65

 Näsström menar att Odens gåva att skifta hamn kan 

vara en möjlig influens med rötter i den samiska schamanismen
66

 I den samiska 

schamanismen är extatisk sång, vilket enligt beskrivningar liknar sejd, förekommande. På 

samma sätt var hamnbyte, själsresor
67

 och kontakt med de döda
68

 också vanligt bland 

schamanerna gåvor. Ett annat sätt att förstå Oden på, är att han kan förstås som ”den extatiskt 

rasande”. Oden betraktades som den gud vilken kunde skänka extas till den som behövde det. 

Det var inte bara bärsärkarna, Odens särskilt välsignade krigare, som fick Odens extas i gåva 

utan även de skalder som behövde inspiration. Extas är ett viktigt instrument för att en 

schaman ska kunna kommunicera med andra väsen, andar och djur. Extasen fyller en funktion 

för att kunna färdas mellan de olika världarna.
69

 Ellis Davidson menar att Odens resedjur, den 
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åttafotade Sleipner, är ett typiskt schamanskt riddjur. När en schaman färdas mellan olika 

världar brukar denne använda sig av något djur. Antingen för att skifta hamn eller för att rida 

på. Det intressanta är att Oden utnyttjar både hamnbytet och använder sig av ett riddjur. De 

djur som används av en schaman brukar avspegla vilka djur som brukas i den kultur där han 

verkar.
70

  

 

”Oden kunde göra det så i strid att hans ovänner blev blinda eller döva eller fulla av rädsla 

och att deras vapen inte bet bättre än käppar… ”
71

 

 

Vissa forskare gör en skillnad mellan Oden som schaman och trollkarl och menar att den 

schamanska sidan hos Oden kan vara något ursprungligt skandinaviskt eller en influens från 

den samiska kulturen. De krigare som tillhörde Oden kallades för bärsärkar. Bärsärkarna 

ansågs vara helgade åt Oden och fungerade ungefär som legosoldater. De var undantagna från 

lagar och regler på grund av den särställning som skänkts dem av Oden. Ett tänkbart motiv till 

varför dessa krigare inte omfattades av rättsskipning kan vara att det fanns en rädsla att stöta 

sig med den mäktige Oden.
72

 Den stridsextas som grep bärsärkarna och fyllde dem med 

sådant ursinne att de varken kände fruktan eller smärta betraktades som en gåva från Oden.
73

 

Holtsmark menar att Oden utövar nekromanti, en sorts andebesvärjelse, för att söka visdom 

från de döda. Det beskrivs i myter om Oden att han sitter nedanför hängda människor och 

tvingar dem till liv för att avkräva dem hemligheter från de dödas värld.
74

 Det som Holtmark 

ser som nekromanti skulle även kunna ses som ytterligare ett schamanskt drag hos Oden. 

 

Völva 

Den första sången i den poetiska eddan kallas för Völuspa eller Valans spådom. Den här 

sången beskriver bland annat världens uppkomst och både jättars och gudars tillblivande. Den 

som är ”berättaren” i sången är Völvan. Hon anses vara den mest kända bland de olika som 

förekommer i de fornskandinaviska skrifterna om gudavärlden. Ytterligare en av de mer 
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kända völvorna är Angerboda som väcks från de döda av Oden. Det gör han när han under 

namnet Vetgam, söker hjälp med att sia kring sin sons, Balders, drömmar om sin egen död.
75

  

En völva kan jämföras med ett orakel eller en sibylla.
76

 Båda dessa kommer från den grekiska 

respektive den romerska mytologin. Alla dessa tre siargestalters uppgift är att försätta sig i ett 

extatiskt tillstånd och därefter förkunna om framtiden. Det grekiska oraklet i Delphi försatte 

sig i detta extatiska tillstånd genom att sitta i en trebent stol ovanför en spricka i marken som 

läckte hallucinogena gaser. Själva namnet völva kommer av det fornskandinaviska ordet volr 

och betyder ”den som bär en stav”.  

 

Völvan kan ses både som ett mytologiskt väsen och som en jordisk gestalt som profeterande 

förmedlar kontakten mellan det gudomliga och det jordiska och var en kvinnlig kultledare.
77

 I 

sin mytologiska form är hon ett evigt väsen som existerat långt innan gudarnas tillblivande. 

Det är den mytologiska völvan vi möter i Völuspa. Hon är så pass trygg i sin roll att hon inte 

behöver agera respektfullt mot gudarna, inte ens den mäktige Oden. När Oden söker kunskap 

hos völvan möts han av ironi och retsamhet. Även om hon är trygg i sin roll inför gudarna 

betecknas hon vara en outsider inom mytologin. Ett exempel på hennes utanförskap är det 

beskrivs att hennes grav låg utanför Hels rike.
 78

 När vi möter den jordiska völvan uppträder 

hon som en kringvandrande sierska som besökte städer, hem och helgedomar för att erbjuda 

sina tjänster. I alla beskrivningar beskrivs hon vara en ålderdomlig kvinna som är fylld av 

livets visdom och kunskap om världen. För att kunna sia om framtiden kunde hennes siande 

gå till på minst två olika sätt. Det första sättet kallades för útiseta (utesittning) och innebar att 

sejden och siandet förrättade ute i det fria på en sten eller i en vägkorsning. Útiseta förekom 

företrädesvis på natten för att hon skulle kunna avkräva naturen på dess visdom och insikt.  

När völvan skulle sia inomhus behövdes det en sejdhäll. Sejdhällen var en sorts plattform som 

dels betonade hennes centrala roll under siandet och även lyfte upp henne för att alla 

närvarande skulle kunna se henne.
79

 Price menar att völvan inte alls har något utanförskap 

utan snarare är en given del av den fornskandinaviska religionens kultpraxis. Det baserar 

bland annat på hennes återkommande roll i Eddornas texter och i Heimskringla. Han menar 

att hon betraktas ha haft samma status som de fornskandinaviska skalderna.
80

 Näsström menar 

att völvan är den enda förkristna profetiska gestalten i fornskandinavisk kultur. Hennes teknik 
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skiljer sig från schamanens på så sätt att hon antingen sitter utom- eller inomhus och sjunger 

trollsånger och sejdar, men utan att hamnar i något extatiskt eller transliknande tillstånd. 

Trans och extas är schamanens främsta redskap och är inte något som ska sammanblandas 

med völvans sejdande. Völvan är ett medium för vilket gudarna kan använda sig av för att tala 

till människor.
81

 Sundkvist menar att på samma sätt som en schaman var en professionell 

religiös specialist med sin tekniker var det förmodligen på samma sätt med völvan. Om det 

fanns en kult som var ledd av völvor var den förmodligen inte endast knuten till Frej och 

Freja. Det är troligt att völvan var knuten till Odenskulten.
82

  

 

Andra typer av kvinnliga sejdutöverskor 

Völvan var inte den enda typen av sejdutöverskor som fanns i den fornskandinaviska 

kulturen. I Eddorna beskrivs det att det fanns sejdkvinnor eller sejdkonor. Enligt Price bör 

sejdkvinnor betraktas som völvor under en annat namn.
83

 Ytterligare benämningar på 

sejdutöverskor är spákonur, visendakonur och galdrkvinnor. Spákonur, eller på svenska 

spåkvinnor, var visa kvinnor som främst sejdade med hjälp av teknikerna galdrar och 

divinatorisk sejd.
84

 Galdrkvinnornas verksamhetsområde är relativt uppenbart. De använde sig 

av galdrar för att sejda. Price föreslår att de här kvinnorna var speciellt knutna till 

Odenskulten. Vísendakonur förekommer också i sagorna och uppträder då som en 

sejdkunniga gamla kvinnor. Hennes främsta egenskap är inte någon sejdteknik, även om hon 

enligt texterna sägs besitta många sejdgåvor. Utan hennes främsta egenskap är hennes 

visdom. Själva namnet betyder just ”vis kvinna”.
85

 

 

2.2.5 Sejd som rit 

 

I de flest kulturer leddes offerkulten av en erkänd auktoritet som visste hur offret skulle 

utföras på rätt sätt. Likaså var det i den fornskandinaviska religionen. Däremot är sejdmännen 

och völvorna gestalter som bryter av det normala. De här männen och kvinnorna var inte 

erkända av någon i kulturen. Snarare var de fruktade för sina kunskaper och föraktade för sin 

anormala sexualitet. De som utövade sejd var marginaliserade människor i samhället som 
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endast åtnjöt respekt när deras tjänster behövdes. När de behövdes var det deras speciella 

tekniker och färdigheter man ville åt. Vid de tillfällen då en sejdman eller en völva behövdes 

kunde sejden tillfälligt upphöjas till att bli en offentlig kultutövning.
86

 Sejden har en egen 

rituell ”arkitektur”. Den har en speciell klädsel knuten till sig, exempelvis skulle en völva ha 

en lång klänning med en kappa med huva. Sejden har sina egna tekniker som har nämnts 

ovan. Den har även egen rekvisita, där det främsta exemplet är sejdhällen. Sejdhällen får inte 

misstas för en recitationspall för högtidliga föredrag. Den ska ses som ett magisk redskap som 

har mer att göra med schamaners pallar som användes i olika ritualer.
87

 Det går även att dra 

paralleller till den trefotade pall som oraklet i Delfi sitter på.  

 

2.2.6 Sejd som en variant av Schamanism? 

 

Ända sedan 1800-talet har det förekommit forskning som försökt svara på frågan om sejd är 

en variant av schamanismen? Det har forskats kring om sejden har sitt ursprung i samiska 

schamanismen eller om det är den samiska schamanismen som har sitt ursprung i den 

fornskandinaviska sejden.
88

 Eliade placerar in sejden i det globala schamanistiska 

idekomplexet. Det vill säga att det är en del av en sorts global transkulturell schamanism. Det 

baserar han främst kring att könsbyte och transvestism även är en del av den sibiriska 

schamanismen. Eliade menar att könsbytet orsakades av att anden som åkallades.
89

 En 

anledning till varför det var tolererbart med tankegångar om könsskifte grundar sig en 

androgyn gudsbild. En annan anledning kan vara att det tyder på en social balans mellan 

könen. Eliade menar dock att androgyna män har sitt fundament i matriarkala kulturer. 

Grambo hänvisar till religionshistorikern Bleibtrau-Ehrenberg att en androgyn schamanism 

inte med nödvändighet behöver innefatta en acceptans eller förekomst av homosexualitet.
 90

 

   En pusselbit rörande om sejd kan ses som en variant av schamanism finner vi i den 

fornskandinaviska religionens mytologi och gudavärld. Det främsta exemplet är Oden som i 

sitt sökande efter kunskap lär sig magiska förmågor. De magier han lär sig påminner mycket 

om en schamans, exempelvis kan han både sända ut förbannelser och välsignelser och ge sig 
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ut på själsresor. Ytterligare exempel är när Oden hänger sig i världsträdet Yggdrasil för att 

söka fördold kunskap om de dödas rike. Oden använder sig även av olika kraftdjur, som kan 

ses som hjälpandar. Exempel på Odens kraftdjur är korparna Hugin och Munin och hans 

åttafotade häst Sleipner. Lotte Hedeager menar att det är i rollen som schaman som Oden blev 

höggud. Neil S. Price menar att sejden och völvorna var knutna till överklassen och dess 

Odenkult. Han menar även att sejden utgjorde ett samband mellan krig och religion. 

Steinsland menar att de senaste årens forskning konsekvent ser sejd som schamanism och att 

sejden förmodligen stod i centrum för den fornskandinaviska religionens kultpraxis. Vidare 

menar Steinsland att om sejden stod i centrum för den fornskandinaviska religionens 

kultpraxis förlorar den också sin marginaliserade roll som tidigare beskrivits.
 91

 

 

2.2.7 Manligt och kvinnligt i förhållande till Sejd 

 
Sejd leder till passiv homosexualitet och rituellt könsskifte. Det är tydligt att sejden är 

kvinnlig i sitt väsen och att den väckte förargelse om en man utövade sejd.
92

 En av 

förklaringarna till motståndet mot att män som utövare av sejd har förklarats med att sejden 

främst praktiserades av kvinnor med anknytning till frejakulten, som på ett eller annat sätt var 

knutet till föreställningar om det sakrala kungadömet inom germansk kultur.
93

 

När sedermera män började utöva sejd gjorde de som sina kvinnliga föregångare, alltså på ett 

kvinnligt sätt. Grambo menar att problematiken mellan manligt och kvinnligt i förhållande till 

sejd inte är riktigt så enkelt. Till stöd för sina påståenden om att könsproblematiken i samband 

med sejd är en komplex fråga använder sig Grambo av olika text ställen från både den 

poetiska Eddan och Snorres Edda. 

 

”Också sejd man sade dig öva på Samsö, du valors vidskepelse brukte;  

i gestalt av trollkarl du strövade kring världen; det för skamlig omanlighet skattas.”
94

  

 

Tidigare nämndes ergi och den sexuella magi som fanns knuten till fenomenet. Ergi innebar 

för manliga utövare av sejd att de iklädde sig rollen som homosexuell. I förståelsen av den här 

typen av homosexualitet bör den ses som en passiv sådan. Genom att en man iklädde sig en 
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anormal sexualitet och en kvinnas roll drog han skam över sig själv och blev i det närmaste 

oren. Det här är ett av de få exemplen som finns på ett orenhetsfenomen som är jämförbart 

med andra kulturers. Det intressanta är att i de flesta andra kulturer är orenhetsfenomenet 

knutet till kvinnan, medan det här i den fornskandinaviska religionen blir knutet till mannen. 

En man som utövade sejd betraktades alltid ha ont uppsåt med den teknik han behärskade.
95

 

 

2.2.8 Sejd i de litterära källorna 

 

I det här avsnittet redovisas ett urval av texter som på både ett direkt och indirekt sätt 

behandlar sejd. Det bör tilläggas förståelsen av vissa textstycken att Sejd ofta översätts med 

trolldom.
96

 Det vill säga att när begreppet trolldom används är i de ursprungliga texterna  är 

det sejd som avses. En annan nyckel ord i läsningen av vissa av de här textexemplen är 

galdrar. 

 

”Då fäste konungen Snöfrid och tog henne till hustru; han älskade henne med sådant raseri, 

att han försummade sitt rike och allt vad som ålåg honom. De fingo fyra söner: Sigurd 

»oäkting», Halvdan högben, Gudröd stråle och Ragnvald »likben»”
97

 

 

Den här texten ovan är hämtad ur Heimskringla och berättar om resultatet av en relation 

mellan Harald Hårfager och en Finnkona (samekvinna) som resulterar i att Ragnvald 

Rettilbeine (”den med lika ben”) föds. Efterföljande text berättar om hur Hårfagers oäkta son 

Rettilbeine förargar sin konung genom att lära sig trolldom och sejd: 

”Erik blodyxe ämnade bliva överkonung över alla sina bröder, och konung Harald ville 

också, att så skulle vara. Fader och son voro länge tillsamman. Ragnvald »likben» innehade 

Hadeland; han lärde sig trolldom och blev en stor trollkarl. Konung Harald tyckte icke om 

trollkarlar. På Hordaland fanns en sejdman som hette Vitgeir; konungen sände bud till 

honom och bad honom upphöra med trolldomen, men han svarade då och kvad: 
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Det är föga under, 

att vi sejda, 

barn av fattiga 

gubbar och gummor, 

då Ragnvald själv 

far med trolldom, 

kung Haralds son, 

på Hadeland. 

Då konung Harald hörde detta, for Erik blodyxe med hans samtycke till Upplanden och kom 

till Hadeland. Han brände sin broder Ragnvald inne tillsammans med åttio sejdman, och det 

dådet blev mycket prisat.”
98

 

I nedanstående berättas det om Odens sejdförmåga och vad han lyckas åstadkomma med den. 

Vi får även en bild av den könsproblematik som följer med sejden. För människor är det så att 

män inte ska utöva sejd utan att det ska överlåtas till kvinnor. Det är oklart om 

könsproblematiken drabbar Oden.  

  

”Oden kunde och övade själv den konst som kallas sejd och varmed följde den största makt; 

genom den lärde han känna människornas öden och framtida händelser, och genom den 

kunde han också bringa folk död eller olycka eller sjukdom och taga vettet eller kraften från 

människor och giva dem åt andra. Men när denna trolldom övas, följer därmed så stor 

djävulskap, att det ansågs skamligt för män att befatta sig därmed; därför lärde man 

prästinnorna denna konst”.
99

 

 

I nedanstående stycke som är hämtat från Ynglingasagan får vi reda på de fruktansvärda 

konsekvenser som kan följa av att bruka mörk sejd. Utövandet som sejdkvinnan Huld står för 

resulterar i Ynglingaättens drabbas av en fruktansvärd förbannelse: 

 

”Nu grepo de åter till trolldom, och sejd övades för att de skulle få makt att dräpa sin fader. 

Sejdkvinnan Huld sade dem, att hon genom sina trollkonster skulle kunna åstadkomma detta 

och det med, att släktdråp skulle ständigt förekomma inom Ynglingarnas ätt alltsedan.”
100
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Nedan är det en av rusdrycker påverkad Loke som smädar fruktbarhetsgudinnan Freja. 

Nidnamnet trollpacka används förmodligen på grund av att hon var sejdens mästarinna. 

 

Tig du, Freja! En trollpacka är du och mängd med mycket men, sedan blida makter  

med din broder dig beträdde, och fult skämde, Freja, du dig ut
101

 

 

Nedan stöter vi på Oden när han utövar sejd genom att sjunga en dödsgalder över en död 

völva för att få svar kring sin son Balder onda drömmar. En tanke som väcks är om 

dödsgaldern är en av de arton storgaldrarna so nämns i Havamål? 

 

Då red Oden öster om dörren, där vara han visste valans gravplats. För den döda 

trollkvinnan dödsgalder läste han, tills tvungen hon uppstod och talade, fast död.
102

 

 

Nedan följer två verser ur Völuspa och här möter vi två mystiska mytologiska figurer som 

brukar antas för att vara Freja. Den senare av dem kallas för Heid och hon beskrivs vara en 

utövare av den mörka sejden eftersom att hon brukar sexuell magi för att män och kvinnor 

skulle bli sexuellt förryckta. 

”Det fältslag minns hon först i världen, när de med spjuten spetsade Gullveig  

och i den Höges sal henne brände. Tre gånger brände de den tre gånger borna,  

ofta, ej sällan, dock ännu hon lever. 

Heid hon hette, var till husen hon kom, en väl siande vala. Hon signade stavar,  

hon trollade, var hon kunde, trollade förryckthet. Alltid var hon älskad  

av onda kvinnor.”
103

 

I det sista stycke texten hämtad ur Gylfaginning. Det är Gangleri (Oden) som får kunskap 

kring var olika övernaturliga och magiska väsen har sin hemvist i kosmos. Völvorna är 

avkomma till rimtursen Vidolf och sejdsångarna, sejdsydere, sägs vara avkomma till 

Svarthåfdi. 
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”Fra ham er alle Rimtursernes Slægter komne, som det siges i Vålvens Spaadom den korte: 

Alle Vålver fra Vidolf stammer,  

alle Troldmænds Ætter fra Vilmejd,  

Sejdsydere fra Svarthåfdi,  

alle Jætter er Ymirs Yngel.”
104
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3 Avslutning 

 

3. 1 Metoddiskussion 

 

Den metod eller snarare vetenskapliga approach jag har använt mig av i den här uppsatsen har 

fungerat väl. Den approach jag valde gjorde det relativ lätt att arbeta med de textkällor som 

var relevanta. I stycke 1.3 beskrevs att i studien sker ett arbete med att tolka skriftliga källor 

för att vidare kunna jämföra de olika kulturella uttrycken. Tolkningen av textmaterial 

genomfördes för att svara på frågor som: Vad är det som visar sig och vad är innebörden i 

det? Det har varit givande att försöka svara på de här frågorna, men det är inte alltid lätt. Det 

är svårt att veta vad avsikten och innebörden med en historisk text är. Författarens avsikt med 

skriften går förlorad redan i nästa efterföljande led. Det leder till att i förhållande till 

historiska texter bör grunden vara att den som utförstudien förlikar sig med att denne inte kan 

veta exakt vad som var innebörden med det som skrevs. Det som en textstudie resulterar i är 

krasst sett endast kvalificerade gissningar om vad som visar sig och vad som är innebörden i 

det som står i texten. Min urvalsmetod har baserats på att jag sökt efter textställen i eddorna 

och Heimskringla där exempelvis begrepp som sejd, sejdkvinna, völva, galdr, trolldom 

förekommer. Därefter har jag gått igenom de texterna för att bedöma om de har en relevans 

för studien. Kriterier för citerade texter har varit att de ska beröra mytologiska gestalter och 

deras attribut, kosmologi samt om de även på något sätt behandlar den könsproblematik som 

finns i samband med sejd. 

 

För den andra delen har den antropologiska approachen stått för en sorts metod. Det har varit 

bra att kunna göra en religionshistorisk studie med hjälp av antropologin som har en avsikt att 

komma närmare de detaljer som undersöks. Utan den antropologiska approachen hade det 

varit svårt att jämföra samisk schamanism och fornskandinavisk sejd. Den har öppnat upp för 

att inte enbart behandla och jämföra två olika religiösa system. Det har även blivit möjligt att 

jämföra en del detaljer som har mer att göra med kultur och de individer som levde i de två 

olika kulturerna. 

 

Något som har slagit mig under arbetets gång är den rikedom som finns inom både den 

fornskandinaviska och den samiska religionen. Det finns många forskare som tagit väl hand 

om ämnet och genom sin noggranna forskning bidragit till att det här forskningsområdet inte 
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dör ut. Däremot är jag fortfarande övertygad om att det finns en del forskare som väljer att 

undvika frågan om relationen mellan fornskandinavisk och samisk religion. Den främsta 

anledningen till det tror jag beror på att det är ett ämne där det är svårt, men inte omöjligt, att 

finna bevis för den relationen. 

 

3.2 Jämförande diskussion 

 

Det finns många olika punkter som går att jämföra mellan fornskandinavisk sejd och samisk 

schamanism även fast de till synes är två olika religiösa system. Det första som ska jämföras 

är den sejdtrumman och nåjdens trolltrumma. Det är en relativ lätt jämförelse på grund av att 

den blir enahanda. Som Steinsland påpekad finns det alldeles för lite litterära bevis för att 

sejdtrumman överhuvudtaget ska ha haft en central roll för den som sejdade. Det enda ”bevis” 

som finns nämnt i Loketrätan och berör Oden och hans relation till sejden. Inom den samiska 

schamanismen däremot spelar trolltrumman en central roll. Utan den kan nåjden 

överhuvudtaget inte förrätta sina ritualer och än mindre falla i extas.  Det som däremot är en 

förbindande länk mellan de här två religionerna är sångens kraft och magi. I sejden kallas de 

magiska sångerna för galdrar eller galdersång. Galdrarna kan användas för att sätta völvan i 

trans och extas och de kan användas för att kasta besvärjelser över andra människor. Det 

fanns en tro på att galdrarna till och med kunde hjälpa den som utövade sejd att tygla naturen. 

Inom den samiska schamanismen spelar jojken en väldigt viktig roll för nåjden. Vid sidan av 

sin trolltrumma var jojken nåjdens viktigaste redskap för att kunna göra sitt arbete. Jojken 

kunde förstärka den magi som nåjden utövade samtidigt som den både kunde försätta 

schamanen i extas och användas för att väcka denne från den extatiska dvalan.  

  Vidare förs vi in i en jämförelse av nåjden och völvan. Den första uppenbara skillnaden är att 

nåjden skulle vara man och völvan skulle vara kvinna. Det är dock så att både nåjden och 

völvan hade stor arsenal av magiska förmågor och tekniker de kunde använda, dels för egen 

del och dels för att hjälpa andra människor. En likhet mellan dem är att de båda levde en sorts 

marginaliserad tillvaro på grund av att de oftast fruktades för sina olika förmågor. 

Marginaliseringen av völvan verkar ha varit mer påtaglig än hur den var för nåjden. Både 

nåjden och völvan hade en plats i sina respe ktive kulturers kulter. Steinsland och Price 

föreslår att völvan mycket väl kan ha varit en del av Odenskulten. Nåjden var en viktig gestalt 

i renkulten och den utveckling den samiska religionen tog efter att det samiska folket blev 

nomadiserat. 
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I både sejden och den samiska schamanismen förekommer något som kallas för gand. Gand 

var förmodligen någon form av trollspö. Föreställningarna om ganden har sitt ursprung i den 

fornskandinaviska kulturen och är ett inlånat element inom den samiska schamanismen.  

 Manligt och kvinnligt är något som förtjänar en närmare jämförelse i det här arbetet. Den 

samiske nåjden var tvungen att vara man, tillskillnad från många andra schamanismer där 

schamanen kunde vara kvinna. Till sin hjälp skulle nåjden ha kvinnor, helst jungfrur, för att 

exempelvis kunna bli väckt ur sin extatiska dvala. Däremot fick inte kvinnor, inte ens nåjden 

medhjälpare, vidröra hans trolltrumma. Skulle det vara så att en kvinna vidrörde trolltrumman 

blev den oren och därmed oanvändbar för nåjden. Det för oss vidare in på den 

fornskandinaviska sejden där den som utövade sejd helst skulle vara kvinna. Det berodde på 

att användandet av sejden ledde till en sorts könsförvrängning. Att en man utövade sejd sågs 

som något anormalt och omanligt. Det går att jämföra en mans anormalitet vid utförandet av 

sejd med den orenhet som kvinnor har i förhållande till kulten i många andra kulturer, 

exempelvis inom den samiska schamanismen. I frågan om manligt och kvinnligt är 

fornskandinavisk sejd och samisk schamanism varandras motsatser. Den fornskandinaviska 

religionen med sin sejd står för en annorlunda kvinnosyn som är något avvikande om en 

jämförelse ska göras med andra kulturer. Den samiska schamanismen står för vad vi fram tills 

idag har betraktat som en mer traditionell syn på skillnaden mellan manligt och kvinnligt. Om 

vi ser på problematiken ur ett annat perspektiv utvecklar den sig ytterligare. I fråga om 

sexualitet och dess relation till könen är ordningen omkastad. Då är det den fornskandinaviska 

religionen som står för en traditionell bild av det manliga. Sejden orsakar att mannen drabbas 

av en könsförvrängning som orsakar en sorts passiv homosexualitet. Passiv homosexualitet är 

inte något som man såg på med blida ögon. Det var en av de värsta styggelser en man kunde 

ägna sig åt. Här korrelerar den fornskandinaviska religionen mer med övriga indoeuropeiska 

kulturer som ofta har en negativ syn på manlig passiv homosexualitet. Gällande den samiska 

schamanismen är synen på homosexualitet annorlunda, åtminstone inom den rituella och 

magiska dimensionen. Det berättas att det inte var ovanligt att nåjden var mer än att bara vara 

man och ibland även uppträdde i kvinnokläder, det vill säga att han var transvestit. Till sist 

ska diskussionsavsnittet kort behandla den mytologiska dimensionen i den fornskandinaviska 

religionen. De gudar som berörs är Oden och Freja. Freja är den gudinna som är sejdens 

mästarinna. Hon är den vanagudinna som lärt asagudarna och framförallt Oden att sejda. 

Oden i sin tur är själv en mystisk gudagestalt. Han är en höggud med osläckbar kunskapstörst. 

Den här kunskapstörsten är orsaken till varför han lär sig den omanliga magiska tekniken sejd. 

Oden blir vid ett fåtal tillfällen hånad för sin omanlighet på grund av att han sejdar. Både 
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Steinsland och Ohlmark menar att det är när Oden uppträder som en gudomlig schaman som 

han fullt utvecklar sin roll som höggud i den fornskandinaviska religionen.    

3.3 Slutsats 

 

I den här avslutande delen ska jag knyta ihop säcken och besvara på frågeställningarna samt 

undersöka om syftet med uppsatsen är uppfyllt. Syftet med uppsatsen var att i en jämförande 

studie undersöka samisk schamanism jämfört med fornskandinavisk sejd för att vidare söka 

en förståelse huruvida det historisk sett kan finnas en relation mellan de två olika kulturella 

uttrycken. Det har varit möjligt att finna referenspunkter mellan de här två olika religiösa 

systemen trots att de två religionerna förekom under olika tidsperioder. Den olika 

världsuppfattningen i de olika kulturerna har inte vållat några problem. Det beror på att vid en 

noggrannare undersökning går det att skönja att det inte är väldig skillnad i hur båda 

religionerna beskrev och uppfattade världen. Angående frågeställningarna anser jag att det har 

gått att jämföra vilka likheter respektive skillnader fanns det mellan samisk schamanistisk jojk 

och andetrumman och fornskandinavisk galdrar och sejdens trolltrumma? Det har inte gått att 

fastställa ett direkt släktskap, bland annat på grund existensen av sejdens trolltrumma inte har 

kunnat fastställas. Jojk och galdrar är en gemensam nämnare för båda religionerna. 

Förekomsten av båda fenomenen är ett bevis för att jojk och galdersång är ett och samma 

fenomen. I sämsta fall är de endast hämtade från ett gemensamt schamanistiskt arv. Det leder 

slutsatsen vidare till den andra och sista frågeställningen; på vilka sätt går det, om det går, att 

med hjälp av bekräftade likheter att definiera ett släktskap mellan de här olika kulturella 

uttrycken? Det finns många element i båda religionerna som liknar varandra och det finns 

också många skillnader. Det går att finna många olika exempel på där de båda religiösa 

systemen lånat element och föreställningar av varandra eller från ett gemensamt uråldrigt arv. 

Däremot anser jag att det inte finns några exempel som explicit bevisar ett släktskap mellan 

fornskandinavisk religion och samiska schamanism. Det är dock min fortsatta övertygelse att 

det fortfarande är möjligt att finna ett släktskap.  
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3.4 Förslag till vidare forskning 

 

För att finna mer direkta bevis för en relation mellan fornskandinavisk sejd och samisk 

schamanism krävs en mer omfattande studie. Förslag på forskningsämnen är att göra en under 

sökning av offerriterna i båda religionerna, exempelvis blot, renoffer och seitoffret. Vidare 

skulle det även vara möjligt att komma fram till mer positiva resultat om en studie genomförs 

för att undersöka kulterna som fanns knutna till olika gudar i båda religionerna. Det här skulle 

även leda vidare till att undersöka den samiska religionens gudar och andar. Det skulle även 

vara intressant att genomförande en studie om de båda religionernas förankring i nutiden. Det 

är relevant eftersom det idag har börjat dyka upp nyandliga rörelser som hävdar att de ägnar  

sig åt schamanism, sejd, magi och så vidare.
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5 Bilagor 

 

 

 

 

 
 
Ett färöiskt frimärke som visar en stiliserad avbildning av en kringvandrande völva med 

sejddräkt och stav. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lva) (accessdatum 2011-05-20) 
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En karta föreställande Sápmis utbredningsområdet. Den här bilden tas med för att visa samers 

nutida utbredning. Förmodligen sträckte sig samernas område längre söder ut tidigare under 

historien. 
(http://www.samer.se/2167) (accessdatum 2011-05-20) 
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En samisk andetrumma. 
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