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Förord  

Att skriva en doktorsavhandling är på sätt och vis ett ensligt och isolerat 
arbete. Oräkneliga timmar ägnas åt att läsa forskningslitteratur och källtexter, 
eller till att stirra in i datorskärmens kalla sken. Samtidigt är det en tid då 
många nya bekantskaper och vänskapsband knyts med ett nätverk av forskare 
från stora delar av världen. Många av de forskare som inspirerade mig under 
tiden som student och doktorand har jag fått möjligheten att träffa på 
konferenser och symposier. Det har gjort att det har varit värt all den tid och 
möda som lagts på att skriva det här manuset.  

Jag hade en doktorandtjänst i religionshistoria vid Stockholms universitet i 
två och ett halvt år mellan 2010 och 2012. Då skrev jag ett manuskript om 
jättar i fornnordisk mytologi. I tryckt form skulle denna text med råge ha 
överskridit 800 sidor. I manuskriptet samlades och diskuterades i princip de 
flesta tänkbara aspekter och källor som behandlar relationen mellan gudar och 
jättar i den fornnordiska mytvärlden. Jag blev dock aldrig nöjd med texten. 
Något saknades. Det stora materialet gjorde att det blev svårt att fastställa 
tydliga frågeställningar och att få till en logisk disposition.  

Om jag försöker att beskriva framväxten av avhandlingsarbetet med en 
metafor skulle jag likna den med hur en idé föds och blir till ett frö. Fröet 
planteras och slår med tiden rot. Det växer och blir till ett kraftigt träd. Trädet 
stöttas av många rötter och skjuter många grenar. Desto längre trädet tillåts 
växa, desto svårare blir det att se hur de olika delarna hänger samman. Trädet 
riskerar därmed att rasa eller att lämnas åt sitt öde. Doktorandens uppgift är 
att fälla trädet i tid. På samma sätt som hantverkaren måste doktoranden sedan 
karva, hyvla och putsa fram en form som är värd att presentera för omvärlden. 
För ett sådant jobb fordras vägledning av en mästare. Den mästaren blev för 
mig Olle Sundqvist. Under sommaren 2014 blev han min huvudhandledare 
och läste min jättelika jättetext. Med hjälp av Olles goda råd och synpunkter 
tog snart en doktorsavhandling form. Slutresultatet blev den här 
undersökningen. 

Det finns många jag skulle vilja tacka i detta förord. Viktig inledningsvis 
var Ulf Drobin, min handledare när jag skrev mina studentuppsatser om 
fornnordisk religion. Det var mycket tack vare Drobin som jag insåg hur 
fängslande och inspirerande ämnet är. Rune Palm (vila i frid) förtjänar också 
ett varmt tack, det var han som medryckande och inspirerande undervisade 
mig i fornisländska och runologi. Jag vill också tacka det högre seminariet i 
religionshistoria som hölls vid Stockholms universitet där många samtal varit 



entusiasmerande. För att undvika en lång lista över personer som berikat mina 
studier med diskussioner och samtal, drivkraft och otaliga kaffekoppar har jag 
valt att enbart tacka de personer som läst mitt manus och gett mig konstruktiv 
och användbar kritik. Alla ni andra vet vilka ni är. Ingen nämnd, ingen glömd.  

Jag vill särskilt lyfta fram fyra personer som kontrollerat mitt manus och 
gett mig betydelsefull respons. Henning Kure var den första som läste och 
kommenterade mitt manus i skrift. Han gick igenom ett större kapitel om jättar 
i kosmogonin. Även om kapitlet ser annorlunda ut idag så har de synpunkter 
och råd som gavs varit värdefulla och angelägna. Jens Peter Schjødt var en 
exemplarisk opponent på mitt slutseminarium i december 2016. Hans 
konstruktiva kritik, skarpsinne och stimulans har varit oerhört viktiga i 
slutfasen. Min biträdande handledare, Peter Jackson, har alltid varit ett 
värdefullt bollplank för idéer. Hans skärpa och förmåga att snabbt se brister 
eller fördelar med olika metoder har varit en god hjälp. Slutligen vill jag tacka 
den person som betytt absolut mest för mitt arbete: min huvudhandledare, Olle 
Sundqvist. Den ihärdiga hjälp som jag fått av Olle har varit handfast, 
konstruktiv, rättvis, inspirerande, outtröttlig och på alla sätt omistlig. Jag kan 
med säkerhet säga att om inte Olle erbjudit sig att vara min huvudhandledare, 
då hade jag nog fortfarande suttit och skrivit på ett manus vars proportioner 
till och med hade fått folksagans jättar att rodna.  

Jag vill tacka de personer som läst och kommenterat större eller mindre 
delar av mitt manus: Annika Karlholm, Eva Thelin, Kristina Hagren, Maths 
Bertell, Simon Karlin Björk, Kristoffer af Edholm, Martin Persson, Erik af 
Edholm, Marja-Liisa Keinänen, Sebastian Cöllen, Jessica Hancock, Frederik 
Wallenstein och Per Faxneld. För hjälp med engelsk språkgranskning och 
översättning av mina slutsatser vill jag tacka Helen Leslie-Jacobsen och Luke 
John Murphy. Cheers! 

Jag vill också tacka Torsten Söderbergs stiftelse för ett generöst stipendium 
som gjorde att jag kunde arbeta med avhandlingen under nio månaders tid. 
Den hjälpen har varit oskattbar. Även min nuvarande arbetsplats, Institutet för 
språk och folkminnen, har varit välsinnad och generös. Jag har därför kunnat 
arbeta med min avhandling under en månads tid, vilket gett mig den arbetsro 
som behövdes för att klara av den sista kritiska slutfasen. I Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala har jag haft tillgång till ett fantastiskt 
forskningsbibliotek och till en bred ämneskompetens hos mina kolleger. Slut-
ligen vill jag tacka min familj och min sambo, Marianne Roldan. Ni har varit 
ett gott stöd och ni har alltid funnits där för mig. 

 
Tommy Kuusela, Uppsala, 20 september 2017. 
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1 Inledning 

En jättes hall fungerar som en arena för maktutövning i eddadikten Lokasenna. 
Av diktens inledande prosatext framgår det att ett fridslöfte råder i hallen, en 
frid som håller i sig trots att Loke allvarligt förolämpar och kränker de gudar 
som befinner sig i hallen. Det är först när Tor kommer till hallen och hotar att 
slå ihjäl Loke som han finner det lämpligast att fly eftersom Tor är känd för 
att bryta eder och löften. Loke utslungar sina sista ord mot hallens värd, jätten 
Äger, där han hotar med att hallen kommer att brinna och att jätten aldrig mer 
kommer att hålla i gästabud. I Skáldskaparmál berättar Snorre Sturlasson om 
hur Oden rider till Hrungner, en furste bland jättarna. Guden och jätten blir 
oense om vem som äger den främsta springaren, vilket leder till att de rider 
ikapp till Asgård. Väl på plats bjuds jätten in till gudarnas hall och dricker av 
gudarnas mjöd. I takt med att Hrungner blir allt mer drucken blir han hotfull 
och skrytsam, men gudarna gör inget för att hindra honom. Det är först när 
förolämpningarna blivit för grova och Tor klivit in i hallen som spänningen 
ökar. Jätten påminner om att han är en inbjuden gäst och att hallen skyddas av 
ett fridslöfte, därmed vore det ett omanligt nidingsdåd att tillgripa vapen mot 
honom. Istället utmanas Tor till att kämpa mot jätten i en tvekamp på en annan 
ort, något som gav goda utsikter för att vinna ära. 

I det fornnordiska järnålderssamhället var hallbyggnaden en central arena 
för politisk, religiös och juridisk maktutövning. Det var i hallen som furstar 
interagerade med varandra och enligt mytiska narrativ var det ofta i hallen som 
interaktion skedde mellan gudarna och deras främsta maktrivaler – jättarna. 
Skådeplatsen för många av de fornnordiska myttraditionerna är alltså en hall-
miljö och ofta är det i en jättes hall som handlingen äger rum.  

Mytiska traditioner berättar om hur Tor färdas till en jättes hall och att hans 
heder utmanas till den grad att han slår ihjäl hallägaren, dräper hans folk och 
ödelägger själva hallen. Under täckmantel söker Oden upp jättars hallar i syfte 
att utvinna något från dem och han gör ofta detta i skydd av gästfrihetens på-
bud. De skriftliga källorna ger många exempel på hur hallar fungerar som cen-
trala mötesplatser och hur dessa platser förknippas med ett flertal konvent-
ioner. Löften om att det i hallen var lyst en helig frid förekommer även i texter 
som inte berör gudarna, nämligen i den isländska sagalitteraturen där det i 
stället är människorna och deras gärningar som står i centrum.  

I det arkeologiska materialet har flera hallar påträffats som bränts ned till 
grunden, vilket av allt att döma skett i en ritualiserad krigisk kontext. Ett för-
farande som kan tolkas som en avsiktlig och performativ maktstrategisk 
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kränkning av hallens furste. Det framgår att hallen var betydelsefull som makt-
centrum under en lång tid. Det är i hallen som mytiska traditioner förenas med 
hallkulturens ideologier. Hallen är därför laddad med symbolik. Detta för-
stärks av dess mytiska gestaltningar där hallen fungerar som en arena för en 
kosmisk maktkamp mellan gudar och jättar.  

Det är denna typ av interaktion mellan gudar och jättar som utspelas i en 
hall, samt de komponenter som kan förknippas med en skandinavisk hallmiljö 
från järnålderssamhället, som motiverat denna avhandling. Min utgångspunkt 
är att det finns många likheter mellan de verkliga hallarna och de hallar som 
omtalas i myterna.      

1.1 Syfte och problemställning 
Syftet med föreliggande doktorsavhandling är att undersöka och kontextuali-
sera de myter som berör gudars möten med jättar i en hallmiljö. Särskilt avse-
ende fästs vid den interaktion som sker i en jättes hall. Jag kommer att använda 
mig av ett diakront perspektiv på myterna och försöka rekonstruera och förstå 
dem i ett förkristet sammanhang. Jättar figurerar i många edda- och skalde-
dikter. De förekommer också i texter av de medeltida författare som, vid sidan 
av andra källor, byggde sina framställningar av de förkristna nordiska myterna 
på dessa dikter.  

Hallkulturen har varit föremål för flera studier vilka understrukit hallkul-
turens centrala roll i samhället och i fornnordisk religion.1 Ingen studie har 
mer utförligt granskat hur interaktionen mellan gudar och jättar i mytiska nar-
rativ kan liknas vid och bidra med kunskap till interaktioner i en verklig hall-
miljö, något som motiverar denna studie. Jag kommer även att studera de reg-
ler och konventioner för gästabud som förekommer i de mytiska traditionerna. 
Slutligen kommer jag att undersöka om de myter som berör gudarnas inter-
aktion med jättarna kan föras till hallkulturens krigarideologi. Det vill säga: 
kan man anta att gudars och jättars interaktion i en hall motsvarar normer och 
ideologiska strukturer i de hallar som finns i samhället? Jag har valt att av-
gränsa huvuddelen av min undersökning till de likheter och skillnader som 
kan utläsas av myter om Tor respektive Oden i deras möten med jättar i en 
jättes hall. Ett kortare kapitel granskar Loke i Ägers hall och Hrungner i Odens 
hall. De frågor som avhandlingen ämnar besvara är följande: 

 
� Hur skildras interaktionen mellan gudar och jättar i en mytisk hall-

miljö?  

                                                      
1 Se exempelvis: Carstens 2015; Enright 1996; Herschend 1997, 1999, 1999; Lönnroth 1997; 
Meulengracht Sørensen 2003; Nordberg 2003; Sundqvist 2016, samt i dessa angivna referenser. 
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� Kan myterna om gudarnas möten med jättarna bidra till vår kunskap 
om hallkulturen i samhället, dvs. i människornas värld och i så fall, 
på vilket sätt? 

� Vilken världsbild återspeglas i de fornnordiska myttraditionerna?  Är 
det lämpligt att benämna en sådan världsbild för monistisk eller du-
alistisk?  

� Vilka likheter och skillnader finns det mellan Odens och Tors möten 
med jättar i en hallmiljö och hur kan de förklaras?  

 
Dessa frågors relation till en hallkultur har inte granskats kritiskt tidigare. Där-
för finns det ett behov av en studie som analyserar symboliken kring möten 
och interaktion mellan gudar och jättar i en hallmiljö, samt vilken betydelse 
det kunde tänkas ha för en furste och för den krigarideologi som var knuten 
till furstens hall. Ur det hallperspektiv som jag valt för att tolka källtexterna 
kan myterna betraktas som ideologiska, där furstens makt, det vill säga hall-
ägarens, legitimeras i en krigarideologisk kontext.  

1.2 Tidigare forskning 
Det råder inget tvivel om att jättarna var centrala aktörer i den fornnordiska 
mytologin. En övervägande majoritet av de myter som vi idag känner till in-
begriper någon form av interaktion mellan gudar och jättar. Trots detta är det 
förhållandevis få studier som försökt förklara vad jättarna kunde tänkas repre-
sentera. Ingen har tidigare, utifrån ett hallperspektiv, diskuterat jättarnas bety-
delse vid konfrontation och interaktion med gudarna.  

Forskningshistoriken är viktig som underlag för min undersökning och en 
mer omfattande översikt av hur jättar förklarats har aldrig sammanställts tidi-
gare. En överblick av tidigare tongivande gigantologisk forskning är således 
nödvändig. I den korta översikt som presenteras här har jag av utrymmesskäl 
medvetet valt att fokusera på hur jättarna tolkats i forskningen. I forskningen 
är det dock viktigt att framhålla hur interaktionen mellan gudar och jättar för-
klarats, eftersom det är av betydelse för min egen undersökning. 

För att undvika en kronologisk uppräkning av tidigare forskning, har jag 
valt en tematisk presentation. Ett par forskare företräder flera av de idéström-
ningar som tecknas nedan. I slutet av avsnittet behandlas tidigare forskning 
som berört relationen mellan jättar och gudar.  

 

1.2.1 Bibelns jättar och jättar som en historisk folkgrupp 
Om vi bortser från äldre författare som Snorre, Saxo eller Olaus Magnus, är 
den tidigaste teorin om nordiska jättar utformad av Johannes Messenius i 
Scondia Illustrata, vars första del publicerades år 1620. En del av hans syfte 
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var att använda de norröna texterna till historisk bevisföring om att det levt ett 
jättefolk i det forna Skandinavien.2 Som ett led i att spåra det svenska rikets 
äldsta historia, uppmuntrade de svenska antikvitetsrannsakningarna under 
andra hälften av 1600-talet till insamling av uppgifter om exempelvis ”Orter 
hwarest någon Kamp eller Stridh hafwer stådt, eller lijknelse effter Jättar, Jät-
tegriffter, Jättekulor, Jättebeen eller theras Swerd och Stridztygh”.3 Till följd 
därav inkom en ström av vittnesbörd om lämningar efter jättar, inte sällan i 
form av uppgifter om jätteben. Tanken om att jättarna var ett forntidsfolk låg 
i tiden och passade en allmän vurm av att förhärliga riket och folkets hävder. 
De nordiska källornas jättar kunde också anknytas till de jättar som enligt 
Gamla testamentet levde innan syndafloden.  

Jacob Wilde identifierade år 1731, i sin skrift Sueciæ historia pragmatica, 
de ”hyperboreer” som Herodotos skriver om, med de isländska sagornas 
”thussar” och samtidens samer. I en avhandling som försvarades år 1763 heter 
det att finnar och jotar (jättar) var urinvånare som levt i Skandinavien före 
Odens tid. I en föreläsning om svensk historia från 1803 skriver Eric Michaël 
Fant att: ”under namn av troll, tussar, alfar, dvärgar, jotar drogo de [samer 
eller finnar] sig undan, när asarna kom under Oden.” Flera liknande tankar 
uppträder i vetenskaplig litteratur i Skandinavien under 1700- och 1800-talet, 
där både fornnordiska texter, arkeologi eller folklore rannsakades för att finna 
spår efter troll och jättar.  

Jacob Fredrik Neikter förfäktade i en avhandlingssvit om sex delar, De 
gente antiqua Troll (1793-1799), tanken att Skandinaviens första urinvånare 
var ”riser, joter, thusser, troll, alfer, dvärgar”. De hade, efter asarnas intåg, 
kort tid efter Kristi födelse, undanträngts till avlägsna fjäll- och skogstrakter. 
Han menade att troll var benämningar på de samiska eller finska stammar som 
försvann genom assimilering, men var möjliga att spåra i de isländska sagorna. 
Neikter ansåg att hans tes förklarade varför ”finnar” i de norröna källorna be-
traktades som primitiva och trollkunniga.4     

Andra ville, under upplysningens tidevarv, tillbakavisa jätteteorin, eller ge 
den mer rationella förklaringar. Olof Dalin förpassade jättarna, i ett tal inför 
Vetenskapsakademien år 1749, till käringskrock och gissningar, som varken 
förtjänade utrymme eller vördnad.5 Under mitten av 1700-talet undersökte 
Carl von Linné påstådda rester av jättar, men var skeptisk till deras äkthet och 
uppger exempelvis att förmodade ben från en jättekvinna i Stora kyrkan i 

                                                      
2 Messenius var en katolsk missionär som tidigt hade siktet inställt på att skriva en svensk kyr-
kohistoria. För en undersökning av författaren och de källor han använt, se Olsson 1944. 
3 ”Hadorphs extrakt ur plakatet den 28. Nov. och breven den 18. Dec. 1666”, i Rannsakningar 
efter antikviteter, I, 1960: xxi. 
4 Neikter, ”Om den urgamla trollnationen”, [1793–99] 2013: 221ff. 
5 Dessa teorier behandlas av Carl Cullberg (1960) och har vidareutvecklas av Nils-Arvid 
Bringéus (1966: 140ff.). Båda tecknar en idéhistorisk bakgrund till Hyltén-Cavallius och hans 
klassiska verk Wärend och wirdarne (1863-1868).   
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Visby inte var annat än valben: ”Jätte-Benen, som bewarades i Stora Kyrkan 
såsom underwärk, woro wärkeligen Hwalfiskben”.6  
     Den äldsta vetenskapliga text som specifikt behandlar jättar är mig veterli-
gen Disputationem de Gigantibus, en kort latinsk avhandling från år 1698, av 
Johannes Georgius Bünzelius. Han försökte kortfattat återge hur jättarna 
skildras i biblisk och klassisk litteratur. I sin text citerar han en C. Bruschius, 
som omtalar två germanska jättar – Sancimon och Celebrandus. År 1798 pub-
licerades Ueber die alten Riesen und ihre Nachkommenschaft av en anonym 
författare, där de bibliska jättarna jämförs med moraliska dygder. Jättar för-
klaras som en uråldrig, storväxt och kraftfull folkgrupp, som på grund av sina 
synder fallit bort från historien.7 

Dessa tidiga teorier skulle sedermera vidareutvecklas av de tyska bröderna 
Jacob och Wilhelm Grimm, i deras banbrytande arbeten. Bröderna var ivriga 
insamlare av myter, legender, folksagor och sägner. De ansåg att det insam-
lade stoffet var rester från en hednisk forntid, som bevarats muntligt i folkets 
minnen. Bröderna menade att den gamla religionen var införlivad i folkliga 
berättelser, där gudarna hade degraderats till jättar, demoner och troll.8 Det 
viktigaste arbetet, vilket lade grunden för senare arbeten om germansk och 
fornnordisk religionsforskning, är utan tvekan Jacob Grimms Deutsche Myt-
hologie (vars första upplaga utkom 1835).9  För honom representerade jättarna 
ett tidigare skikt av naturgudar från stenåldern, äldst bland alla väsen. Genom 
etymologiska spekulationer fördes jättarna till äldre folkstammar, något han 
baserade på beteckningar i olika germanska språk och dialekter, som jǫtunn 

                                                      
6 Linnaeus 1745: 165. 
7 Broderius 1932: 1. Under början av 1900-talet följde Kaarle Krohn denna linje. I sitt arbete 
Skandinavisk Mytologi (1922) framhöll han ett kristet inflytande i eddorna, liksom att finsk-
ugriska traditioner, vid sidan av österländska vandringssagor, påverkat och influerat fornnor-
disk religion. Han ansåg att: ”Eddans framställning av världens skapelse påminner om den mo-
saiska berättelsen; jordytans bildande av jätten Ymers kropp torde grunda sig på mystiska och 
kabbalistiska föreställningar om mikrokosmos.” (s. 7). Det mest betydande inflytandet var, en-
ligt Krohn, Gamla testamentets jättar. Dessa jättar var en säregen ras som levde i världen innan 
syndafloden. Han menade att syndaflodsmyten inte hade någon inhemsk skandinavisk motsva-
righet och att den version som förmedlas är en omvandling av den bibliska. Ymer jämfördes 
med Bibelns avgrund och har genom uttryck som facies abyssi ’avgrundens anlete’ (1 Mos. 1:2, 
Job 28:14) föreställts som en personifikation av detta med namnet Abyssus, under medeltiden 
avbildad som ett stort huvud som höjer sig ur havet. En jämförelse görs även mellan Ymer och 
Adam, där skapandet av en man och en kvinna ur den sovande Ymers vänstra armhåla betraktas 
som ett lånat motiv. I legenden framställs Adam ibland med en kolossal huvudskalle vilket, 
enligt Krohn, gett upphov till föreställningen om Mimers huvud. Diktarnas benägenhet att 
åskådliggöra och genealogisera är bakomliggande faktorer till att den eddiska jättevärlden utö-
kats. Krohn ansåg inte att jättarna var naturväsen: ”jättarna och vättarna representera mänskliga 
väsen av tvenne närstående slag, de forntida och de avlidna, båda motsatta den nutida levande 
människan” (s. 61). 
8 Grimm 2007: 44. 
9 För en god analys av jättar hos Grimm, se Eldevik 2005: 83ff. 
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för jute eller Hüne för hunner. Grimms arbete blev som sagt en väsentlig ut-
gångspunkt för senare forskning om germansk religion. Han var övertygad om 
att det var i folksagan som jättarnas natur bäst bevarats och att de nord-
germanska dikterna hade förvanskat en äldre föreställning om jättarna. Den 
tidigaste forskningen om jättar, både den nordiska och den tyska, kan således 
betecknas som nationalistisk.  

1.2.2 Jättar som äldre gudar, naturkrafter, naturdemoner och de 
döda 
Wilhelm Müller försökte i Geschichte und System der altdeutschen Religion 
systematisera Grimms material till ett enhetligt system och förena det med ett 
fornnordiskt ramverk. Han ansåg att jättarna var personifikationer av kaotiska 
naturkrafter. Efter Wilhelm Müller, samt genom banbrytande arbeten om in-
doeuropeiska mytologier av indologen och filologen Friedrich Max Müller, 
skulle en naturmytologisk tolkningsmodell bli dominerande inom mytforsk-
ningen under en lång tid framöver.10  

Karl Simrock redogjorde i Handbuch der Deutschen Mythologie för en tes 
om att jättar tillhörde en äldre dynasti av gudar, som senare kom att ersättas 
av vaner och asar.11 Även Konrad Maurer delade Simrocks idéer och försökte 
i Die Bekehrung des Norwegischen Stammes zum Christenthume visa att jät-
tarna var äldre gudar, alternativt att det rörde sig om en sekundärt utvecklad 
dualism inom germansk religion.12 

Karl Weinholds längre essä Die Riesen des Germanischen Mythus presen-
terade egentligen inte något nytt material eller några banbrytande idéer, men 
är metodologiskt välstrukturerad och mer detaljrik än hans föregångare. Han 
var också av den åsikten att jättarna borde betraktas som äldre gudar och att 
det troligen fanns en kult till dem. Weinhold ville klassificera jättarna i en 
modell som utgick från de fyra elementen: vattenjättar (die Wasserriesen), luf-
tjättar (die Luftriesen), eldjättar (die Feuerriesen) samt jordens jättar (die Rie-
sen der Erde).13  

Ludwig Laistner framhöll i Nebelsagen att jättarna tillhörde en ”lägre my-
tologi” som spårades till naturfenomen som dimma, dis eller storm. Enligt 
Laistner förklarade folkliga idéer dessa fenomen med att de orsakades av syn-
liga och osynliga mytiska väsen.14  

Eugen Mogk inspirerades av den norska forskaren Sophus Bugges källkri-
tiska inställning till de skriftliga källorna. Mogk underströk i Germanische 
Mythologie att jättar tillhörde en ”lägre mytologi”, alltså att de var en del av 

                                                      
10 W. Müller 1844; F. M. Müller [1857] 1909. 
11 Simrock [1853] 2010: 421ff. 
12 Maurer 1855–1856. 
13 Weinhold 1858. 
14 Laistner 1879. 
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folktrons väsen, och motsatte sig idén om att de var ett äldre skikt av gudar. 
Mogks slutsats var att jättar representerade naturdemoner uppdelade i katego-
rierna: vattenjättar, vindjättar och bergsjättar.15   

Elard Hugo Meyer tog intryck av källkritiken och var inspirerad av både 
Bugge och Laistner när han skrev Germanische Mythologie och Mythologie 
der Germanen. Han lät kombinera meteorologiska, animistiska och biologiska 
förklaringsmodeller med de skriftliga källorna. En annan av hans inspirations-
källor var Pierre Daniël Chantepie de la Saussayes arbeten om religionsfeno-
menologi (det var han som myntade begreppet). Jättar ansågs av Meyer vara 
naturdemoner och prototyper för gudar och hjältar. De var ”Naturdämonen in 
Menschengestalt” och ”die kolossalen Gegenbilder der Elben”.16 Enligt Meyer 
fanns det jättar som korresponderade med olika naturfenomen: luft-, storm-, 
åsk-, vind-, sommar-, vinter-, mån- sol-, natt-, dag-, moln-, dim-, vatten-, 
skogs-, bergsjättar samt underjordiska jättar eller djurdemoner.17 

Perioden 1890–1910 har träffande kallats för handböckernas gyllene era 
inom fältet för germansk och fornnordisk religion och mytologi.18 I handböck-
erna ansågs jättarna överlag representera naturkrafter och ett kaotiskt tillstånd. 
En som kritiskt bemötte Meyer var Wolfgang Golther i Handbuch der 
Germanischen Mythologie. Han baserade en stor del av sin forskning på äldre 
teorier. För honom var jättarna de vilda kaotiska naturkrafterna: vatten-, vind-
, väder-, berg- och skogsjättar.19 Även Paul Herrmann följde i sin handbok, 
Nordische Mythologie, tidigare forskares fotspår och menade att jättar repre-
senterade demoniska naturkrafter.20  

En helt ny tolkning presenterades av O. Schoning i Dødsriger i Nordisk 
Hedentro, där han utgick från att jättar kunde förklaras som likätande demo-
ner. Han stödde sin tes på etymologin till ordet jǫtunn som ’ätare’. Schoning 
argumenterade för att Jotunheim var ett likdödsrike i motsats till Hel, vilket i 
analogi med Hades uppfattades som ett skuggdödsrike. Ett av Schonings cen-
trala argument var att namnet på jätten Hræsvelgr kunde tolkas som ’liksluka-
ren’. De likätande jättarnas huvudsakliga funktion var att gnaga på lik tills 
endast skeletten återstod, vilket Schoning tolkade som en primitiv förklaring 
till förruttnelseprocessen.21 Schonings hypotes fick ett flertal anhängare som 
Edward Lehmann, Vilhelm Grønbech och Henrik Schück, där den senare kal-
lade den genial.22 

                                                      
15 Mogk 1900: 230ff. 
16 Meyer 1891: 141. 
17 Meyer 1891: 141ff.; Meyer 1903: 226ff. 
18 Lindow 2005: 23. 
19 Golther [1895] 2004: 54ff., 205ff. 
20 Herrmann 1903:144ff. 
21 Schoning 1903. 
22 Se hänvisning i von Sydow 1920: 2. Även E.O.G. Turville-Petre (1975: 80) såg likheter mel-
lan jättarnas hemvist och Hel och var uppenbarligen influerad av Schoning när han skriver: 
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Teorin om jättar som likätande demoner bemöttes också av frän kritik. En 
av de första som avfärdade denna förklaringsmodell var Richard Moritz 
Meyer i Altgermanische Religionsgeschichte. Han menade att man måste ur-
skilja två typer av jättar: sanna jättar och andar som har kontroll över vissa 
naturfenomen. Andarna kunde antingen uppträder som små eller stora gestal-
ter och var av typerna vind-, storm-, vatten- eller bergjättar. Dvärgarna och de 
sanna jättarna tillhörde en egen kategori och karakteriseras på grund av sin 
storlek och form från människan. Enligt Meyer avslöjades en andes karaktär 
av dess form. Om dessa ”formlösa” gestalter är starka, är de jättar. Om de är 
skickliga hantverkare, är de dvärgar. Meyer åtskiljer dvärgar och jättar, vilka 
förklaras som varandras motstycken, där dvärgarna står människan närmast, 
medan jättarna står gudarna närmast. Detta bevisas, enligt Meyer, av att det i 
källorna förekommer äktenskap mellan gudar och jättar, men inte mellan gu-
dar och dvärgar.23 I sitt arbete tog Meyer ingen hänsyn till folktro, där faktiskt 
både jättar och dvärgar söker älskare bland människorna. 

Emil Birkeli förordade att jättarna var ett fördrivet gudasläkte från ett äldre 
religionsstadium. Han tänkte sig, med stöd av uppgifter från folktro och folk-
liga seder, att dödsriket hörde samman med Jotunheim i norr och konstaterar 
att det där fanns: ”en eldre religiøs forestilling om en hellig (kraftfyllt) nord-
region.” Birkeli kritiserade Schoning, eftersom han ansåg att man inte kan an-
vända ordet jättar för alla typer av väsen som omfattas av begreppet. Särskilt 
betonade han att det fanns visa jättar och att gudar fostrats hos dem. Jättar var 
ursprungligen: ”en fordrevet gudeslekt, hvis kult har ligget så langt tilbake at 
den er glemt, og at navnet derfor er blitt en samleform for ulike vesener, nær-
mere forklart som en forkortning av det mytologiske perspektiv.” Han tänkte 
sig att jättarnas ”gudarike” möjligen var beläget norrut och att det kan ses som 
ett säkert faktum att: ”i en viss tid og innen en bestemt kultur blev det norrøne 
dødsland plasert i nordregionen.” Som stöd valde han att dra paralleller till 
jämförbara mytologier.24 Även om Birkeli fjärmat sig från Schonings teori om 
likslukande demoner, menade han att jättar i eddadiktningens världsbild råder 
över ett nordligt beläget dödsrike och att de var ett äldre skikt av gudar. Att 
jättarna ursprungligen varit gudar, menade ju redan Grimm och Weinhold – 
en tanke som många år senare upprepas av Lotte Motz (se nedan).   

                                                      
”The giants are the devouring demons of death; they may even be the dead, and it is Thór who 
defends us from their greed”. 
23 Meyer 1910: 119ff. (kritik av Schoning, se särskilt s. 121). 
24 Från finsk mytologi hänvisas till det nordligt belägna Pohjola som enligt Birkeli (1944: 210f.) 
var ett typiskt dödsrike. Även kinesiska, egyptiska och indiska myter användes för att stärka 
hypotesen om att dödsriket låg norröver. 
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1.2.3 Myternas jättar härleds ur folksagor och sägner 
Under 1800-talet tänkte sig flera forskare att de mytiska jättar som framträder 
i norröna källtexter hörde samman med jättar i yngre folkminnesuppteck-
ningar. Carl Wilhelm von Sydow var fast övertygad om att jättarnas ursprung 
stod att finna i folksagor och sägner. I Jättarna i mytologi och folktradition 
tillbakavisas och kritiseras Schonings teser. Med klara motargument, visade 
von Sydow att jättarna knappast har uppfattats som likätande demoner. Ety-
mologin hos jätte syftar visserligen på ”ätare”, men tyder på att jättarna var 
storätare, inte likätare: ”om nu jätte betyder ätare, frågar man inte vad han äter, 
utan man förstår strax, att han äter kolossalt mycket, att han är en storätare”.25  

För von Sydow var jättar som storätare en proportionsfantasi, där styrkan 
tänks stå i förhållande till hur mycket en gestalt förtär, i analogi med folksa-
gans hjältar.26 Enligt von Sydow uppstod tron på jättar ur ett behov av att för-
klara vissa fenomen: ”som man ansett icke kunnat tillkomma annorlunda än 
att ofantligt stora och starka mänskliga varelser på ett eller annat sätt varit 
verksamma”.27 Jätteföreställningar förklarade exempelvis avvikande klippors 
form eller varför stora stenblock ligger till synes oförklarligt på åkrar. För von 
Sydow var folksagan och förklaringssägner ursprungliga; det fanns ingen 
äldre verklig tro på jättar, utan den var sprungen ur ett fabulerande. Folksagan 
utmålar jättar som stora och starka väsen av en etiskt ond karaktär. Dessa drag 
tillskrivs jättar för att tillgodose att hjälten i sagan eller diktningen av episka 
skäl kräver en stor och farlig motståndare, vilket i sin tur gör hjältens triumf 
desto mer lysande. Enligt von Sydow styr dessa så kallade episka krav edda-
diktningens jätteskildringar.28 De fantastiska interaktioner som skildras mel-
lan gudar och jättar i dikterna förklaras av att gudarna i myten kräver värdiga 
motståndare för att möta dessa krav.29 Motsatsförhållandet till gudarna tolkas 
genom att olika gudamakter framtvingar nya egenskaper hos jättarna. Etiskt 
onda egenskaper skärps och motsatsförhållandet: ”bli något motsvarande ett 
krigstillstånd mellan två jämnstarka nationer som visserligen slås [sic], men 
med möjligheter till fredlig uppgörelse och försoning”.30  Vidare ansåg han att 
alla föreställningar som existerat om jättar bör skiljas i tro och dikt. Med pri-

                                                      
25 von Sydow 1920: 7. 
26 von Sydow 1920: 8. 
27 von Sydow 1920: 24. 
28 Jämför Axel Olriks (1908: 69ff., 1921: 66ff.) begrepp episk lov, där olika typer av universella 
lagar ansågs verka inom olika genrer och därmed drev handlingen framåt eller strukturera be-
rättelsen och fungerade som en form av kompositionsregler. Närmast ”episkt krav” är det Olrik 
benämner episk handlingsenhed, där varje delmoment tenderar att skapa en händelse av en typ 
som åhörarna redan från början kan gissa sig till. En handling ger upphov till en ny efter ett 
givet mönster, varför upprepningar förekommer i många berättelser som följer sådana ”episka 
handlingsenheter”. Termen har Olrik hämtat från Moltke Moe, se Alver 1993. 
29 von Sydow 1920: 40f. 
30 von Sydow 1920: 45. 
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mär tro avses förklaringssägnens stora och starka, etiskt indifferenta urtidsva-
relser, medan det sekundärt uppstår andra föreställningar lokalt. Dessa sena 
drag uppfattas av von Sydow som tillfälligheter – ofta hämtade från diverse 
folktroväsen – och kan i sig inte ses som konstituerande drag för jättarnas ur-
sprungliga karaktär.31 

John R. Broderius doktorsavhandling The Giant in Germanic Tradition är 
en typundersökning av jättar inom germansk folktro. Till den har ett stort 
material samlats där Broderius försöker att kartlägga olika jättedrag över hela 
det germanska området (med undantag från England, där han menar att kel-
tiskt inflytande påverkat traditionen). Broderius studie är den första som på 
allvar försöker förklara jättar utifrån ekologiska och topografiska faktorer. 
Därmed är den en guldgruva för uppgifter om folktrons jättar.32 För Broderius 
spelar de topografiska faktorerna en viktig roll i undersökningen och pekar på 
likheter i områden där miljön är snarlik, oavsett geografiskt avstånd. Jättar 
förekommer frekvent inom förklaringssägner som anger orsaken till olika to-
pografiska fenomen.33 Att ingen person faktiskt sett en levande jätte förklaras 
av den primitiva människan med att inga jättar längre finns kvar – följaktligen 
måste de ha levt och dött ut i en svunnen tid. När människan bebyggde värl-
den, utmanövrerade de jättarna genom sin överlägsna skicklighet och slughet. 
Jättarna retirerade till en avlägsen utmark, i regel till bergen, där de gradvis 
dog ut. De föreställdes som stora och starka, vilket gjorde att sägner om olika 
byggmästare växte fram:  

When the idea of giants had become established, popular imagination played 
with these fantastic notions regarding their great size and ascribed many mete-
orological phenomena to them. Of course these huge men must have had voices 
like thunder and their breath like a wind storm.34  
 

Jättar blev med tiden ersatta av andra folktroväsen som alver, dvärgar, demo-
ner eller Djävulen. De berättelser som tillskriver jättar egenskaper som krigare 
eller tyranniska furstar förklaras vara en kontamination mellan folksagor och 
riddarsagor.  

Valerie Höttges har också undersökt jättar i germanska sägner. I Typenver-
zeichnis der deutschen Riesen- und riesischen Teufelssagen utgår hon från jät-
temotiv uppdelade i tre större grupper: ”Erklärungssagen”, ”Erlebnissagen” 
och ”Verhältnissagen”.35 Uppdelningen visar, på samma sätt som hos Brode-
rius, en typbestämning och indelning av olika jättemotiv, men utvidgas till att 
förklara deras storlek i förhållande till omgivningen och berätta hur de levde.  

                                                      
31 von Sydow 1920: 45. 
32 Broderius 1932: 14. 
33 Broderius 1932: 190. 
34 Broderius 1932: 191. 
35 Höttges 1937. 



17 

Vad dessa studier visat är att folktrons jättar är mindre imponerande än 
myternas. De försöker påvisa att den vanligaste formen av jättenarrativ är eti-
ologisk samt att dessa berättelser främst utgår från jättarnas imponerande stor-
lek och styrka. Dessutom står det klart att folktrons jättar i regel är mindre visa 
än jättar i mytiska traditioner.36      

1.2.4 Jättar som visa, potentiella resurser, ”de andra”, samt ett ökat 
intresse för jättinnor 
Jan de Vries presenterade i sin inflytelserika handbok, Altgermanische Reli-
gionsgeschichte, sin syn på jättarna.37 Han var uppenbarligen påverkad av von 
Sydow, när han skriver att föreställningar om jättar, där de beskrivs som stor-
växta, ursprungligen uppstått till följd av en typ av hallucinationer som upp-
kommit av rus eller hunger: 

Die Vorstellung der riesenhaften Größe konnte auf mehrere Weisen geweckt 
werden. Besonders bedeutsam waren bestimmte Halluzinationen, die entweder 
in einem Rauschzustand oder als Begleiterscheinung eines Hungergefühls ents-
tehen können; da stellen sich makroptische Visionen ein, die zur Folge haben, 
daß man glaubt, menschliche Wesen in übernatürlicher Größe zu sehen. Rie-
senhafte Gestalten gehören also zu den Erfahrungen eigentümlicher seelischer 
Ausnahmezustände.38 

 
Han fortsätter med att förklara att människan sedan har förbundit dessa väsen 
med landskapet (särskilt avvikande naturformationer) och till naturkrafter. I 
myterna föreställs jättarna som gudarnas huvudfiender, men de Vries framhål-
ler även att de i egenskap av ursprungliga i kosmos också bör betraktas som 
de visaste av alla väsen.39   

Någon vars forskning har beröringspunkter med ett par av de teorier som 
berörts ovan, är Lotte Motz. I flera arbeten har hon undersökt jättar och jättin-
nor i germansk folklore och mytologi. Hon menade att jättarna en gång i tiden 
åtnjutit en hög status, där de vördades som rådarväsen över naturområden 
(främst berg och skogar). Samtidigt kan de betraktas som en rest av ett äldre 
erövrat folks trossystem, där deras status en gång i tiden varit hög och där de 
förknippats med naturen. Folktron har, enligt Motz, bevarat folkminnen från 

                                                      
36 Äldre folkloristiska undersökningar av jättar i Skandinavien redovisas av Bringéus 1966: 
156ff. 
37 Första utgåvan publicerades 1935–37, vilken sedan omarbetades till en andra upplaga 1956–
57, bland annat efter intryck av Georges Dumézil. 
38 de Vries 1956: 242. (”Föreställningen om den jättelika storleken kunde väckas på flera sätt. 
Av särskild vikt var vissa hallucinationer som kunde uppstå antingen i ett tillstånd av rus eller 
tillsammans med en känsla av hunger; därvid infinner sig makroptiska synvillor, vilka har till 
följd att man tror sig se mänskliga väsen i övernaturlig storlek. Jättelika gestalter hör alltså till 
upplevelserna av egendomliga själsliga undantagstillstånd”). 
39 de Vries 1956: 244. 
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en äldre tid. Hennes synsätt är diakront; jättekvinnor liknas vid ett äldre skikt 
av mytiskt matriarkat, där deras roll var central och betydande. De hade, enligt 
detta synsätt, ett mer dominerande inflytande än vad gudinnorna senare kom 
att få.40 Jättinnornas äldre roll kan delvis skönjas genom att de ingår sexuella 
och äktenskapliga allianser med hjältar och furstar.41 Jättar beskrivs också i 
hennes studier som hjälpsamma gestalter. Därmed bröt hon mot en rådande 
forskartrend som ansåg att jättar motsvarade ödeläggelse, naturkrafter och 
kaos. Särskilt viktigt blev det att förklara att jättinnor och trollkvinnor kunde 
använda sina krafter till att både hjälpa och stjälpa, samt att de i många sagor 
fostrar sagans hjältar.42 Motz har i ett par artiklar analyserat jättarnas namn 
och av detta försökt teckna jättars eller jättinnors funktion i myterna.43   

Gro Steinsland har i sin doktorsavhandling, Det hellige bryllup og norrøn 
kongeideologi, samt i en rad artiklar, uppmärksammat jättinnans roll i mytiska 
traditioner om det heliga bröllopet – hieros gamos, den sexuella föreningen 
mellan en gud och en jättinna. Hennes tes är att unionen mellan dessa två kraf-
ter bör förstås i ljuset av fornnordisk härskarideologi, där frukten av deras för-
ening resulterar i en ny typ av väsen, nämligen en prototypisk konung. Detta 
kallar hon ”et genuint norrønt skapelseprinsipp”.44 De konträra krafterna som 
utgör kungens mytiska ursprung gör honom särskilt känslig för ödets gång. 
Steinsland utgår från en förening av politiska och sociala dimensioner, där den 
mytiska bakgrunden konstituerar och legitimerar härskarmakt och erövring av 
landområden. Det senare, jorden eller landet, symboliseras mytiskt av jättin-
nan, vilken en kung tänktes lägga under sig. Jättinnans roll är både destruktiv 
och skapande; de krafter som hon representerar bör därför ses som en tillgång 
för gudarna.45 Steinsland har också framfört åsikten att jättarna möjligen var 
föremål för apotropeisk kult.46      

1.2.5 Jättarnas relation till gudarna  
De forskare som har störst betydelse för min avhandling är de som särskilt 
undersökt förhållandet mellan gudar och jättar, inte bara ur ett episkt perspek-
tiv, utan även ur ett samhällsperspektiv. Att försöka tolka myterna ur en an-
tropologisk och en social synvinkel har många fördelar, inte minst då det visar 
hur religiösa strukturer kommer till uttryck i samhället och hur det kan tänkas 
påverka sociala relationer och interaktion mellan olika grupperingar.  

                                                      
40 Motz 1979–80; 1981a; 1987; 1993. 
41 Motz 1988; 1996. 
42 Motz 1987. 
43 Exempelvis Motz 1981a; 1981b; 1982; 1984; 1987. 
44 Steinsland 1991: 322.  
45 Steinsland 1991 (en första stencilupplaga trycktes 1989). För en starkt kritisk värdering av 
Steinslands teorier om hieros gamos, se Clunies Ross 2014.  
46 Steinsland 1986. 
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Margaret Clunies Ross har fäst stor vikt vid jättarna och deras relation till 
gudarna i de fornnordiska myterna, inte minst i första delen av Prolonged 
Echoes.47 Hon har undersökt olika mytiska inbyggare, karakteriserade efter 
var de spatialt tänktes befinna sig, deras släktskap och ursprung, sociala relat-
ioner samt attribut, föremål och handlingsmönster. En viktig ledstjärna har 
varit jämförelser mellan sociala strukturer i myterna och liknande strukturer i 
samhället (särskilt medeltidens Island). Jättarna beskrivs av henne som kaos-
väsen, vilka hierarkiskt underordnas gudarna. De senare är uppdelade i asar 
och vaner, med asarna överst. Clunies Ross presenterar ett system av negativ 
reciprocitet, vilket innebär att de mytiska grupperna placeras i olika sociala 
nivåer, där den underlägsna gruppen försöker erövra kvinnor från den över-
ordnade gruppen. Jättar står lägst i rang, därför försöker de ständigt röva kvin-
nor från vaner (Freja) eller från asar. Asarna, som dominerar denna hierarkiska 
ordning, förhindrar både vaner och jättar att äkta asynjor, men tar sig själva 
älskarinnor ur de andra grupperna. Genom att tillgången till den ledande grup-
pens kvinnor blockeras blir asarna dominerande, eftersom släktskap på fäder-
net räknades högre än på mödernet. Detta står i motsats till samhällets norm, 
där kvinnor kunde utväxlas mellan olika grupper. Myter, där gudarna strider 
mot jättarna och erövrar föremål och kvinnor tjänar följaktligen till att förklara 
en social obalans.  

Ett annat ämne för Clunies Ross är skapelsemyter, där hon framför en teori 
om manlig pseudo-alstring (pseudo-procreation). Med detta avses att de 
äldsta myterna exkluderar kvinnlig medverkan i födelseprocessen. Hennes 
typexempel är Ymer som får barn utan samverkan med en kvinna. Nytt liv och 
nya grupper alstras av män och bör ses som en manlig aktivitet. En ideologi 
om manlig överhet knyts sedan till andlig och kulturell skaparkraft, motsatt 
kvinnors fysiologiska reproduktion. Jättar av båda kön ses i motsats till asarna 
som feminina krafter, vilka utgör exempel på natur, fortplantning, sexualitet, 
disharmoni och död. Att jättar och gudar representerar olika sfärer i dikotomin 
natur-kultur, förklarar varför exempelvis Oden söker skaldemjödet hos jät-
tarna; genom att erövra detta omvandlas det från natur till kultur. Naturresur-
ser förvaltas hos jättar, men transformeras genom gudarnas förmedling till 
kulturella resurser.   
     Katja Schulz har i sin doktorsavhandling Riesen: von Wissenshütern und 
Wildnisbewohnern in Edda und Saga bidragit med intressanta infallsvinklar 
om relationen jättar och gudar i eddadiktning, skaldediktning och framförallt 
fornaldarsagor.48 Hennes syfte är att visa hur föreställningar om jättar föränd-
rats i texterna och inom olika genrer. Egentligen består den av två större delar; 
tyngden läggs vid andra delen som behandlar fornaldarsagorna och utgör mer 
än hälften av studiens omfång. Schulz räknar upp belägg för jättar och disku-
terar deras terminologi samt försöker förstå denna kategori av väsen utifrån 
                                                      
47 Clunies Ross 1994. 
48 Schulz 2004. 
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vilka adjektiv som de beskrivits med. Hennes avhandling samlar i princip alla 
trådar som nämner jättar, men hon tar inte med många belägg från skaldedikt-
ningen. Vad som är tydligt är tendensen att framhäva jättarna som sociala va-
relser, vilka konkurrerar med gudarna om makten, men också att de ingår al-
lianser med dem. Särskilt gäller detta jättinnor som faktiskt ges ett större hand-
lingsutrymme i källorna än gudinnor. Många belägg ges för att jättar kan fram-
ställas på olika sätt. Det finns exempelvis fula jättar, samtidigt som det finns 
mycket fagra jättinnor. De gamla jättarna är kloka men med undantag från 
Skrymer beskrivs de sällan som storväxta. Denna bild förändras genremässigt 
i och med fornaldarsagorna. Där blir de motbjudande, hotfulla och större rent 
fysiskt, samtidigt som de kunde agera som fostrare, älskarinnor eller medhjäl-
pare till sagornas hjältar. Det senare förekommer även i de allianser som bildas 
mellan gud och jättinna där jättekvinnan, enligt Schulz, kan klättra hierarkiskt. 
I fornaldarsagor representerar de ofta hedendom, forntid eller syftar på onda 
krafter. En röd tråd i jättetematiken är att de framställs som ”de andra” i för-
hållande till både gudar och människan – de är en grupp som befinner sig i 
utkanten av den civiliserade världen. Studien ger många värdefulla uppslag, 
men då de diskussioner som förs mellan alla textbelägg är relativt få, särskilt 
i förhållande till första delen där myter behandlas, finns det skäl att vidareut-
veckla dessa. Texten är oöverträffad när det gäller antalet samlade belägg för 
jättar i materialet och visar på hur komplexa, men samtidigt föränderliga, upp-
fattningarna om jättar är.  
     Henning Kure har i sin studie I begyndelsen var skriget tagit fasta på att 
den fornnordiska världsbilden och kosmogonin hör samman med ljud; det var 
genom Ymir, som enligt Kure härleds ur ymr ’skrik, larm, bröl’, dvs. ljudets 
artikulering till ord, som världen skapas. Kure skiljer på Snorres tolkning av 
myterna från eddadikterna och undersöker dem fristående från varandra. Kure 
presenterar nytt stoff, särskilt i förhållande till skapelsen och urtiden.49    
     Nanna Løkka kritiserar i sin doktorsavhandling, Steder og landskap i 
norrøn mytologi, Kirsten Hastrups och Eleazar Meletinskijs förenklade mo-
deller av kosmologin.50 Hon menar att världsbilden bör förstås som monistisk 
istället för dualistisk. I detta närmar hon sig delvis Clunies Ross som också 
menade att världsbilden är sammanhållen och att skillnaderna mellan gudar 
och jättar inte är särdeles stor. Vidare anser Løkka att det är problematiskt att 
tala om Utgård som en motsättning till Midgård och Asgård, eftersom källorna 
sällan använder begreppet. Ett mer användbart begrepp är Jǫtunheimar (pl.), 
eftersom det rör sig om flera jätteriken. De beskrivs sällan, men verkar höra 
till en sammanhållen monistisk uppfattning av kosmos, anser Løkka. De cen-
trala handlingarna i dikterna utspelas utanför Asgård: ”Gudenes egen heim er 

                                                      
49 Kure 2010. 
50 Løkka 2011. 
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gjennomgående tuftet på verdier og egenskaper hentet utenfra, det er samspil-
let med de andre som danner grunnlaget for Åsgårds eksistens.”51 Løkka me-
nar att gudar och jättar kompletterar varandra. Genom deras samspel förenas 
krafter från båda håll i ett monistiskt system. Synen på jättar som fördelaktiga 
för gudarna har tidigare förts fram av Motz, Steinsland och Clunies Ross. 

1.3 Hypoteser och perspektiv 
Den tidigare forskningen har lyft fram intressanta drag hos jättarna som kan 
föras till mina frågeställningar och vidareutvecklas. Särskilt gäller det sådana 
forskare som kontextualiserat myterna, och som vid sidan av temat ”kampen 
mot jättarna” också lyft fram en nyttoaspekt av förbindelsen mellan gudar och 
jättar. Till denna grupp hör särskilt Margaret Clunies Ross, Gro Steinsland och 
Nanna Løkka. Deras teorier kommer att beröras vidare i undersökningen.  

Det är uppenbart att det bakom de skriftliga källorna finns ett förkristet 
mytmönster, som varit levande i muntlig tradition, där en interaktion mellan 
gudar och jättar spelade en central roll. Det är detta mytmönster och dess be-
tydelse för samhället (på olika nivåer) som mitt bidrag är ett försök att lyfta 
fram och förklara. Jag ansluter mig delvis till von Sydows tankar om episka 
krav, eftersom de jättar som Oden och Tor konfronterar är av olika slag och 
speglar den gud som står i ett narrativs centrum.52  

I centrum av avhandlingen står en undersökning av interaktionen mellan 
gudarna Tor och Oden och jättar i en hall. Större delen av undersökningen 
gäller möten i en jättes hall, men ett par exempel kommer också att belysa 
jättar som besöker gudarnas hallar. Avhandlingens huvudtema är att granska 
hur källorna framställer den mytiska interaktionen mellan gudar och jättar i en 
hallmiljö. Idealförhållanden reflekteras in i mytiska narrativ, där de också ut-
trycker maktstrukturer. Myterna kunde alltså tjäna som strategier för att legi-
timera auktoritet och religiösa och politiska ideologier. Betoning läggs på hall-
ägaren, det vill säga fursten. Även krigarföljen och skalder, som är knutna till 
hallmiljön, uppmärksammas. Jag kommer som ett led i detta att undersöka om 
regler och konventioner för reella gästabud har någon motsvarighet i de 
fornnordiska myttraditionerna. Undersökningen utgår från fem hypoteser: 

 
1. Den första hypotesen är att de myter som berättar om hur Tor respektive 

Oden reser till jättars hallar, framhåller olika typer av jättar, där skilda 
värden lyfts fram. De belyser olika frågor som jag anser vara av betydelse 
för furstar och deras följen. Här utgår jag från att Oden söker kunskap hos 
kloka jättar, där han erhåller mytiskt vetande som på en kultisk nivå är 
förknippat med mjödets och dödsrikets mysterier. Mångkunniga jättar 

                                                      
51 Løkka 2011: 248. 
52 von Sydow 1920: 38ff.  
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symboliserar kunskap om forntiden och därmed om genealogier. Jag vill 
härmed visa att mytiska traditioner som beskriver interaktionen mellan 
Oden och jättar främst har ett värde för hallens furste. Myterna om Tor 
berör, i kontrast till dem om Oden, fysiskt kraftfulla jättar. Tors roll som 
kämpe och hans förhållande till ära och mod är centralt, inte minst för 
hallkulturens krigarideologi. Guden vinner genom fysiska kraftprov över 
jättarna. Därmed vinner han något som är av betydelse för gudarna och i 
förlängningen även för människorna. Min tanke är att mytiska traditioner 
om interaktionen mellan Tor och jättar främst är viktiga för krigarna i hal-
len, alltså för furstens följe. 
 

2. Den andra hypotesen är att myterna – till skillnad från vad som vanligen 
framhållits – i hög grad ger uttryck för en våldsideologi, där det är gudarna 
som angriper jättarna, inte omvänt. Vidare utgår jag från att detta lovpri-
sande av våld i mytiska traditioner har ett direkt samband med hallkul-
turens krigarideal. Denna våldsideologi är knuten till krigarföljen och ett 
förhärligande av krig, plundring och erövring som kan förbindas till hall-
institutionen. Kränkning av motståndares hallar kan ses som en medveten 
maktstrategi med stöd i myterna. Hallkontexten och germanska furstliga 
miljöers upphöjande av krig och manliga ideal har därför en betydelse för 
min tolkning. 

 
3. Den tredje hypotesen är att de fornnordiska myttraditionernas världsbild 

är komplex och varken bör betraktas som monistisk eller dualistisk. I mot-
sats till rådande forskning, vilken tycks förespråka en monistisk eller en 
dualistisk världsbild i de fornnordiska myttraditionerna, argumenterar jag 
istället för ett konfliktperspektiv, vilket är temporärt och inte ett perma-
nent tillstånd. Detta perspektiv lämpar sig för att förklara olika gruppers 
förhållanden till varandra, både på en mytisk nivå och i en historisk miljö.  

 
4. Den fjärde hypotesen är att likartade normer och förhållningssätt gäller i 

de mytiska traditionernas hallar som i de verkliga hallarna. I denna studie 
kommer jag att argumentera för att (osynliga) normer, attityder, förhåll-
ningssätt och regler som finns i anslutning till hallkulturen också skildras 
i myterna. Genom att tolka dessa myter genom hallkulturen som ett slags 
”raster” eller ”modell” (den generösa värden, den farliga gästen, hallfri-
den, hallen som dryckesritualernas arena och forum för kunskapsför-
medling, krossandet av motståndarens hall) kan vi belysa dessa mytberät-
telser i en ny kontext och få en fördjupad förståelse av deras innebörd.  

 
5. Min femte hypotes är att myterna som rör hallmiljöer även kan bidra till 

ny kunskap om järnålderns hallkultur. 
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1.4 Terminologi och centrala begrepp 
I avhandlingen kommer jag att använda begrepp som jätte, gud och hall, utan 
att vid varje enskilt tillfälle ange eller diskutera vilken term som används i den 
aktuella källan. Skälet till detta är att många begrepp används som synonymer, 
och det är inte mitt syfte att kartlägga eller klargöra termernas semantiska an-
vändningsområden. Nedan kommer jag kort redogöra för hur dessa termer, 
samt begreppen fornnordisk respektive myt, används i föreliggande arbete,  

1.4.1 Vad menas med begreppet jätte? 
Enligt Ordbok öfver svenska språket (SAOB) definieras jätte i mytologi och 
folksägen som: ”[ett] övernaturligt väsen med övermänsklig storlek och 
styrka.”53 Att de är storvuxna och övernaturliga varelser stämmer väl överens 
med hur dessa väsen tolkats under senare tid, inte minst inom folkdiktningen. 
För denna undersökning krävs dock en mer detaljerad förklaring av vad som 
menas med jättar i äldre tid, samt vad jag avser med det operationella begrep-
pet ”jättar”.54  

I fornnordiska myttraditioner framställs jättar varken som proportions-
mässigt överdimensionerade eller stupida; de kan förvisso framställas som 
storväxta eller, i en del fall, som mindre klyftiga, men det är ett undantag sna-
rare än en regel. Storlek är dessutom svårbedömt i förhållande till episka ge-
stalter, exempelvis beskrivs dvärgar normalt inte som småväxta. Under me-
deltiden tänktes även forntidens berömda hjältar som kraftfulla och storväxta 
gestalter.55 I vilket fall står det klart att jättarna i regel inte ansågs större än 
gudarna. Beskrivningar av exempelvis sexuella relationer, redskap eller bygg-
nader ger inga upplysningar om att de skulle vara avvikande för gudarna, sna-
rare tvärtom. 

                                                      
53 SAOB ”jätte 1.” 1935: J 486. 
54 Även om min undersökning begränsas till mytiska traditioner gäller samma förhållanden i 
stor utsträckning för folkliga föreställningar. Läget är mer komplicerat än vad exempelvis Jöran 
Sahlgren framhöll när han satte ”troll” och ”jätte” i ett motsatsförhållande till varandra och 
betonade trollens dvärgväxt. Många sägner omtalar tvärtom troll som storväxta, bland annat i 
sägner om byggmästare (som kunde uppträda både som troll och jättar), se Fossenius (1943). 
Högväxta jättar är inte utmärkande för de äldsta texterna, utan hör i större utsträckning samman 
med yngre källor och har i folklig föreställningsvärld överlevt myternas jättar. Idag tänker vi 
oss gärna att jättar antar enorma proportioner (vad von Sydow kallat proportionsfantasier), men 
det är enligt min mening ovanligt i myterna. Snorres redogörelse för den överdimensionerade 
jätten Skrymer är sannolikt baserad på folksagan och inte myterna, medan Ymer av naturliga 
skäl uppfattas som stor. 
55 I den på Skálholt kompilerade Nýi Annáll berättas att Arne Olavsson på en pilgrimsresa till 
Afrika år 1405 stött på ett flertal kristna reliker. Bland de föremål han sett, beskrivs i detalj 
hjaltet till Sigurd Fafnesbanes svärd vilket uppges vara tio fot långt. Han berättar också om att 
han sett Starkads tand som var lika stor som en manshand. Forntidens hjältar och jättar glider 
här samman i en kristen kontext. Se Kaplan 2011: 139ff. 
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I Skáldskaparmál meddelar Snorre att det var en skymf att kalla någon vid 
en jättes namn.56 I den norska Gulaþingslǫg är det en straffbar kränkning om 
en man kallar en annan man för troll (þat er ok fullretteſ orð ef maðr […] 
kallar hann trǫll).57 Dessa exempel visar att jättetermer var negativt värdelad-
dade och kunde enligt min mening också användas för att vanära fiender.58 
Detta kommer vi att återkomma till längre fram i undersökningen (kapitel 5).   

I föreliggande undersökning är jättar en beteckning för en episk kategori av 
väsen som befolkar Jotunheim. Jättarna är ett äldre släkte än gudarna och 
framställs vanligen som deras rivaler.59 Jag använder jätte som en paraplyterm 
för en grupp väsen som vistas utanför gudarnas territoriella gränser. Jättar ut-
gör ett kollektiv som benämns med en uppsättning olika termer. De är en my-
tisk grupp som tolkas som ”de andra” i förhållande till gudarna, vilka i sin tur 
motsvarar en ”vi-grupp”. Denna distinktion blir i förhållande till hallkulturen 
viktig. Jag menar att de mytiska traditionerna om gudar och jättar också kunde 
användas symboliskt för furstar, där furstarna själva identifierade sig med gu-
darna och sina fiender med jättarna.  

1.4.2 Fornnordiska beteckningar för jättar 
Den korta genomgången nedan av fornnordiska jättebenämningar är avsedd 
att kasta ljus över de i källorna mest frekvent förekommande termerna för vad 
jag i avhandlingen sammanfört under paraplybegreppet jättar. De olika be-
nämningarna för jättar bör inte uppfattas som skarpt avgränsade, då olika ter-
mer kunde användas synonymt. Termer som jǫtunn, þurs eller trǫll överlappar 
varandra i källorna.  

 1.4.2.1 Jǫtunn m. 
Termen jǫtunn m. (pl. jǫtnar) förekommer totalt 93 gånger i 13 eddadikter och 
figurerar i 15 skaldedikter.60 Jǫtnar förekommer även i sagalitteratur, särskilt 
i fornaldarsagor, där termen är av neutral valör, medan andra termer för jättar 
kan användas i ärekränkande syfte.61 Äldre belägg som svarar mot fvn. jǫtunn, 

                                                      
56 Mann er ok rétt at kenna til allra Ása heita. Kent er ok við jǫtna heiti, ok er þat flest háð eða 
lastmæli (”Mannen kan också kännetecknas med alla asarnas namn. Han kan även kännetecknas 
med jättars namn och då är det oftast hån eller klander”), Skáldskaparmál (kap. 31) 1998: 40. 
57 Den eldre Gulatingslova 1994: 196 (Um fullretteſ orð s. 123). 
58 E.H. Lind (1920–1921: 182, 387f.) ger exempel på Iǫtun som förled i personbinamn. Det 
gäller bland annat en sagofigur vid namn Iǫtun-Biǫrn samt ett par liknande figurer där troll 
ingår som för- eller efterled. Antalet är ringa och namnen kan möjligen vara behäftade med 
personernas karaktärsdrag. Ett par gårdsnamn där troll ingår (exempelvis Trollznes i Gjerdrum) 
räknas också upp. Jfr fotnot 89.  
59 Termer för jättar hör inte kategoriskt samman med antropomorfa väsen, då det även används 
om Midgårdsormen, Fenrisulven, hunden Garm, draken Fafner eller dvärgen Regin.   
60 Schulz 2004: 41. 
61 Se summeringstabell i Schulz 2004: 51f. 
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är fsv. iætun (sv. jätte), feng. eoton, eoten, eten, meng. eotand(e), eotind, ge-
ten, etin, etayn(e), fda. iætæn, no. jætte, jotun (no. dial. jǫtul, jutul).62 Enligt 
ordböckerna betecknas allt från jättar, bergtroll och kämpar, till demoner och 
motståndare.  

Det äldsta belägget för ordet ”jätte” i Norden, beroende på tolkning, är ristat 
på Rökstenen, i dess avslutande runchiffer, som iatun.63 Det tidigaste belägget 
i skaldediktningen kan vara jǫtunbyggðr i Ynglingatal 2, en omtvistad dikt 
som möjligen kan härstamma från 800-talet.64 

Etymologiskt brukar jǫtunn föras till verbet eta, av germ. *etuna ’ätare’. 
Jǫtunn är någon som äter oerhört mycket, vilket både Jan de Vries och Åke 
V. Ström påpekat.65 Roten *et i *etuna finns kvar i sv. äta, no. ete, eng. eat, 
jämför med fvn. eta, feng. etan. Bjorvand och Lindeman tar i sin etymologiska 
ordbok fasta på att germ. *etuna sannolikt är sprungen ur ieur. *H1ed- ’äta’ 
och ser det som en metafor för ”glefser, plager, tyner, skader”. Därför menar 
de att det är: ”for øvrig også mulig å tenke seg at germ. *etuna- oppr. var 
betegnelsen på én bestemt skikkelse, jf. at i Ragnarok skal Fenresulven sluke 
Odin, slik at den kan blitt kalt *etuna- »sluker(en)«.” Detta skulle förklara 
varför ordet används om gudarnas fiender, menar Bjorvand och Lindeman.66 
Ordets etymologi är inte självklar. Om vi sluter oss till en germansk grund-
form *etuna till roten *et ’äta’, bör ändå ett samband mellan jǫtnar och ätande 
ha varit primärt. Det starkaste belägget för detta är att ordet används just som 
nomen agentis med en sådan betydelse i en strof av skalden Tjodulf Arnorsson 
från 1000-talet: hafra kjǫts jǫtunn med betydelsen ’bockköttets jǫtunn’.67   

                                                      
62 Bjorvand & Lindeman,”jutul”, 2007: 553; Jente 1921: 185. 
63 Se även Ralph 2007; Holmberg 2016. Båda utgår från att inskriftens iatun syftar på jätte. 
64 Diktens ålder är omdebatterad, se Marold (2012: 5f.) Efter en granskning av tidigare forsk-
ning menar hon att inget övertygande argument ännu har presenterats mot att dikten skulle vara 
en autentisk produkt från 800-talet.   
65 de Vries ”jǫtunn”, 1962: 295f.; jfr (Åke V.) Ström 1975: 168. 
66 Bjorvand & Lindeman, ”jutul”, ”ete”, ”tyne”, 2007: 553, 231ff., 1209. Jacob Grimm (2007: 
399) utgick från en förbindelse till andra folkgrupper. Han tyckte sig finna stöd i fvn. jótar m. 
pl. ’jyllänningar’ och menade att de mer specifikt var Jyllands äldsta bebyggare, sedermera 
undanträngda av invaderande tyska stammar. Den ursprungliga fienden växte till episka pro-
portioner och svarar mot myternas gestalter. Att termer för jättar motsvarar (eller kunde använ-
das i omskrivningar för) fiender i en profan kontext finner jag intressant. Längre fram ges ex-
empel på hur skalder kunde benämna fiender till en hyllad furste med ord för jättar, medan den 
prisade ansågs allierad med gudarna. Hyllningskväden ges därmed en kosmisk form. I stor ut-
sträckning är väsen med olika jätteepitet gudarnas fiender. Ordets etymologi kan i ljuset av 
innebörden ”fiende eller skada” klargöra en funktion i myterna, eftersom de från gudarnas och 
människans perspektiv kunde betraktas som motståndare eller ”de andra”. Alla relationer var 
inte antagonistiska, i en del fall är gudar beroende av jättars vetande eller avlar barn med jättin-
nor. Jättar har likafullt en potentiellt hotfull sida. De är en kosmisk kraft som konkurrerar med 
gudarna om herraväldet över tillvaron. J.R. Clark Hall (2006: 107) tolkar feng. eoten m. som 
’giant, monster, enemy’. Jättar är i fornengelsk tradition i hög grad förknippade med något hot-
fullt eller med farliga motståndare i vid bemärkelse. 
67 Jackson 2014: 95. 
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Johan Fritzner föreslog att jǫtunn är ett: ”mytisk Væsen av menneskelig 
Skikkelse men overmenneskelig Styrke”.68 Denna definition, i den mån över-
mänsklig styrka även inbegriper mentala förmågor som visdom och trollkun-
nighet, samt att de i regel framhålls som forntida väsen, svarar i stort sett mot 
hur jättar framställs i myterna. Ofta ges jǫtnar antropomorf gestalt, ibland med 
monstruösa inslag, men det kan även ha andra fysiologiska former. Jättar som 
ätare hör med störst sannolikhet samman med symboliken kring det spända 
läget mellan en gäst och en värd.69 Peter Jackson har påpekat att på samma sätt 
som lat. hostis utvecklades till betydelsen ’fiende’, från en mer generell bety-
delse ’främling, utomstående, gäst’, så har föreställningen om den ”slukande” 
*etuna troligen utvecklats efter ett liknande mönster.70  

1.4.2.2 Þurs m. 
Termen þurs är vid sidan av jǫtunn den vanligaste beteckningen för jättar i 
källorna.71 Det används ofta om synnerligen fientliga, närmast liminala väsen, 
som konkret tänktes vara i stånd att bryta sig in i människans värld och orsaka 
skada. Þurs är en pejorativ och negativt värdeladdad term för jätte, även om 
den också brukas om andra mytiska väsen eller stundtals om illasinnade män-
niskor.72 Termens användning ligger därmed nära uppfattningar om trǫll (se 
nedan). Ordet finns också belagt i svenska dialekter och syftar då på sjuk-
domsalstrande väsen eller larver: turs (Öland, Småland), tuss (Västergötland, 
Värmland, Härjedalen, Hälsingland) osv.73  

Etymologin till þurs är osäker. Hjalmar Falk och Alf Torp härleder ordet 
ur germ. *þurisa- eller *þurasa- till verbet fvn. þyrja ’fara fram hastigt, rusa, 
springa’. Falk-Torp menade att jättenamnet Þrymr med betydelsen ’larm, högt 
ljud’ är bildat till samma rot *þur. Trym är dessutom beskriven som tursarnas 
härskare.74 Jan de Vries har påpekat att förklaringen ’att fara högljutt fram’ 
knappast är karakteristisk för hur dessa väsen uppträder i källorna. Dessutom 
menade han att ordets etymologi är osäker.75 Jacob Grimm förde þurs till got. 
þaūrsus i betydelsen ’torr, törstig’, þaūrsjan ’törsta’ och þaúrstei ’törst’. Han 
tänkte sig att þurs var glupsk och törstig, alltså lysten efter vin eller drucken. 

                                                      
68 Fritzner (II) ”jötunn”, 1954: 244. 
69 Se Jackson 2014; Kuusela 2015 och i dessa anförd litteratur. 
70 Jackson 2014: 99. 
71 Termen þurs förekommer i fem skaldedikter och sexton gånger i eddadiktningen (+1 belägg 
i en förbannelse). Utöver detta i fem fornaldarsagor, tre islänningsagor (13 belägg, varav 10 i 
Barðar saga), sammansättningar inräknat. Se Schulz 2004: 39, 42f. 
72 Se min diskussion i Kuusela 2014. 
73 Uppslagsord turs, tuss, tusse, tussel i samlingarna för Ordbok över Sveriges dialekter som 
finns i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Dialektologen Annika Karlholm har också 
intygat detta (muntlig korrespondens).     
74 Falk & Torp 1991: 911. 
75 de Vries, ”þurs”, 1962: 627. 
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Därmed skulle ordet bilda en parallell till jätte, eftersom: ”beide riesenappel-
lative bezeichnen unmässige gier nach speise und trank”.76 Walter Golther såg 
ett samband till sanskrit turá i betydelsen ’kraftfull, stark’ (men det kan också 
betyda ’snabb’ eller ’rik’) och menade att mytens þurs ansågs vara ett kraft-
fullt väsen.77 Andra har härlett ordet till folkslag som etrusker (romarna kal-
lade dem tusci, etrusci) eller till termer för ’stenborg’ som ska ha betecknat 
ett megalitfolk.78  

En annan etymologi härleder ordet till fvn., feng. þorn, got. þaurnus, fhty. 
dorn och sanskrit turá- ’sår, tagg’. Därmed kan þurs tydas som ’den som gör 
skada’ vilket passar in på hur ordet används i flera texter, inte minst hur detta 
väsen åberopas i trollformler.79 Ordet förekommer i andra germanska språk 
(feng. þyrs, meng. þurs, thurs, þirs, mhty. türse, turse, dürse, dürsch, türsch, 
fhty. ðuris, thursis) och har enligt ordböckerna betydelsen ’jätte, demon, 
vidunder’.80 Ursprungligen kanske det var en beteckning för ett särskilt väsen 
som införlivades i den kollektiva beteckningen jättar, där det i viss utsträck-
ning använts som synonym för jǫtunn.  

Þurs har gett namn till tursrunan och har använts i magiska sammanhang 
vilket är påtagligt i exempelvis Skírnismál, där Gerd vid upprepade tillfällen 
hotas med att plågas av sexuella övergrepp från þursar. Motstycken till dik-
tens förbannelse återfinns på lösföremål med runor i Bergen och i yngre is-
ländska trolldomsverser. Trollformler med liknande innehåll har existerat un-
der längre tid i Norden. Därmed finns det anledning till att tro att den typ av 
tursar i samband med trolldom som räknas upp i eddadikten hade en reell 
praktisk bakgrund. Överlag verkar þurs beteckna något skrämmande väsen 
som hör samman med plågor och ofta riktar sig mot kvinnans sexualitet.81 Jag 
tänker mig att þurs var ett begrepp som, i likhet med trǫll, kunde användas för 
att definiera något som ansågs vara fientligt, fult eller farligt och därför an-
vänds termen även om människor i sagalitteraturen (och om en dvärg i 
Alvíssmál). Troligen var þurs en typ av jätte som kunde bryta in i människans 
vardag.82 

1.4.2.3 Trǫll n. 
Benämningen trǫll har en oklar etymologi. Eduard Sievers förde ordet till 
germ. *troð-lā- och menade att roten var ett germanskt verb *truðan ’att 
trampa’. Av detta slöt han sig till att troll ursprungligen var ett spöklikt väsen 

                                                      
76 Grimm 2007: 401. (”båda jätteappellativerna betecknar ett omåttligt begär efter mat och 
dryck”). 
77 Golther 2004: 206. 
78 Tobiassen 1994: 20; de Vries, ”þurs”, 1962: 627. 
79 Bishop 2006; Kuusela 2014; Mees 2013: 141.  
80 Jente 1921: 188f. 
81 Jag har i en artikel (Kuusela 2014) undersökt turs-runan och sexuellt betvingande förbannel-
ser som åkallar den mytologiska väsenkategorien tursar. 
82 Se Kuusela (2014) med referenser. 
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som, i likhet med maran, genom att trampa eller pressa, kväver sitt offer.83 
Falk-Torp härledde istället ordet till germ. *truz-lā- och roten *trus från forn-
östfrisiska trüselen ’att svaja, ha raglande gång’, no. dial. trosa, trysja ’fara 
våldsamt och larmande fram’, samt sv. dial. trösale som är en beteckning på 
ett övernaturligt väsen. Utifrån roten konstruerades den germanska verbfor-
men *trullōn ’att rulla’.84 Hellquist menade att troll möjligen är en eufemism 
för en äldre beteckning.85 Eric Elgqvist anslöt sig delvis till Falk-Torp när han 
förde trǫll till eng. verb troll ’att rulla’, i betydelsen ’det som rullar’. Stöd fann 
han inom svensk folktro där klot- och kulblixtar uppfattades som rullande troll 
vilka undflydde Tors vrede.86 Terence H. Wilbur sökte sammanföra mhty. 
trüllen ’att lura, förvirra, förråda’ med Elgqvists ’att rulla’ och jämförde dess 
utveckling i germanska språk (mhty. Trülle ’hora’, mhty. Trüller ’trollkarl’, 
eng. trull ’sköka’ till fvn. trǫll). Hans slutsats var att trǫll var ett eller flera 
väsen som medvetet försöker ’lura, få till att rulla, förvirra, förråda eller föra 
någon bakom ljuset’.87  

Ordet är alltså högst problematiskt.88 I källorna används det som en av 
många jättetermer.89 I nordiska folksagor är troll kända som människolik-
nande, fula, ondsinta och stundtals trögtänkta väsen, medan de i sägner ofta är 

                                                      
83 Se referens i Hellquist 2008: 1223. 
84 Falk-Torp,”troll”, 1991: 919. I samlingarna för Ordbok över Sveriges dialekter i Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala är trossale (med varianter som tråssale, trossale, trössale osv), 
belagt från Skåne och Halland, och syftar på ett ont övernaturligt väsen, trolltyg.  
85 Hellquist, ”troll”, 2008: 1223f. Jan de Vries (1962: 598f.) är också osäker på etymologin men 
tycker att Falk & Torp ger bäst alternativ. Jfr Orel ”*trullan” (2003: 410) och där angivna refe-
renser. Bjorvand och Lindeman har ingen ingång till artikeln troll i sin etymologiska ordbok. 
86 Elgqvist 1932: 62f. 
87 Wilbur 1958: 139. 
88 För en god överblick av forskningsläget och olika etymologiska tolkningar, se Liberman 
2016: 320ff. 
89 I missionsberättelser kunde trǫll omnämnas med termer som fvn. djǫfull, fjándi eller óhreinn 
andi. Även inom fornsvensk religiös litteratur svarar ordet till lat. daemon, monstrum, belue 
o.s.v. Lagtexter uppvisar liknande drag. I kristenrätt i de äldsta norska lagarna räknas vekja upp 
trǫll (’att väcka upp troll’) som en allvarlig förbrytelse som inte var möjlig att sona med böter. 
Om det syftar på att väcka upp de döda eller om det faktiskt syftar på ett folktrons väsen är 
osäkert, men att det under kristen tid ansågs vara förbundet med det diaboliska borde vara sä-
kert. Den isländska lagsamlingen Grágás ålägger laglöshet eller liknande straff för trolldom. 
Ordet kan också ingå som led i ortnamn; i Landnámabók omnämns Trǫllaháls, Trǫllaskógr och 
Trǫllatunga, se Holsbøvåg 2006. 
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vackra, rika och trollkunniga väsen som lever i naturen.90 Redan Grimm me-
nade att trǫll var ett komplext ord som användes för olika typer av väsen eller 
om sådana som ansågs ”trollkunniga”.91  

I eddadiktningen förekommer trǫll enbart vid två tillfällen, i en guda- och 
en hjältedikt. I Vǫluspá 40 berättas att en åldrig kvinna (jättinna) sitter i troll-
hamn (trollz hami) i Järnskogen och att hon där föder världens vargar. Det är 
också ett vanligt motiv att jättinnor rider på vargar.92 Andra gången trǫll om-
nämns är i ett prosaavsnitt till Helgakviða Hiǫrvarðssonar som förenar strof 
30-31. Där omnämns en vargburen trollkona med ormar som tömmar. En be-
skrivning som är lik Snorres beskrivning av jättinnan Hyrrokkin. Troll vistas 
i utkanten av samhället, eller figurerar i vildmarken; det är tydligt i islänninga-
sagor, fornaldarsagor och skaldediktning, där sagans protagonist befinner sig 
vid gränsmarker eller utanför den kända världen.93 Ordet ingår i sammansätt-
ningar som syftar på väsenkategorin eller till trolldom, alltså något kraftfullt 
                                                      
90 Folktrons troll i Skandinavien har grundligt undersökts av Hartmann (1936) och i Svenskfin-
land av Asplund Ingemark (2004). Övergripande om troll, inklusive Island, ges av Arnold 
(2005). Liknande föreställningar påträffas inom sagalitteraturen men bör nyanseras i förhål-
lande till myterna. Ármann Jakobsson (2008) har utförligt diskuterat termen trǫll. Han menar 
att under 1200- och 1300-talen (när texterna nedtecknades) hade ordets betydelse förändrats 
och användes allmänt om en ond eller hotfull varelse. Han avslutar sin artikel med att ordet i 
grund och botten bör uppfattas kosmologiskt. Det användes för att beskriva sådant som stod i 
kontrast till världens rätta ordning, därmed omfattas trolldomens grundegenskaper, dvs. att 
vända världen upp och ned. Jfr Arnold (2005). 
91 I skandinaviska språk ingår ordet i många ordbildningar och sammansättningar som hör sam-
man med magisk praxis: t.ex. sv. trollkarl, trolldom, trolla, trolleri, trollkonst, trollskott etc. 
Verbet fvn. trylla ’att förvandla till troll, att trolla’ återfinns i da. trylle ’trolla’, tryllekraft ’troll-
kraft, magisk kraft’, tryllemiddel, trylleri ’trolldomsmedel, trolleri’. Jacob Grimm (2007: 404) 
karakteriserade trǫll på följande sätt i Deutsche Mythologie: ”Tröll […] wird zwar häufig von 
riesen gebraucht, ist aber ein allgemeinerer ausdruck, der auch von andern geistern und zauber-
haften wesen vorkommt, und dem sinne nach unserm ungeheuer, ungethüm entspricht.” (”Tröll 
[…] används visserligen ofta om jättar men är ett allmännare uttryck som även förekommer i 
samband med andra andar/naturväsen och magiska väsen, och motsvarar till betydelsen av vårt 
odjur, vidunder”). En liknande observation görs av Cleasby-Vigfússon (1874: 641) utifrån ett 
större material och de menar att ”troll” var ett ord som kunde användas om illasinnade eller 
onda väsen samt att ordet var den närmaste motsvarigheten till ”devil” som islänningarna kände. 
Trǫllkerling, trǫllkona f. är två benämningar på ’kvinnligt troll, trollkärring’ eller ’kvinna som 
bedriver trolldom’. I fråga om män kallas det senare trǫllkarl m. ’trollkarl’ vilket också kan 
syfta på ett övernaturligt väsen, beroende av kontext.  
92 Tydliga exempel är Hyndlolíoð, där jättinnan Hyndla rider en varg, samt en avbildning av 
jättinnan Hyrrokkin ’den som blivit hopskrumpen/fårad av eld’ på Hunnestadsmonumentet (DR 
284). I skaldediktningen finns ett flertal kenningar som anspelar på denna sinnebild, se Jónsson 
1931: 572. 
93 I sagalitteraturen sammanblandas ett flertal begrepp för ’troll’, bland annat flagð n., jǫtunn 
m., gýgr f. eller flagðkona f. Anledningen torde vara att orden brukas synonymt om skadliga 
väsen. Även meinvættr eller illr vættr betecknar människofientliga väsen och är jämförbara med 
trǫll. Fornaldarsagornas termer växlar mellan jǫtunn eller trǫll och kan syfta på väsen med 
antingen en fientlig eller en hjälpsam inställning gentemot sagans hjälte. Se Halvorsen 1982: 
655f. Berättelser om troll ingår som F455 i Motif-Index of Early Icelandic Literature (Boberg 
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och farligt. Utan att vi går närmare in på detta spörsmål – det faller utanför 
avhandlingens syfte – kan vi konstatera att trǫll/troll kunde användas i skilda 
sammanhang, det uppfattas alltid negativt och främmande. Det kan vara ett 
föränderligt tillstånd för en människa men kan också beteckna ett ”övernatur-
ligt” väsen, eller en häxa. 

Katja Schulz menar att islänningasagornas trǫll i 35 % av fallen hör sam-
man med kategorin jättar. I fornaldarsagor är procentsatsen högre, där syftar 
trǫll i 55 % av fallen på en jätte.94 Trǫll förekommer 16 gånger inom skalde-
diktning, en gång inom eddadiktning (två gånger med prosainskott), 72 gånger 
inom islänningasagor samt 96 gånger i fornaldarsagor (varav 35 belägg är från 
en episod ur Hrólfs saga Gautrekssonar).95  

1.4.2.4 Andra benämningar för jättar 
I källorna finns ytterligare termer för jättar. En stor del tar fasta på negativa 
egenskaper eller attribut. Andra markerar att jättar lever långt bort eller vid 
gränsmarker (se tabellen nedan). Dessa återges, med undantag från dyrgja, 
med förklaring från femte utgåvan av Norrøn ordbok.96 För termernas fördel-
ning på skaldediktning, eddadiktning, islänningasagor och fornaldarsagor, se 
summeringstabell och diskussion hos Schulz.97 
 

flagð n. – troll. skars, skass n. – troll, gyger, troll-
kvinne. 

gýgr f. – 1) gyger, jotunkvinne, 
trollkjerring 2) øks.  

fála f. – 1) gyger (trollkvinne) 2) 
poet. (om ei jente) jåle [sv. ”narraktig 
kvinna”]. 

mella f. – gyger, trollkvinne. bergbúi m. – bergbue, bergrise. 
gífr n. – 1) troll, særleg gyger (troll-
kvinne) 2) poet. eit hundenamn. 

bergdanir m. pl. – bergfolk, bergri-
sar. 
 

mǫrn f. – 1) trollkvinne 2) poet. el-
venamn. 

skálabúi m. – mann som bur i ein 
skáli 1) hovudbygningen på ein gard, 
eldhus, 2) eit hus med enkel form, 
skåle, skur, bu, hytte.  

hála f. – gyger, jotunkvinne. óvættr, uvættr f. – uvette, vond skap-
ning, troll.  

                                                      
1966: 111f.) där ges många exempel på trollmotiv i litteraturen, även om den långt ifrån är 
fullständig. För vidare litteraturhänvisningar se Fritzner ”troll” (III) (1954: 722f.) eller för mer 
övergripande diskussion av nordisk och germansk tradition, se Asplund Ingemark 2004; Bø 
1987; Hartmann 1936; Knutsen & Riisøy 2007. 
94 Schulz 2004: 46. 
95 Se tabell Schulz 2004: 39. 
96 Heggstad et al. 2008. 
97 Schulz 2004: 38ff. (tabell s. 39). 
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skessa f. – gyger, trollkjerring. meinvættr f. – vond skapning, uvette, 
troll.  

dyrgja f. – jättinna (?), troll-
kvinna(?)98 
 

 

 
En stor del av termerna avser kvinnliga väsen. Deras hotfulla karaktär fram-
hävs tydligt genom pejorativa namn. Det är också sannolikt att ett par termer 
ursprungligen kan ha syftat på olika lokalväsen.99  

1.4.3 Vad menas med begreppet gud? 
På samma sätt som jättarna benämns med olika termer, omfattas även gudarna 
av ett flertal olika beteckningar. I SAOB beskrivs gud: ”enligt ursprunglig, 
hednisk (polyteistisk) åskådning: mytiskt (nästan alltid såsom personligt upp-
fattat) väsen med större eller mindre makt vilket är föremål för åkallan och 
dyrkan.”100  

Jag använder för enkelhetens skull beteckningen gudar för en kollektiv 
grupp av personligt uppfattade makter som är föremål för åkallan och dyrkan. 
När det gäller en enskild makt används istället gud. Detta oavsett benämning 
i källmaterialet. Någon fördjupning i gudsbegreppen är inte nödvändig. De 
gudar som har störst betydelse för denna undersökning är Oden och Tor, båda 
klart karakteriserade som asagudar och båda med en utbredd och förhållande-
vis väldokumenterad kult. I avhandlingen kommer inte terminologin för gudar 
att fördjupas vidare, utan gud eller gudar används oberoende av vilken term 
som brukas i källtexterna.  

Nedan ges en kort översikt av de fornnordiska beteckningar för gudamakter 
som figurerar i texterna. Längre redogörelser för terminologin har behandlats 
utförligt i tidigare forskning och behöver inte upprepas här, då det är av mindre 
betydelse för mitt övergripande syfte.101  

1.4.3.1 Fornnordiska beteckningar för gudar 
Även om många gudar tillbeds som enskilda makter, ingår de i ett större kol-
lektiv av gudar. I källorna är det vanligt att gudarna betecknas som en samfälld 
grupp. De vanligaste substantiven för gudar som en grupp är goð (goð n.), tífar 
(Týr/týr m.) och æsir (áss m.).  
                                                      
98 Liberman 2002: 261. 
99 Det vore intressant att jämföra traditioner från olika bygder där lokalväsen kan ligga till grund 
för termen och om det rör sig om motivattraktion knutet till detta. Det ligger dock utanför av-
handlingens tema och en sådan undersökning är problematisk på grund av bristande källmaterial 
från äldre tid.   
100 SAOB ”gud 1.” 1929: G 1245. 
101 Se exempelvis Cahen 1921; Marold 1992; Simek 2010; de Vries 1957: 1ff. 
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Andra termer förekommer som, enligt Rudolf Simek, var vanliga under 
förkristen tid, men användes mer sällan i de medeltida texterna.102 De är rǫgn 
n.pl. (regin n.), bǫnd n. pl. och hǫpt n. pl. (hapt n.). Även termen dísir pl. (dís 
f.) används för ett kollektiv av kvinnliga väsen eller för att beteckna en gu-
dinna. 

Av dessa är rǫgn vanligast. Det betecknar ’de rådslående makterna’. Ter-
men finns belagd på två äldre runstenar från Västergötland: Nolebystenen (Vg 
63), som daterats till ca 600, samt Sparlösastenen (Vg 119), som är daterad till 
ca 800. Termen förekommer för övrigt i ett flertal skalde- och eddadikter.103 
Simek har framhållit att termen regin: “seems to carry connotations of the rul-
ing, orderly powers and sees them on a mythological level throughout: these 
gods can lay claim to be the origin of the knowledge of runes as well as to be 
the ancestors of royal houses”.104  

Beteckningen bǫnd med betydelsen ’de bindande makterna’ för en kollek-
tiv grupp av gudar, förekommer i flera skaldedikter, men bara en gång i edda-
diktningen (Hávamál 109). Enligt Edith Marold kombineras ofta bǫnd i skal-
dediktningen med verbet reka (vid ett tillfälle med vesa) med betydelserna 
’driva eller jaga bort’ eller ’vräka’, vilket bör syfta på att makterna står som 
garanter för att skrämma bort missionärer, dåliga kungar och tjuvar.105 Över-
lag verkar den kollektiva termen bǫnd syfta på gudarna som en sammanbin-
dande kraft, där gudarna binder människan med eder och kult, samt till landet 
och kultplatser. 

Den kollektiva beteckningen hǫpt förekommer inte i samband med kult, 
utan betecknar gudarna som en grupp mytiska väsen. Termen förekommer i 
flera skaldedikter; det äldsta belägget finns i Haustlǫng, vanligen daterad till 
800-talet.106  
     Som gruppbeteckning för gudar är æsir mest känd. Ordet förekommer 
också i singularis (áss m.) för enskilda gudar. Enligt Simek är användandet av 
áss betydligt vanligare i yngre än i äldre källor.107 I både eddadikter och skal-
dedikter är den kollektiva formen vanligast.108 Både Tor och Oden beskrivs i 
källorna som ”asagudar”. 
                                                      
102 Simek 2010: 11. 
103 Skaldedikter: Brage - Ragnarsdrápa 10; Einar - Vellekla 32; Holmgångs-Berse - Lausavísa 
1; Ulf - Húsdrápa 2; Glum - Gráfeldardrápa 3; Tjodulf - Haustlǫng 7, 10, 13; Tjodulf - Ha-
leygjatal 12, 15; Harald Hårfager - Snæfríðardrápa; Egil - Lausavísa 19. Eddadikter: Vǫluspá 
41, 44; Grímnismál 4, 6, 37, 41; Lokasenna 4, 32, 39, 41; Vafþruðnismál 13, 25, 39, 52, 55; 
Hyndluljóð 35; Baldrs draumar 14; Atlamál 22; Helgakviða Hundingsbana ǫnnur 40 och 
Hávamál 80. 
104 Simek 2010: 11. 
105 Marold 1992: 705ff. 
106 Marold 1992: 707; de Vries 1957: 2f. 
107 Som singularis i Þrymskviða 2, 15; Lokasenna 11, 19, 33; Grímnismál 6, 44; Rígsþula 1, se 
Simek 2010: 11. 
108 Som pluralis i Vǫluspá 17, 24, 32; Hákonarmál 16; Vellekla 32; Grímnismál 30, 42; Loka-
senna 3, 27; Alvíssmál 16; Þrymskviða 5, 9. 
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Termen tífar är problematisk, då den i singularis týr m. kan beteckna an-
tingen en gud eller specifikt avse guden Tyr. I skaldediktningen är det vanli-
gare att sammansättningar med týr syftar på ’en gud’ och inte till guden Tyr, 
men det finns också svårtolkade exempel där en del forskare menat att Tyr 
åsyftas, även om sannolikheten att det syftar på ’en gud’ är större (exempelvis 
i Ynglingatal 17 och Háleygjatal 12).109  

Som en benämning för gudar som grupp är goð betydligt vanligare och fö-
rekommer i många skalde- och eddadikter.110 Termen förekommer i tre skal-
dedikter: (Egils Lausavísa 39, Torarin svartes Máhlíðinga vísur 1 och Gisle 
Surssons Lausavísa 26.)  

Beteckningen vanir m.pl. (vanr m.) förekommer i äldre källor men det är 
osäkert om det syftat på en särskild gudagrupp i ett äldre skede. Bland vanerna 
är bara Frej, Freja och Njord kända vid namn (i Þrymskviða 15 benämns dock 
Heimdall som en vanagud). Vaner som en egen grupp bland gudar kan vara 
Snorres konstruktion.111 I min undersökning är det av mindre betydelse, då de 
gudar som står i centrum är Oden och Tor, båda tydligt kategoriserade som 
asagudar i källorna. Jag kommer också att behandla gudar som ett samfällt 
kollektiv, där både vaner och asar inbegrips. 

1.4.4 Begreppet fornnordisk religion 
Benämningen fornnordisk omfattar de nordiska fornspråken, urnordiska samt 
väst- och östnordiska. Huvudparten av källorna är norröna, dvs. fornvästnor-
diska, medan runstenar är talrika från östnordiskt område och används som ett 
komplement till de västnordiska källorna. Utifrån den beskrivning som ges i 
medeltida källor, både i sagalitteratur och från kyrkligt håll, rörde sig folk 
mellan de skandinaviska länderna och dess kolonier utan att drabbas av plöts-
liga ”kulturkrockar”.  

Det geografiska område som inräknas i det fornnordiska täcker största de-
len av Skandinavien samt Island och andra koloniserade områden. Det avgrän-
sar sig mot samiska folk och andra angränsande folkgrupper. Grannkulturer 
influerar naturligtvis varandra i olika hög grad beroende på avstånd och kon-
takt. Det innebär att grupper ömsesidigt tog intryck av varandra; exempelvis 
tog sådana som levde nära samiska grupper intryck från dem. Traditioner tra-
deras över ”gränser” och omstöps i ny miljö, vilket naturligtvis sker åt båda 
håll. Språkgränser är inte ogenomträngliga eftersom det alltid finns flersprå-
kiga individer som behärskar grannspråket likväl som sitt modersmål. Att den 
fornnordiska kulturen inte var helt enhetlig betyder inte att den inte delade 
gemensamma kulturella drag, samt en idé- och föreställningsvärld som gör att 

                                                      
109 För att det syftar på Tyr, se Marold (1992: 711f.) För att det syftar på ”en gud”, se Sundqvist 
2002, 2016: 72; Wessén 1964. 
110 Simek 2010: 10. 
111 Frog & Roper 2011; Schjødt 2014; Simek 2010; Tolley 2011. 
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vi på ett teoretiskt plan kan tala om en fornnordisk kultur. Troligen uppvisade 
den lokala variationer, men det är något vi bör räkna med, snarare än förvånas 
över.112    
     I undersökningen står förhållandet mellan människan och ”den andra värl-
den”, befolkad av både gudar och jättar, i centrum. Jättarna var, enligt min 
mening, inte föremål för kult.113 Kommunikation och kommunion med mak-
terna sker mellan människor och gudar. Dessa handlingar äger rum genom rit 
och kult eller visualiseras av narrativa myter. Jens Peter Schjødt har gett en 
god förklaring: 

But to argue that the Scandinavian people, who, as far as we know, had more 
or less the same gods, more or less the same language and more or less the same 
culture, and where considerable inter-communication stretched far back into 
prehistory, had completely different religious understandings from one region 
to another, seems unworthy of credence, although variants naturally exist, both 
with regard to rituals and myths. In all circumstances, the burden of proof seems 
to be with those who want to make such a claim.114 
 

De nordiska länderna har en likartad samhällsutveckling och liknande tradi-
tioner.115 Källorna behandlar gemensamma föreställningar och normer, vilka 
bör ses som variationer på liknande teman.  

Förbindelser till en äldre nordisk-germansk tradition med gemensamt kul-
turellt stoff är urskiljbara i fråga om exempelvis rättsväsendet eller gemen-
samma gudar och hjältar. Uppdelningen är inte orubblig och vi kan inte alltid 
veta hur förändringarnas faser sett ut, exempelvis hur mycket en romersk källa 
som Tacitus kan belysa förhållanden i Norden under vikingatid. Tacitus om-
nämner att germanerna dyrkade gudinnan Nerthus, ett namn som språkligt är 
identiskt med den nordiska guden Njord. Likheter utöver namnet är svårt att 
fastställa (men inte hopplöst).116 Varianter av gudanamn som Oden, Tyr och 
Tor kan spåras i andra germanska källor, medan myter och kult kring dem kan 
vara svårare att klarlägga.  

Naturligtvis går det inte att vara säker på att myter som bevarats på Island 
varit välkända över ett större område, men väl att de harmonierar med en 
världsbild som varit begriplig över den fornnordiska kulturvärlden. Mot en 

                                                      
112 Se Brink 2007; Nordberg 2012; Schjødt 2009. 
113 En del har föreslagit att jättar var föremål för kult. Dels äldre forskare som Grimm, dels 
yngre forskare som Motz (i flera arbeten) och genom apotropeisk ritual av Steinsland 1986: 
212ff.  
114 Schjødt 2008: 95. 
115 Island är ett särfall i fråga om samhällsutveckling, framförallt då landet saknar kungamakt. 
Landets inbyggare är till stora delar ursprungligen från Skandinavien och förde med sig lokala 
traditioner när det nya landet bebyggdes. Den tidsperiod jag intresserar mig för är den strax 
efter koloniseringen av Island, en tid då inflytandet från skandinaviska traditioner måste betrak-
tas som stark.  
116 Dumézil 1973: 213ff. 
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sådan bakgrund kan figurer på bildstenar, eller figuriner och diverse bildmotiv 
funna i utgrävningar, tolkas. Ett tydligt exempel är myten om Tors fiskafänge, 
som finns avbildad på ett flertal stenar, vilken går tillbaka på en liknande, men 
i detalj sannolikt delvis differentierad, myttradition.117 

1.4.5 Mytbegreppet 
Att definiera vad som avses med en myt har länge varit en omtvistad forsk-
ningsfråga. Myten har tolkats som ett uttryck för naturmakter eller som ett 
särskilt stadium en kultur passerar i en tänkt ”utvecklingsfas” (tankar som do-
minerade inom evolutionismen).118 I vardagligt tal avses med en myt vanligen 
något uppdiktat, där det är underförstått att det som berättas är falskt. Denna 
uppfattning om myten som osanning är inte lämplig här; sant eller falskt är 
inte av primär betydelse.  

Myternas innehåll och form varierar, det kan röra sig om allt från kosmogo-
niska myter som redogör för världens skapelse, teogoniska eller antropogo-
niska myter som berättar om guda- respektive människosläktets uppkomst, till 
myter som förklarar sociala förhållanden eller världens beskaffenhet osv. Det 
viktiga är vad myten förmedlar och hur det påverkar samhället. I en sådan 
betydelse innefattar myten ett visst troskriterium och sanningsanspråk. Det 
kan också vara på sin plats att ifrågasätta vad vi idag uppfattar som ”sant” i 
förhållande till vad som för över tusen år sedan uppfattades som ”sant”. En 
modell av en förkristen världsbild inbegriper varierande förklaringar och olika 
mytiska uppfattningar. Även om de är motsägelsefulla uttrycker de varianter 
av ett liknande mytmönster, vilka ingår i ett semantiskt system av beståndsde-
lar som tillsammans utkristalliserar en förkristen världsbild.119 Det finns 
många alternativa förklaringar till mytbegreppet, från snäva till vida definit-
ioner. Håkan Rydving har diskuterat denna svårighet och anser att det, i likhet 
med andra forskningstermer, endast går att ge stipulativa definitioner. En myt-
definition kan med andra ord förklaras som ett val av forskningsstrategi.120 
Nedan kommer jag att förklara min tolkning av mytbegreppet.  

En majoritet av de källtexter som granskas i föreliggande avhandling, dvs. 
edda- och skaldediktning, är alla nedtecknade under kristen tid, men förmedlar 
inte ett kristet budskap. I stor utsträckning har de traderats muntligt innan de 
skrevs ned. Kristen reception och betydelse för senare tid är spännande, men 
lämnas utanför undersökningen.121  

                                                      
117 Cöllen 2015; Meulengracht Sørensen 1986. 
118 För en kritisk granskning av evolutionismen, se Widengren 1963. 
119 Schjødt 2012: 270ff. 
120 Rydving 1997: 11ff. 
121 För en studie som tar hänsyn till reception och hur de gamla myterna tillskrivs nytt värde i 
ett kristet samhälle, se Clunies Ross 1998.  
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Det har lagts fram skäl för att termen myt inte kan användas i förhållande 
till medeltidens norröna texter, eftersom begreppet under förkristen tid inte 
existerade som en fornnordisk, inhemsk term.122 En sådan ståndpunkt kan 
tyckas extrem; det skulle innebära att många ting vi tänker på eller arbetar 
med inte ”existerar” i egentlig mening, utan är tankekonstruktioner. Exempel-
vis kan man argumentera för att litteratur inte ”existerar”, enbart böcker. I av-
handlingen är myten en analytisk term vars innebörd tecknas nedan. Jeppe 
Sinding Jensen har framhållit: 

The best we can do is to reflect on what it is we do with our categories and what 
we do when we use a concept such as »myth« […] It should be noted that there 
have been many discussions recently about and for the »dissolution« of various 
concepts in the study of religion (and of other subjects) and we should openly 
recognize that the problems concerning the »term« are the same problems, no 
more no less, that pertain to other definitions in all other human and social sci-
ences.123 

 
En mer djupgående och analytisk utredning av mytbegreppets historia och en 
översikt av olika mytteorier lämnas utanför. Det är fullt möjligt att arbeta med 
mytbegreppet för en viss genre av berättande. Anledningen är uppenbar: den 
ger oss en möjlighet att skilja på innehåll i olika typer av berättelser – olika 
typer av berättelsegenrer – och blir angelägen eftersom religiösa perspektiv på 
myterna för in mina tolkningsramar i en religionshistorisk kontext. Många 
myter redogör för gudar och andra makter, men en syftning till det översinn-
liga omfattar även olika ”extraordinära” eller ”övermänskliga” väsen. Mytde-
finitionen är vidare än att bara omfatta religiösa myter och kan innefatta ide-
ologiska och kulturella utformningar. En anspelning på mytens tidsbundenhet, 
dvs. till en urtid eller en begynnelse, kan väljas bort av en forskare som anser 
att mytbegreppet är mer flexibelt. För mitt syfte, där källorna behandlar hän-
delser i en arla urtid, kan mytisk tid definieras som en tid utanför vår egen. 
Myten laddas med mening och ges ständigt ny aktualitet. Den avgränsning av 
mytbegreppet som används harmonierar med Lauri Honkos religionsfenome-
nologiska definition: 

Myth, a story of the gods, a religious account of the beginning of the world, the 
creation, fundamental events, the exemplary deeds of the gods as a result of 
which the world, nature and culture were created together with all the parts 
thereof and given their order, which still obtains. A myth expresses and confirms 
society’s religious values and norms; it provides patterns of behaviour to be 
imitated. [min kursivering]124   

 

                                                      
122 Lassen 2011: 88. 
123 Sinding Jensen 2009: 12. 
124 Honko 1972: 15. 
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Honko delar upp sin definition av myten i fyra kriterier: form, innehåll, funkt-
ion och kontext. Med form, såsom drama, bild etc., avses en narrativ berät-
telse, vanligen om sakralt ursprung och mytiska prototypiska händelser eller 
handlingar. Innehållet är, trots olikheten i olika berättelser, vanligen knuten 
till en ursprungsberättelse, vilken en social grupp räknar som källa för sin 
identitet. Det tredje kriteriet är funktion och innefattar olika modeller som be-
skriver världen och olika aspekter av livet. Kontext uttrycks vanligen genom 
ritual och myten tillhandahåller därmed en sakral form för dessa handlingar.125 
Honkos modell är viktig i undersökningen, i synnerhet kan den appliceras på 
och förklara mitt material av följande anledningar: 
 

� Den redogör för mytens kontext i hallmiljön 
� Den hjälper till att förklara mytens funktion som normativa regler i 

en sådan miljö.  
 

Myter ger externa förklaringar till samhället och till omvärlden. De förklarar 
omgivningen, naturfenomen, ritualer eller vardagshandlingar. Myter anger 
också orsak(er) till eller legitimerar samhällets beskaffenhet, maktstrukturer 
och normer. Interna mytförklaringar vänder sig till andra myter eller till andra 
former av berättande.126 Myterna är inte statiska, de förändras och nyskapas 
över tid och rum. Mytstoff traderas muntligt av traditionsbärare och efter en 
viss ”prövotid” upptas nyskapat mytstoff av samhället, där det kan accepteras 
eller avvisas.127  

Myter är också ideologiska som inte uteslutande beskriver idealiserade för-
hållanden, av ”hur saker och ting borde vara”. De är även, vilket är ännu vik-
tigare, ett slags ridå som strategiskt maskerar, mystifierar eller förvränger vik-
tiga aspekter av verkliga sociala händelseförlopp. På samma sätt som andra 
ideologier tjänar myter syftet att skapa förklaringar hos många av samhällets 
individer, de övertalar dem om och rättfärdiggör deras lott i livet, oavsett vad 
den är, och legitimerar den rådande sociala ordningen överlag.128 Genom olika 
ideologier, däribland myter, kan en hallägare legitimera sin position i sam-
hället och rättfärdiga sina handlingar.  
     De texter som granskas i följande kapitel och som utgör underlag för min 
undersökning består främst av gudadikter, där diktarna ger oss inblickar i olika 
uppfattningar om ”den andra världen”. I den världen interagerar gudar och 
jättar med varandra i en hallmiljö. Det står klart att diktarna skildrar myter 
                                                      
125 Honko 1972: 16ff. 
126 Ett exempel är myten om den fjättrade Loke. Jens Peter Schjødt (2008: 68) har förklarat 
myten om hur Loke skälver när etter dryper på hans nakna kropp. Den externa förklaringen är 
att skalven ger upphov till jordbävning, medan den interna förklaringen kopplas till en rad andra 
myter som hör samman med Loke som gudarnas antagonist och upptakten till ragnarök, vilket 
i detta mönster är en konsekvens av att han sliter sig fri. 
127 Mundal 1994: 66. 
128 Lincoln 1986: 164. 
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som utspelar sig i en mytisk tid och uttrycker mytiska teman, liksom andra 
traditionsbärare rimligtvis också förmedlat mytiska traditioner. Tanken om att 
dikterna dramatiserats är både tilltalande och fullt tänkbar. Vi bör räkna med 
att det fanns åtskilliga tillvägagångssätt att uttrycka myten på (utöver poetiska 
former och uttryck): rituellt drama, kamplekar, masker, gåtor, bild, sång och 
dans.129  

Jag utgår från att mytiska föreställningar om interaktion mellan gudar och 
jättar i hallen uppvisar många likheter med det samspel som ägde rum mellan 
krigararistokraterna under deras tillvaro i hallbyggnader under vendel- och vi-
kingatid, samt de konflikter som kunde uppstå mellan dem. Ingen ansats görs 
att förklara vad som kom först i fråga om myten eller samhällsstrukturer. Det 
är som att försöka besvara den berömda frågan om vad som kom först av hö-
nan eller ägget. Att det finns många likheter mellan det handlingsmönster som 
beskrivs i mytiska traditioner om gudars och jättars interaktion i hallar med de 
isländska sagornas redogörelser för normer och regler i en hallmiljö har inte 
uppmärksammats tillräckligt tidigare.  

Många tolkningar av fornnordiska myter har utgått från en strukturalistisk 
riktning som inspirerats av Claude Lévi-Strauss arbeten. En forskare som an-
vänder sig av en sådan tolkningsmodell är Jens Peter Schjødt. Enligt honom 
strävar myter efter att överbrygga binära oppositioner: natur-kultur, kaos-ord-
ning etc. Andra forskare som ingår i samma forskningstradition är Kirsten 
Hastrup och Nanna Løkka.130 Många av de forskare jag använder mig av i 
avhandlingen ingår mer eller mindre i en strukturalistisk forskningstradition. 
Även om jag låtit mig inspireras av denna inriktning, är mitt syfte inte att för-
klara myterna på en abstrakt nivå, istället vill jag kontextualisera myterna ut-
ifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Jag har låtit mig inspireras av Lauri Hon-
kos mytdefinition, som presenterades ovan. Syftet är att jag ska försöka be-
svara vad vi kan lära oss om den historiska hallmiljön genom att studera my-
terna.   

I avhandlingen har jag valt att granska myterna med utgångspunkt i den 
kulturhistoriska hallmiljön. Med hjälp av arkeologiskt material och skildringar 
i isländska sagor har ett teoretiskt verktyg formats: en hallmodell. Modellen 
har hjälpt mig att ringa in och ta fasta på olika aspekter och teman som jag 
anser är betydelsefulla för hallinstitutionen: 

 
� Hallfriden (griðr) 
� Värden som generös 
� Gästen som fientlig 
� Hallen som forum för dryckesritualer och kunskapsförmedling 
� Rituellt krossande av hallar 

                                                      
129 Se Gunnell 1995 och där anförd litteratur. 
130 Se exempelvis en diskussion om strukturalism hos Clunies Ross 1994: 79ff. Se även forskare 
som: Dumézil 1973; Hastrup 1981; Løkka 2011; Meletinskij 1973a, 1973b; Schjødt 1990. 
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Med utgångspunkt i hallmodellen granskas myttraditioner som beskriver in-
teraktion mellan gudar och jättar i en hallmiljö. Studiens huvudsakliga un-
derlag är mytiska traditioner som utspelar sig i en sådan miljö. Jag utgår från 
följande villkor: 

 
1) Kulturhistorisk kunskap om hallar kan bidra till att tolka myterna. För 

att göra detta har jag skapat en hallmodell. 
2) Genom hallmodellen kan myterna framträda i nytt ljus. 
3) Myterna som utspelar sig i en hallmiljö kan bidra till den kulturhisto-

riska kunskapen. Olika teman som formats i hallmodellen lyfts fram i 
tolkningen av myter och bidrar därmed till ny kulturhistorisk kunskap. 
 

Med hjälp av de teman jag valt att fokusera på i de mytiska berättelserna menar 
jag att det är möjligt att nå ny kunskap om den historiska hallmiljön. Hall-
modellen bygger på ett kulturhistoriskt underlag och används för att kontex-
tualisera myter i syftet att få fram information som kan bidra med ny kunskap 
om den historiska hallinstitutionen. 

 

1.4.6 Begreppet hall 
I hjärtat av undersökningen står hallen, en central mötesplats och institution, 
vilken uttryckte makt och var ett säte för kult och gästabud. Hallen kommer 
att undersökas grundligare i tredje kapitlet. Nedan redogörs kortfattat för de 
termer som påträffas i källorna och för vad jag framöver kommer att samman-
föra under beteckningen hall. Det är inte märkligt att skaldernas mytiska skild-
ringar framställer idealtypiska, ståtliga hallar, eller att diktspråket uppvisar 
många synonyma ord och uttryck för att beskriva hallens olika gestaltningar. 

1.4.6.1 Hǫll f. 
Hallen var särskilt förknippad med en större byggnad, i regel en hövdings eller 
kungs hus, men kunde också användas för att beteckna en gård i allmänhet. 
Hallar kan karakteriseras som aristokratiska mötesplatser, en plats för gillen, 
kult och gästabud samt en plats där politisk makt utövades. I det senare fallet 
är högsätet ofta den mest laddade och dominerande platsen i hallen.131  

Ordet hall, fvn. hǫll f., har motsvarigheter i flera germanska språk, exem-
pelvis feng. heall, fhty., fsax. halla, vilka antas gå tillbaka på ett urgerm. 
*hallo- och är besläktat med lat. cella.132 Eftersom hǫll förekommer i ett par 
dikter som anses gamla (Odens Valhǫll i Grímnismál 8, 23 och Eiríksmál 1, 
eller Hárs hǫll i Vǫluspá 21 samt Háva hǫll i Hávamál 111) har det antagits 
                                                      
131 Brink 1999: 25; Ljungkvist & Frölund 2015; Sundqvist 2002: 89f.; 2016: 219ff. 
132 Brink 1999: 23. 
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vara ett västgermanskt lånord från kontinentalgermanskan eller fornengels-
kan, troligen tidigast upptaget i skaldespråket för att sedan sprida sig till ett 
mer profant bruk. Ett äldre ord för en kungshall och gästabudshall antas vara 
salr (se nedan). Anledningen är att ord bildade av hall med en sådan betydelse 
saknas i ortnamn och i traditionella dialekter. Det är därför möjligt att hǫll 
delvis kom att ersätta ett äldre salr, för att beteckna just sådana byggnader 
som jag sammanför under beteckningen hall.133 

Intressant i sammanhanget är att hǫll i skaldespråket kunde användas om 
både gudars hem och jättars hem. I kenningar kunde ordet också beteckna na-
turfenomen som en grotta, havet eller en eld. I ett fall används det om påvens 
bostad.134 Att hǫll används om jättars boplatser framgår bland annat av edda-
dikterna: Vafþrúðnismál 5 (om Vaftrudners hall), Hymiskviða 7 (om Hymers 
hall) och Lokasenna 3 (om Ägers hall).135  

1.4.6.2 Salr m. 
En äldre tolkning av fvn. salr, särskilt när det ingår i ortnamn, var att det borde 
avse ett ’fäbodställe’ eller ’ängslada’. Denna härledning kritiserades av Stefan 
Brink. Han menade att ordet i germanska fornspråk snarare hörde samman 
med hallbyggnader och som stöd för detta pekade han på flera källor, inte 
minst i Beowulf, där feng. sele står för ett ’enformigt långhus’, alltså med 
samma utformning som en hallbyggnad.136   

I Beowulf är det otvivelaktigt att ordet användes om kungens hallbyggnad. 
Liknande stöd finns även i andra källor, inte minst i de norröna. I exempelvis 
Vafþrúðnismál används salr och hǫll som synonymer för en jättes hall. I en 
annan dikt, Rígsþula, som brukar räknas in i Den poetiska Eddan, finner vi en 
stegring från trälens hús och garðr, genom bondens hǫll, till stormannens salr. 
Ordet salr karakteriserar ett representationshus för stormän, en kung eller en 
hövding, och var samtidigt en gilleshall och ett kulthus. Termen salr var alltså 
knuten till ett högre socialt skikt och var en mycket konkret sinnebild för hög 
social prestige. Ett exempel på vilken status som knöts till ordet i Norden är 
att Jerusalem tidigt omformades till Jorsalum.137  

Termen salr används synonymt med hǫll och kan vara ett äldre ord för 
hallbyggnaden. I ett par av de äldsta skaldedikterna finner vi uttrycket ”Odens 
sal” i olika former.138 I Ragnarsdrápa benämns gudarnas boningar, med un-
dantag från Odens hall, för salr. Termen dyker också upp i runinskrifter, ex-
empelvis i sammansättning med gäst som salagastiR på en runsten från Berga 
i Södermanland (Sö 24) eller med gravhög som salhaugr på en runsten från 

                                                      
133 Brink 1999: 26f. 
134 Brink 1999: 25. 
135 Se fler referenser i Fritzner (II) 1954:182. 
136 Brink 1999: 27ff.  
137 Brink 1999: 30. 
138 Nordberg 2003: 57. 
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Snoldelev i Danmark (DR 248). Termen ingår sannolikt i ett flertal nordiska 
ortnamn (Uppsala, Sala, Onsala etc), inte sällan som huvudled i sammansatta 
teofora ortnamn som syftar på Oden, den gud som framför andra associeras 
med en stor hall och som i källorna förknippas med härskare, kungar och höv-
dingar.139  

1.4.6.3 Övriga benämningar för hallar  
I källorna dyker fler termer upp som avser en hall, exempelvis hirðstofa, en 
plats för hirden, eller veizlustofa, en plats för gästabud och gillen. Benäm-
ningen stofa f. avser en stuga, ett hus, en del av en gård eller ett rum i en 
byggnad. I Fagrskinna (kap. 79) sägs att det var forn sed i Danmark, Norge 
och Sverige att veizlustofur (gilleshallar) byggdes på konungsbú (kungsgår-
dar).140 Användandet av stofa saknas helt inom eddadiktningen och i äldre ort-
namn, vilket tyder på att termen inte är särskilt gammal.141 Den omdiskuterade 
termen hof kan ha införts från kontinenten till Norden och avsett en aristokra-
tisk praktbyggnad, åtminstone är det vad Olaf Olsen kommit fram till i en 
grundlig undersökning. Han menade att denna byggnad dels kunde tjäna som 
kultbyggnad, dels omfatta andra funktioner. Olsen tänkte sig att hof var en del 
av gårdens huvudbyggnad.142 Per Vikstrand menar istället att ordet syftat på 
speciella samlingsplatser, möjligen med religiösa funktioner, där det kan ha 
funnits en byggnad. Enligt Vikstrand är ett hov inte en del av gårdens huvud-
byggnad, utan en särskild byggnad för kult, gillen och sociala sammankoms-
ter.143 Det var alltså en multifunktionell byggnad, men kunde också vara en 
fristående kultbyggnad. 

I diktningen förekommer många olika poetiska sammansättningar som un-
derstryker hallens funktion som plats för gästabud och festligheter, t.ex. 
mjǫðrann ’mjödhall’, ’mjödhus’ eller bjórsal ’ölhall’.144 Hallen var en plats 
för dryckeslag och en plats för gillen. I diktningen dyker även det ålderdom-
liga sumbl upp och avser just denna funktion. I sagatexter från 1200-talet finns 
också ordet gestaskáli belagt, ett ord som understryker att det rör sig om en 
plats där man brukar ta emot gäster till gästabud. Termer som skáli och 
langhús kunde användas om en lokal hos en hövding eller bonde, vilken i och 
för sig kunde vara praktfull, men motsvarar knappast den kungliga festloka-
lens storslagna dimensioner.145 

                                                      
139 Se Brink 1999: 29; Vikstrand 2013 och där angiven litteratur.  
140 Se Sundqvist 2002: 90 och 2016: 219f. 
141 Brink 1999: 26; Fritzner (III) 1954: 556. 
142 Olsen 1966. 
143 Vikstrand 1992. 
144 Många olika benämningar och kenningar för hall finns i Lexicon Poeticum under exempelvis 
uppslagsorden salr och hǫll.  
145 Lönnroth 1997: 33f. 
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1.5 Källor och källkritik 
Avhandlingens huvudsakliga källmaterial utgörs av edda- och skaldedikter, 
texter som omfattar de vikingatida myttraditionerna. Dessa dikter framställs 
gång på gång som en gåva från Oden.146 Många dikter är ordnade efter Snorres 
ansats att systematisera enligt den kronologiska ordning som han själv skapat. 
Snorre måste prövas och granskas mot de dikter han använt. Eddadiktningen 
– främst den genre som benämns gudadikter – är trots ett sent nedtecknande 
laddade med relevant religionshistoriskt stoff, vilket naturligtvis också gäller 
för skaldediktningen. Vid en datering av eddadikter är det knappast någon idag 
som skulle argumentera för att de är äldre än en förmodad bakre gräns vid 
800-talet. Ofta ställs tre tidsperioder upp för dikternas upphov: en ”äldre 
grupp” (ca 850–1030), en ”mellangrupp” (ca 1030–1150) och en ”yngre 
grupp” (ca 1150–1300).147 De skaldedikter som berörs i avhandlingen är i re-
gel äldre än eddadikterna och ligger därför närmast den ”äldre gruppen”. 
     Källorna uppdelas normalt i ett flertal skilda genretyper. Nedan kommer 
jag att skilja på två större grupper av gudadikter: visdoms- och kunskapsdikter 
respektive episka dikter. Den första gruppen räknar upp kosmologisk eller 
kosmogonisk kunskap, medan den andra gruppen i större utsträckning är be-
rättande, där gudarnas handlingar står i fokus. Båda dessa grupper är byggste-
nar i en övergripande epik som jag förutsätter är en del av en förkristen världs-
bild. Det kan exempelvis vara stor skillnad på en ristad trollformel och en be-
skrivning av magisk praxis i sagalitteraturen.  

Vi bör inte förvänta oss att hjälten i unga äventyrssagor från kristen tid 
stöter på samma typ av jättar som gudarna drabbar samman med i gudadikter. 
Liknande motiv kan uppträda i skilda genrer, men olikheter tyder på att före-
ställningar om dessa väsen förändrats, eller att de fungerat parallellt. I mytiska 
traditioner, som kan utläsas i främst eddadikterna, finns jättar vars uråldrighet 
och potens i det närmaste gör dem jämnstarka med gudarna. De beskrivs som 
visa och kunniga om förborgade ting. På liknande sätt förhåller det sig med 
jättar i olika genrer. När de omnämns i visdoms- eller upphovsmyter är det en 
särskild typ av jättar som berörs, vilka bör åtskiljas från sådana som förekom-
mer i folksagor. Den senare genren är i regel fiktiv och traderad som under-
hållande berättelser, där åhörarna inte nödvändigtvis tror på det som redogörs. 
Den första genren är däremot allvarlig och hör samman med existentiella frå-
gor om världens beskaffenhet eller ursprung, vilket förutsätter en högre grad 
av tro. Naturligtvis kan även delar uppfattas som fiktiva och innehålla under-
hållande element, men kärnan bör i alla avseenden räknas som allvarlig.  

                                                      
146 För dateringsproblematik och diskussion om både skalde- och eddadikternas uppbyggnad, 
hänvisas till Mundal (2004). För en god forskningshistorisk genomgång av eddadikterna, se 
Fidjestøl 1999. 
147 Harris 2005: 93. 



43 

1.5.1 Den poetiska Eddan 
Den viktigaste källtypen för denna undersökning är de så kallade eddadikt-
erna, vilka brukar samlas under benämningen Den poetiska Eddan.148 Jag ut-
går från den traditionella uppdelningen av eddadikter i två genrer: guda- re-
spektive hjältedikter. Indelningen är förenklad och skiljer mellan en diktgrupp 
där gudar står i centrum, samt en som redogör för sagohjältar och deras även-
tyr. Den första gruppen bildar ett huvudsakligt underlag för min undersökning, 
medan den andra kompletterar när de uppvisar intressanta motiv.  
     Gränsen mellan guda- och hjältedikter är inte skarp; exempelvis faller in-
nehållet i dikter som Grottasǫngr, Gróagaldr eller Fiǫlsvinnsmál mellan 
dessa teoretiska kategorier. Mitt syfte är att tränga längre bak i tid än texternas 
nedskrivande. En vanlig tendens är att utgå från att de skriftliga texterna är 
vittnesbörd om samhällsnormer och mentalitet för den tid då de nedtecknades, 
alltså denna periods uppfattningar om forntiden, istället för källor till förkris-
ten tid. Där är jag enig, men anser att delar av materialet ändå kan tas som 
vittnesbörd om äldre föreställningar och förhållanden under vikingatid. Det är 
genom att kombinera olika källor som ett mönster framstår, vilket i sin tur går 
tillbaka på en episk myttradition som kan bedömas mot antropologisk forsk-
ning, folkloristik och jämförande religionshistoria.  
     Inom diktningens skilda former beskrivs olika aspekter av jättar. Det räcker 
inte att enbart dela upp eddadiktningen i guda- respektive hjältedikter. Det 
finns fler skiljelinjer som bör beaktas och som rör jättarnas funktioner inom 
den fornnordiska religionen. Vi bör exempelvis förvänta oss att jättar i vis-

                                                      
148 Kronjuvelen bland norröna handskrifter innehåller också merparten av dikterna med mytiskt 
tema. Den kallas för Codex regius eller med fullständig registerförteckning, GkS 2365, 4° 
(Gammel kongelig Samling, nr 2365, i 4°). Handskriften har inte fått sitt namn bara för att det 
är den mest förnäma, utan för att den ingick i den samling handskrifter som förvarades i den 
kungliga samlingen i Köpenhamns kungliga bibliotek. Den donerades 1662 till Danmarks, Nor-
ges och Islands konung Frederik III av biskop Brynjolf, i hopp om att den skulle tryckas, vilket 
skedde först 1787. P.J. Resenius hade så tidigt som 1665 gett ut Vǫluspá och Hávamál i en 
utgåva med latinsk översättning och kommentarer, Fidjestøl (1999: 13). Det framgår redan i 
denna kompilation att kvädena ansågs gamla. Att det rör sig om en enda nedtecknare, trots 
mindre stilistiska fluktuationer, är många överens om. Den tidsfäst ofta till senare hälften av 
1200-talet, ofta preciseras nedteckningstiden efter Ludvig Wimmer och Finnur Jónsson till ca 
1270–1275. Den andra handskriften som innehåller flera av dikterna är AM 748, 4°, dvs. den 
arnamagnæanske Samling nr 748, i 4°. Textsamlingen består av 45 folioblad, men innehåller 
också en lucka i sektionen med hjältedikter, där åtta folioblad saknas. För att göra situationen 
mer komplicerad brukar traditionellt andra dikter – vilka inte ingår i dessa manuskript – av 
stilistiska och innehållsmässiga skäl räknas till eddadiktningen. Karl Müllenhoff menade att det 
fanns två förlagor för gudadikterna, två ”Liederbücher” – en med dikter om Tor, den andra med 
dikter om Oden. Liknande uppfattningar om samlingar där också hjältedikter ingår har föresla-
gits av Barend Sijmons, R.M. Meyer, Andreas Heusler och Finnur Jónsson, för att bara nämna 
en handfull. Elias Wessén (1946: 11) menade att dikterna troligen anträffats på skilda blad och 
samlats av ”litterärt bildade män, män av Snorres typ”.  
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domsdiktning (gnomisk diktning) avviker från jättar i underhållande och även-
tyrsbetonade dikter. Den episka diktningen bör betraktas som allvarstyngd, 
särskilt där eskatologiska och kosmologiska motiv står i centrum.  

Varken edda- eller skaldedikt kan dras över en kam, bägge genrer innehål-
ler skilda ting i fråga om poetisk stil och framställningsform. Vanligen upp-
delas dessa former efter anlitat versmått. Eddapoesins karakteristiska versmått 
är fornyrðislag och ljóðaháttr.149 För skaldediktning används i regel det in-
vecklade versmåttet dróttkvætt, eller andra former som kviðuháttr. Gränserna 
är dock flytande; variation av versmått förekommer inom båda genrer. Den 
terra firma som tidigare ansågs säker, där versmått avgjorde form, är inte 
längre hållbar – avvikande åsikter råder idag om detaljfrågor.150 De som kom-
ponerar eddadiktning är ju också skalder, men val av diktarstoff består till 
större delen av mytiska teman eller germanska hjältesagor. Ordet ”skald” an-
vändes inte om dem som komponerade eddadiktning. För dem saknas en känd 
beteckning.151 
     Dikters form och innehåll bör ha genomgått förändringar innan de skrevs 
ned. Även om formen varierat, kan dikternas innehåll och teman föras tillbaka 
till äldre myter eller folksagor. En skald kunde omskapa delar av dikten genom 
att fritt kombinera mytiska motiv eller genom att nytolka äldre dikter. Den 
metriska bundenheten har delvis fungerat som en konserverande faktor, med 
fasta uttryck och motiv. Även den skriftliga kulturens framväxt på 1100-talet 
utgjorde en bevarande funktion. Vid en jämförelse mellan olika handskrifter, 
där samma dikt, eller partier ur samma dikt, återfinns, blir det tydligt att vari-
anter funnits. Exempelvis föreligger Vǫluspá i två huvudsakliga handskrifter 
(samt delvis i handskrifter av Snorres Edda), där variationer förekommer, men 
samma grundtema följs.152  

Dikterna är, som Meulengracht Sørensen framhållit: ”manifestationer af en 
førkristen myte- och sagnverden.”153 Att en del berättelsemotiv var populära 
vittnar andra germanska dikter om. Bland annat gäller det de utbredda och 
spridda dikterna och bildmotiven som kretsar kring Sigurd/Siegfried, draken 
Fafners baneman.154 Ett annat exempel är smeden Völund som förekommer i 
                                                      
149 Andra varianter av versmått är málaháttr, bálkarlag eller starkaðarlag. Fidjestøl 1999; Hel-
gason 1953: 10; Mundal 2004: 218f. 
150 Frank 2005: 158. Se hela artikeln för en bra genomgång av forskning kring skaldediktning 
och dess problematik (s. 157ff.) Jämför Clunies Ross 2011; Gade 2009: 61ff.; Mundal 2004: 
215ff. och hos dem anförd litteratur. 
151 Ett undantag är ett fragment som diskuteras av Joseph Harris (1983: 229ff.) Jag kommer i 
vilket fall att använda begreppet skald som synonym till diktare eller poet, eftersom den kan 
anses vara väl inarbetad. Den specifika betydelsen av benämningen skaldedikter reserveras 
dock för en särskild form av diktning. 
152 Mundal 2008; Quinn 1990. Delar av dikten citeras också i handskrifter av Snorres Edda. 
153 Meulengracht Sørensen 2006: 67. En grundläggande översikt av dateringsproblematiken när 
det gäller eddadikterna finns hos Fidjestøl 1999. 
154 Den medelhögtyska dikten Nibelungenlied bygger på samma stoff som flera av hjältedik-
terna i Den poetiska Eddan. Även det fornengelska kvädet Beowulf refererar till gestalter ur den 
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flera källor, dels inom hjältediktningen, men även i Beowulf, samt i skulpterad 
form på Franks Casket från 600-talet. På den senare dyker Völund upp i ett 
bildfält där den vänstra delen avbildar honom och scener från berättelser om 
honom, medan högra upptas av de tre vise männen och Jesusbarnet. En kristen 
kontext utesluter inte att förkristna motiv används för att förklara kristna le-
gender. 
    Mycket av dikternas innehåll är rotat i förkristen tradition. Med all sanno-
likhet har de fortlevt muntligt fram till dess att de fixerades genom att ned-
tecknas. En dikt som förmodas vara yngre, som Grípisspá, kan likväl bygga 
på och förmedla gamla mytiska motiv, även om ramverket och den bevarade 
kompositionen inte är lika gammal. Jónas Kristjánsson har, i fråga om edda-
dikternas ålder, betonat att eftersom Snorre citerar många dikter och låter gu-
darna kväda dem, bör de knappast betraktas som unga. Han anser med rätta 
att bevisbördan ligger på den som vill hävda att gudadikterna (de mytologiska 
dikterna enligt hans indelning) är av yngre datum. Om de betraktas som unga 
är en logisk följd att de bör ses som artificiella representationer, eller ett åter-
skapande av hednisk tid förmedlat av kristna, vilket inte är särskilt sanno-
likt.155  

Dikterna ger inte direkt uttryck för kristet inflytande; i de fall ett kristet 
stoff anas, tycks det röra sig om oklara associationer, osäkra belägg eller se-
nare inskott. Dikternas förmedling av mytiskt innehåll, med kryptiska hänsyft-
ningar, var rimligen begripligt för åhörarna. I en del dikter, särskilt kunskaps- 
och visdomsdiktningen, intensifieras ambitionerna av att vara hemlighetsfulla. 
Det, om något, kan förklaras av att diktaren dels vill skryta med sin kombinat-
ionsförmåga av mytologisk lärdom, dels att de är riktade till sådana som kunde 
uttolka passagerna. Mytspecialister måste antingen ha godtagit eller gjort in-
vändningar om det mytiska innehållet inte korresponderat med ett traditionellt 
mytmönster. 

1.5.2 Skaldediktning 
Skaldedikterna är i regel historiskt förankrade. I dessa kväden aktualiseras 
händelser i samtiden. Ofta är de rena hyllningskväden till specifika härskare, 
även om de också anknyter till myter. Sådan hyllningsdiktning inbjuder till 
kreativitet hos poeten. Han eller hon arbetar med gamla former och teman, 
men komponerar dem så att de fungerar i ett nytt sammanhang. Det finns ett 

                                                      
berömda sagosviten, liksom det fornhögtyska Hildebrandslied. Utöver detta återfinns bildmotiv 
från cykeln även på Ramsundsberget utanför Eskilstuna i den berömda Sigurdristningen (Sö 
101) och på Gökstenen (Sö 327) i närområdet, på Ockelbostenen (Gs 19) samt på de i trä svar-
vade bilderna av Sigurd Fafnesbane som dessutom en gång prydde portalen på Hylestad stav-
kyrka i Norge (Valle i Setesdalen, ca 1200). Sigurd, eller motiv från berättelsen har också iden-
tifierats på U 1163, U 1175, Gs 2, Gs 9 och Gs 19. Se även Ney 2017. 
155 Kristjánsson 2007: 209. 
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par skaldedikter med rent mytiskt tema, exempelvis Þórsdrápa och Haust-
lǫng, vilka återfinns i en grupp som vi på grund av dess mytiska stoff skulle 
kunna benämna skaldiska gudadikter.  

Skaldediktningens upphovsmän är många gånger kända vid namn, medan 
eddadikternas upphovsmän är anonyma, vilket innebär att eddadikterna inte 
kan tidfästas med större säkerhet.156 När diktarna är kända, finns möjlighet att 
förankra äldre dikter i förkristen miljö. När mytiska teman överlappar med 
eddadikternas, finns det anledning till att se det som uttryck för samma myt-
mönster. Skalderna arbetar med en talspråklig konstform och kan använda sig 
av arkaiska språk- och stildrag i syfte att låta ålderdomliga. Vokabulären kan 
ges en speciell prägel och gammaldags betydelser och arkaiska former får en 
levnadskraft som i dikt varar mycket längre än i dagligt tal.157 Kärnfullt ut-
trycks mytiskt stoff i poetiska kenningar och heiti, formelartade uttryck som 
bildar en form av tankerebus för uttydarna. Kenningar förekommer även inom 
fornengelsk diktning, men nordiska skalder vidareutvecklade sammansätt-
ningar långt mer. I fornengelsk diktning är kenningarna i regel tvåledade, be-
stående av ett bas- och ett bestämningsled, medan fornnordiska kenningar kan 
ha betydligt fler led.158  
     En skicklig skald skapar sinnrikt utformade kenningar och versformer för 
att upphöja sin position. Kenningarna kan vara av enklare eller svårare slag. 
Exempel på enkla sådana är Bilskirnis gramr ’Bilskirners furste’ och þurs 
ráðbani ’han som är upphov till dråp av tursen, tursdräparen’, vilka båda avser 
Tor. De förutsätter kunskap om den bakomliggande mytvärlden för att bli be-
gripliga. Den första kenningen syftar på Tor som en hallägare (hans hall heter 
Bilskirner), den andra till Tor i rollen som jättarnas fiende, vilket är ett välkänt 
tema i mytmaterialet. Kenningar kan av metriska skäl vara svåra att samman-
ställa. I Þórsdrápa, en av de mest svårtolkade skaldedikterna, finns i strof 17 
en kenning som Else Mundal tolkat: ós eisa ǫr þrasis Hrímnis drósar. Huvud-
ordet eisa f. ’eld’ står i nominativ, ós är adjektiv och syftar på eisa och betyder 
’sprutande’. Hrímnir159 är namn på en jätte; drósar är genitiv till drós f. 
’kvinna’. Hrímnis drós kan tydas som ’jättekvinna’ och ǫr þrasis är genitiv av 
ǫrþrasir m. ’den som begär, är lysten efter’. Den som begär jättinnor är i dik-
ten jätten Geirröd, men det kan också tolkas som Tor. Diktaren anspelar på 

                                                      
156 Hallberg 2003: 9ff. 
157 Ong 1982: 47. 
158 I Beowulf finns många exempel; redan i öppningssekvensen (rad 10) finns kenningen 
hronrād med betydelsen ’valens väg’, något senare (rad 200) kenningen swanrād, vilket orda-
grant betyder ’svanens väg’. Båda betecknar havet (eller sjön). Klaeber’s Beowulf (2008: 3, 9). 
Något mer avancerade kenningar – fortfarande som tvåledade sammansättningar –  är brægn-
loca ’hjärnhus’ (> skalle) och friðowebbe ’fredsväverska’ (> kvinna), Thomas Gardner (1969: 
109ff.) har diskuterat fornengelska kenningar och deras förhållande till de fornvästnordiska. 
159 Namnet som närmast betyder ’den som är täckt av frost’ eller ’den sotige’ förekommer som 
jättenamn i Skírnismál 28 och Hyndlolióð 32 samt upptas bland uppräknade namn för jättar i 
þulur till Snorres Edda. 
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kontexten, eftersom det rör sig om ett vapen som genom ett kast byter ägare, 
ett i sammanhanget konstfullt tilltag. Tolkas hela kenningen ger den betydel-
sen ’jättens (alternativt Tors) sprutande eld’, och bör rimligen syfta på åskvig-
gen.160 Skaldernas komplicerade kenningar, liksom deras innovationer och va-
riationer av versmått, gör många dikter komplexa. Kenningarna är för relig-
ionshistoriker en viktig källa till kunskap om den bakomliggande mytvärlden. 
Den som vill tolka kenningarnas metaforiska uttryck måste ha god insikt i 
mytvärlden på flera nivåer.161 
     Den samling av personnamn som listas i þulur och som ingår i ett par hand-
skrifter av Snorres Edda är också värd att konsultera. De kan beteckna olika 
aspekter eller användningsområden för exempelvis ”jätte”, ”trollkvinna”, 
”sköld” eller ”oxe”. Oden tillskrivs ungefär 170 poetiska namn.162 Jättars 
namn räknas upp i flera ramsor. Totalt rör det sig i Finnur Jónssons edition 
om 116 Jǫtna heiti, fördelade till två listor, samt drygt 60 Trǫllkvenna heiti 
för trollkvinnor/jättinnor.163 
     Att en dikt är ung i sin nedtecknade form behöver som sagt inte betyda att 
dess innehåll är det; det kan mycket väl gå tillbaka på äldre traditioner. Särskilt 
sådana dikter som alluderar på en myt, där innehållet förutsätts känt för att bli 
begripligt i sammanhanget. Det innebär att kunskap om mytologiska tradit-
ioner är en förutsättning för insikt och möjlighet att förstå dikternas bildvärld. 
En samlad mytologisk föreställningsvärld kan manifesteras i växlande utform-
ningar: episka, dramatiska, didaktiska eller magiska.164 Någon helhetsfram-
ställning är inte att räkna med, utan olika brottstycken pekar på hur olika my-
tiska motiv verkar och samspelar i materialet. Utifrån dem kan sedan en hy-
potes föreslås om deras funktioner. Att det finns vissa mytologiska mönster 
knutna till olika gudar är också något som stöds av andra källor i jämförbara 
religioner.    

1.5.3 Runinskrifter 
Vid sidan av isländska handskrifter, bör sådana runinskrifter räknas in som 
följer versmått av samma typ som edda- eller skaldedikter, vars innehåll an-
spelar på mytiska traditioner. De visar att versmått och liknande idéer inte var 
isolerade till Island, utan även florerade på fornöstnordiskt område.165 I exem-

                                                      
160 Else Mundal (1991: 235) tänker sig att strof 17-18 syftar på att det omtalade vapnet är blix-
ten, uppdelningen och tolkningen av strofen följer här hennes förslag. Att det är blixten som 
här åsyftas återkommer jag till i kapitel 5. 
161 Amory 1982: 67ff. och 1988: 87ff. 
162 Turville-Petre 1974: 11. 
163 Jónsson 1973: 658ff. 
164 Meulengracht Sørensen 1991: 224. 
165 I förhållande till svenska runinskrifter, se Hübler 1996. 
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pelvis Sverige fanns det religiös diktning och berättartradition, som i små frag-
ment bevarats i lösryckta strofer och formler, eller som illustrerats på 
bildstenar.  

En synnerligen intressant runristning är Skarpåkerstenen (Sö 154). På ste-
nen förekommer en välkänd vers med formeln ”jord – himmel därovan” i en 
apokalyptisk kontext som rimligen hör samman med föreställningen om rag-
narök. Lydelsen är iarþ sal rifna uk ubhimin, vilket i översättning blir ”Jor-
den ska rämna och himlen där ovanför”. Den bärande allitererande metriken 
är mycket gammal och var känd i hela Skandinavien. Redan på Gallehushor-
net (Danmark, ca 400) finner vi allitteration: Ek hlewagastiR holtijaR horna 
tawidō. På en svensk brakteat från Tjurkö (400-tal) samt en runsten från No-
leby (500-tal) används samma metriska teknik.166  

Vid jämförelse med runinskrifter finner vi att de versmått som används i 
eddadiktningen varit i bruk åtminstone sedan början av 800-talet, eftersom en 
regelrätt strof i versmåttet fornyrðislag är inristad i tre rader på Rökstenen i 
Östergötland (Ög 136). Guden Tor åkallas mot slutet av ristningen på smalsi-
dan. Det svårforcerade runchiffret tycks understryka ristaren som en framstå-
ende man vars kunskap i runristande var fullkomlig. Stenen tycks också inne-
hålla det äldsta belägget för ordet ”jätte”, i dess lönnskrift som iatun. Joseph 
Harris tolkar inte beteckningen som en anspelning på mytiska jättar, utan på 
en fientlig makt till den Vilinn som nämns i skriften.167 Enligt min mening 
skulle det kunna tyda på att ordet redan här används i dubbel bemärkelse för 
att beteckna furstens fiender som liknas vid mytiska jättar (mer om detta i 
kapitel 5). Ordet återfinns i en mycket svårtolkad passage: knua knatti iatun. 
Verbet knua, fvn.*knúa, kan tolkas som ’knåda, klämma, pressa, knoga’ och 
hör samman med knúi ’knoge’. Antingen utförs handlingen mot en jätte eller 
så blir någon annan utsatt för handlingen av jätten (det är osäkert vem som är 
subjekt och objekt).  

Ett annat intressant, men betydligt yngre, material är naturligtvis de runin-
ristade lösföremål som påträffades vid utgrävningarna på Bryggen i Bergen. 
På föremålen finns hela verser, eller fragment av sådana, stundtals med samma 
versmått som i eddadiktningen. Aslak Liestøl, som tolkat många av dem, tran-
skriberar och översätter en där både Tor och Oden omnämns (daterad till ca 
1200): 

Heil(l) sé þú 
ok í hugum góðum. 

 
Ver du vel faren  
og venleg til sinns.  

                                                      
166 Hübler 1996: 11f. 
167 Joseph Harris (2009: 467ff.) har med stöd av von Friesen, Kaske, Stuhmiller anslutit sig till 
att det istället för en mytisk jätte bör tolkas som att det är döden vilken är den fiende som hotar 
Vilinn. I så fall skulle det stödja min hypotes om att jättar kunde användas för att beteckna 
motståndare och vi finner ett belägg för detta från svensk mark redan under 800-talet. Det är 
samtida med de äldsta (bevarade) skaldedikterna. Se Holmberg (2016) och Ralph (2007) som 
båda menar att det rör sig om en jätte. 
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Þórr þik þiggi. 
Oðinn þik eigi. 
 

Måtte Tor ta i mot deg.  
Måtte Odin eige deg.168 

Versen åskådliggör att föreställningar om Oden och Tor var levande i Bergen 
ungefär samtidigt som eddadikterna nedtecknades på Island, även om vi inte 
kan dra slutsatsen att runristaren på allvar ger uttryck för en aktiv förkristen 
tro. Kanske är citatet hämtat från en för ristaren känd dikt? Det är osäkert, men 
talar för att skaldekonsten knappast var ett särisländskt fenomen.169  

Två kopparbleck daterade till vikingatid eller tidig medeltid påträffades i 
Solberga, Köpingsvik på Öland. De innehåller närmare 240 runor och kan 
tjäna som ytterligare ett exempel. På ett av dem förekommer både iǫtunn och 
þurs i en kontext som uppenbart har med botande att göra. Helmer Gustavson 
har tolkat den avslutande raden på framsidan och baksidan av bleck A som: 
”Krist och Sankta Maria hjälpe / dig, Hjälp ringar och läkebleck (?). Från dig 
(må) den naturvidriga jätten (försvinna), Olov, och den vrålande tursen för 
alltid.” Bleck B börjar med följande ramsa: ”Jag bringar den trehövdade tur-
sen, den jordsölade, från mannens kvinna. Jag sejdar honom dit (där han hör 
hemma).” Avslutningen är osäker och tolkas: ”Må han sluta sin färd in i el-
den”. Även på andra föremål omnämns jättar, främst med benämningen turs, 
vilket tyder på att de betraktades som en särskilt verksam och hotfull väsen-
kategori.170 Vad dessa föremål med inskrifter tycks visa är att jättar var ett 
reellt hot och inte något som enbart hörde till myternas värld. Runinskrifter 
kommer att användas sparsamt i undersökningen, främst som ett komplement 
till de andra skriftliga källorna.171 

1.5.4 Saxo Grammaticus 
Att den typ av diktkonst som bevarats på Island även var känd i Danmark kan 
utläsas av prologen till Gesta Danorum, ett verk som skrevs av Saxo Gram-
maticus under början av 1200-talet.172 I verket återger Saxo gamla dikter i la-
tinsk översättning och gör gällande att de ursprungligen var danska.173 Det är 
möjligt att de dikter han hört faktiskt var kända i Danmark och behöver inte 
tolkas som isländska. Saxo fascineras av att stenblock använts istället för 

                                                      
168 Text och övers. Liestøl 1964: 37. 
169 Liestøl 1964: 38; Meulengracht Sørensen 1991: 219. 
170 Gustavson 2004. Se även Hall 2009; Kuusela 2014. 
171 Jfr Gustavson 2004: 64f. 
172 Troligen skrevs prologen strax efter 1208, se Friis-Jensen 2010: 93. 
173 Sannolikt avses dansk tunga, vilket kan tydas som fornnordiska språk, men avser troligen en 
dansk form av fornöstnordiska. Saxo berättar i femte boken av Gesta Danorum hur norrmannen 
Ericus sänder två spejare i land när de närmar sig Danmark, eftersom de talade flytande danska. 
Uppgiften hade varit överflödig om det inte funnits en dialektal skiljelinje. Om ”dansk tunga”, 
se Karker 1977: 481ff.  
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böcker när danerna antecknat sina bedrifter.174 Han menade att det var ett tyd-
ligt exempel på hur viktigt det var för danerna att deras storverk blev kända 
för eftervärlden. Saxo utgår från att forntidens diktare och runristare hade gjort 
som han själv om de bara haft möjligheten, det vill säga avfattat landets histo-
ria på pergament. 

Det latinska språket och den kristna tron var för Saxo en förutsättning för 
att skriva landets historia.175 Saxo var en tidstypisk representant för latinsk 
skriftkultur genom att han ansåg att historisk lärdom är förbunden med skrift, 
inte med muntlig tradition, även om hans forntidskunskap delvis bör varit be-
roende av muntliga berättelser, något som också antyds i hans skrifter.176  

Att fastställa ett porträtt av Saxo Grammaticus är svårt av det skälet att det 
finns sparsamt med källmaterial om hans liv. Det kan förefalla märkligt, efter-
som Saxo var Danmarks mest betydande författare under medeltiden och en-
sam om att uppnå större berömmelse i Europa. Själv skriver han i inledningen 
till den sexton böcker stora Gesta Danorum att danskarnas ärkebiskop Absa-
lon gett honom i uppdrag att, i likhet med vad som åstadkommits i andra nat-
ioner, författa ett lovprisande verk om fosterlandet. Han beskriver sig själv 
som den ringaste bland tjänare.177 Det tyder på att han var munk eller präst. 
Verket färdigställdes mellan åren 1202–1223, baserat på att han i sitt förord 
(vilket i likhet med Snorres Edda anses vara skrivet sist) tillägnar boken ärke-
biskop Anders Sunesøn (som höll sitt biskopssäte 1201–23) och kung Valde-
mar II (1202–41).178 

Saxo var en högt bildad man och arbetade med en rad latinska förebilder 
(Vergilius, Horatius, Juvenalis, Justinus, Martianus Capella m.fl.) samt efter 
mönster av berömda historieskrivare som Beda eller Paulus Diaconus.179 

Han har också använt sig av fornnordiska källor, såsom dikten Bjarka-
mál,180 och han betraktade skalder som historieauktoriteter. Det är sannolikt 
att han var förtrogen med nordiska historieverk som Íslendingabók, Ágrip af 
Nóregs konunga sǫgum, samt den förlorade *Hryggjastykki. Flera motiv 
kända från fornaldarsagor har utpekats som källor, vilket skulle innebära att 
de cirkulerade under Saxos samtid. Ett par strofer ur Vǫluspá och en dialog 
mellan Njord och Skade (som också citeras av Snorre) har föreslagits som 

                                                      
174 Saxo Grammaticus 2005: 75. 
175 Meulengracht Sørensen 1989: 263. 
176 Ett exempel är när han i andra boken återger Bjarkamál på latin, men hävdar att den är en 
dikt på folkspråk och att den var välkänd av historiekunniga personer. I åttonde boken menar 
han att den långa ramsa som citeras av personer som överlevt Bråvallaslaget överlevt muntligt. 
Se Friis-Jensen 2010: 99f.  
177 Saxo Grammaticus 2005: 73. 
178 Se Friis-Jensen 1987: 11f; Johannesson 1978: 308ff. 
179 Skovgaard-Petersen 1987: 61ff; Friis-Jensen 1987: 164, 192ff. 
180 Se utförlig diskussion om sambandet i Friis-Jensen 1987: 83ff. 
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källor för Saxo.181 Saxo förklarar den gamla gudavärlden med hjälp av euhe-
merism. Gudarna är, enligt honom, trolldomskunniga människor som bedragit 
sin omvärld och därför framstod som mäktiga individer. Hos Saxo innehåller 
de nio första böckerna ett flertal referenser till den fornnordiska gudavärl-
den.182           

Hur Saxo bearbetat äldre myter undersöktes av Georges Dumézil i en in-
tressant studie, där han menade att den litterära strukturen i Saxos berättelse 
svarar mot äldre myter om guden Njord.183 I Gesta Danorum uppträder ett 
flertal jättar och även om vi bör förhålla oss kritiska till direkta jämförelser 
med fornnordisk tradition, bör de åtminstone diskuteras och lyftas in i under-
sökningen när de påminner om varandra.184 Ett exempel på en sådan jämförbar 
episod är Saxos beskrivning av hjälten Haddingus erotiska kärleksförbindelse 
med jättinnan Harthgrepa. Hon uppträder som hjältens fostermor efter samma 
mönster som är vanligt i fornaldarsagorna.185 Jättinnan kan vara identisk med 
Harðgreip, vars namn är listat i þulur i Snorres Edda. Flera av de jättar som 
Saxo beskriver är sannolikt influerade av de auktoriteter han stödjer sig på och 
kan i regel härledas till en kyrklig uppfattning. 

1.5.5 Snorre Sturlasson 
Det råder inga tvivel om att de fornnordiska myterna vore svårbegripliga utan 
Snorre och hans tolkningar av dem. Snorre skrev sina verk under första hälften 
av 1200-talet och var i mycket en man av sin tid. Det innebar att han som en 
god kristen och som en lärd man med politiska intressen, inte okritiskt kan 
brukas som källa för att tolka förkristen religion.186  

Snorre Sturlasson var under sin levnad en av Islands mäktigaste män. Han 
föddes 1179 (möjligen 1178) och fostrades på Oddi hos Jon Loptsson, Sämund 
den vises barnbarn. Snorre fick genom strategiska giftermål tillgång till rike-
dom, allianser och skapade sig ett politiskt inflytande. Han valdes vid två till-
fällen till lagsagoman vid Alltinget. Under 1200-talet uppstod en politisk kris 
på Island som på sikt ledde till att sociala och juridiska funktioner bröt sam-
man, vilket gjorde att Island förlorade sin självständighet till det norska riket 
(1262–64). Snorre blev indragen i detta maktspel och besökte vid två tillfällen 
(1218–20 och 1237–39) den norske kungen Håkan Håkansson. Han gästade 
även andra makthavare i Norge och Danmark. Snorre försökte stärka den 

                                                      
181 Guðnason 1981: 79ff; Skovgaard-Petersen 1987: 256ff. Se också fylliga kommentarer (hela 
165 sidor) av Ellis-Davidson (2002) till Saxo Grammaticus.  
182 Se Skovgaard-Petersen 1987: 72ff. 
183 Se den engelska översättningen med bifogade essäer som hör samman med Saxos omarbe-
tade framställningar, Dumézil 1973. 
184 Jfr Olrik (1892) där han systematiskt listar en rad ämnen, däribland namngivna jättar. 
185 Ellis 1941:70ff; Galli 2006: 1ff; Strand 1980: 119f. 
186 Källkritiska anmärkningar i förhållande till Snorre som källa för fornnordisk religion ges av 
Beck 1992. Om Snorres euhemerism, se Beck 2013. 
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norska kungens inflytande över Island och stod nära kungens fosterfar jarl 
Skule Bårdsson. Skule agerade efter en tid självständigt och blev därför en 
motståndare till den norska kungen. Detta ledde till att han besegrades och 
dräptes år 1240, vilket medförde att Norges kung inte längre såg med blida 
ögon på Snorre, som nu betraktades som en förrädare. Året därpå, hösten 
1241, mördades Snorre på sin gård Reykholt. Hans baneman var landsmannen 
Gissur Thorvaldsson som agerade efter den norska kungens direktiv.187  

Av de verk Snorre efterlämnat är Heimskringla och Snorres Edda allmänt 
bekanta, men det finns även dikter och brottstycken som tillskrivits honom 
citerade i Sturlunga saga, Hákonar saga Hákonarsonar samt i Tredje- och 
Fjärde grammatiska avhandlingen. En del har menat att Snorre även skrivit 
Egils saga. Andra har ansett att han komponerat dikten Þrymskviða. Dessa 
teorier måste betraktas som osäkra, även om det finns många faktorer som 
pekar mot att Snorre faktiskt skrev prosatexten i Egils saga. En vanlig upp-
fattning är att Snorres Edda skrevs i omvänd ordning. Han började med 
Háttatál och tillförde därefter bokens hjärta, Skáldskaparmál, med förkla-
rande passager i ett berättande ramverk. Sedan inlemmades Gylfaginning för 
att utöka kännedomen om de gamla myterna. Slutligen skrev han en euhe-
meristisk förklaring till den gamla religionen i Prologus. Just den inledande 
prologen är i hög grad influerad av lärdom från kontinenten, andra delar av 
inhemsk tradition.188 Första boken i samlingen med kungasagor, 
Heimskringla, kallas Ynglinga saga och dess tio första kapitel påminner stil-
istiskt om Gylfaginning. Sagan handlar om de äldsta kungarna (dvs. gudarna 
och deras ättlingar) i det forna Sverige. Det skulle kräva alltför stort utrymme 
att här i detalj undersöka Snorres liv och verk; undersökningen koncentreras 
istället till hans arbetens källvärde.189   

De texter som främst kommer att användas i föreliggande arbete är Gylfa-
ginning och Skáldskaparmál ur Snorres Edda. En källkritisk svårighet när vi 
arbetar med Snorres Edda är att vi inte har tillgång till Snorres egen text; istäl-
let rör det sig om fyra olika avskrifter, vilka innehållsmässigt skiljer sig åt. 
Dessa handskrifter är Codex regius Hafn. 2367 4o (RS: första hälften av 1300-
talet), Codex Wormianus AM 242 fol. (W: mitten av 1400-talet), Codex 
Trajectinus nr 1374, Utrecht (T: pappershandskrift från omkring 1595, troli-
gen avskrift efter medeltida förlaga) och Codex Upsaliensis DG 11 4o, ”Upp-
sala-Eddan” (U: första kvartsseklet av 1300-talet). Av dessa är den första (RS) 
och den tredje (T) snarlika, medan den andra (W) och fjärde (U) skiljer sig 
från varandra och från de andra handskrifterna. Olikheten mellan manuskrip-
ten är tydlig i dispositionen, men även i fråga om längd, stil och språkliga 

                                                      
187 Om Snorres liv, se Ciklamini 1978 eller Gudmundsson 2011 och där angivna referenser. 
188 Kristjánsson 2007: 166ff; Faulkes 2005: xiiff 
189 Goda källkritiska anmärkningar om Snorre finns i Beck 1993. Om Snorres euhemerism, se 
Beck 2000. 
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variationer. Innehåll och ord varierar. Uppsalahandskriften innehåller exem-
pelvis en uppräkning av skalder (Skáldatal) som inte finns i de andra, men väl 
i en handskrift av Heimskringla. Andra skillnader är bland annat att þulur in-
går i T och R, men saknas i de andra. Medeltida handskrifter innehåller frag-
ment av þulur och delar av Skáldskaparmál. Andra senare handskrifter inne-
håller också många av de skaldestrofer som Snorre anför. Flera av eddadik-
terna finns i ett par andra handskrifter.190  

Uppfattningen om att skalder betraktades som pålitliga vittnen till histo-
riska händelser var något som delades av Snorre. Detta kan tyckas naturligt då 
skalderna varit verksamma under den förkristna tid som skildras. I 
Heimskringla och Snorres Edda underbygger han sina narrativ med stöd av 
verser. Eddadikterna är anonyma, men hos Snorre läggs de ofta i gudarnas 
mun. Detta förhållningssätt blir tydligare vid en jämförelse mellan Skáldskap-
armál och Gylfaginning, där han i den senare helt uteslutit skaldedikter, rim-
ligen för att de ansågs historiska, medan eddadikterna uppfattades som förhi-
storiska. Att låta gudarnas dialog skildras med kända skalders kväden kunde 
därför ha uppfattats som en anakronism.191 Torfi H. Tulinius skisserar Snorres 
inställning till litterär och narrativ kultur: 

His approach to this culture was anything but passive. On the contrary he shows 
an active attitude in his Edda, “translating” the specifically Nordic cultural her-
itage into the clerical and aristocratic culture of his times. In so doing, Snorri 
displays not only a cultivated, but also a dynamic and inventive, spirit. The 
same can be said of the independent and creative way he handled his sources in 
writing Heimskringla.192 
 

Snorre var inbegripen i en kaotisk samtid där allianser och intriger var natur-
liga delar av den politiska tillvaron, men han hade också upplevt en fredligare 
tid och vistats hos mäktiga furstar runt om i Skandinavien. Att Snorre tagit 
intryck av denna maktkamp och infört stoff i sina verk utifrån egna erfaren-
heter är rimligt. Snorre var liksom många islänningar intresserad av Islands 
historia och särskilt den diktkonst som frodats på och utanför ön. Det var den 
han ville bevara, samtidigt som han ville skildra de nordiska kungarnas histo-
ria. Genom sina texter kunde han bevisa sin skicklighet i skaldekonsten och 
framhäva sin auktoritet som en lärd man.  

Vill man använda Snorres texter som källa till en förkristen världsbild bör 
man hålla i minnet att det är en produkt från 1200-talet. Snorre var kristen, 

                                                      
190 Faulkes 2005: xxviiiff. Anette Lassen (2011: 266) daterar handskrifterna något annorlunda 
än Faulkes: Codex regius (1300–1325), Codex Wormianus (ca 1350), Codex Upsaliensis (ca 
1300), Codex Trajectinus (ca 1595). För diskussion om de olika handskrifterna och Uppsalaed-
dan i synnerhet, se förordet i Pálsson 2012. Se även Bäckvall 2013. 
191 Faulkes 2005: 66 (Edda: Prologue and Gylfaginning, kommentar till kap. 33, rad 16-24), 
Clunies Ross 1992: 647. 
192 Tulinius 2002: 237. 
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men hyste stor kärlek till sitt lands äldre kulturhistoria. Samtidigt har han sam-
lat och arbetat med både skriftliga och muntliga källor, vilkas rötter sträcker 
sig till förkristen tid. Svårigheten är hur hans förhållningssätt gentemot dessa 
källor bör förstås.193  

Kurt Schier har visat att många beståndsdelar i Snorres Edda är förenliga 
med den världsbild som presenteras inom äldre edda- och skaldediktning. För-
hållandet är komplicerat, men det finns ingen anledning att i hyperkritisk anda 
avfärda Snorre som opålitlig eller hävda att hans texter är imaginära föreställ-
ningar om det förflutna. Förhållandet bör vara det omvända:  

Der Wert der Snorra Edda als religionshistorische Quelle wird durch ihre Ab-
hängigkeit von einer bestimmten historischen Situation nicht eingeschränkt, 
sondern eher erhöht. Man sieht zwar die Grenzen dieses einzigartigen Werkes 
des Mittelalters, aber auch die Grundlagen, auf denen es ruht.194  
 

Även om det finns problem med att använda Snorres texter som källor till 
förkristna traditioner, vet vi mindre om den tiden än Snorre eller andra lärda 
under hans samtid. Margaret Clunies Ross avslutar en artikel om Snorres käll-
värde med en kommentar som jag också ansluter mig till: 

[…] we must distinguish between Snorri as a remanieur and reinterpreter of 
older material – and such an activity can make substantial changes to it – and 
as a fabricator of new fictions, which, I think, he was not.195  

1.5.6 De isländska sagorna 
Gradvis konstruerade islänningarna med hjälp av sin unika sagalitteratur en 
isländsk förhistoria och beskrev samtidigt förhållanden i Skandinavien och 
andra delar av världen. De isländska sagorna innehåller intressanta uppgifter 
som kan ge oss information om förkristen religion i det samhälle som skildras, 
inte minst av hallar och interaktion i en hallmiljö. Sagalitteraturen utgör ett 
slags kollektiv hågkomst av det förflutna och används om skilda genrer, från 
skildringar av vardagsliv och avgörande historiska händelser till rent fiktiva 
berättelser. Ordet saga ska inte förväxlas med vad vi i svenskt dagligt tal me-
nar med samma ord (där det underförstått avser en berättelseform för barn).196 

                                                      
193 Sigurðsson 2004: 6ff. 
194 Schier 1981: 420. (”Värdet av Snorres Edda som religionshistorisk källa förminskas inte 
genom dess avhängighet av en bestämd historisk situation, utan höjs snarare. Man ser visserli-
gen gränserna hos detta unika medeltida verk, men också de fundament på vilka det vilar”). 
195 Clunies Ross 1992: 655. 
196 Fvn. saga betyder ’utsaga, berättelse’ och är besläktat med verbet segja ’säga’. Ordet saga 
syftar på en berättelse i vid mening; det är något som är sagt och hör samman med vad vi idag 
avser med historier. Det kan syfta på både muntliga och skriftliga berättelser, men inte till dikt-
ning, där istället verben kveða, flytja, fœra fram eller yrkja används. För utredning av begreppet 
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I det följande används saga om isländska prosaiska berättelser (islänningasa-
gor, kungasagor, fornaldarsagor, biskopssagor etc).197  

Sagorna är minnesbevarande texter vars innehåll i stor utsträckning kretsar 
kring geografiska, genealogiska och rumsliga spörsmål. Många sagor är reg-
ionala och det är troligt att de bygger på lokala sägner, biografiska uppgifter 
eller genealogiska traditioner med begränsad räckvidd och spridning.198 Sa-
gorna kan inte okritiskt användas som trovärdiga vittnen om förhållanden un-
der vikingatid. Eftersom sagorna nedtecknades långt senare skildrar de hän-
delser som utspelar sig flera hundra år innan de skrevs ned. De äldsta hand-
skrifterna med isländska sagor, eller fragment av sådana, är från 1200-talet, 
bl.a. en version av Egils saga som daterats till ca 1250 (±25 år).199  

Till skillnad från dikternas mer bundna form behåller längre prosaiska be-
rättelser inte samma form när de traderas över en längre tid. Berättelserna har 
med största sannolikhet förändrats redan i en verbal traderingskedja och trans-
formerats i övergången från muntlig till skriftlig text. En del har framhållit att 
sagorna enbart kan användas för att berätta något om deras samtid (dvs. när 
de skrevs ned) och den tidens föreställningar om det förflutna. Men det före-
faller mig vara en hyperkritisk ståndpunkt som frånskriver muntlig tradering 
vitalitet. Sagalitteraturen i den form vi idag har tillgång till den är en del av en 
skriftburen kultur. Även om man inte behöver gå så långt som bokprosaföre-
språkarna, innebär det inte att man okritiskt kan ansluta sig till friprosateo-
rin.200 Verkligheten bör ligga någonstans mellan dessa ytterpunkter och kan i 
en idealsituation prövas från saga till saga, dvs. vad som bygger på muntligt 
traderat stoff och vad som är ett resultat av nedtecknande eller författande. 
Sagalitteraturen bör gå tillbaka på en muntlig tradition och ses som ett värde-
fullt samspel mellan prosa och poesi.201  
                                                      
och vidare hänvisningar till litteratur, se Clunies Ross 1998: 48ff.; Meulengracht Sørensen 
1993: 33ff., 50f.  
197 Meulengracht Sørensen (1995) skiljer på saga och frœði. Det senare syftar på ’lärdom, (hi-
storisk) kunskap’ vars sanningsvärde inte betvivlades av dem som hörde eller läste berättel-
serna. Denna lärdom kunde vara historisk av den typ som vi finner i Íslendingabók. Kunskaps-
stoffet kan också syfta på mytologisk lärdom och brukas på ett sådant sätt ömsesidigt mellan 
Oden och Vaftrudner i Vafþrúðnismál (strof 6, 19, 20, 26, 28, 34). Det används om den aktör 
som behärskar mytisk lärdom i Hávamál 63, Hyndlolióð 25 eller Vǫluspá 44. Snorres Edda är 
en text som innefattar bägge begreppen, men som under hans levnadstid antagligen i högre grad 
uppfattades som frœði än saga, se Clunies Ross 1998: 54.  
198 Andersson 2006: 16f. 
199 Se tabell över de äldsta manuskripten, fragmenten, datering enligt Ízlensk Fornrit samt öv-
riga auktoriteters dateringar för genren islänningasagor hos Ólason 2007: 114f. 
200 För en genomgång av dessa två teorier som varandras motpoler, se sammanställningen av 
viktiga bidrag och inledande text i Mundal 1977. 
201 Harris 2000: 90f. En stor del av sagatexterna innehåller instuckna verser, ibland i direkt 
anknytning till prosan, i andra fall utbroderas handlingen och redogör för sådant som inte fram-
går av själva berättelsen. Sagna-skemtan ’sagoberättande, berättande av underhållande histo-
rier’ kan redan i ett tidigt skede ha omfattat sådana verser. Termen tyder på att berättelserna var 
ämnade för underhållning samtidigt som de var menade att beskriva det förflutna. 
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Clunies Ross har visat att mytiska mönster och system även är applicerbara 
på sagalitteraturen, vid sidan av det till synes realistiska materialet. Hon tänker 
sig att dessa mönster genomsyrar den fornisländska litteraturen:  

Even in texts belonging to genres which appear to be largely realistic and con-
cerned with the empirical detail of everyday life, like Íslendingasögur or Stur-
lunga saga, mythic paradigms and schemas appear alongside the apparently 
realistic material […] This implies that on the level of the reality that Old Ice-
landic literature represents as a totality, mythic schemas are as much a part of 
the whole as other modes of constructing a world view.202   
 

Det finns inte utrymme att närmare undersöka sagalitteraturen i denna korta 
genomgång; dess förhållande till myterna är avsedd att åtminstone lyfta fram 
texterna, även för tiden före sagornas nedtecknande. Om vi av källkritiska skäl 
väljer att avstå från de hänvisningar till äldre tid som ges och betraktar dem 
som historiskt opålitliga, kan vi ändå inte bortse från att de innehåller många 
äldre motiv vilka korresponderar med andra källtyper. Ingen saga, oavsett hur 
fantastisk eller fantasifull den är, uppstår ur tomma intet, opåverkad av samti-
den och förståelsen av det förflutna. 

1.6 Muntlig tradition 
Ett argument för att stora delar av de norröna dikterna kan härledas till en 
förkristen period, är att delar av det innehåll som förmedlas har traderats munt-
ligt under en längre tid. Eftersom denna utgångspunkt inte är en självklarhet i 
dagens forskningsläge, kommer jag presentera min syn på diktningen som en 
del av nordisk muntlig tradition. Därmed menar jag att dikterna kan användas 
som källor till förkristen religion och för att besvara mina frågeställningar.  

Att edda- och skaldedikter ursprungligen framfördes muntligt kan vi vara 
säkra på. Frågor som infinner sig är i vilken utsträckning dikterna var memo-
rerade, i vilken grad de improviserades och hur de framfördes. Till att börja 
med kan två former av bunden muntlig tradition urskiljas, vilka delvis särskiljs 
på grund av olika versmått. Eddadikterna behandlar en mytisk och heroisk 
forntid och deras upphovsmän är, i likhet med dem som komponerat medel-
tidsballader, anonyma. Skaldedikterna är inplacerade i en historisk kontext, 
men vänder sig till sin samtid. Många av skalderna är också kända vid namn, 
vilket gör dem lättare att tidfästa. Vid sidan av bunden form fanns också obun-
den form.203 Den senare speglas möjligen i sagalitteraturens obundna muntliga 
tradition. Skalden är en sång- och diktsmed som väver samman och ger uttryck 

                                                      
202 Clunies Ross 1998: 26f. 
203 Fidjestøl 1990: 23f. 
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åt forntida stoff och har som sådan motsvarigheter i andra indoeuropeiska 
traditioner.204  

     Muntligheten i norröna källor bekräftas av att flera dikter har namn som 
innehåller talspråkliga markörer: kviða, mál, lióð, spá, senna, hvǫt.205 Muntlig 
tradition har existerat kontinuerligt från förkristen tid fram tills att texterna 
nedtecknats, samt naturligtvis parallellt med skriftlig kultur. Även om dikter 
och prosa anses muntliga, eller innehålla muntliga element, är de endast beva-
rade i skriftlig form. Ett annat problem är att en narrativ berättelse alltid för-
ändras när den upptecknas och övergår från muntlig till nedskriven text. Det 
kan då vara svårt, för att inte säga omöjligt, att nå en ”ursprunglig” version 
(om en sådan ens existerat). Tolkning av texten kan bli problematisk, eftersom 
vi är präglade av litterärt tänkande, där en berättelse delas upp i tydliga se-
kvenser, ungefär som i en novell eller roman.206 När muntlighet och skrift exi-
sterar sida vid sida påverkar de varandra ömsesidigt.  

I denna avhandling är inte frågan om muntlighet primär, utan används för 
att erbjuda en alternativ förklaring till att texterna skulle vara författarproduk-
ter från 1200-talet. Jag anser att växelverkan mellan skriftlig och muntlig kul-
tur är att föredra. Det mytologiska stoffet bör gå tillbaka på äldre traditioner, 
medan den bevarade formen är påverkad av nedtecknare och den miljö de ver-
kat i. När muntliga dikter nedtecknas sker en förändring: 
 

� Den muntliga dikten fixeras vid skrift, en bunden form blir perma-
nent.  
 

� Den skriftliga texten kan användas för att bygga vidare på en muntlig 
dikt, eller kombinera och sammanföra delar av olika dikter till en 
enhet, med större eller mindre förändring av verserna. Kombination 
av strofer från olika dikter är möjlig, liksom möjlighet att endast 
återge delar.  

 
Studiet av dikters variation och muntliga framförande går till stor del tillbaka 
på Milman Parry, som på 1920-talet vann stor framgång med sina studier av 
ordval och formler i muntligt komponerad hexameter i homerisk diktning. 
Forskning om muntlighet låg då i tiden. Något tidigare hade Arnold van Gen-
nep lagt märke till formelartad uppbyggnad i framförandet av diktning bland 
muntliga kulturer. Det sätt på vilket Parry utforskade muntlighet och olika 
verstekniker blev banbrytande. Inget tyder på att han kände till dem som före-
gripit honom. Walter J. Ong har kommenterat det Parry kommit fram till på 
följande vis: 

                                                      
204 Watkins 2001 (hela boken är en studie i indoeuropeisk poetik); West 2010: 26ff.  
205 Harris 1979: 65ff., 1990: 234f.; Noreen 1924: 61ff.; Wessén 1915: 127ff. 
206 Goody 2010: 43. 
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[…] virtually every distinctive feature of Homeric poetry is due to the economy 
enforced on it by oral methods of composition. These can be reconstructed by 
careful study of the verse itself, once one puts aside the assumptions about ex-
pression and thought processes engrained in the psyche by generations of lit-
erate culture.207  

 
Enligt Parry och hans student Albert Lords jämförelser mellan sydslavisk och 
homerisk diktning, slogs fast att diktarna memorerat en rik repertoar av epitet 
och formler som kunde skifta för att tillgodose metriska krav under framfö-
randet. Den muntliga texten kunde skilja sig vid varje nytt framträdande. Upp-
täckten var en insikt i att diktarna inte på förhand behövde lära sig texterna 
utantill – improvisation blev snarare en förutsättning. Diktaren kunde återge 
äldre dikter, anpassa stoffet efter behov, och sammanväva dem till ett längre 
epos. Detta grundades i upprepandet av inpräntade formelartade uttryck som 
återanvänds i skilda situationer.208 Standardiserade formler kretsade kring 
standardiserade teman. Teorin om de formelartade uttrycken var revolution-
erande och fick episk diktning – särskilt Homeros – att framstå i nytt ljus. Det 
innebar också att andra muntligt traderade texter kunde appliceras på teorin 
inom en vid kategori omfattande prosa, diktning, ordspråk eller gåtor. Lord 
vidareutvecklade läromästarens forskning i The Singer of Tales. ”Oral The-
ory” fick ett betydande genomslag inom flera discipliner, exempelvis antro-
pologi, folkloristik och litteraturhistoria.209   
     När denna för sin tid revolutionerande studie publicerades var många 
snabba att applicera dess teorier på fornengelska dikter, för att sedan pröva 
dem på fornnordisk diktning.210 Lord visade att improvisation vid muntligt 
framförande var frekvent bland de sydslaver han studerat på Balkan, vilka ba-
serade sitt innehåll på stereotypa teman som omvandlades till stående metriska 
formler. En stor del av diktningen byggde på metriska formler som var utbyt-
bara efter diktarens (och publikens) behag. Försök att tillämpa detta på edda-
diktningen är däremot kantat av problem, eftersom dikterna är kortare och mer 
strikt uppbyggda rent metriskt än de tillsvarande serbiska, eller för den delen 
homerisk epik. Dessutom finns det mycket som tyder på att skalde- och edda-
diktning i stor utsträckning memorerades, även om delar i den senare genren 
var utbytbar och lättare kunde omdiktas. Den som förmodligen var först med 

                                                      
207 Ong 1982: 21. 
208 Acker 1998: 87f.; Gurevič 1986: 33. 
209 Det var hans läromästare Milman Parry som först arbetade med denna teori på 1920-talet 
när han undersökte homerisk diktning. Parry insåg att epitet var utbytbara och anpassades efter 
metriska krav. Lord (2003) innehåller även en cd med bilder, ljudupptagningar och filmklipp 
från Parrys och Lords studier, samt ett informativt förord av Stephen Mitchell. 
210 Francis Peabody Magoun Jr. (1953: 446ff., 1955: 47ff.) var tidigt ute med ett par artiklar om 
muntliga formler i fornengelsk diktning, särskilt Beowulf. 
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att söka gemensamma formelartade uttryck inom germansk diktning var Ri-
chard M. Meyer, som i ett arbete mot slutet av 1800-talet menade att sam-
germanska formeluttryck knappast beror på lån.211 
     Inspirerade av Lord har forskare som Paul Acker, Gísli Sigurðsson och Ro-
bert Kellogg försökt att tillämpa modellen på eddadiktningen.212 Lars Lönn-
roth, som tidigt tog intryck av Lords teorier, insåg också dess svårigheter i 
förhållande till fornnordisk diktning och kritiserade Kellogg. Han hävdar 
ändå, i likhet med Kellogg, att eddadiktningen är ett yngre stadium av episk 
diktning, påverkat av skriftspråket i latinska texter.213 Vi bör kanske förtydliga 
huvudfrågan: vad avses med muntlighet när det gäller det källmaterial som 
behandlas i denna studie? Texterna i sig är naturligtvis inte muntliga, utan bör 
snarare, som John Miles Foley påpekat, uppfattas som orally derived – de är 
sprungna ur muntlig tradition.214   
     Norden var under lång tid relativt skriftlöst och en övergång, i och med 
kontakter med latinsk kultur, skedde inte över en natt. Vid sidan om nedteck-
nade traditioner bör ett folkligt berättande, parallellt med det litterära, förut-
sättas.  

Stoff kan traderas inom en kulturmiljö utan att vi behöver gå lika långt som 
en del friprosaister, vilka hävdade att den muntliga traditionen hade förmågan 
att närmast oklanderligt bevara det förflutnas händelser genom flera århund-
raden. 215 Robert Kellogg har framhållit att en exklusivt muntlig – eller en ute-
slutande skriftlig – natur inte kan förutsättas. Växelverkan mellan dessa par-
allellt existerande kulturer rådde:  

For several hundred years after the introduction of writing to northern Europe, 
a spectrum of possibilities existed in most societies between orality at one ex-
treme and literacy at the other. Identifying in their oldest literary texts the 
boundaries, even the contradictions and tensions, between their allegiances to 

                                                      
211 Richard M. Meyer (1889) delar upp materialet kapitelvis och undersöker i tur och ordning: 
ord, ordgrupper, verser, versgrupper, satser och satsgrupper. En stor del av boken undersöker 
det som Andreas Heusler (1941: 66f.) senare också intresserat sig för: Zwillingsformel, morfo-
logiska ordpar. Exempel ur eddadiktningen är ása ok álfa (’asar och alver’), hǫrg ok hof (’harg 
och hov’) eller lǫndom ok þegnom (’land och krigare’). Meyer (1889: 240ff.) har samlat ett 
imponerande antal allittererande ”tvillingformler” från germanska texter. 
212 Acker 1998; Kellogg 1991; Sigurðsson 1989: 145ff. Se fyllig översikt av denna teoriappli-
cering på fornnordisk diktning och dess problematik i Harris (2005: 111ff.) Robert Kellogg 
måste ändå erkännas som den som tidigast gav sig på detta, eftersom han så tidigt som 1958 
(två år innan The Singer of Tales) försvarade en avhandling vid Harvard om muntliga formler 
inom eddadiktningen. Kellogg (1988) publicerade trettio år senare en bearbetad version av sin 
edda-konkordans. Även i det forna Sovjetunionen har skandinavisten E. Makaev samman med 
E. Meletinsky tolkat dikterna på ett liknande sätt. En genomgång av dessa teorier och viktiga 
teoretiker som Andreas Heusler, Paul B. Taylor, Winfred P. Lehmann, Lars Lönnroth och Jo-
seph Harris med flera ges i Harris 2005. Se även Acker 1998: 85ff.  
213 Lönnroth 1971: 1ff. 
214 Foley 1991: xv. Se även Sigurðsson (2004) samt bidragen i Mundal & Wellendorf 2008. 
215 Liestøl 1929. 
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oral and literate culture is one way of understanding more fully the nature of 
their art and thought.216  

 
Kellogg syftar på två motsatta poler som ska ha existerat i ett äldre skede. Men 
runinskrifter gör det klart att vi inte kan tala om två kulturer; det rör sig om en 
kultur, där muntlighet levde sida vid sida med skrift och annan form av icke-
verbal kommunikation.217 I det följande ska jag försöka visa att forskningsre-
sultat om den muntliga traditionens natur kan bidra till förståelsen av de 
fornnordiska texterna. Av detta följer att äldre teorier om friprosa eller bok-
prosa inte längre är tillfredsställande för att förklara vare sig sagalitteraturens 
eller dikternas uppkomst.  
     Är det befogat att tänka sig att dikterna iscensattes med hjälp av rekvisita, 
där talaren närmade sig vad vi idag skulle kalla en professionell skådespelare? 
Uttryckt med andra ord – dramatiserades dikterna? Lars Lönnroth föreslog i 
en studie om dikternas performans termen ”den dubbla scenen”. Med denna 
term avser Lönnroth en berättarteknisk/dramatisk dubbelexponering, med en 
korrespondens som bygger på förhållandet mellan scenen för framförandet 
och den framförda textens fiktiva värld.218 Forskning har i huvudsak fokuserat 
på själva texten, snarare än dess kontext och fysiska dramatisering. Berta S. 
Phillpotts framförde tesen om att många eddadikter bör uppfattas som ett ritu-
ellt drama, en del till och med som ett kultdrama.219 Hennes teori fick inget 
större genomslag, men prövades på nytt många år senare. Den som främst för-
knippas med dramatisering av eddadiktningen är Terry Gunnell som med stor 
skärpa i flera verk vidareutvecklat teorin om dramatisering av dikterna.220 
Gunnell har särskilt framhållit dikter med versmåttet ljóðaháttr, vilka alltid 
har monologens eller dialogens form.221 En del dikter som Grímnismál, 
Vafþrúðnismál, Lokasenna och Hávamál är, som Gunnell visat, lämpade att 
dramatiseras inne i en hall.  

Hallen fungerar symboliskt som ett mikrokosmos, där takvalvet bärs upp 
av träblock identifierade som manifestationer av de dvärgar som stöttar him-
lavalvet, särskilt när hallen kunde ha en dubbelfunktion som en kultplats.222 
Att framförande och iscensättning av dikter ökar deras dramatiska effekt råder 
inget tvivel om, särskilt en dikt som Vafþrúðnismál där jätten och Oden kunde 
spelas av en eller två aktörer. En verbal kraftmätning i närheten av högsätet 
kunde höras och upplevas av alla som satt församlade i hallen. Gunnells teori 
är mycket tilltalande; dramatisering åskådliggör myter och levandegör den 

                                                      
216 Kellogg 1991: 90. 
217 Thorvaldsen 2008: 160. 
218 Lönnroth 2008: 9.  
219 Phillpotts 1920. 
220 Gunnell 1995, 2005, 2006: 238ff., 2008. 
221 Vafþrúðnismál 5 är ett undantag; strofen är berättande. 
222 Se figur hos Gunnell 2001: 20. 
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kosmiska spänningen som råder mellan gudar och jättar i myterna inför ett 
auditorium. Till en sådan åhörarskara bör vi räkna hallens furste och hans hird.    
     En fråga som hör samman med de tidigare är om dikterna är rester av en 
rent muntlig konstform. Jag anser att stora delar är kvarlevor från en dynamisk 
muntlig kultur. Delar av dessa texter – särskilt diktningen – kan ha förstelnats 
och fortlevt till den period då de insamlades. Nedtecknarna har därefter format 
den slutliga versionen. Det betyder inte att alla dikter bör ses som uråldriga, 
eller att den nedtecknade formen är den enda giltiga. Tvärtom levandegör ett 
muntligt samhälle ord och epik och öppnar för variation hos diktaren. Formel-
artade uttryck bör ha haft en naturlig roll i Norden. De kunde upprepas i olika 
sammanhang, även om strikta versmått gjorde att en del diktning, särskilt skal-
dediktningen, inte kan förändras nämnvärt utan att form och innehåll fördär-
vas. Flera skaldedikter är tillskrivna kända personer, medan anonyma dikter 
bars upp av särskilda teman, vilka antagligen var föränderliga efter bestämda 
kriterier.  

Variationer påträffas bland annat i handskrifter av eddadikten Vǫluspá 
(Codex regius, Hauksbók, fyra handskrifter av Snorres Edda).223 Jón Helgason 
menade att ingen skriftlig förbindelse föreligger; de representerar olika upp-
teckningar från muntlig tradition.224 Samlingen Hauksbók sågs länge som un-
derlägsen Codex regius och den senare har oftast legat till grund för textkri-
tiska utgåvor (även om det är en tendens som har förändrats de senaste åren).225 
Trots detta lyfts ord eller rader in från Hauksbók när utgivaren anser att de är 
mer ”äkta”, ligger närmare en ”ursprunglig” version eller dylikt.226 Ett exem-
pel finner vi i diktens första rad:227 

 
R: Hljóðs bið ek allar kindir 
H: Hljóðs bið ek allar helgar kindir 
(”Hör på mig, alla [H: heliga] ättlingar”) 
 

Den ”underlägsna” diktens adj. helgar ingår i de flesta textutgåvor. Dess in-
nebörd ändrar drastiskt strofens betydelse genom att den sammanför gudarna 

                                                      
223 Quinn 1990: 303ff. och 2000: 69ff.  
224 Helgason 1955: viii. Boer (1922: lvf.) ansåg att alla avskrifter av Vǫluspá stammade från en 
och samma nedteckning. Detta trots alla avvikelser i texterna. Enligt det stemma han konstrue-
rade menade han att versionerna i Snorres Edda och Hauksbók gick tillbaka till en förlaga, 
medan Codex regius gick tillbaka till en annan, men att dessa förlagor i sin tur härstammade 
från en och samma bearbetade första nedteckning av den muntliga dikten. Ursula Dronke (1997: 
63ff.) följer i stort Boers stemma i sin utgåva, och tidfäster komponeringen av dikten till om-
kring år 1000, efter liknande struktur som Codex regius.  
225 Se t.ex. Eddukvæði 2014. 
226 Daniel Sävborg (1997: 39ff.) ger en god överblick av hur dateringsfrågan ofta är avhängig 
estetiska och godtyckliga kriterier. Se även Sävborg 2000: 51ff. 
227 Citerade efter Eddukvæði 2014: 291, 308. Min översättning. R: Codex regius, H: Hauksbók. 
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med åhörarna i en sakral gemenskap.228 Ett annat exempel från samma hand-
skrift och dikt är att jättinnor omnämns i samband med människans skapelse, 
en uppgift som saknas i Codex regius.  
     Innan böcker blev var mans egendom, var underrättelser om kosmologiskt 
vetande, myter eller folksagor både underhållning och allvar. Det är, som Lars 
Lönnroth framhållit, viktigt att:  

En text som skall framföras muntligt måste vara lätt att uppfatta och överblicka. 
Publiken har inte den möjlighet som en läsare har att gå tillbaka i texten efter 
behag, långsamt analysera meningarna, i lugn och ro analysera betydelsen.229  

 
Jag tror dock att en del av det framförda var avsett som svårbegripligt, mys-
tiskt och krävande. I fråga om kunskaps- och visdomsdiktning förutsattes att 
åhörarna hade vida mytologiska referensramar. En del dikter och myter var 
säkerligen avsedda för en liten skara.  

Möjligen fanns det speciella myttolkare som kunde initiera utvalda i kos-
miska hemligheter. Myter eller mytiska motiv kunde självfallet framföras 
även på annat sätt, exempelvis i berättelsens form (sägner, folksagor, berättade 
myter), som enklare diktformer, delar av gåtor, ordstäv, trollformler eller som 
komponenter av ett kultdrama. Det finns många svårigheter med att avgöra 
hur myterna förmedlats i en forntid och vad som var representativt för en större 
folkgrupp.230  
     I Norden var det vanligt att skalderna memorerade sina dikter; inlärning 
och överföring av dikter skedde med mnemotekniska metoder. Clive Tolley 
har framhållit att: ”the Scandinavian situation is interesting, because it seems 
to show an oral tradition where the artistic expectations were more akin to 
those of a literate than an unlettered society.”231 För skickliga skalder bör det 
inte varit några problem att memorera längre dikter, om de är strikt uppbyggda 
efter fasta principer. Långa dikter kan också ha framförts under flera kvällar.232 
Som jämförelse kan vi erinra om att skriftliga textsamlingar som Koranen, 
längre sutror, Vedahymner eller Bibeln läggs på minnet, för att sedan citeras i 
sin helhet. På liknande sätt, fast i mindre skala, kan skådespelare eller sångare 
uppträda i flera timmar med texter inpräntade i minnesbanken.233  

                                                      
228 Grekisk mytdiktning inleds ofta med att tilltala och prisa gudomliga makter där det främst 
är musor som åberopas och vördas i en inledande fas, se López-Ruiz 2010: 48ff. 
229 Lönnroth 2008: 12. 
230 Jämför med Dégh 1992: 104ff.; Foley 2002: 106ff.; Honko 2000: 3ff., 2002: 13ff.; Jensen 
2009: 45ff.; Kuusi 1994: 66ff.; Kuusi & Honko 1983; Rooth 1965; Siikala 1992: 200ff.; Walter 
1998: 59ff.  
231 Tolley 2002: 134. 
232 Jämför med Siikala 1990: 14ff. Se även Goody 1987: 167ff.; Jensen 2009: 45ff. 
233 I Kairo hålls exempelvis en stor årlig tävling i memorering och recitation av Koranen. Det 
är dock en viss skillnad när skriftliga texter memoreras, eftersom recitatören har möjlighet att 
återgå till en fixerad text och träna in passager.  
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Särskilt i fråga om skaldediktningen tycks metrisk form och strikt uppbygg-
nad vara bevarad i en mer ursprunglig form än hos andra dikter. För en god 
skald var minnet viktigt, vilket vi ser exempel på i Hávamál 76 där det sägs 
att boskap dör, fränder dör, även du själv kommer dö, men det som aldrig dör 
är orztírr m. ’eftermäle, berömmelse’ för den som vunnit sig ett gott namn. 
Att skalderna hade en framskjuten position i samhället framgår av att dikt-
ningen ansågs vara en gudomlig gåva. I den text som kallas Den första gram-
matiska avhandlingen (1100-tal) står det att: Skáld eru hǫfundar allrar rýnni 
eða málsgreinar, sem smiðir eða lǫgmenn laga (”The skalds are authorities 
on all writing or speaking, just as craftsmen on their craft and lawyers on the 
law”).234 Avhandlingen är ett led i att skapa en nationell medvetenhet med is-
ländska som skriftspråk – várt mál ’vårt språk’ i kontrast till dǫnsk tunga 
’dansk tunga’. Texten var en fortsättning på en tradition som inletts med präs-
ten och historiefadern Are Torgilson som författat Íslendingabók (ca 1122–
1133). I dessa verks efterföljd skulle många skrifter på folkspråk författas i 
landet, uppenbarligen vända till en större skara än vad skrifterna på latin var 
ämnade för.235 Den anonyme författaren till avhandlingen refererar också till 
skrivna texter på isländska som lagar, genealogier, översättningar av kristna 
texter, samt till Are.236  
     Motiv korsar gränser och dyker upp över ett större språkområde, traditions-
bärare influeras och berikas av kontakt med andra; vid gränsområden finns 
alltid tvåspråkiga personer. De isländska handskrifternas dikter och berättelser 
innehåller många element, inte minst i olika faunan som är främmande för 
Island: vargar, älgar, hjortar, björnar, ugglor samt träslag och växter som inte 
förekommer i vilt tillstånd på ön. Detsamma gäller den form av furstlig krigar-
ideologi som förknippas med hallar och följeväsendet; det var vanligt på kon-
tinenten och i Skandinavien men verkar inte ha existerat på Island, vilket tro-
ligen är en följd av att det saknades en kungamakt på ön. Kunskap om faunan 
eller hallinstitutionen har naturligtvis överförts från Skandinavien med kolo-
nisatörerna.  
     Att dikterna härstammar från muntlig tradition, även om de bitvis föränd-
rats under årens lopp, är en utgångspunkt för avhandlingen. Därmed anser jag 
att min primärkälla, där mytiska motiv finns koncentrerade, eddadiktningens 
gudadikter, förmedlar en förkristen världsbild. Något som talar för att de är 
förkristna är att potentiellt kristna inslag är marginella. De finns inga säkra 

                                                      
234 Haugen 1972: 20f.  
235 Whaley 2009: 162. 
236 Clunies Ross 1998: 45. Ett tidigt undantag är översättningen Merlinuspá från bok 7 i Geoff-
rey av Monmouths Historia regum Britanniae. Troligen var det munken Gunnlaug Leifsson 
(död runt 1218) som gjorde översättningen, med stor sannolikhet efter mönster av inhemska 
profetiska dikter som Vǫluspá.  
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kristna inslag, vilket vore väntat om deras ålder skulle motsvara tiden för ned-
tecknandet.237 Den muntliga kulturen övergick gradvis till en skriftlig kultur 
men samexisterade under en längre tid under vilken dikterna nedtecknades 
och fixerades på pergament.  
     Även om vi utgår från att dikter bevarats i muntlig form, betyder det inte 
att de har traderats oförändrade i flera hundra år – delar kan ha glömts bort 
och ersatts med annat, men grundstruktur, innehåll och mytvärld bör återgå på 
en förkristen tid. I förhållande till muntlig tradition är det också sannolikt att 
många varianter av en och samma myt traderats under lång tid (exempelvis 
skapelsemyten hos Snorre och i dikter som Vǫluspá eller Vafþrúðnismál).  

Idag bör en diskussion om muntlig tradition i förhållande till diktning och 
medeltida prosaberättelser betraktas som självklar; det är inte rimligt att helt 
avvisa teorier om muntlig tradition när vi konsulterar de norröna källorna.238  

1.7 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel. Kapitel 2 diskuterar den fornnordiska 
världsbilden med utgångspunkt i ett konfliktperspektiv. Konfliktperspektivet 
är ett teoretiskt verktyg som tar fasta på tillfälliga konflikter. Det fungerar där-
med som ett alternativ till dualism och monism. Kapitel 3 tecknar en kultur-
historisk översikt av hallen och följeväsendet. Med kapitel 4 börjar den egent-
liga undersökningen med utgångspunkt i frågeställningarna i kapitel 1 och mot 
bakgrund av innehållet i kapitel 2 och 3. Kapitlet granskar Odens interaktion 
med jättar i en hallmiljö. Undersökningen fortsätter i kapitel 5, där Tors inter-
aktion med jättar i en hallmiljö står i fokus. Kapitel 6 är en fallstudie av Loke 
i Ägers hall och Hrungner i Valhall, där jag argumenterar för att de båda kan 
betraktas som gästnidingar. I kapitel 7 förs en argumenterande diskussion med 
utgångspunkt i de frågeställningar och hypoteser som ställts i kapitel 1. Det 
sjunde kapitlet sammanfattar också de viktigaste resultaten från hela avhand-
lingen. Kapitel 8 är en engelsk sammanfattning av avhandlingen.   

                                                      
237 Ett av de mest omdebatterade exemplen på en strof som framhålls som kristen är Vǫluspá 
65, vilken enbart föreligger i Hauksbók. Det talas om att en ”starkare” kommer från ovan för 
att råda över alla. Det kan vara en kristen syftning, men behöver inte vara det, eftersom även 
gamla gudar återvänder efter ragnarök. Se diskussion i Steinsland 1991: 335ff. 
238 Paul Acker, Margaret Clunies Ross, Elena A. Gurevič, Terry Gunnell, Joseph Harris, John 
Lindow, Eleazar M. Meletinsky, Scott A. Mellor, Preben Meulengracht Sørensen, Else Mundal 
och Gísli Sigurðsson är några av de forskare som funderat kring muntlig tradition i förhållande 
till de skriftliga källorna. Även i förbindelse till isländska sagor diskuteras oralitet och hit hör 
flera av de nyss nämnda forskarna, samt Theodore Andersson och Tommy Danielsson. Kanske 
kan det ses som en reaktion mot sådana som på olika sätt försökt frånkänna texterna värde för 
tolkning av förkristen kultur. Till dem kan Walter Baetke och hans efterföljare räknas. 
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1.8 Normalisering av namn och textutgåvor 
I avhandlingen har jag valt att använda mig av svenska namnformer. Många 
fornnordiska namn har sedan länge etablerade svenska namnformer, exempel-
vis: Oden (Óðinn), Tor (Þórr), Loke (Loki), Freja (Freyja) och Trym (Þrymr). 
Andra namn har jag valt att försvenska, även om det innebär att de blir något 
otympliga, som Vaftrudner (Vafþrúðnir), Hrungner (Hrungnir), Äger (Ægir), 
Hräsvelg (Hræsvelgr). Samma princip gäller också för ortnamn, som Asgård 
(Ásgarðr) och Valhall (Valhǫll). Till grund för min normalisering av namn 
ligger Karl. G. Johansson och Mats Malms översättning av Snorres Edda. De 
namn som inte förekommer i deras utgåva eller i Karl G. Johanssons översätt-
ning av Heimskringla, följer samma princip som i dessa verk. Undantaget är 
Snorre Sturlasson, där den hävdvunna stavningen används, och inte som 
Snorri Sturluson (som hos Karl G. Johansson). De författare som är kända vid 
namn, vilket gäller många av skaldedikternas upphovsmän, har också för-
svenskats. Gällande namn på dikter och sagor, har jag dock valt att bevara de 
isländska namnformerna.  

Citering av Snorres Edda följer Anthony Faulkes textutgåvor (Edda: 
Skáldskaparmál från 1998, Edda: Háttatal från 1999 och Edda: Prologue and 
Gylfaginning från 2005) och de översättningar jag använt följer Johansson och 
Malms utgåva (Snorres Edda) från 1997. De isländska sagorna citeras från 
Íslenzk fornrit och översättningar från Islänningasagorna. Samtliga släktsa-
gor och fyrtionio tåtar som getts ut av Saga forlag 2014. Kungasagorna citeras 
också från Íslenzk fornrit och översättningar följer Karl G. Johansson, Nor-
diska kungasagor, I-III, från 1991–93. När citat görs från fornaldarsagor anli-
tas Guðni Jónssons utgåva Fornaldar sögur Norðurlanda, I-IV, från 1950. För 
citat och översättning av Saxo Grammaticus följer jag Gesta Danorum. Dan-
markshistorien, I-II, med latinsk text av Karsten Friis-Jensen och med dansk 
översättning av Peter Zeeberg, från 2005. De latinska namnen har dock inte 
försvenskats av den anledningen att dessa inte kan anses vara vedertagna. Ci-
tat av eddadikter görs från Gustav Neckel och Hans Kuhns utgåva, Edda: die 
Lieder des Codex Regius, från 1962. Eftersom utgåvan tillämpar en alternativ 
ortografi har jag valt att förändra den till en mer gängse ortografi (c, qv > k, 
kv). Översättning av eddadikter följer Björn Collinders tredje omarbetade upp-
laga av Den poetiska Eddan från 1972. Översättningar och citat från skalde-
dikter utgår, i den mån de finns tillgängliga i tryck, från Skaldic Poetry of the 
Scandinavian Middle Ages. I annat fall citeras skaldedikter från Finnur Jóns-
sons utgåva Den norsk-islandske skjaldedigtning B: Rettet tekst, I-II, från 
1914–15. När andra texter åberopas står översättare och utgåva alltid angivna. 
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2 Gudar och jättar i kosmologin  

Ett syfte med detta kapitel är att granska och ge exempel på interaktion mellan 
gudar och jättar in illo tempore, det vill säga i en mytisk urtid då världen 
skapas och gudarna inrättar sig som furstar över kosmos. Dessa möten utmyn-
nar i konflikt och osämja mellan gudar och jättar, två grupper som är besläk-
tade med varandra. Ett annat syfte med kapitlet är att lägga fram belägg för 
varför jag anser att tolkningen av interaktion i en hallmiljö som den beskrivs 
i våra källor varken kan förklaras med en dualistisk eller monistisk världsbild. 
Istället utgår jag från ett konfliktperspektiv som är temporärt. Det är framför-
allt den tillfälliga aspekten av konflikter som jag valt att studera i min avhand-
ling. Ett konfliktperspektiv skulle också kunna benämnas för ett ”vi-och-dem-
perspektiv”. För hallkulturens krigarideologi kan referenser till gudarnas 
handlingar – och ett prototypiskt krig där gudar kämpar mot andra kraftfulla 
grupper – anses föredömligt. Jag kommer att argumentera för att det är gu-
darna som initierar våld mot den andra gruppen som motsvaras av jättarna. 
Enligt min övergripande tes är anledningen att gudarna styr över kosmos ge-
nom att underkuva sina främsta maktrivaler och det största hotet mot sin su-
veränitet. I kontrast till vad som förutsätts i ett dualistiskt perspektiv är de 
strider som utbryter inte permanenta. I sociala relationer pendlar parterna mel-
lan harmoni och konflikt som initieras av temporära intressekonflikter.  

Kapitlet består av två delar som båda anknyter till mitt perspektiv. I första 
delen granskas teorier som förespråkar en dualistisk respektive en monistisk 
åskådning. Jag kommer att visa att jag inte är övertygad om vare sig en mon-
istisk eller en dualistisk grundsyn är lämplig för att besvara mina frågeställ-
ningar, eftersom gudar och jättar är besläktade, dels kämpar mot varandra och 
dels kompletterar varandra. I den första delen ges också fler exempel på vad 
som avses med mitt konfliktperspektiv. Andra delen av detta kapitel visar ex-
empel på tillfälliga konflikter mellan gudar och jättar under det kosmogoniska 
skeendet. Det görs med hjälp av fyra fallstudier. Mitt huvudsakliga käll-
material består av eddadikter. Snorre åberopas som jämförelse, i synnerhet när 
hans redogörelser avviker från det äldre materialet.  
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2.1 En monistisk eller dualistisk världsbild? 
Ordet dualism betyder enligt SAOB: ”filosofisk eller religiös åskådning som 
för världsförklaringen uppställer två själfständiga (och motsatta) principer el-
ler yttersta grunder eller grundkrafter eller makter osv. (såsom ande och ma-
teria, själ och kropp, godt och ondt osv); ’tvåhetsprincip’, ’tvåhetssystem’”.239 
En dualistisk världsbild bygger på att det finns två grundprinciper i världsalltet 
som står i motsättning till varandra. I en religiös åskådning som manikeism är 
de dualistiska dragen starka och centrala. I kristen lära kan en dualistisk 
världsbild anses föreligga, åtminstone om man tänker sig en uppdelning mel-
lan gott och ont, mellan Gud och Djävulen, mellan himmel och helvete. Ett 
exempel på detta är när Gud direkt ställs mot Djävulen och där man gjorde 
klart att människan var tvungen att välja den ena eller den andra. Andra per-
soner kunde istället argumentera för en monistisk kristen världsbild vilken po-
ängterade att Djävulen hade skapats av Gud och därför behövde Guds tillstånd 
för att kunna åstadkomma något. 240 Redan här ser vi problem med att försöka 
tolka världsbilden som antingen monistisk eller dualistisk. Det beror på kon-
text, intressen och vem som tillfrågas. En uppdelning mellan gott och ont, eller 
en åskådning som antar en tvåfaldighet (ett motsatsförhållande) i fornnordisk 
mytologi blir enligt min mening missvisande. Jättar och gudar är förvisso ofta 
motståndare, men det gäller inte för alla mytiska traditioner.   

SAOB ger följande förklaring till monism: ”filosofisk åskådning som här-
leder allt ur en enda enhetlig princip, vare sig denna är av idealistisk eller 
materialistisk art eller samtidigt av båda”.241 Enligt en sådan åskådning bety-
der det att allt hör samman som en enhet vilken är av ett och samma slag. En 
sådan tolkning av fornnordisk mytologi blir också vilseledande. Vilken skulle 
denna enhetliga grundprincip vara? Inom exempelvis judendomen växte tan-
ken fram om att både gott och ont kommer från en enda suverän Gud.242 Något 
liknande kan jag inte uttyda i den fornnordiska mytologin. Det är också, enligt 
min mening, tydligt att det ofta – men inte alltid – finns en direkt motsättning 
mellan gudar och jättar. Denna invecklade olikhet är distinkt i skapelsemyten 
där det berättas om att de båda grupperna är besläktade på mödernet, men att 
gudarnas och jättarnas respektive stamfar var helt skilda typer av väsen.  

Ett tydligt exempel på någon som tillämpar en dualistisk åskådning i en 
fornnordisk kontext är Kirsten Hastrup.243 Hennes modell av fornnordisk 
världsbild består av tre koncentriska cirklar, där gudarna befinner sig i cent-
rum, människorna i ett mellanläge och jättarna och diverse mytologiska väsen 

                                                      
239 SAOB ”dualism 1.” 1925: D 2307f. 
240 I en snäv bemärkelse är denna tvådelade struktur inte självklar, då Gud ur ett teologiskt 
perspektiv är den enda egentliga kosmiska makten och är således överordnad djävulen. Se For-
syth 1987; Pagels 1995. 
241 SAOB ”monism” 1945: M 1308. 
242 Ringgren 1989: 40. 
243 Hastrup 1990. 
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i utkanten. Människans rike är alltså beläget mellan gudar och krafter av en 
hotfull natur; därför lever människan i ett spänningsfält mellan två konträra 
kosmiska krafter. Hon menar att källorna utgår från att gudarna vistas i cent-
rum och skildras från gudarnas perspektiv. Därmed är jättarna att betrakta som 
”utanför”, de symboliserar ”de andra” i motsats till gudarna som är ”innanför” 
och kan symboliskt liknas vid ”vi”.244 Den modell Hastrup redogör för är inte 
optimal, eftersom den enbart tar hänsyn till en horisontell världsbild. Hon ser 
motsättningen mellan land och hav som en viktig del av modellen, vilket är 
ett resultat av en strukturalistisk infallsvinkel där hon försöker finna motsätt-
ningar mellan kaos och kosmos.245 Någon som däremot tar hänsyn till en ho-
risontell och en vertikal världsbild är Jens Peter Schjødt. Han påpekar att den 
främst kretsar kring två världsaxlar: myter om Oden sker på den vertikala 
världsaxeln och myter om Tor sker i regel på den horisontella världsaxeln. I 
båda två står gudar och jättar i ett motsatsförhållande.246 

I en intresseväckande doktorsavhandling har Nanna Løkka bemött tanken 
om en dualistisk världsbild. Där argumenterar hon för att fornnordisk kosmo-
logi istället var monistisk. Løkkas utgångspunkt och huvudargument för mon-
ism är den mytiska topografin som den beskrivs i eddadiktningen. För Løkka 
är ett viktigt skäl för monism det att gudadikterna ständigt tematiserar förhål-
landet mellan gudarnas och jättarnas boningar, vilka tillsammans bildar en 
helhet. Föreställningar om världsträdet Yggdrasil ses som ett annat argument 
för att världen hänger samman som en helhet, där de olika världarna binds 
samman.247 Just världsträdet som en förenande beståndsdel av kosmos är in-
tressant. Tillsammans bildar gudarnas och jättarnas områden en viktig helhet, 
där samspelet mellan grupperna är av stor betydelse. Jag är överens med 
Løkka i det att dikterna ger uttryck för att jättarna och deras boningar repre-
senterar värden och föremål som gudarna eftersträvar. Hon understryker också 
det faktum att handlingen i samtliga gudadikter har förlagts till utanför Asgård 

                                                      
244 Detta projiceras mytiskt. Asgård placeras i mitten, omsluten av Midgård och skyddad av en 
av gudarna uppförd mur. Utanför finns en gråzon och sedan olika vilda domäner, desto mer 
hotfull ju längre bort de tänktes vara från centrum. Asgård och Midgård är gudarnas respektive 
människornas mittpunkt. Utanför dess bebyggda gränser tar vild okultiverad mark vid och där 
finner vi övernaturliga väsen som jättar, troll, samt andra former av hotfulla och mystiska skep-
nader. Hos Snorre är dessa riken, Asgård, Midgård och Utgård, topografiskt föreställda på ett 
horisontellt plan. Asgård är beläget någonstans i mitten av Midgård, omslutet av Utgård. Som 
motpol till både Asgård och Midgård stod Utgård vilket separerades från de övriga av ett stort 
hav i vars yttersta kanter Midgårdsormen lurade (se Hastrup 1981, 1990). Till världsbilden kan 
vi tillföra den vertikala modell som Meletinskij (1973a, 1973 b) klargjort för: himlen i toppen 
och underjorden i botten förbinds genom världsträdet. Oden är den gud som anses särskilt verk-
sam på det vertikala planet medan Tor är den som främst är aktiv på det horisontella planet. Se 
även Gurevich 1968; Løkka 2010: 125ff.; Schjødt 1990. 
245 Hastrup 1990: 28f. 
246 Schjødt 1990: 35ff. och 2004: 123ff. 
247 Løkka 2011: 260f. 
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och kretsar kring att gudarna är på resande fot.248 När det gäller kosmogonin 
är ett av Løkkas argument för en monistisk princip att:  

De norrøne skapelsemytene oppgir jotnen Yme som opprinnelsen for kosmos. 
Forut for ham er universet et tomt intet. Gjennom konkrete bilder gjøres det så 
rede for hvordan de ulike byggesteinene i kosmos har sitt materielle opphav i 
jotunkroppen. Også de ulike kreftene i verden springer ut fra Yme, først jot-
nene, deretter æsene, så dverger og mennesker. Yme fremstår dermed som en 
personifisering av det første prinsipp i verden.249  
 

En invändning är dock att Ymer inte beskrivs som gudarnas stamfar. En sådan 
gestalt beskrivs istället, åtminstone enligt Snorre, vara av en helt annan natur. 
Hans namn är Bure och han tillskrivs inte något jätteepitet. Bure slickas fram 
ur ett isblock av en urko, Audhumbla. Hon är en mytologisk gestalt som inte 
tycks vara besläktad med Ymer.250 Enligt Snorre (Gylfaginning kap. 6) är Bure 
far till Bur som tillsammans med jättinnan Bestla, dotter till jätten Böltorn, är 
upphov till gudarna Oden, Vile och Ve.251 I Vǫluspá 4 beskrivs gudarna kort 
och gott som söner till Bur. Det är dessutom osäkert om det rör sig om en eller 
två urjättar – Ymer och Aurgelmer – där en är jättarnas stamfader, medan den 
andre är upphov till världens materia (se nedan). Enligt min läsning av my-
terna framgår det att gudar och jättar, även om de var besläktade på mödernet, 

                                                      
248 Den dikt som Løkka (2011: 248) menar avviker från detta mönster är Alvíssmál eftersom det 
i dikten är en dvärg som tagit sig till Asgård. Ingen strof förklarar dock var Tor och dvärgen 
möts. I samklang med de andra dikternas narrativa mönster, anser jag att det faktiskt är möjligt 
att tänka sig att mötet mellan Tor och dvärgen sker utanför Asgård. 
249 Løkka 2011: 261. 
250 Gabriel Turville-Petre (1975: 277) betraktar Audhumbla som mor till både jättars och gudars 
ätt och anser att de väsentliga grunddragen i själva myten om urkon bör betraktas som gammal, 
trots att den bara omnämns hos Snorre. Även om kon aldrig direkt livnär Bure – han är redan 
formad i isblocket – är det genom Audhumblas inverkan som han väcks till liv. Hon är därmed 
en viktig och bidragande faktor för både jättarnas och gudarnas tillkomst. Se även Liberman 
(2016: 347ff.) Religionshistoriska paralleller om en mytologisk urko förekommer från Persien 
till Indien, men är kanske tydligast hos den egyptiska gudinnan Hathor. Hon föreställs ofta i 
koform och anges vara moder till alla gudar och gudinnor, åtminstone enligt vissa traditioner, 
se Hornung 1983: 110ff. 
251 Snorres redogörelse innehåller flera intressanta detaljer. Han skriver att det är kon Audhum-
bla som genom ihärdigt slickande på en frostig saltsten gör att gudasläktets urfader Bure fram-
träder. Han får sedan en son, Bur, men det är osäkert om sonen är självalstrad, eller född av en 
jättinna. Sonen gifter sig med jättekvinnan Bestla, vars far Böltorn (Bǫlþorn/Bǫlþórr) i en myt 
hör samman med Odens självhängning och erövring av esoteriskt vetande (Hávamál 140). Burs 
och Bestlas barn, dvs. Oden och hans två bröder, är de första asagudarna. Gudarna är åtminstone 
på moderns sida genealogiskt besläktade med jättar. I myterna är ett återkommande motiv att 
en gud avlar barn med en jättinna. I Vǫluspá 4 nämns endast Burs synir (’Burs söner’). Diktaren 
kan ha vävt samman olika traditioner när det gäller uttrycket Burs synir. Att Bure var Odens far 
uttrycks i Hyndlolióð 30: Var Baldrs faðir, Burs arfþegi (”Så blev Balders fader [Oden] Burs 
arvtagare”), samt i en skaldedikt av Torvald blönduskald från 1100-talet: burar Bors / Búra 
arfa (”Burs son, Bures arvtagare”) (Jónsson 1973: 464). 
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härleder sitt ursprung på faderns sida till två skilda mytiska gestalter – en 
urjätte och en stamfader till gudarna. Ett komplicerat förhållande mellan gudar 
och jättar inskärps av att gudarna dräper den urjätte som är direkt besläktad 
med (sannolikt farfar) till deras mor.  

Ett annat argument som lyfts fram hos Løkka är att samspelet mellan As-
gård och jättarnas värld utgör två delar av en enhet, två element som tillsam-
mans bildar ett mytologiskt motiv. Samspelet mellan dessa tänks genomsyra 
hela mytologin. Detta grundar sig i, menar Løkka, att det fanns en genomgri-
pande kosmologisk princip om att helhet uppstår genom motsättningar, en 
tolkning som indikerar: ”at den norrøne mytologien er utformet i tråd med en 
dyadisk og monistisk kosmologisk struktur”.252  

Jag tolkar de mytiska traditionerna utifrån ett konfliktperspektiv där gudar 
och jättar dels är besläktade, dels är olika grupper som konkurrerar om mak-
ten. Det betyder inte att grupperna är helt konträra. Ett dualistiskt perspektiv 
förutsätter ett permanent tillstånd av motsättningar mellan två grupper, men i 
de mytiska traditionerna råder det stundtals harmoni mellan grupperna vilka 
till och med kan komplettera varandra. Ett monistiskt perspektiv förutsätter 
istället att de olika grupperna bildar en enhet, vilket jag inte heller tycker stäm-
mer överens med vad källorna gör gällande. Enligt min mening beskrivs gudar 
och jättar snarare som olika grupper med olika intressen. I min undersökning 
har särskilt tyngdpunkt lagts vid de tillfälliga konflikter som uppstår i spän-
ningsfältet mellan gudar och jättar och jag utgår från att dessa var övergående. 
Det är detta perspektiv, dvs. att det rör sig om temporära konflikter, som jag 
valt att benämna konfliktperspektiv. Jag vill betona att mitt konfliktperspektiv 
inte bör ses som ett övergripande alternativ för att förklara den fornnordiska 
världsbilden. Det är ett tankeverktyg som hjälper mig att tolka källtexterna. 

De skildringar som förefaller tyda på en monistisk åskådning vill jag tolka 
som exempel på att de är komplementära, dvs. gudar och jättar är inte alltid 
varandras motsatser, de kan stundtals komplettera varandra.  

Det faktum att Snorre beskriver en dualistisk världsbild förklaras av Løkka 
med att han genom sin systematisering och tolkning av de äldre texterna gör 
det i överenstämmelse med sin kristna världsåskådning. Jag menar dock att 
det äldre materialet också präglas av konflikter mellan grupperna och att det 
inte kan ses som ett uttryck för monism. Av den anledningen behöver den 
senare forskningen kommenteras. Att dualismen är tydlig i Snorres texter kan 

                                                      
252 Løkka 2011: 140. En viktig poäng som framhålls är att begreppet Utgård (Utgarðr m., Ut-
garðar pl.) som ett namn på jättarnas land bara figurerar hos Snorre, medan begreppet Jotun-
heim (Jǫtunheimr m., Jǫtunheimar pl.) eller österväg, öst (austrvegr, austr) förekommer inom 
eddadiktningen (Løkka 2011: 147ff.). Benämningarna ”österut” och ”Utgård” som tillhåll för 
jättar förutsätter att dessa områden tänktes belägna utanför något. Det uttrycks av fysiska gräns-
markörer som floder, flammor, skog eller berg. Det senare beskrivs, i motsats till vad exempel-
vis Hastrup menade, som en illusion av att världen var indelad i zoner och att det fanns skarpa 
gränser mellan gudarnas och jättarnas områden (s. 141ff.).           
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förklaras av att en äldre motsättning mellan gudar och jättar har vitaliserats 
och accentuerats i mötet med kristendomen. Konfliktmyter mellan gudar och 
andra konkurrerande makter är ur ett komparativt religionshistoriskt perspek-
tiv allmänt, särskilt framträdande i ett indoeuropeiskt perspektiv. Motsvarande 
föreställningar kan dessutom uppvisas från ett stort antal kulturer runt om i 
världen.253   

Det är tydligt att det finns motsättningar mellan gudar och jättar i källorna, 
även om en del jättar och jättinnor också kunde alliera sig med gudarna eller 
interagera med dem utan osämja.254 Det är, anser jag, helt naturligt. Diktarna 
skildrar interaktioner mellan gudar och jättar i något som av kontexten kan 
tolkas som statusmiljöer. Därmed är de rimligen utformade för att passa en 
aristokratisk publik och deras ideologier.  

En av avhandlingens hypoteser är att delar av fornnordisk mytologi i hög 
utsträckning kan tolkas som uttryck för en våldsideologi, vilket bör förutsätta 
ett perspektiv där just konflikter står i centrum. Detta upphöjande av kamp tar 
sig till uttryck i motsättningen mellan två olika grupper som ömsom kämpar 
om makten över kosmos, ömsom allierar sig med varandra. Men inte ens krig 
är permanenta tillstånd, eftersom de övergår i fred. Därför är de fallstudier 
som jag hänvisar till nedan inte menade att ses som exempel på permanenta 
konflikttillstånd. De beskriver vissa mytiska, av traditionsbärare utvalda, sce-
narier ur vilka narrativ vävs och kan sedan övergå i andra mytiska händelse-
förlopp. Framställningar av mytiska traditioner är inte statiska. Eftersom jag 
har valt att koncentrera undersökningen till en hallmiljö blir just interaktion 
knuten till en sådan miljö avgörande. Det betyder att den grupp som står i 
centrum, det vill säga gudarna eller fursten och hans följe, kontrasteras mot 
andra grupper där relationen kunde vara fredlig eller våldsam. I det följande 
anges belägg för att konflikter mellan gudar och jättar är ett vanligt tema i den 
fornnordiska kosmogonin. 

2.2 Kosmogonin 
I kosmogonin kan vi finna upptakten till en konflikt mellan gudar och jättar. 
De första gudarna härstammar på sin mors sida från jättarna, medan deras 
stamfar är av en helt annan natur. Jag tänker mig att gudarnas stamfar hade till 
syfte att just särskilja gudar från jättar. Överlag var en agnatisk härkomst för-
härskande i det fornnordiska samhället, dvs. härstamningen från faderns sida 
värderades tyngre än ursprunget från moderns sida. Samma form av agnatisk 

                                                      
253 För studier av kampmyter mellan gudar och andra grupper av mytiska väsen, se Fontenrose 
1980; Forsyth 1987; Kuusela 2017; Watkins 2001: 297ff.  
254 Se studier av Motz 1979–80, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1996; Steinsland 1991. 
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härledning påträffas i de isländska sagorna och i medeltida nordiska lagtex-
ter.255  

I de källor som beskriver kosmogonin anges en grundläggande orsak till 
friktionen mellan jättar och gudar: en konflikt som ytterst grundas i att gudarna 
dödar jättarnas urfader. Denna ursprungliga våldshandling tycks sedan kasta 
sin skugga över en stor del av myttraditionerna. Men det måste medges att de 
källor som redogör för världens skapelse och dess urväsen är diffusa.256  

Snorre ger den mest detaljerade beskrivningen i Gylfaginning. Han hämtar 
mycket av sitt stoff och citerar flera strofer från tre eddadikter: Vǫluspá, 
Vafþrúðnismál och Grímnismál. Det är högst sannolikt att han, utöver dessa 
dikter, kände till andra dikter och muntliga framställningar som redogjorde för 
kosmogonin. Snorre har sedan systematiskt bearbetat sitt material på ett sätt 
som gjort det möjligt för honom att forma en koherent framställning. Själva 
ramberättelsen för både Gylfaginning och Skáldskaparmál utspelar sig i en 
hallmiljö till vilken en person – Gylfe respektive Brage – söker sig i syfte att 
få svar på frågor om mytologi och diktkonst.  

En enhetlig redogörelse för skapelsemyten, eller gudarnas relation till de 
tidigaste jättarna, är inte att vänta. Istället förutsätter jag att ett flertal muntliga 
traditioner florerat innan en del av dem nedtecknades. Dikterna varierade san-
nolikt till sin utformning, vilket delvis framgår av en jämförelse mellan beva-
rade manuskript. Avvikande former kan dock inte alltid skyllas på slarvfel 
eller tillägg hos nedtecknare och avskrivare (se kapitel 1).  

2.2.1 Dräper gudarna urtidsjätten? 
Enligt flera källor angriper gudarna en jätte i urtiden och skapar därefter värl-
den av hans kropp. Två olika namn på jätten figurerar i källorna: Ymer re-
spektive Aurgelmer. Troligen är de olika namnen ett resultat av att olika 
bakomliggande myttraditioner vävts samman. Det intressanta för denna studie 
är att detta urväsen kan identifieras med en jätte som ansågs vara först av alla 
väsen, medan en yngre generation, dvs. gudarna, utmanar och dräper urjätten. 
En konflikt mellan grupperna har med andra ord sin äldsta upprinnelse i skap-
elsemyten.  

Enligt Vǫluspá 3 uppstår Ymer i ett stort gapande svalg. Han skapas av 
urmateria istället för genom sexuell fortplantning. Att jättar härstammar från 
Ymer borde tyda på att han också ger upphov till nytt liv. Snorre berättar om 
detta i en episod som beskriver hur jätten sover och kommer i svettning.257 Det 
är alltså en könlös fortplantning (parthenogenes) där jätten, som Margaret 
Clunies Ross framhållit, är inaktiv i skapelseprocessen. På detta sätt förbigås 
associationer till kvinnliga egenskaper, medan maskulina drag framhävs och 

                                                      
255 Clunies Ross 1994: 94f., 157f. Se även Hastrup 1985: 70ff. 
256 Hultgård 2004. 
257 Gylfaginning 2005: 11. 
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gör att skapelsen inte kan associeras med ergi.258 Den källa ur vilken Snorre 
(Gylfaginning kap. 5) hämtar sin upplysning är Vafþrúðnismál. I dikten här-
leds emellertid alla jättar från en jätte vid namn Aurgelmer.259 Låt oss se när-
mare på stroferna ur Vafþrúðnismál. 

 
Óðinn kvað:      

 30. ʻSegðu þat it sétta,        
allz þik svinnan kveða  
ok  þú, Vafðrúðnir, vitir,  
hvaðan Aurgelmir kom 
með iǫtna sonom  
fyrst, inn fróði iǫtunn.’ 
 
Vafðrúðnir kvað:  
31. ’Ór Élivágom         
stukko eitrdropar,  
svá óx, unz varð ór iǫtunn;  
[Tillägg hos Snorre] 
þar órar ættir  
kómo allar saman, 
því er þat æ alt til atalt.’ 
 

Odin kvad: 
30. ”Säg för det sjätte,  
ty du syns mig kunnig, 
Vaftrudne, om du det vet: 
vadan i jättars ätt  
Aurgelme först kom,  
du  kloke jätte!” 
 
Vaftrudne kvad: 
31. ”Etterdroppar stänkte  
ur Elivågor,  
det växte och vart till en jätte; 
[Tillägg hos Snorre] 
därav kommo  
alla våra ätter till, 
därför är vårt släkte så slemt.” 

Jätten skapas, enligt strof 31, av etterdroppar som stänkt från Elivågor innan 
världen formats. I strof 21 formas världen av Ymers kött och ben. Här skiljer 
sig dikten markant från Snorres redogörelse. Enligt dikten är förmodligen inte 
Ymer och Aurgelmer samma gestalt: Ymers kropp tjänar som råmaterial till 
världen, medan Aurgelmer ger upphov till jättarna. 
     Etterdroppar formar Aurgelmer vilket enligt Snorre – och det tillägg som 
finns hos honom – är en förklaring till att jättars sinnelag beskrivs med adjek-
tivet atall ’elak’, ’förtretlig’, ’förarglig’, ’plågsam’.260 Ordet eitr n. har fler 
betydelser än ’gift’, ’etter’. Det syftar på något med ’bitter smak’, samt i över-
förd betydelse bitterhet mellan parter som ’bittert sinneslag’ eller ’vrede’. Det 
kunde också användas som en blandform av dessa, där fiendskap, bitterhet, 
gift och kyla åsyftas. När det ingår i sammansättningar som eitr-kaldr eller 
eitr-á betecknar det ’[bitter] kyla’. Stickande kyla från Elivågor svarar mot en 
bitter kyla som ingår i jättarnas väsen och vittnar om Snorres grundsyn på 
jättarnas sinnelag – de är elaka och består delvis av gift eller skarp kyla från 
etterfloden. Kanske kan det förklara varför Snorre kallar dem för rimtursar.261 
                                                      
258 Clunies Ross 1991: 44 och 1994: 152. Jämför med Jacob Grimm (2007: 429f.) som tar fasta 
på att de formas genom sammanblandning av olika element (eld och vatten) och drypandet som 
uppstår vid dess förening. Grimm menar att endast människor och dvärgar är skapade medan 
jättar och gudar uppstår av sig själva som en egen väsenkategori. 
259 Hos Snorre har urtidsväsendet två namn, dels Ymer, dels Aurgelmer, där det senare förklaras 
vara rimtursarnas namn på den förra. 
260 Bjorvand & Lindeman ”atal” 2007: 60f. (övers: ’lei, plagsom, utfordragelig’); Fritzner (I) 
”atall”, 1954: 85 (övers: ’slem, fortrædelig’). 
261 Fritzner (I) ”eitr n.”, 1954: 315; Kure 2010: 58.  
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Dikten nämner inte att jättarna är atall, möjligen därför att en sådan utsaga 
från en jätte hade upplevts som absurd. Många jättar uppträder som farliga 
eller illasinnade, men det gäller knappast för samtliga. Under alla omständig-
heter framgår det av citerade strofer att jättarna föreställdes som en annan typ 
av väsen än gudarna.    
     Aurgelmir är ett namn som består av fornnordiska ordelement och är inte 
ett äldre ord med indoeuropeiska rötter som Ymir. Namnet Aurgelmir kan ty-
das som ’den som tjuter från aurr’. Efterleden gelmir betyder ’rytande’.262 Or-
dets förled aurr m. ’lerblandad jord, lera, sandjord, grus’ (av germ. *aura- m. 
’vatten, ström, sjö, älv’ etc.) tycks tidigt ha utvecklats mot betydelsen ’jord’. 
Denna utveckling kan vi se i feng. ēar (jfr fvn. úr ’yr, duggregn, ruskregn’). 
Prefixet aurr ingår i ett flertal svenska och norska ortnamn och betecknar grus-
, sten- eller slamblandad sand, ofta i anknytning till vattendrag eller något som 
är vattenhaltigt.263 Jättens namn hör kanske samman med slam- eller grusblan-
dad jord. Eftersom namnet är en variant av Ymer som jättars urfader, kan gytt-
jan, med hänvisning till hur termen brukas om bevattning av världsträdet, be-
traktas som fruktsam.264 Urtidsväsen födda ur sand, jord eller lera är ett mytiskt 
motiv som påträffas från många kulturer. Clive Tolley har tolkat Aurgelmers 
ursprung som en helt igenom nordisk föreställning. Uppkomst ur is och kyla 
förklaras vara direkt påverkad av ett nordiskt klimat.265 Aurgelmer skapas en-
ligt Vafþrúðnismál 31 av att det: ór Élivágom / stukko eitrdropar, svá óx, unz 
varð ór iǫtunn. Även Snorre följer denna redogörelse, men förankrar den i en 
teori om rimfrost och förklaring till namnet rimtursar.  
     Vafþrúðnismál 31-33 beskriver hur etter stänker och formar en manlig 
jätte, under vars arm en kvinna och man växer fram, samt att hans fötter eller 
ben ger upphov till en sexhövdad son.266 När Oden frågar hur Ymer får barn 
utan medverkan av en kvinna, svarar jätten: 

33. ‘Undir hendi vaxa      
kváðo hrímþursi 

 
33.”Under [rim-]tursens arm  
tror man det växte 

                                                      
262 Jónsson (1931: 179) ger en annan förklaring och för ordet till gelmir till gemlir ’ørn’ eller 
’høg’. 
263 Exempelvis sjönamnen no. Aurr (namn på Rødenessjøen i Østfold, bygdenamnet Aursmǫrk)  
och svenska Ören (i norra Småland), samt sv. ör, sv. dial. örja ’dy’. Bjorvand & Lindeman, 
”aur”, 2007: 62ff.; Hellquist, ”ör 1.” 2008: 1462f. 
264 Yggdrasills rötter begjuts enligt Vǫluspá 19 med hvíta aurr ’vitt aurr’ och översköljs enligt 
strof 27, av aurugr fors ’aurr-blandad fors’. Det kan förklaras som en ler- eller en slambland-
ning av den typ som en flod eller en sjö efterlämnar. På ett symboliskt plan kan det sättas i 
förbindelse med kosmiskt mjöd som cirkulerar i världarna. Finnur Jónsson (1931: 24) ger fler 
exempel på sammansättningar som Aurgefinn, Aurvangar och namn på jättar som Aurgrímnir, 
Aurnir. Om termen aurr och dess koppling till mjöd, se Drobin 1991: 102ff. 
265 Tolley 1994–1997: 74. 
266 Henning Kure (2010: 65) har påpekat att det endast är i en yngre handskrift som sex kan 
utläsas. I R står det sér. Räknar vi med ett skriftfel i den yngre handskriften nämns inte någon 
sexhövdad son, där beskrivs en behövdad son (som föds av två fötter).  
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mey ok mǫg saman; 
fótr við fœti 
gat ins fróða iǫtuns 
sexhǫfðaðan son.’ 

dotter och son tillsammans; 
hans ena fot fick med den andra 
en son med sex huvud.” 

 
Urjätten bär två namn, Ymer respektive Aurgelmer, och båda namnen före-
kommer i þulur som jättenamn. Snorres förklaring att Aurgelmer skulle vara 
rimtursarnas namn för Ymer är förmodligen en konstruktion av honom.  

Det finns inte någon dikt som berättar om hur Ymer skapas. Vafþrúðnismál 
31 berör, som vi sett, mycket kortfattat hur Aurgelmer skapas. Vǫluspá 3 åter-
ger kryptiskt: Ár var alda, þat [þar]267 er Ymir bygði (”I tidernas begynnelse 
när [där] Ymer byggde sin boning”) [min övers.] Dikten fortskrider genom 
negationer att räkna upp det som ännu inte existerar, efter en stilistisk teknik 
som är känd inom germansk forndiktning. Formeln har en slående likhet i den 
kristna fornhögtyska 800-talsbönen Wessobruner Gebet. Det kan tyda på att 
föreställningen var känd i den germanska världen redan under äldre tid. Snar-
lika föreställningar om ett intet, eller en tidlös avgrund, påträffas från andra 
håll i världen, exempelvis i Rigveda.268 Snorre citerar Vǫluspá 3 i samband 
med begynnelsen i Gylfaginning (kap. 4). Hans citat skiljer sig från andra 
handskrifter, däribland R: Ár var alda / þat er ekki var (”I tidernas begynnelse, 
när ingenting ännu fanns”).269  

                                                      
267 Þat i Codex regius nr. 2365 4º, Trektarbók och Codex Wormianus av Snorres Edda. Þar i 
R, H och Codex Upsaliensis (Snorres Edda). 
268 Märk väl att gudarna inte skapar ur intet, utan namnger och formar sådant som redan finns, 
eller utstakar banor åt himlakroppar och stjärnor. Hos Snorre sker skapelsen ex nihilo för att 
stämma överens med kristna tankeströmningar. Nifelheim och Muspell uppstår ur ett intet och 
från dess sammansmältning skapas Ymer, se vidare Faulkes (1983: 283ff.) Omnämnandet av 
skapelsen genom negationer förekommer även i den fornhögtyska bönen Wessobrunner Gebet 
(800-tal), där poeten beskriver ett kaos som rådde innan Gud skapade världen på följande sätt: 
”… the earth did not exist, nor heaven above, no tree…, no mountain existed, no … nothing, 
nor did the sun shine, nor did the moon have light, nor the great sea.” (… ero ni uuas noh 
ûfhimil, noh paum… noh pereg ni uuas, ni … nohheinîg  noh sunna ni scein, noh mâno ni liutha,   
noh der mâreo sêo.) Just formeln ero ni uuas noh ûfhimil är påfallande lik iǫrð … upphiminn i 
Vǫluspá 3 och sannolikt rör det sig om en formel som är mycket gammal och har genklang i 
Þrymskviða 2, Vafþrúðnismál 20 samt fornengelska (eorðe … upheofon) och fornsaxiska (erða 
… uphimil). Se Grimm 2007: 430f.; Lönnroth 1981: 313ff.; Nordal 1927: 28; Polomé 1986: 
473f. 
269 Ymer omnämns inte hos Snorre i den citerade strofen. Urtidsjätten omtalas först senare, 
medan han i andra handskrifter, där Vǫluspá ingår, verkar existera redan i begynnelsen. Codex 
regius och Hauksbók överensstämmer i första raden, men skiljer sig delvis i övriga rader liksom 
hos Snorre. Den största skillnaden är dock att då R och H ger þar er Ymir bygði har istället 
Snorre þat er ekki var. Det är troligt att det kan röra sig om oberoende avskrifter som är baserade 
på olika muntliga traditioner (se Lönnroth 1981: 310ff.; Jón Helgason 1953: 28). En del fors-
kare (bl.a. Nordal 1927: 27; Schach 1983: 92) har menat att Snorre återger en mer ursprunglig 
version av strof 3:2 än R och H, följaktligen att Ymer inte varit omnämnd. Formuleringen þat 
er ekki var finns i alla handskrifter av Snorres Edda och det är en tvistefråga om Snorre föränd-
rat Ymir till ekki, eller om den version han hade tillgång till nämner urtidsjätten. Det är väl 
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Ingen källa utöver Snorre berättar om hur Ymer skapar andra väsen eller 
att de växer fram ur hans kropp. Där tillskrivs Aurgelmer rollen som jättarnas 
stamfader. I tredje strofen av Vǫluspá inrättar Ymer sitt bo i ett kraftfullt svalg, 
men det sägs inget om han överlever eller mister sitt liv.270 Diktaren går hastigt 
fram och förklarar världens uppkomst och hur gudarna inrättar årstider genom 
att införa ämnen för tideräkning (strof 6). Under skapartiden uppförs harg och 
hov. Med dessa förbereder gudarna en gemenskap med människan. Möjligen 
ska vi tolka beskrivningen som att gudarna hallbyggnader. Först skapas dvär-
garna, därefter tillkommer människorna. Gudarnas gyllene era står för dörren, 
där de lever i välbehag i storslagna hallar, innan tre jättinnor infinner sig och 
kullkastar fröjden (se nedan).271 

Det finns ingen dikt som berättar om hur gudarna dräper Ymer. För denna 
uppgift är Snorre ensam informant. Det finns dock intressanta notiser i den 

                                                      
möjligt att Snorre i egenskap av mytolog reviderade texten på ett sätt som bättre korresponde-
rade med kristen lära. Anne Holtsmark (1964a) har granskat Snorres text i förhållande till is-
ländska kyrkliga texter och funnit att han ofta använder en lärd terminologi när förkristen tro 
och myter återges, med ett ordförråd som ligger nära många äldre, eller samtida, kristna texter: 
”Mytene fra eddakvad blir på en måte oversatt til det sprog som brukes av skolarer i 12. år-
hundre.” (s. 28). Att jorden blev skapad ur intet af engu efni (”av inget ämne”) var en viktig 
uppfattning för kristen tro. Att förfäkta annorlunda, exempelvis att Ymer existerat innan skap-
elsen, vore en irrlära. Enligt kristen kronologi borde Ymer skapas senare eftersom han inte kan 
existera i begynnelsen. Den som fanns då var vad Bibeln lärde – den kristna guden. Hos Snorre 
finns inget urväsen innan själva skapelseprocessen, eftersom den enda kraft som erkändes av 
hans samtid var just kristendomens gud. Med stor sannolikhet har Holtsmark pekat på en viktig 
detalj som faktiskt förklarar Snorres uppfattning av skapelsen som inte strider med hans fram-
ställning i övrigt. Det ramverk som Gylfaginning är uppbyggd kring är naturligtvis kristet, kung 
Ganglere förleds att lyssna på de gamla berättelserna om gudarna, vilket i grunden är att förstå 
som en falsk lära. 
270 Även om dikten på den här punkten är diffus, visar en jämförelse med övriga källor att 
Ymers blod gav upphov till ett urhav. Redogörelsen där jorden hävs upp ur vattnet harmonierar 
med tanken om att Ymer är död och att hans kropp, urämnet för världen, lyfts upp ur blodet och 
omformas till jord, skogar, berg, sjöar etc. Det vore minst sagt anmärkningsvärt om Ymer var 
levande när hans materia omformas till världen. 
271 Termen gullaldr m. ’guldålder’ förekommer inte i diktningen. Den brukas av Snorre i Gyl-
faginning (kap. 14) som troligen influerats av antikens berättelser: ok er sú ǫld kǫlluð gullaldr 
(”den tiden kallas guldåldern”). Redan hos Hesiodos i Verk och dagar (600-talet f. Kr.) berättas 
om en tidsålder där gyllene människor äger överflöd av allt gott i världen, de åldras inte och 
lever i gudarnas närhet (Hesiodos, r. 109-120, 2003: 93). Förfall från en tänkt guldålder är ett 
typiskt exempel på en degenerationsmyt, där människan genom olika tidsepoker i varje ny era 
blir svagare, mer osedliga, sämre, och står längre och längre ifrån gudarna. Ovidius ger i den 
under medeltiden välkända Metamorfoser (första boken) en annorlunda bild av ”den gyllene 
tidsåldern” (aurea prima sata est aetas), vilket kan vara en potentiell källa för Snorre (Ovidius, 
Liber 1.89, 1998: 19). En annan skildring av en s.k. guldålder, möjligen med mytisk förlaga, 
figurerar i Grottasǫngr med stöd i ett par skaldediktsstrofer: Egil Skallagrimsson i Hǫfuðlausn 
17 från mitten av 900-talet (Jónsson 1973: 33), Einar Skulasson från mitten av 1100-talet i 
Øxarflokkr, strof 6 (Jónsson 1973: 450) samt hos Snorres i hans verslista (Háttatal, vers 43, 
1999: 21). Jag lämnar frågan om ”guldåldern”, då det är av mindre vikt för föreliggande under-
sökning. 
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äldre skaldediktningen som tycks tyda på en uppfattning om att gudarna trots 
allt dräpt Ymer. När Egil Skallagrimsson i Sonatorrek diktar om hur han för-
lorat sin son, använder han ett bildspråk som refererar till mytiska traditioner. 
I en strof jämför han det hav som hans son drunknat i med det blod som väller 
fram ur ”jättens halssår”, utan att uppge ett namn på jätten. Blodet som forsar 
fram ur jättens sår är hos Egil en kenning för havet.272 

Andra källor antyder också att Ymers kropp utgjorde materia för världen, 
vilket tycks tyda på att han dödats. Eddadikterna Vafþrúðnismál 21 och 
Grímnismál 40, 41 berättar om världens skapelse ur Ymers kropp. I skalde-
dikter förekommer kenningar som anspelar på detta. I Magnússdrápa 19 av 
Arnor jarlaskald Tordsson, från 1000-talet, förekommer Ymis hausi ’Ymers 
skalle’ som en kenning för jorden.273 Orm Barreyjarskald, från senare hälften 
av 900-talet, omnämner havet med kenningen Ymis blóð ’Ymers blod’274 och 
anknyter till ett liknande bildspråk som Egil. Beskrivningen av hur världen 
uppkommer är nästan likadan i Vafþrúðnismál 21 och Grímnismál 40. De 
första raderna är identiska: Ór Ymis holdi / var iǫrð um skǫpuð (”Ur Ymers 
kött vart jorden skapad”) [min övers.] vilket kan tyda på muntliga varianter av 
en känd formel. Ingen källa skildrar Aurgelmers död eller hur kosmos danas 
av hans kropp. I alla källor är det Ymers kropp som är upphov till kosmos. Vi 
har med andra ord två urtidsjättar som kan förklaras genom a) att det rör sig 
om olika myttraditioner, eller b) att de hade olika funktioner i myterna. Den 
första jätten ger upphov till världens grundämne, medan den andre jätten tänk-
tes vara jättarnas stamfader. Alternativt kan de uppfattas som variationer, där 
olika namn gavs på en och samma jätte.275  

                                                      
272 Jónsson 1973: 34. 
273 Jónsson 1973: 315. 
274 Jónsson 1973: 135. 
275 Namnet på ett annat urväsen är Fornjótr i Ynglingatal 21, där sonr Fornjóts ’Fornjots son’ 
används som en kenning för eld. Förankring till Ynglingatal bör tyda på att den är gammal och 
spridd, se Whaley et al (2012: 48.) Enligt Orkneyinga saga (kap. 1) var Fornjot kung över 
Finland och Kvänland, öster om Bottenviken, alltså vid Vita havet (Gandvik). I sagan är han 
far till naturkrafter som Hler, också kallad Äger, samt Loge och Kare. I detta fall bör det röra 
sig om en lokal tradition där mytmotiv kombinerats med en lokalsägen om rikets äldsta historia. 
Fornjótr tolkas ofta som en jätte och förekommer i de legendariska kungakrönikorna Fundinn 
Nóregr (en del av Orkneyinga saga) och Hversu Nóregr byggðisk (en del av Flateyjarbók). Han 
beskrivs som far till tre söner: Hlér också kallad Ægir ’sjö, hav’, Logi ’eld’, samt Kari ’vind’. 
Även Jǫkull och Frosti räknas till hans söner. Han är farfar till diverse gestalter med namn som 
hör samman med snö eller is. Kanske är det en lokal myt där ursprung härleds till gestalten? 
Orknöjarlarna är hans ättlingar och möjligen handlar det ursprungligen om en lokal 
urprungsmyt knuten till ätten. Claus Krag (1991) har pekat på många likheter med urjätten 
Ymer. Sagan, som bitvis utnyttjas av Snorre, har en komplex historia och det är oklart hur 
gammal den är. Orkneyinga saga är sannolikt nedskriven av en islänning mellan 1192–1206. 
Hur gammal Hversu Noregr byggðisk är anses osäkert, men Flateyjarbók är troligen nedtecknad 
på 1380-talet, baserad på äldre förlagor. Namnet fornjótr är högst problematiskt och har tolkats 
olika (Hellquist: forn-jótr ’forn-jätte’; Noreen: forn-njǫtr ’den som njuter av offer’; Kock: forn-
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Av urjättens två namn har Ymer (fvn. Ymir) bedömts vara äldst och etymo-
logiskt besläktat med lat. geminus ’tvilling’, sanskr. Yama och Yami och avest. 
Yima.276 Åke V. Ström för även fsv. ýmis ’ömse, än det ena än det andra’ till 
jämförelse.277 Aurgelmer har förmodligen uppkommit i en fornnordisk kon-
text medan Ymer etymologiskt kan härledas ur en arkaisk indoeuropeisk 
namnform. Båda symboliserar ett upphov: jättarnas respektive världens fö-
delse, det senare genom inverkan av gudarnas skaparkraft.  

Den våldshandling som beskrivs i urtiden initieras av gudarna och stödjer 
därför en av mina hypoteser. Genom att erövra och lägga under sig land be-
fäster gudarna sin maktposition och tjänar som ett prototypiskt exempel för 
människan. I skaldediktningens lovprisande av furstar jämförs stundtals furs-
tar och deras följen med gudar, medan deras motståndare kan liknas vid jättar. 
I en sådan kontext ger myter om erövring av land legitimitet åt furstarnas ag-
gression mot sina fiender. Jag utgår, med stöd av skalde- och eddadikternas 
uppgifter, från att Ymers kropp är det stoff ur vilket världen skapas efter Burs 
söner dräpt honom. Det är den första interaktionen mellan gudar och jättar. På 
en kosmisk arena fjärmar sig gudarna från jättarna när de dräper urjätten. Jät-
tarna som grupp förskjuts och bildar en konkurrerande maktfaktor i kosmos. 
Den inrättade världen tillfaller gudarna och delas inte med andra makter; vak-
samt befästs och beskyddas deras domän. Jättarnas lott är att underkasta sig 
gudarna, alliera sig med dem eller kämpa mot dem.  

Ur en prototypisk våldshandling inleds den första kampen i världen, en 
konflikt som växer fram ur det första dråpet vars yttersta mål är makt över 
skapelsen. Trots att denna argumentation ser ut att ge stöd åt en dualistisk 
världsåskådning, är skeendet mer komplext och utgör temporära intressekon-
flikter. Gudarna är besläktade med jättarna och gifter sig med och avlar barn 
med jättinnor. Andra jättar, exempelvis Äger, verkar närmast vara allierad 
med gudarna. Gudarnas och jättarnas relationer fungerar därmed på ett lik-
nande sätt som mellan olika grupper och ätter i den här världen. 

Bruce Lincoln har föreslagit att gudarnas dödande av Ymer kan ha uppre-
pats i kulten. Under kultens offerritualer utgjorde offerdjurets blod en symbol 
för Ymers blod. Därmed anspelade akten på gudarnas första offerhandling och 
inrättandet av kosmos.278 Olof Sundqvist håller med:  

In my opinion, the blood in the ancient Scandinavian sacrificial rituals may 
have had the function to create the dramatic frame, which affected the partici-
pators’ experience of the actions, and made them aware that they witnessed 
something other than routine reality […] The extreme violent action was thus a 
way to draw away from interpersonal conflicts and channel it out in other ways. 

                                                      
þjótr ’forn-tjutaren’; Jónsson: for-njótr ’ödeläggaren’). Se Røthe 2010: 154ff.; Simek 2006: 
107f.; Simek & Pálsson 2007: 200f., 296f.  
276 de Vries 1962: 678. 
277 Ström & Ringgren 1968: 175. 
278 Lincoln 1986: 41ff. 
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The violent bloody ritual changed conditions for the community, especially in 
periods of social stress.279  
 

Kultdeltagarnas bevittnande av blodsoffret kunde symboliskt tolkas som att 
världsalltet och årsväxlingarna ständigt förnyas och garanteras. Enligt Sund-
qvist kunde de personer som saknade kunskap om religiös och kulturell sym-
bolik gå miste om denna betydelse – för dem var det en helig handling utan 
vidare symbolisk innebörd. Dessa dramatiska offerhandlingar utfördes av en 
lokal maktelit som genom sina kulthandlingar sannolikt också ökade sin soci-
ala prestige. I anslutning till kulthandlingar och offer av en större omfattning, 
arrangerade lokala maktutövare gästabud och offerfester i sina hallar, något 
som måste ha ökat hallägarnas sociala prestige ytterligare.  

En maktelit kunde använda sig av skapelsemyter på olika sätt. Lincoln har 
pekat på att Snorres berättelse om kung Halvdan svarte (Hálfdanar saga 
svarta i Heimskringla) anspelar på skapelsemyten där gudarna dödar och 
styckar Ymers kropp.280 Snorre berättar om hur kungens lik sönderdelas i fyra 
delar och fördelas till fyra distrikt i Norge, vilka korresponderar med de fyra 
väderstrecken. Dessa uppgifter finns inte i de äldsta texterna om Halvdan men 
upprepas med viss variation i yngre texter.281 Anledningen till att hans kropps-
delar prisas sägs vara på grund av att de äger den mirakulösa förmågan att 
berika trakten med välstånd och garantera äring. Lincoln anser att det i sym-
boliken kring fördelningen går att skönja en ideologisk funktion:  

A hierarchy was also established among the districts, insofar as the one receiv-
ing his head (Hringariki in two variants, Vestfold in the other) thereby out-
ranked the others. More important, however, was the distinction between the 
districts inside the realm and those construed as peripheries outside the life-
sustaining, protective, blessed areas destined to remain in intimate contact with 
King Hálfdan, which had become, in a certain sense, consubstantial with his 
body. The border of his territories thus played much the same role as the barri-
cade made from Ymir’s eyebrows, separating inside from out, gods from giants, 
Miðgarð from Útgarð, good from evil, us from them, and civilization from 
chaos. In ways, this repeats the events of creation, Hálfdan’s corpse having suf-
fered the same fate as Ymir’s. A new world, with new conditions of existence, 
took shape as a result of these two deaths and more particularly as a result of 
the way these two bodies were treated, including a radical division between a 

                                                      
279 Sundqvist 2016: 342f. 
280 En liknande idé presenterades tidigare av François-Xavier Dillmann (först på franska 2000, 
sedan översatt till norska 2008). Han lyfte fram indoeuropeiska paralleller och visade på att 
styckandet och fördelningen av Halvdans lik anspelade på skapelsemyten och det norska rikets 
förening: ”For at de forskjellige delene av kongens lik skulle garantere årsgrøden og velstanden 
i hvert av deres små kongedømmer, konsoliderte stormennenes partering av kong Halvdans 
jordiske levninger de facto deres forening. Det kan de ha gjort ved symbolsk å gjenta tilblivel-
seshandlingen par excellence, nemlig parteringen av Ymes lik in illo tempore…” (Dillmann 
2008: 83). 
281 Lincoln 2014: 72ff. 
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central territory associated with all that is good and peripheries associated with 
hostile others.282  
 

Halvdans död tolkas av Lincoln som en invertering av Ymers död. Kungen är 
beskriven som en alltigenom duglig kung och ett ideal, medan Ymer (i Gylfa-
ginning) beskrivs som en ond gestalt. Halvdans ättlingar är, som en inversion 
av Ymers ättlingar, skyldiga att hämnas hans död. Lincolns hypotes är intres-
sant. Det är ett tydligt exempel på hur äldre myter även under senare tid kunde 
användas för att legitimera makt.283 Däremot är det svårt att svara på om lik-
nande hierarkier grundade i skapelsemyter legitimerades under äldre tid. Ett 
rituellt styckande av en kunglig person, eller en mytisk gestalt, har flera mot-
svarigheter i andra myttraditioner än de fornnordiska, vilket tyder på att moti-
vet är gammalt och inte ett yngre kristet inslag.284     

2.3 Jättinnor och osämja i gudarnas hall 
Ett bra exempel på den spänning som fanns mellan gudar och jättar i urtiden 
är gudarnas första möte med jättinnorna. Detta skeende omtalas i Vǫluspá och 
hos Snorre i Gylfaginning (kap. 14). Dikten skildrar en mytisk urtid där gu-
darna ordnar kosmos och sägs äga ett överflöd av guld. Bland det första som 
omnämns i samband med gudamakterna är ordet salr i strof 4: sól skein sun-
nan á salar steina, solen skiner söderifrån på salens stenar. Solen skiner med 
andra ord över ett inhägnat, avgränsat område och boplats, vilket av samman-
hanget bör syfta på jorden, kanske föreställd som en hall (Vǫluspá 4)?285 Även 
i strof 5 omnämns salr i förbindelse med solen: sól þat né vissi, hvar hon sali 
átti, vilket kan tolkas som att solen inte visste vart hon hade sin ’hall’, dvs. 
hon visste inte vart hon hörde hemma. 

                                                      
282 Lincoln 2014: 77. 
283 Lincoln (2014) gör andra jämförelser som inte är av större vikt att ta upp här. Hans huvudtes 
är att vi i flera kungasagor kan se att den värld som initieras med Ymer, Bure och Audhumbla, 
avslutas med kung Halvdan svartes död. Han menar att det finns skillnad mellan de isländska 
källorna och de norska. I de olika texterna syns olika perspektiv på Norges överhet och Islands 
förlust av sin självständighet. Under Halvdans tid var islänningarna självständiga och inflytel-
serika men efter hans död svarade de under den norska kronan. Det är knappast förvånande att 
narrativ speglar denna enorma omställning och spelar på nationalitetskänslans strängar. Lincoln 
gör ett lysande försök att förstå hur detta speglas i de olika källorna som talar om Norges äldsta 
kungar, där just en tillbakablick på skapelsemyten blir en naturlig referenspunkt. 
284 Se Dillmann 2008: 81ff.; Lincoln 1986: 41ff., Näsström 1995: 193; Puhvel 1987: 284ff.; 
Sundqvist 2016: 464.  
285 Liknande kenningar för jord förekommer även i skaldediktningen, se Dronke 1997: 116; 
Nordal 1927: 30. 
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Gudarna sätter sig att rådslå om hur de ska ordna tiden (Vǫluspá 6).286 Efter 
att tiden blivit regelbunden och jorden blivit fruktbar bygger gudarna kultplat-
ser, hǫrg ok hof ’harg och hov’ (den naturliga boningen för gudar och gudin-
nor). Därefter tillverkar de smycken och redskap (Vǫluspá 7). Termen hof kan 
av sammanhanget också åsyfta en hall (jfr det isländska ortnamnet 
Hofstaðir).287 Även om det inte direkt nämns menar jag att gudarna under 
denna tid uppförde hallar. Som furstar och härskare över nya landområden är 
kosmiska hallbyggnader naturliga sinnebilder för gudamakternas boningar.  

Strof 8 berättar om att gudarna teflðo í túni (”tavlade på gårdstunet”). Jag 
tolkar detta tún som tillhörande en hallbyggnad. Dikten berättar vidare att gu-
darna inte lider någon brist på guld men att allt detta får ett tvärt slut när tre 
kraftfulla jättinnor kommer från jättarnas landområden (Jǫtunheim). En gyl-
lene era skingras genom kvinnans ankomst, ett motiv som känns igen från 
antiken och den grekiska föreställningen om en guldålder. Märk väl att dessa 
kvinnor kommer utifrån och att det rimligen är därför de upplevs som hot-
fulla.288  

 I dikten berättas, som sagt, att gudarna spelar ett brädspel (tafl n.) vars 
betydelse är oklar. Kanske är det, som van Hamel föreslagit, ett kraftladdat 
brädspel vars syfte är att ge gudarna kontroll över skapelsen? Han menade 
också att jättekvinnorna är onda element i skapelsen och att de stjäl pjäserna 
vilket leder till att gudarna förlorar sin dominerande ställning. När den nya 
världen växt fram ur havet och gudar återvänt, berättas på nytt om ett bräd-
spel.289 Även Ursula Dronke har fäst vikt vid brädspelet. Hon menade att jät-
tinnorna utmanar asarna och att de får ett övertag i spelet, varpå gudarna svarar 
i vredesmod och slår sönder brädet. Detta leder till en nedåtgående spiral:  
                                                      
286 Egendomligt nog skiner solen redan i strof 4 och gör jorden fruktbar (vilket fått vissa fors-
kare att tänka sig att strof 5-6 är senare inskott). Jag anser att avvikelser och motsägelser av den 
här typen vittnar om att dikten är sprungen ur en muntlig tradition. 
287 Se Sundqvist 2016: 96. 
288 I samband med människan skapelse i Vǫluspá 17 används den feminina pluralformen þriár 
(i både R och H), men har i de flesta utgåvor ändrat det till þrír. Anledningen är att man tänkt 
sig att de refererar till gudarna i följande rader. Jón Helgason (1955: 44) har med hjälp av ult-
raviolett ljus närläst passagen och konstaterat att bokstaven a i þriar skrapats bort. Han menar 
även att en rad i samband med detta skrapats bort: þussa meyar. Else Mundal (2002: 188) för-
klarar det med att en medeltida läsare korrigerat den, eftersom personen inte förstod texten eller 
tog anstöt över jättinnornas roll i samband med människans skapelse. I Hauksbók syftar de tre 
till þussa brudir, vilket gör det frestande att sätta dem i samband med de tre jättinnor som 
omnämns i strof 8. De tre jättinnorna, i sällskap med Oden, Höner och Lodur, finner Ask och 
Embla livlösa på land och ger dem liv (strof 18). Kan detta tyda på att jättinnor föreställts som 
delaktiga i människans skapelse?  Else Mundal (2002) och Steinsland (1991: 233 n. 13) har 
föreslagit att jättinnor kan spelat en roll i människans skapelse. Jag kommer inte att ta ställning 
till detta här, men vill ändå notera att det inte är helt självklart att jättinnorna alltid upplevts som 
en hotfull eller fientlig makt. Kanske fanns det i muntlig tradition en berättelse där jättinnorna 
tillsammans med gudarna var med och skapade människan?  
289 van Hamel 1934: 218ff. De keltiska paralleller som van Hamel föreslagit är något an-
strängda. 
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And now, to find themselves losing to outsiders – female giants – will be a 
shock to them such as they have never yet experienced, bringing, no doubt, 
furious resentment and dispute. At the last minute, on the brink of losing the 
game (I suggest), the gods will smash their tafl board rather than surrender it.290 

 
En dylik föreställning känns egendomlig och saknar enligt min mening stöd i 
dikten. Är det inte rimligt att spelet symboliserar överhetens makt och den 
rofyllda tid gudarna frodas i, utan att man behöver identifiera eller lägga för 
stor vikt vid vilken typ av brädspel som spelas? Brädspel som symbolisk sta-
tusmarkör, förbunden till kungamakt, finns det många andra exempel på i sa-
galitteraturen.291 För en hallkultur är det naturligt att förbinda brädspelet med 
en aristokratisk furste och en krigarideologisk symbolik: spelet förknippas då 
med strategiskt tänkande och militär makt. I skildringen av spelet sker det i en 
tid då gudarna framställs som enväldiga. 

Gro Steinsland tänker sig att: ”urkvinnenes uventete ankomst til Åsgård er 
et plott som ligner en fallmyte.”292 Det är också den första konflikten mellan 
jättar och gudar, med undantag från dråpet av Ymer (se ovan). Det är även den 
första konflikten mellan man och kvinna. Kvinnorna beskrivs som illasinnade, 
skadliga och starka. Diktaren tycks understryka att kraftfulla jättinnor bryter 
den lyckotid som skildrats fram tills dess. En förändring sker i och med att 
kvinnorna infinner sig hos gudarna. Jättekvinnorna har likställts med nor-
norna, men identifikationen är enligt min mening oklar eftersom ödet inte be-
rörs i sammanhanget och nornor introduceras senare i anknytning till världs-
trädet.293 Snorre tillför inte något men gör det klart att han ansåg att kvinnorna 
bröt den tid som gudarna frodats i: ok er sú ǫld kǫlluð gullaldr, áðr en spiltisk 
af tilkvámu kvennanna. Þær kómu ór Jǫtunheimum (”den tiden kallas guldål-
dern och den fördärvades när kvinnorna kom dit från Jotunheim”).294  

Margaret Clunies Ross tolkar episoden i Vǫluspá som en könskonflikt där 
jättinnornas ankomst hotar de manliga skapargudarnas hierarkiska suveräni-
tet. De representerar, enligt Clunies Ross, ett försök att från jättarnas sida ingå 

                                                      
290 Dronke 1997: 120. 
291 Fritzner (III) (1954: 656ff.) ger ett flertal exempel från de isländska sagorna där brädspel 
förekommer. Spelen är ofta förknippade med en kungamakt och räknas till en manlig sfär, vilket 
bör vara av betydelse i dikten. För en övergripande studie över brädspel i det medeltida Island 
med många utblickar mot andra kulturer, se Fiske (1905). Många typer av brädspel behandlas 
under samlingsnamnet ”schack”. Av Fiskes exempel framgår att spelen i sagalitteraturen i regel 
förknippas med status eller välbärgade individer (vanligen kungar,) särskilt s. 9ff. För mer över-
gripande jämförelser med brädspel från olika kulturer, se Bell 1969. 
292 Steinsland 2005: 115. 
293 En teori som först lanserats av Müllenhoff men som flera anslutit sig till, exempelvis McK-
innell (1994:117). För kritik av teorin om att likställa de tre jättinnorna med nornorna, se Nordal 
1927: 36f. 
294 Gylfaginning (kap. 14) 2005: 15. Anne Holtsmark (1964a: 43) har framhållit att Snorre ge-
nom interpretatio christiana omtolkat episoden i enighet med föreställningar om syndafallet 
och kvinnans skuld till förlusten av ett paradisiskt tillstånd. 
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i sexuella förbindelser med asarna, underförstått att jättinnornas huvudsyfte 
var att försöka ingå äktenskap med gudarna. Enligt teorin om ett vertikalt äkt-
enskapssystem i fornnordisk mytologi med asar i toppen och jättar i botten, är 
en sådan förening omöjlig.295 Även Jenny Jochens menar att jättinnorna för-
söker alliera sig med gudarna och att den gyllene tidsåldern avbryts: ”when 
they became angered over the gods’ refusal to receive them”.296 Enligt min 
mening finns det inget som talar för att gudarna avvisar en sexuell invit. Istäl-
let tror jag att ett sådant scenario, i ljuset av hur gudar och jättinnor interagerar 
i myter överlag, snarare är rimligt.297  

Gudarnas lyckotid, där de i egenskap av kosmiska furstar spelar tafl och 
äger överflöd av guld, är bortblåst. Det ár ok friðr som gudarna frodats i har 
vittrat sönder och en hårdare epok tar vid. Enligt det sätt jag tolkar den narra-
tiva utvecklingen i Vǫluspá, förs handlingen ett steg närmare ragnarök. Den 
konflikt som uppstår mellan jättar och gudar präglar till stor del det fortsatta 
förhållandet mellan grupperna.  

Den roll som guldet spelar i sammanhanget, där dess förföriska inflytande 
kan söndra allianser och störta riken i krig, är obestridlig.298 Krig är i sig inget 
som värderades negativt under vendel- och vikingatid. Istället var det något 
som upphöjdes, särskilt för hallkulturens krigarideologi. Guld är den drivkraft 
och det medel som en furste fördelar i syfte att knyta till sig ett dugligt följe 
av vapenföra män. För berättelser som traderades i en hallkultur är både krig 
och guld centrala och upphöjda motiv, men krig är inte statiska och utgör inga 
permanenta tillstånd, utan övergår i fred. Guld hade naturligtvis ett betydande 
inflytande även i fredstid.   

                                                      
295 Clunies Ross 1994: 164f. 
296 Jochens 1996: 76. 
297 De tre jättekvinnorna är sannolikt vackra jättedöttrar som kommer till gudarna. De för med 
sig nya krav och väcker begär hos gudarna som gör att de inte längre nöjer sig med det guld de 
äger. Om vi ska spekulera kring potentiell sexualitet i skeendet är det enligt min mening san-
nolikt att gudarna faktiskt förenar sig med dem; det är ett återkommande mönster i myterna. 
Jättinnor används för att alstra nya gudar, inte sällan, som jag har argumenterat för på annat håll 
(Kuusela 2015), sker det genom brutala övergrepp. Från andra källor står det klart att flera av 
gudarnas mödrar är jättinnor: Tyrs mor (enligt Hymiskviða), Vidars mor och Heimdalls nio 
mödrar. Troligen var även Odens mor en jättinna. Tors mor är jättinnan Jord enligt Lokasenna 
58, Þrymskviða 1, Haustlǫng 14, Gylfaginning (kap. 37), Skáldskaparmál (kap. 4), och enligt 
Vǫluspá 56 heter hon Hlóðyn/Fjǫrgyn. En viss osäkerhet råder om hon verkligen är en jättinna 
eller en gudinna. Kanske var hon ursprungligen en gudinna som med tiden föreställdes som en 
jättinna på grund av förändrade föreställningar inom kulten eller vice versa. 
298 Skandinaviens verkliga ”guldålder” var folkvandringstiden. Stora mängder av guld depone-
rades under 400- och 500-talet. Under vikingatid var det mest silver som deponerades, se He-
deager 1999: 229ff. 
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2.4 Gudarnas kamp mot jättar i det första kriget 
Ingen dikt nämner ett krig mellan asar och vaner – den uppgiften finns bara 
hos Snorre i Ynglinga saga (kap. 4) och i Skáldskaparmál (kap. 57). I Vǫluspá 
finns det upplysningar om ett krig vilket kan tolkas som det första kriget, eller 
som ett prototypiskt krig. Att asar skulle strida mot vaner är en vanlig inter-
pretation av diktens krigsskildring. Men en sådan läsning är beroende av att 
Snorres texter ligger till grund.299 På senare tid har ett par forskare ifrågasatt 
om vaner överhuvudtaget bör betraktas som en från asar åtskild gudagrupp. 
En anledning är att termen vanir kan tolkas som ett arkaiskt och poetiskt ord 
för gudar överlag.300 Denna diskussion är egentligen av mindre betydelse här, 
men det finns skäl till att pröva om den konflikt som omnämns i Vǫluspá verk-
ligen talar om ett krig mellan två gudagrupper.  

En alternativ förklaring är att det krig som omtalas berör gudar i strid mot 
jättar. Språkligt går det inte att avgöra, utan det är Snorre som anförs som 
belägg för att vaner strider mot asar, även om hans skildring skiljer sig mar-
kant från den i dikten. Det betyder inte att vanerna inte existerade som en 
grupp, tvärtom kan beskrivningen tolkas som att de var allierade med asarna i 
en strid mot jättarna.301  

Jag har närmare beskrivit förhållandet i en artikel där jag argumenterat för 
att Gullveig, av mig tolkad som en jättinna, torteras av gudarna i Odens hall 
och att kriget som följer står mellan gudar (som en samfälld grupp) mot jät-
tar.302 Nedan kommer bara huvuddragen att refereras. 

I Vǫluspá 21 erinras ett krig av någon som av völvan benämns med ’hon’: 
Þat man hon fólkvíg fyrst í heimi (”då minns hon en folkstrid, först i världen”) 
[min övers.] Samma strof behandlar episoden om Gullveig som bränns i 
Odens hall. Strof 22 och 23 omtalar Heid och hur makterna rådslog om asarna 
                                                      
299 Se exempelvis Nordberg (2003) med hänvisning till forskning om gudakriget. Se även 
Oosten (1985) som gör en komparativ analys av gudakrig i indoeuropeiska traditioner.  
300 Rudolf Simek (2010) har i en kritisk artikel argumenterat för att vaner inte existerat som en 
fristående grupp av gudar, utan att ordet bör förstås som en äldre arkaisk term för ”gudar”. I en 
gemensam artikel bemötte Frog och Roper (2011) Simeks dödförklaring av vanerna, genom att 
undersöka förekomsten av termer för vaner i både skalde- och eddadiktning. Även om de ville 
visa att vanerna existerade, visade sig slutresultatet vara för svagt för att vederlägga Simeks tes. 
Schjødt (2014) och Tolley (2011) har däremot gett starka argument för att vi även i fortsätt-
ningen bör tolka vaner som en egen grupp som assimilerats bland asarna. Frågan om vaner bör 
betraktas som en egen gudagrupp eller inte är av mindre vikt för min undersökning. Jag sluter 
mig till att det åtminstone i källor om det första kriget inte finns tillräckligt starka skäl för att 
utgå från att asar och vaner kämpade mot varandra. Min tes är att de kämpade tillsammans mot 
jättar. Dikten beskriver hur interaktionen mellan gudar och jättar redan i mytisk urtid präglas 
av ett konfliktmönster som leder till ragnarök. 
301 Även om vi utgår från att asar och vaner strider mot varandra, skulle det kunna stödja min 
tes om olika grupper som ligger i strid med varandra. Sätet för respektive grupp är då deras 
hallbyggnader. Även ett sådant krig kan anses föredömligt för hallägande furstar som identifi-
erar sig med den segrande gruppen. 
302 Se Kuusela 2017 och där anförd litteratur. 
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skulle lida skada, eller om gudarna istället skulle få en gäld. I strof 23 används 
tre olika termer för gudamakterna: regin, goð och æsir. I strof 24 ges en upp-
gift om ett krig. Först här omnämns vaner: 

24. Fleygði Óðinn  
ok í fólk um skaut, 
þat var enn fólkvíg 
fyrst í heimi; 
brotinn var borðveggr 
borgar ása, 
knátto vanir vígspá 
vǫllo sporna. 

 
24. Odin kastade  
uddjärn i flocken 
det var den första folkstrid  
i världen; 
asaborgens  
brädhägn bröts ned, 
fram gingo vanerna  
på fältet med galder. 

 
Vanerna drar fram och vinner segrar med hjälp av vígspá ’kampspådom, 
stridsgaldrar’. Verbet spá kan tolkas i en bredare betydelse som möjligheten 
att förändra kampens gång, eller som ett medel för att bringa olycka över mot-
ståndaren.303 Dikten uttrycker inte att just vanerna tränger in i asarnas borg, 
eller att de bryter ned dess bröstvärn. Diktaren kan åsyfta att vanerna drar fram 
över stridsfältet, därmed drar de rimligen fram mot jättarna med sitt mäktiga 
vapen: vígspá. I strof 25 upprepas för sista gången i dikten en formel (första 
halvan av strof 6, 9, 23) där det omtalas att gudarna samlas vid rǫkstólar m. 
pl. ’domarsäten’ för att rådslå. Den här gången rör rådslaget vem som blandat 
luften med svek och vem som givit Ods mö (Óðs mey) till jättarna.304 I strof 
26 bryter Tor alla eder och löften. Att han i extrema tillstånd bryter heliga 
löften understryker hans roll som en beskyddare mot fientliga krafter. Tor som 
upprätthållare och värn av kosmisk ordning är i kritiska situationer överordnad 
svurna eder och löften.  
                                                      
303 Fritzner (III) ”spá”, ”vígspár” 1954: 481, 940; Nordal 1927: 57. I handskriften står det egent-
ligen víg-skár med betydelsen ’krigisk, gå fram i kamp’, se Sijmons & Gering (1927: 35f.). 
Många har ändrat detta till víg-spá, se Jónsson 1932:7f.  
304 Ods mö brukar tolkas som Freja eftersom Óðr på flera håll beskrivs som hennes make (Gyl-
faginning kap. 34, Skáldskaparmál kap. 20, 35). Od och Freja sägs vara föräldrar till gudinnan 
Hnoss. Vidare nämns Od i skaldedikten Øxarflokkr 2 från 1000-talet av Einar Skulason, samt i 
Hyndlolióð 46-47. I sammanhanget spelar det mindre roll vem Od verkligen var (om det ens 
går att fastslå). Anne Holtsmark menade att ætt iǫtuns kan vara en kenning för ”eld”. Hon frå-
gade sig om det bör förstås som en identifikation av Freja med Gullveig, genom en förbindelse 
till guld; hon gavs åt elden när asarna brände Gullveig (Holtmark 1950: 35). Jag tror att Ods 
mö som gavs till jättarna syftar på Freja, vilket är ett mönster som upprepas i källorna. Jättar i 
den norröna litteraturen har ett starkt begär efter gudinnor, särskilt Freja. Vem har svikit gu-
darna? En tänkbar kandidat är Loke, den som upprepade gånger i källorna agerar i en sådan 
roll. Ursula Dronke menade att detta styrks av att luften (loptr) var uppblandad med lævi blandit 
’onda järtecken, svek’ som syftar på Loke under namnet Loptr ’den luftige’ (Dronke 1997: 45). 
Loke kallas Loptr eller förknippas med luft i eddadikterna Lokasenna 19 (Lopzki), Hyndlolióð 
41 (Loptr), Fiǫlsvinnsmál 26 (Loftur), skaldedikterna använder namnformen Loptr i Þórsdrápa 
1 av Eilif från omkring år 1000, samt Haustlǫng 8 av Tjodulf från Hvin från 800-talet (se Jóns-
son 1973: 16, 139). Samma namn brukas också av Snorre i Gylfaginning (kap. 32). Kanske var 
Od en diffus manlig gudom? Men mer troligt var att han var en hypostas av Oden. 
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Jag kan inte tolka Tors edsbrytande på annat sätt än att han angriper jättarna 
i ett försök att återbörda Ods mö. En sådan handling har stöd i flera andra 
mytiska berättelser där jättar trånar efter gudinnor och där Tor förväntas be-
skydda dem.305 Ser vi till den narrativa utvecklingen i Vǫluspá är det jättar och 
gudar som diktaren ställer mot varandra, inte gudar mot gudar. Tidigare har 
redan tre jättekvinnor kommit till gudarna och brutit deras frid. Guldet har en 
given plats som sinnebild för makt och Gullveig-Heid-episoden utspelar sig i 
Odens hall.  

Denna utformning av den mytiska urtiden förklarar varför interaktionen 
mellan gudar och jättar är konfliktfylld och präglas av en strävan efter makt 
över kosmos. Efter episoden om det första kriget tar upptakten till ragnarök 
vid, där gudarna som en samfälld grupp försvarar sig mot jättarna. Dikten re-
dogör alltså för det första och det sista kriget. I dikten angriper gudar och jättar 
varandra. I denna skildring är det tveklöst osämja som framhålls, något som 
förstärks när världen senare går under i ragnarök. Skildringen av den nya värl-
den som växer fram ur askan av den gamla är paradisisk och i den står en 
gyllene hallbyggnad med ett tak täckt av guld (strof 64). Även efter under-
gången tillskrivs hallen en central och upphöjd position.     

2.5 Jättar som ”de andra” 
Jag kommer här mycket kortfattat argumentera för att jättar kunde uppfattas 
som ”de andra” i förhållandet till gudarna.306 Min grundtanke är att denna tan-
kefigur kan överföras på förhållanden mellan olika furstar och deras hallar. 
Det är exempelvis något som kan uttydas i skaldediktningen (detta granskas 
närmare i kapitel 5). I en hyllningsdikt kunde de som var utanför, långt borta, 
eller andra furstar och grupper som låg i konflikt med den som dikten hyllar, 

                                                      
305 Se Clunies Ross 1994b. 
306 Jag har delvis baserat min framställning på Hastrup (1981; 1985; 1990) samt McKinnell 
(2005). McKinnell begränsar sin undersökning av ”de andra” till att gälla möten mellan män-
niskor och gudar med representanter för den andra världen av motsatt kön. Relationen mellan 
gudar och jättar är komplex. Beroende på vilken genre vi läser, kan vi förvänta oss att olika 
motiv lyfts fram. Jättar representerar vad vi skulle kunna kalla för ”de andra”. De lever utanför 
gudarnas domäner och de är äldre än gudarna. Hos dem finns potentiella kraftföremål och kun-
skap vilka, när de förs till gudarna, görs till viktiga komponenter för människan. Handlings-
mönstret mellan gudar och jättar fungerar också på ett plan som en modell för människans 
agerande eftersom de symboliskt kan sättas i förbindelse med ”de andra”, dvs. folkgrupper ut-
anför den egna, eller fiender inom den egna gruppen. Med folkgrupp menas här det kollektiv 
som är knutet till en kung (land), krigsfurste (följeväsendet) samt de som är kulturellt och språk-
ligt utanför dessa symboliska gränser t.ex. samer, finnar eller kelter. Gränserna var knappast 
skarpa eftersom svear i vissa fall kunde liknas vid troll av norrmän eller islänningar och vice 
versa. Att jämföra grupper eller individer med jättar hör till skaldernas rekvisita, där de för att 
prisa en kung kan likna honom vid gudarna och hans fiender med jättarna (se kapitel 5). 
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transformeras i skaldernas bildspråk och liknas vid de mytiska jättarna. Där-
med blev de också i en krigarideologisk kontext till legitima måltavlor för rä-
der. 

Adam av Bremen skrev i andra boken (kap. 25) av sin historia om Ham-
burgstiftet att kung Hakon, på grund av övermod, blivit avsatt från Norges 
tron, men att han senare blev återinsatt av danernas kung Harald. Adams förakt 
för den norska kungen är kännbar när han skriver: ”Denne mycket grymme 
Hakon, som härstammade från Ingvar och var av jättars släkt, var den förste 
som gjorde sig till kung över nordmännen, vilka förut styrdes av jarlar”.307 Ett 
par hundra år senare skriver Snorre Sturlasson i Ynglinga saga (kap. 1) om det 
kalla Svitjod, vilket troligen motsvarar södra Ryssland eller österut, där han 
tillskriver landet många märkliga ting:  

Inn nørðri hlutr Svíþjóðar liggr óbyggðr af frosti ok kulða […] Í Svíþjóð eru 
stórheruð mǫrg. Þar eru margs konar þjóðir ok margar tungur. Þar eru risar, ok 
þar eru dvergar, þar eru blámenn, ok þar eru margs konar undarligar þjóðir. Þar 
eru ok dýr ok drekar furðuliga stórir. 
 
(”Den norra delen av Svitjod ligger obebyggd på grund av kyla och frost […] I 
Svitjod finns många stora härader. Där lever många slags folk och där talas 
många språk. Där finns jättar och där finns dvärgar, där finns svarta män och 
där finns många slags underliga folk. Där finns även otroligt stora djur och dra-
kar.”)308  

 
I Snorres verk är ”det okända” områden som ligger långt utanför geografiska 
områden som var välbekanta. Därför tillskrivs de ofta fantastiska drag, vilket 
inkluderar jättar. Att både Adam och Snorre var kristna bör inte ha påverkat 
denna attityd, eftersom de förmedlar en föreställning som överensstämmer 
med äldre uppfattningar om riktningen österut och norrut som hemvist för jät-
tar och vidunder.309 För Adam var det naturligt att tillskriva en illa omtyckt 
kung drag som alluderar på Bibelns skildring av övermodiga jättar, samtidigt 
som han anspelar på nordiska föreställningar om jättar. Sannolikt var liknelsen 
mellan jättar och illa ansedda individer inte märklig för Adam eller för hans 
uppgiftslämnare.  

Jättarnas hem kallas i flera källor för Jotunheim. Det verkar som om det har 
uppfattats som områden utanför Asgård och att det rör sig om ett flertal my-
tiska orter. Det vore lönlöst att försöka pussla samman de skärvor som antyds 

                                                      
307 Adam av Bremen 1984: 81. Min kursivering. Man har dock menat att detta avsnitt kan vara 
en sekundär interpolation, se Sundqvist (2016: 74). Även om den vore ett senare inskott är det 
värt att notera att härledningen ”av jättars släkt” används pejorativt i sammanhanget. 
308 Ynglinga saga 2002: 10. Övers. Karl. G. Johansson. Min kursivering. 
309 Dessa föreställningar var sannolikt vanliga när de skrev respektive verk och tycks harmoni-
era med folktraditionen. Jfr Ármann Jakobsson (2006) som undersökt jättarnas hemvister. Han 
menade att de tänktes hålla till i skog, berg, snö- och istäckta områden, eller att deras hem 
tänktes belägna norrut eller österut.  
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i dikterna till en sammanhållen och logiskt strukturerad modell. De fornnor-
diska föreställningarna om det mytologiska rummet verkar inte vara logiskt 
disponerad på ett sätt som vi skulle önska, utan ter sig snarast flytande. En 
rimlig förklaring är att det inte fanns en exakt modell av kosmos. Istället rådde 
olika uppfattningar om vilka de olika världarna var och hur de spatialt tänktes 
vara belägna. Det är dock inte så perifert som Hastrup antytt i sin förenklade 
modell av det mytologiska landskapet.310 Överlag är det svårt, för att inte säga 
ogörligt, att precist avgöra var jättarna tänktes befinna sig i en rumslig modell 
av en kosmisk topografi. Det mytologiska landskapet tänktes nog vara minst 
lika varierat som det verkliga landskapet och dess olika hallar, borgar, tings-
platser, heliga platser och boplatser.311     

 I eddadiktningen är det vanligt att beskriva färder till jättarnas riken med 
en hänvisning till riktningen austr eller austrvegr, dvs. orter belägna österut.312 
I regel är det Tor som befinner sig österut och det är han som penetrerar djupt 
in i jättarnas riken. I Hymiskviða 5 beger han sig till himins enda, vilket troli-
gen syftar på horisonten.313 Jättarnas riken, och de utmarker där de tänktes 
hålla till, är med andra ord ett vidsträckt och obestämbart område. Ortnamnet 
Útgarðr förekommer inte i eddadiktningen och bara vid ett tillfälle hos Snorre. 
Möjligen är namnet en litterär produkt med en konkret betydelse av ’utanför 
stängslet, inhägnaden’, men saknar som sådant stöd i de äldre källorna. I en 
studie över ortnamn i kosmologin har Per Vikstrand dragit följande slutsats: 

                                                      
310 Hastrup 1985: 147. 
311 Många olika mytologiska ortnamn beskrivs i källtexterna, se Brink 2004; Løkka 2011: 147, 
not 339. Några exempel är: Mannheimar (människornas boningar), Þrúðheimr (makternas bo-
ning), Jǫtunheimar (jättarnas boningar), Muspellsheimr (eldvärlden i söder), Niflheimr (mörka, 
kalla världen i norr), Álfheimr (alvernas boning), Vanaheimr (vanernas boning), Ásaheimr 
(asarnas boning), Ásgarðr (asarnas hemvist), Iðavǫllr (central plats i Asgård), Járnviðr (järn-
skogen, öster om Midgård), Myrkviðr (den mörka skogen), Nástrǫnd (de dödas strand), 
Miðgarðr (människornas hemvist) och Hel (de dödas hemvist). Utöver dessa räknas många 
olika namn på hallar och boningar upp i en ramsa i Grímnismál 5-16: Ýdalr (Ulls boning), 
Álfsheim (Frejs boning), Válaskiálf (Odens boning?), Sǫkkvabekkr (Odens och Sagas boning), 
Glaðsheimr (den plats där Valhall står), Valhǫll (Odens boning), Þrymsheimr (Tryms boning), 
Breiðablik (Balders boning), Himinbjǫrg (Heimdalls himmelska boning), Fólkvangr (Frejas 
boning), Glitnir (Forsetes boning), Nóatún (Njords boning). Dikten beskriver också Tors hall 
Bilskírnir i strof 24 och ger en detaljerad beskrivning av Odens hall, Valhǫll i strof 8-10, 22-
23, 25-26. 
312 Løkka 2011: 152ff. 
313 Lars Hellberg (1950: 55ff.) har undersökt förhållandet mellan det sörmländska ortnamnet 
Himmelsända (<Himilsœnda 1412) med uttrycket himins enda i dikten och uttrycket i 
Vafþrúðnismál 37 (där jätten Hräsvelg sitter i örnhamn vid denna plats och ger upphov till 
vindar). Ett liknande uttryck förekommer i skaldedikten Vellekla 37. Hellberg konkluderar med 
att ordbildningen bör ha ingått i det allmänna isländska ordförrådet: ”Ordets förekomst som 
ortnamn i Sverige tyder på att det tidigare haft en vidsträckt spridning inom nordiskt språkom-
råde.” Namnet bör syfta på horisonten.  
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The consequence for the reconstruction of ancient Scandinavian cosmology is 
that Útgarðr as a place should not be considered an old or genuine concept. 
However, the epithet Útgarða- and the locution færa e-n við útgarðar indicates 
that the plural form útgarðar could designate a similar concept; the outlying 
lands, the land beyond the outermost fences of a farm or village, the wild and 
dangerous areas far away. […] if this view is correct, it means that the garðar 
of útgarðar has a totally different background from the garðr of Miðgarðr. 
While the garðr of Miðgarðr is founded in a cosmological context, the garðr 
of útgarðar has its background in the spatial organisation of the settlement.314   
  

Namnet Jǫtunheimr m. (pl. Jǫtunheimar) förekommer däremot i flera edda-
dikter: Þrymskviða (flera strofer), Skírnismál (prosa och strof 40) samt 
Vǫluspá 8 och 48. Variationer på temat förekommer i andra dikter. Exempel-
vis kallas jättarnas hem för jǫtna grund i Vafþrúðnismál 16 och för jǫtna 
gǫrðom i Hávamál 108 och i Skírnismál 30. I tillägg till eddadikterna om-
nämns också jǫtunheimr i skaldedikterna Haustlǫng 7 och Sonartorrek 2.   

Att liknande föreställningar tjänat som modell för mytiskt tänkande är rim-
ligt. Där finner vi att Midgård-Asgård står i motsättning till Jotunheim. 
Ömsom råder fientlighet mellan olika aktörer från grupperna, ömsom drar de 
nytta av varandra. Nanna Løkka argumenterar för att dessa områden bör ses 
som komplementära i en monistisk världsbild.315 Hon menar att:  

I tillegg til å se Åsgård og Jotunheimene som to separate motiv, også bør be-
trakte de to områdene som ett motiv, et motiv som handler om de to områdenes 
forbindelse. Områdene har en bestemt resonans som motsetningspar. Dette styr-
ker også de tentative konklusjonene […] om at kosmologien er monistisk: når 
de to områdene nevnes parallelt, kan det tolkes som at det ligger en helhetslære 
bak utformningen av det mytologiske landskapet og dets dyadiske form.316  

 
Mitt perspektiv är hallkulturen och den motsättning som kunde finnas mellan 
olika hallar. Med ett sådant perspektiv blir inte olika grupperingar till en hel-
het, utan präglas av tillfälliga konflikter, där krig upphöjs och kränkning och 
erövring av en motståndare hyllas. Gudar residerar, på samma sätt som män-
niskor, i namngivna hallar och gårdar. De lever inte under ett och samma tak. 
Det är också gudar som inrättat och skapat ett territorium, där murar och andra 
gränser skiljer deras hallar och befästa områden från jättarnas. Mötet med jät-
tar sker vanligen vid gränser eller utanför gudarnas kontrollerade områden, 
dvs. långt in i jättarnas territorier. I den vertikala modellen råder ingen direkt 
motsättning mellan himmel och jord, gudarna befinner sig i regel på en hori-
sontell axel.317  

                                                      
314 Vikstrand 2006: 356. Jfr Brink 2004; Løkka 2011: 125ff. 
315 Løkka 2011: 147ff. 
316 Løkka 2011: 161. 
317 Gurevich 1969: 43; Meletinskij 1973a: 47. 
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I en modell över kosmos är det lämpligt att räkna med både en horisontell 
och en vertikal axial världsuppfattning. I den vertikala världsbilden lokaliseras 
en del ”världar” till underjorden som beboddes av diverse ktoniska varelser 
och de döda, medan gudar lokaliserades till himlen. I en horisontell modell 
delas kosmos vanligen upp i två större områden: Midgård och det som tänktes 
vara utanför.318 Till den förra hör även gudarna. Världen omsluts och skyddas 
genom gudarnas försorg. En skiljelinje bildar en gräns som kan uppfattas som 
en form av inhägnat område, ett ”staket” eller ”bälte”, som åtskiljer gården 
(garðr m.) från det utanför. Det utanför betraktas som en farlig plats, befolkad 
av jättar och andra väsen som var stridslystna mot både gudar och människor, 
samtidigt som de kunde vara potentiella resurser. Människans värld står i cent-
rum och hit hör gudarnas värld (Asgård). Gudar och människor är belägna 
innanför denna rumsliga skiljelinje, medan jättar och andra väsen hör till det 
som är utanför. Detta framgår redan av namnen och kan jämföras med en pa-
rallell föreställning om den egna gården, innangarðs, en kontrollerad plats 
som blir desto mer skrämmande och okontrollerat ju längre avståndet ökar 
från gården – utanför är det som benämns útangarðs. En liknande uppdelning 
av rummet spelar stor roll i folktron där gränser och utmarker i regel tillskrivs 
hotfulla eller främmande makter. Det fattbara hemma och hemmets sfär gente-
mot det okända utanför som betraktades som främmande och hotfullt. 

Att föra detta till ett tänkande om ”de andra” riktar uppmärksamheten mot 
människan som levandes i världens centrum, där omgivningen uppfattas desto 
mer främmande ju längre avståndet ökar från mittpunkten. I folktro, folksagor 
eller annan form av berättande är det också i utkanterna, vildmarken och det 
okända längst bort från hemmets härd vilket är hem för jättar, troll och andra 
väsen. Liknande föreställningar uttrycks på ett mytiskt plan där gudar-männi-
skor befinner sig i centrum i motsats till en hotande omvärld som uttrycks med 
gränser och ett utanför. Även främmande folkgrupper kan ges drag av myter-
nas ”de andra”, liksom ”de andra” på ett mytiskt plan tillskrivs drag från andra 
grupper än den egna. Det gör att vi kan återknyta till citaten ovan och se hur 
detta tänkande opererar hos Adam (eller avsnittets interpolör) och hos Snorre. 
Den impopulära kungen får av Adam drag av jättar när han skildras som en 
ättling till jättar (i negativ bemärkelse). Hos Snorre beskrivs främmande om-
råden som sådana där märkliga folk lever sida vid sida med jättar.319 

                                                      
318 Schjødt 1990. 
319 Många liknande exempel undersöks i följande kapitel där andra furstar eller folkgrupper 
kunde liknas vid jättar i poeternas bildspråk. Periferin var de utmarker där jättar i den här värl-
den tänktes leva, på samma sätt som de i ”den andra världen” tänktes leva utanför. En jämförelse 
är föreställningar om laglösa som på grund av att de brutit mot samhällets lagar utstötts ur ge-
menskapen och absorberats, åtminstone symboliskt, av vildmarken. En term för lagförbrytare 
var skógarmenn (pl.) ’skogsmän’ som bör ha överförts från fastlandet till Island. Betydelsen är 
klar: de anses vara en del av den otämjda vildmarken, de hörde till obygden och var inte längre 
en del av den sociala gemenskapen. En annan term var útilegumenn (pl.) ’uteliggarmän’ men 
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Min korta beskrivning av mytologiska rum är förenklad och det stora antal 
olika världar eller sfärer som beskrivs i källorna vävdes antagligen samman i 
en synnerligen komplex väv. Troligen kunde den variera till sin utformning 
hos olika grupper och traditionsbärare. Den fornnordiska världsmodellen var 
knappast ett logiskt strukturerat system, utan den var, som Stefan Brink fram-
hållit: ”ett ostrukturerat, föränderligt antal rum och boningar, vilka identifie-
rades med hem (heimr), skogar (viðr), hallar (salr), borgar, träd och brun-
nar.”320 Det mytiska landskapet var mytiska projiceringar av det samhälle som 
man levde i och som man var bekant med. Detta drag är också typiskt just för 
muntlig kultur (se kapitel 1) där det saknades ett behov av ett koherent myto-
logiskt system av den typ vi finner i skriftkulturer. 

2.6 Slutsats 
Ett av mina argument är att en tolkning av källorna utifrån ett konfliktperspek-
tiv ökar vår förståelse av interaktionen mellan gudar och jättar i mytiska trad-
itioner. Jag anser att konflikter mellan gudar och jättar kan jämföras med hi-
storiska maktgrupper som konkurrerat om makt, inflytande, rikedom och land-
områden. Ovan definierade jag konfliktperspektiv som ett sätt att försöka tolka 
de konflikter vilka förekommer mellan gudar och jättar i källorna som tillfäl-
liga. Jag har särskilt valt att undersöka olika konflikter mellan grupperna och 
deras hallbyggnader, men jag tycker inte att det finns tillräckligt starka skäl 
för att utgå från en dualistisk eller monistisk världsbild i fornnordisk religion. 
Den viktigaste aspekten för min undersökning är att konflikter, oavsett hur 
grymma eller våldsamma de är, fortfarande kan betraktas som temporära. Gu-
dar och jättar betraktas därmed ur ett ”vi-och-dem-perspektiv”.  

En sådan tankemodell, där två parter ömsom kämpar, ömsom samverkar 
och ingår i allianser med varandra, var sedan en naturlig referenspunkt för 
skalder och andra traditionsbärare när de gestaltade myterna. En dylik modell 
kunde ideologiskt tjäna furstar i deras strävan att legitimera sina handlingar 
och förklarar sociala hierarkier. Det betyder inte att konflikter var permanenta 
på det sätt som en dualistisk världsbild förutsätter. Istället är det ett perspektiv 
som hjälper mig att tolka källorna och som harmonierar med mina övergri-
pande hypoteser.  

                                                      
är, som Hastrup (1985) påpekat, ingen egentlig juridisk kategori utan kunde omfatta övernatur-
liga väsen och bortsprungna trälar. Kanske är termen i viss mån jämförbar med den betydelse 
som idag läggs vid sv. utböling ’person från annan ort, krets, miljö’? Grundbetydelse av ordet 
är enligt Hellquist (2008: 1290) ’gast, gengångare av mördat barn’ men skiftade sedan betydelse 
till ’dålig, ohyfsad människa’, att jämföra med utbörding ’den utanför vår krets födde’, av fsv. 
*utbyrþinger. Grundtanken är att ”de andra” tänktes tillhöra de vilda utmarker och att kategorin 
kunde inkludera jättar och andra väsen från folktron (trǫll, landvættir, huldufólk, álfar etc.) vid 
sidan av människor, se Hastrup 1985: 142f. Se även Ahola 2014. 
320 Brink 2004: 297. 
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I kapitlet argumenterade jag för att dualism och monism är något missvi-
sande för att förklara en fornnordisk världsbild och relationen mellan gudar 
och jättar: de är motståndare och rivaler, men kan samtidigt samarbeta och 
ingå allianser med varandra. Därtill är de besläktade på mödernet. Det per-
spektiv jag valt för att belysa källmaterialet tar främst fasta på stridigheter och 
spänningar mellan grupperna. Källorna kan också tolkas ur andra perspektiv, 
där en nyttoaspekt i förhållande till gudar och jättar är möjligt att framhålla.321  

Hovpoeter använde krig och konflikter som ett huvudtema: det lyfts upp 
till den mest prisade normen för den sociala elit för vilken många dikter var 
ämnade. Krig blev till en konstform där poeter beskrev furstars hjältemod och 
utsikter att vinna ryktbarhet på flera nivåer. I en hallkultur bör en naturlig för-
ankring vara att likna interaktioner mellan två kraftfulla mytologiska släkten 
med liknande interaktioner mellan olika ätter, hallägare eller andra maktgrup-
peringar på en världslig nivå. I skaldernas hyllningskväden stod den hall-
ägande fursten och hans följe närmast gudarna, medan jättarna och deras alli-
erade kunde identifieras med rivaler och andra konkurrerande furstars hallar. 
Av den anledningen anser jag att mytiska traditioner gestaltar spänningar, 
samarbeten och tillfälliga allianser mellan olika rivaliserande grupper, vilket 
jag argumenterat för med hjälp av fyra tematiska exempel.  

I den äldsta redogörelsen för världsskapelsen dräper Oden och två andra 
gudar den första jätten. Gudarna var på mödernet besläktade med jätten men 
deras urfader härleddes ur en helt annan typ av väsen. Handlingen kan tolkas 
som det första dråpet. Gudarna inrättar sig som en dominerande grupp i den 
kosmiska hierarkin och befäster sina områden. Tre jättinnor närmar sig gu-
darna och omkullkastar friden. Jag argumenterade för att de hade sexuella re-
lationer med gudarna. Det brädspel som gudarna spelar och det guld de äger 
symboliserar vidare hur de positionerar sig som en härskarelit, något som yt-
terligare försämrar relationen till jättarna. Jag menade att det första kriget inte 
stod mellan asar och vaner, utan mellan gudar som en samfälld grupp mot 
jättar. Upptakten till kriget är att gudarna plågar Gullveig, möjligen som en 
symbolisk uppfattning av guldbegäret. Slutligen visade jag att jättarna kunde 
representera ”de andra” i motsats till gudarna som motsvarar en ”vi-grupp”. 
Vidare påpekades att liknande föreställningar som tillskrevs andra folk än de 
nordiska, eller den egna gruppen, kunde överföras på mytiska traditioner. Det 
var också viktigt att förankra landskapet i ett större kosmiskt sammanhang. 
Till landskapet hörde hallen och gården och till dem hörde släkten, seder, 
bruk, traditioner och rituell praxis. Myterna berättar om hur gudarna formar 
kosmos och hur de som dominerande makt interagerar med jättarna, vilka jag 

                                                      
321 Reciprocitetsaspekten har av utrymmesskäl utelämnats för en djupare analys. Till denna ka-
tegori hör särskilt jättinnorna och de jättar som på olika sätt interagerar fredligt med eller ingår 
allianser med gudarna, se t.ex. Clunies Ross 1994; Motz 1996; Steinsland 1991.   
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tolkar som rivaliserande maktgrupper. I början av dikten Vǫluspá timrar gu-
darna byggnader, däribland den första hallen, och positionerar sig som en sty-
rande maktelit i det mytiska landskapet.322 

Den fornnordiska världsbilden uppfattades varken som monistisk eller du-
alistisk. Den spänning som utvecklas genom mytiska narrativ när gudar och 
jättar kämpar mot varandra är förenlig med en krigarideologi. Genom mytiska 
traditioner om tillfälliga konflikter mellan gudar och jättar kan furstar legiti-
mera sina egna handlingar gentemot sina rivaler. De handlar efter ett mönster 
som myterna ger uttryck för. På samma sätt som gudarna angriper och intera-
gerar med rivaliserande makter, kan furstar tillfälligt agera våldsamt och sko-
ningslöst mot sina fiender. De mytiska jättarna kunde fungera som en sinne-
bild för en furste som ville kränka och dehumanisera en fiende och gjorde 
därmed sina motståndare till legitima måltavlor. Detta utgångsläge klarlägger 
den spänning som råder när gudarna söker sig till jättarnas hallar.   
 

                                                      
322 I strof 7 berättas att gudarna timrar kultbyggnader och att de formar redskap. I strof 21 
spetsas Gullveig med spjut i Odens hall. Det betyder att hallen uppförts i ett tidigare skede. 



95 

3 Hallinstitutionen: en kulturhistorisk bakgrund 
och formulering av en modell  

Jag utgår från att de mytiska hallarna kan liknas vid förhållanden i de verkliga 
hallarna. Således anser jag att de hallar som utgör gudars och jättars mytiska 
boningar kan ha utformats med de aristokratiska hallarna i den här världen 
som modell. För att klargöra detta måste de verkliga hallarna beskrivas. Hall-
arna är kända från romersk järnålder till nordisk medeltid. Syftet med det här 
kapitlet är att redogöra för själva hallinstitutionen och att därefter formulera 
en hallmodell som kan fungera som ett filter och en analytisk modell. Mo-
dellen fungerar som stöd för de mytiska traditionerna som undersöks i kapitel 
4, 5 och 6. Min utgångspunkt är att kulturhistorisk kunskap kan bidra till att 
tolka myterna.  

Hallkulturen har varit föremål för flera studier under de senaste decenni-
erna. För mitt vidkommande räcker det med att översiktligt återge grunddra-
gen från dessa studier, eftersom en djuplodande studie av hallen endast skulle 
innebära upprepning av tidigare forskning.323 Jag kommer i det följande an-
vända benämningen hall tämligen brett – det syftar på ett rum eller byggnad 
med vissa specialfunktioner. Sådana figurerar i det källmaterial som granskas 
i kapitel 4-6 som veizla-hallar, alltså speciella rum, eller en särskild byggnad 
för gästabud, där en ledargestalt har sitt högsäte och där han tar emot sina 
gäster. I de fall källorna svårligen låter sig tolkas som uttryck för en aristokra-
tisk miljö kommer jag, i analogi med hur isländska diktare använde ordet, 
bruka hall i betydelsen gård, storgård.324   

                                                      
323 Se Herschend 1997, 1998, 1999; Enright 1996; Nordberg 2003; Sundqvist 2014, 2016, samt 
i dessa angiven litteratur.  
324 Stefan Brink (1999: 21ff.) har framhållit att just sv. hall, fvn. hǫll (feng. heall, fsax. , fhty. 
halla ´manor’ etc. < *halno-: urgerm. *helan ’gömma’) är problematiskt. Ordet har inte äldre 
anor som gästabudshall eller kungahall än andra hälften av 1000-talet där det ersatt uttryck som 
hirðstofa eller veizlustofa. Ordet hall saknas exempelvis i gamla ortnamn och dialekter. Det 
återfinns i ett par eddadikter vilket kan tyda på ett poetiskt lån från kontinentalgermanskan eller 
fornengelskan. Det äldre ordet för gästabudshall är, som Hjalmar Falk (1909) framhållit, fvn. 
salr.   
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3.1 Hallkulturen: dess normer och regler 
 
Regler och konventioner i förhållande till hallen, samt för de gästabud som 
hölls där, var av stor social betydelse och återspeglas i såväl lagtexter som 
sagalitteraturen. Min hypotes är att det i hallen finns en inbyggd spänning 
mellan en värd och en gäst. Hallens normer och ritualer existerar för att skydda 
bägge parter. Detta bör ha varit lätt att uppfatta även i narrativ som beskriver 
interaktion i en hallmiljö: en gäst erbjuds mat och husrum, men är samtidigt 
potentiellt hotfull. När det gäller furstar som besöker varandras hallar medför 
dylika besök också en viss grad av spänningsmoment. Nedan tecknas en över-
sikt av den historiska hallinstitutionen, något om tillhörande krigarideologi, 
samt de riter, regler och normer som är knutna till en sådan miljö.  

3.2 Historiska hallar i det arkeologiska materialet 
Det är från första århundrandet efter Kristus som de första embryona till hallar, 
eller gemenskapsrum, skapas i anslutning till ekonomiskt starka gårdar. Med 
tiden kom dessa rum att få en ökad betydelse och förflyttades till fristående 
byggnader. De hade inte någon direkt praktisk funktion för jordbruksarbetet, 
utan tjänade symboliska och representativa funktioner. Hallens ursprung är 
höljt i dunkel. En möjlig hypotes är att dess rötter kan finnas i det antika Gre-
klands megaron, ett kvadratiskt rum som i regel bärs upp av fyra kolonner. I 
norra Europa är hallen troligen framvuxen ur den tidiga järnålderns småsam-
hällen.325  

Under 300- och 400-talen dyker de första ceremoniella hallarna upp i Skan-
dinavien, ofta placerade i nära anslutning till större gårdar, men avskilda från 
andra byggnader. Under det sena 500-talet och under 600-talet omvandlades 
hallbyggen i hög grad till skrytmonument; de växte i storlek och placerades 
strategiskt för att dominera över landskapet.326 Det var inte ovanligt att hallar 
kunde vara upp till 30-50 meter långa med en bredd på upp till 10-12 meter.327 
De takbärande stolparna ger också hallen ett storslaget och majestätiskt in-
tryck. Hallen Gudme på Fyn mäter drygt 50 meter i längd och 10 meter i bredd. 
Den monumentala byggnaden är drygt 500 kvadratmeter stor. I dess närhet 
fanns stora byggnader som var drygt 25 meter långa och 10 meter breda. Hall-
arna var multifunktionella hus vars inflytande sträckte sig långt utanför dess 
väggar. Lotte Hedeager har till och med argumenterat för att Gudme var en 
centralort som betraktades som en ”kosmologisk kopia av Asgård”.328 Hallen 
                                                      
325 Herschend 1998: 17. 
326 Se översiktsartikeln “Halle” av Herschend (1999) för en god beskrivning av hallinstitution-
ens framväxt och dess kännetecken. 
327 Sundqvist 2014: 112. 
328 Hedeager 2011: 152. 
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som skrytbygge hänger också samman med en stärkt kungamakt. Det framgår 
av att de restes som maktcentrum på centralorter som Gudme (Fyn), Lejre och 
Tissø (Själland) i Danmark, Mære (Trøndelag) och Borg (Vestvågøy i Lofo-
ten) och Borre (Vestfold fylke) i Norge eller Gamla Uppsala, Runsa och Ven-
del (Uppland), Lunda (Södermanland), Uppåkra (Skåne), eller Slöinge (Hall-
and) i Sverige. Enligt en översikt av hallar från 2015 har drygt 75 skandina-
viska hallar påträffats (34 i Sverige, 24 i Norge, 12 i Danmark, 4 på Grönland 
och en på Island).329 

I det vikingatida arkeologiska materialet från Skandinavien har man åter-
funnit Torshammare i en kontext som kan föras till både krig och en hallmiljö. 
Ett gott exempel på detta är det 19 meter långa och 9.5 meter breda hallhuset 
på Birka. Hallen låg högt och väl synligt för farlederna vid Björkö. Denna 
hallbyggnad var troligen en samlingslokal för krigarna på ön, där gästabud 
hölls när kungen besökte garnisonen på ön, avsedd just för sammankomster, 
fester och religiösa kulthandlingar. I hallen påträffades också ett högsäte. En-
ligt Lena Holmquist Olausson har de vapen som påträffats i huset haft en stor 
symbolisk betydelse där en del av dem har deponerats i vissa delar av bygg-
nadskonstruktionerna. I ett av hallhusets centrala stolphål påträffades flera fö-
remål som var starkt kopplade till den manliga krigsutrustningen, bl.a. två 
spjutspetsar och en liten ornerad Torshammare i horn. Spjut är ofta en symbol 
för Oden, medan Torshammare naturligtvis är en symbol för Tor.330 Vad som 
är intressant med detta exempel är att den uppvisar symbolik knuten till både 
Oden och Tor i en hallmiljö. 

Det är inte nödvändigt att närmare beskriva arkeologiska hallar här, det har 
redan gjorts ingående på annat håll.331 För min undersökning är det hallens 
symboliska värden som är central för att analysera mytiska traditioner om hal-
lar. Enligt Frands Herschend ska följande kriterier uppfyllas för att en bygg-
nad ska räknas som en hallbyggnad: 
 

� They belong to big farms. 
                                                      
329 Carstens 2015: 14. 
330 Holmquist Olausson 2001: 15. Hammaren har symboliskt burits som en lyckobringande och 
beskyddande amulett. Andra amuletter som anträffats och som kan föras till en hallmiljö är 
kubbstolsformade hängen, vilka har tolkats som Oden eller Tor på en tron. Små Torshammare 
på ringar av järn har hittats i gravar, främst brandgravar från 800- och 900-talen. Den vanligaste 
fyndplatsen är Mälarlandskapet men ett par fynd har även gjorts på Åland och i Ryssland, se 
Ström (1984), jfr Andersson (2005). Ett femtiotal Torshammare har påträffats i silver (ett 
material som indikerar status) i gravar och på boplatser från Skandinavien, Island, Polen och 
England. Även kvinnofigurer med dryckeshorn kan naturligtvis också föras till en hallmiljö och 
de aristokratiska kvinnor som skänker dryck åt krigarna. Stavformade hängen har istället tolkats 
som sejdstavar och har då en nära anknytning till Oden. Se Gräslund (1992: 190). 
331 För en generell diskussion av hallen, se Herschend 1993, 1997, 1999. Om andra fyndplatser 
och där anförd litteratur till enskilda utgrävningar, se t.ex. artiklar i Callmer & Rosengren 1997; 
Larsson & Hårdh 1998; Ljungkvist & Frölund 2015; Løken 2001; Näsman & Roesdahl 2003; 
Carstens 2015. 
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� Originally they consisted of one room with a minimum number of 
posts. 

� They are singled out by their position on the farm. 
� Their hearths were not used for cooking or for handicrafts. 
� The artefacts found in the houses are different from those found in 

the dwelling part of the main house on the farm.332 
 
På de brittiska öarna utvecklas en hallkultur parallellt med den i Skandinavien. 
Under samma tidevarv, dvs. under romersk järnålder, förflyttades också delar 
av kulten närmare hallarna vilket kan ses som ett tecken på en ökad maktcent-
ralisering. Det senare syns tydligt i landskapet där stora gravhögar ligger stra-
tegiskt synliga, eller där ortnamn vittnar om både kult och religionsutöv-
ning.333 Kult och makt hörde samman. Många hallar ligger på konstgjorda för-
höjningar eller platåer i landskapet, vilket gjorde i att de var synliga från långt 
håll. Det ser ut som om kraftiga ansträngningar gjordes för att skapa monu-
ment eller för att, som John Ljungkvist framhållit i förhållande till Gamla 
Uppsala, monumentalisera platserna. Det kan också vara en av förklaringarna 
till att de största monumenten uppfördes under denna tid och att man senare 
under vikingatid inte längre hade behov av att uppföra monument av samma 
typ, utan kunde utnyttja de som redan fanns på plats.334 

De hallar som påträffats i det arkeologiska materialet vittnar om att dessa 
byggnader var uppförda som maktcentrum och att det existerade ett nätverk 
av olika maktsäten där olika furstar residerade. I min undersökning (kapitel 4-
6) kommer detta nätverk av hallar överföras symboliskt till ett mytiskt plan, 
där gudar och jättar, på samma sätt som historiska furstar, residerar i ett nät-
verk av hallbyggnader. Jag menar att dessa hallar samtidigt bör betraktas som 
konkurrerande maktcentrum och att det existerade ett spänningsmoment mel-
lan de olika hallarna.       

3.3 Historiska hallar i sagalitteraturen 
Ur ett källkritiskt perspektiv är det vanskligt att försöka rekonstruera hand-
lingar i hallen enbart med utgångspunkt i ett arkeologiskt material. Med hjälp 
av arkeologin kan vi förstå hur en hall var inrättad, men för att förklara vad 
som ägde rum i hallen krävs en annan typ av källmaterial. I studien kommer 
jag att jämföra arkeologiska rapporter med skildringar av hallmiljöer i den 

                                                      
332 Herschend 1999: 415, jfr Herschend 1998: 16. Liknande kriterier finns hos Göthberg 1998: 
121. 
333 Bertell 2003: 123ff.; Brink 1999: 17ff.; Herschend 1998, 1999: 415ff.; Nordberg 2003: 86f.; 
Sundqvist 2002: 89ff. och 2016. 
334 Ljungkvist 2013. 
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isländska sagalitteraturen. Olika källkategorier (mytiska narrativ, sagalittera-
tur och arkeologi) utgör den förankring mot vilken mina tolkningar av hand-
lingar och normer i en hallmiljö görs, men i det här kapitlet håller vi oss till 
en ”historisk miljö”, dvs. utgångspunkten är sagalitteraturens skildringar av 
hallen, inte myternas.  

I sagorna beskrivs ett stort antal hallar, särskilt i förbindelse till kungar i 
Skandinavien eller till hövdingar på Island. Att i detalj redogöra för alla hallar 
som beskrivs skulle kräva en större studie än vad det finns utrymme till att 
genomföra här. Praktiskt taget samtliga isländska sagor nämner någon form 
av hall. Istället för att försöka redogöra för dessa har jag valt att i korthet citera 
några exempel som beskriver hallmiljön och olika normer i kungars och stor-
bönders hallar. Andra exempel på hallar ur sagalitteraturen kommer att åbero-
pas längre fram i studien.  

Mina tre första exempel är hämtade ur Heimskringla. Det första kommer 
från Ólafs saga Tryggvasonar (kap. 3) och demonstrerar Snorres värdering av 
gästfrihetsnormen. I skildringen beskrivs två storbönder, där den första, trots 
att han beskrivs som rik, är ett exempel på en dålig värd:    

Þau kómu at kveldi dags í herað, er Skaun heitir, ok sá þar bœ mikinn ok fóru 
þannug til ok báðu sér nætrvistar. Þau dulðusk ok hǫfðu vánd klæði. Sá bóndi 
er nefndr Bjǫrn eitrkveisa, auðigr maðr ok illr þegn. Hann rak þau í brot. Fóru 
þau um kveldit í annat þorp skammt þaðan, er hét í Vizkum. Þorsteinn hét þar 
bóndi sá, er þau herbergði ok veitti þeim góðan forbeina um nóttina. Sváfu þau 
í góðum umbúnaði.335  
 
(”Nästa kväll kom de till det härad som heter Skaun och såg där en stor gård 
och for dit och bad om nattlogi. De höll sig dolda och hade på sig slitna kläder. 
Bonden heter Björn etterkvesa. Han var en rik man och en dålig undersåte. Han 
körde bort dem. På kvällen for de till en annan gård ett kort stycke därifrån som 
hette Viske. Bonden där hette Torstein. Han härbärgerade dem över natten och 
visade dem god gästfrihet. De sov väl omhändertagna.”)336 

 
Det andra exemplet är hämtat från Óláfs saga helga (kap. 57) och handlar om 
hur Olav den heliga bygger en praktfull kungsgård. I beskrivningen redogörs 
för normer i hallen och hur den var tänkt att fungera vid gästning. Det visar 
exempel på att kämparna satt bänkade efter inbördes rangordning, samt att 
avtal och regler gällde för en sådan skara. Vidare beskrivs att kungsgården 
hade kapacitet till att ge plats åt ett stort antal personer: 

Óláfr konungr lét húsa konungsgarð í Niðarósi. Þar var gǫr mikil hirðstofa ok 
dyrr á báðum endum. Hásæti konungs var í miðri stofunni, ok innar frá sat 
Grímkell, hirðbyskup hans, en þar næst aðrir kennimenn hans, en útar frá 
ráðgjafar hans. Í ǫðru ǫndugi gegnt honum sat stallari hans, Bjǫrn digri, þar 
næst gestir. Ef gǫfgir menn kómu til konungs, var þeim vel skipat. Við elda 

                                                      
335  Óláfs saga Tryggvasonar 2002: 227. 
336 Nordiska kungasagor (I) 1991: 188. 
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skyldi þá ǫl drekka. Hann skipaði mǫnnum í þjónostur, svá sem siðr konunga 
var til. Hann hafði með sér sex tigu hirðmanna ok þrjá tigu gesta ok setti þeim 
mála ok lǫg. Hann hafði ok þrjá tigu húskarla, er starfa skyldu í garðinum, slíkt 
er þurfti, ok til at flytja. Hann hafði ok marga þræla. Í garðinum var ok mikill 
skáli, er hirðmenn sváfu í. Þar var ok mikil stofa, er konungr átti hirðstefnur 
í.337   
 
(”Kung Olav lät bygga en kungsgård i Nidaros. Där byggdes en stor hirdhall 
med dörrar i båda ändar. Kungens högsäte stod mitt i hallen och innerst satt 
hans hirdbiskop Grimkel och bredvid honom hans andra präster. Vid sidan av 
dem satt hans rådgivare. I det andra högsätet mitt emot honom satt hans stallare 
Björn digre och intill honom satt gästerna.  

Om det kom ädla människor på besök till Olav fick de goda platser. Ölet 
skulle drickas vid eldarna. Han indelade männen efter vad de uträttade som det 
var sed bland kungarna. Han hade sextio hirdmän och trettio gäster hos sig och 
satte upp avtal och lagar för dem. Dessutom hade han trettio huskarlar som 
skulle utföra det arbete som krävdes på gården. Han hade även många trälar. På 
gården fanns en stor sal där hirdmännen sov. Där fanns även en hall där kungen 
höll sina hirdstämmor.”)338 

 
Det tredje och sista exemplet ur Heimskringla är hämtat från Haralds saga ins 
hárfagra (kap. 14). I exemplet berättas om hur en värmländsk storbonde in-
bjuder den norske kungen och svearnas kung till gästning under samma dag. 
Här ges en god beskrivning av den prakt som rådde på sådana gästabud och är 
samtidigt ett gott exempel på en idealvärd: 

Áki átti mikinn skála ok fornan. Þá lét hann gera annan veizluskála nýjan ok 
eigi minna ok vanda at ǫllu. Hann lét þann skála tjalda allan nýjum búnaði, en 
inn forna skála fornum búnaði. En er konungar kómu til veizlunnar, var skipat 
Eiríki konungi í inn forna skála ok hans liði, en Haraldi konungi í inn nýja skála 
með sitt lið. Með sama hætti var skipat borðbúnaði ǫllum, at Eiríkr konungr ok 
hans menn hǫfðu ǫll forn ker ok svá horn ok þó gyllt ok allvel búin, en Haraldr 
konungr ok hans menn hǫfðu ǫll ný ker ok horn ok búin ǫll með gulli, váru þau 
ǫll líkuð ok skyggð sem gler. Drykkr var hvárrtveggi inn bezti.339  
 
(”Åke hade ett stort och gammalt långhus. Han lät ändå göra ett nytt gilleshus, 
som inte var mindre, och lät förbereda det noga. Det långhuset lät han pryda 
helt med nya bonader och det gamla långhuset med gamla bonader. Och när 
kungarna kom till gästningen sattes kung Erik i det gamla långhuset med sitt 
manskap och kung Harald i det nya långhuset med sitt manskap. På samma sätt 
var borden dukade så att kung Erik och hans män hade gamla kärl och horn, 
men väl förgyllda, och kung Harald och hans män hade alla nya kärl och horn 
och alla var förgyllda. De var alla prydda med bilder och blankputsade som 
glas. Drycken var den bästa för båda.”)340  

 
                                                      
337 Óláfs saga helga 2002: 72f. 
338 Nordiska kungasagor (II) 1991: 56f. 
339 Haralds saga ins hárfagra 2002: 110. 
340 Nordiska kungasagor (I) 1991: 97. 
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I Eyrbyggja saga (kap. 4) berättas om en gård som blivit berömd i religions-
historisk litteratur. Dels då den ger en god beskrivning av ett gudahov, dels då 
den skildrar en intim förbindelse mellan en kultfunktionär och hans utvalda 
gudom. När Torulv emigrerade från Norge till Island förde han med sig det 
mesta av virket som hovet var byggt av och all den jord under altaret där Tor 
suttit. När han närmade sig land lät han kasta den högsätesstock där Tor var 
utskuren överbord och förkunnade att han skulle bosätta sig på den plats där 
stocken drev i land. På den platsen gick han sedan runt med eld för att sakra-
lisera marken.341 Därefter lät han bygga sin gård vilken uttryckligen beskrivs 
som en fredad plats. Gudahovet verkar här vara en separat byggnad på gården. 
I kulthuset är den plats där gudens altare blir föremål för dyrkan jämförbar 
med gästfrihetsnormerna: guden är en hedrad gäst i en för ändamålet avsedd 
hall, där Torulv agerar värd.342 

Hann setti bœ mikinn við Hofsvág, er hann kallaði á Hofsstǫðum. Þar lét hann 
reisa hof, ok var þat mikit hús; váru dyrr á hliðvegginum ok nær ǫðrum enda-
num; þar fyrir innan stóðu ǫndvegissúlurnar, ok váru þar í naglar; þeir hétu 
reginnaglar; þar var allt friðarstaðr fyrir innan. Innar af hofinu var hús í þá 
líking, sem nú er sǫnghús í kirkjum, ok stóð þar stalli á miðju gólfinu sem altari, 
ok lá þar á hringr einn mótlauss, tvítøgeyringr, ok skyldi þar at sverja eiða 
alla.343  
 
(”Han lät bygga en stor gård vid Hofsvorg, som han kallade för Hofsstaðir. Där 
lät han bygga ett gudahov, och det var en stor byggnad. Det hade en dörr på 
långväggen, nära den ena gaveln. Där innanför restes högsätesstolparna, och de 
hade spikar i sig som kallades gudaspikar. Hela huset var invändigt en fredad 
plats. Längst inne i hovet fanns ett sidorum som påminde om koret i en kyrka, 
och mitt på golvet stod ett offeraltare – som ett altare i en kyrka – och ovanpå 
låg en armring, vars ändar inte möttes, tjugo ören tung, och på den ringen skulle 
alla eder sväras.”)344   

 
Ett sista exempel på en interaktion i en hall kommer från Njáls saga (kap. 
136). Episoden beskriver en våldgästning där de besökande med fientligt upp-
såt gästar en hall. Trots denna påfrestning upprätthålls gästfrihetsreglerna, 
även om spänningen i hallen skildras med all tydlighet. Den våldgästning som 
beskrivs med frasen troða illsakar við hann är ritualiserad. Gästningens syfte 
är att kränka värden och kan liknas vid andra kränkande handlingar som be-

                                                      
341 Se Strömbäck 1928.  
342 Jag menar inte att Tor eller de andra gudarna (sagan omnämner flera gudabilder) var perma-
nenta gäster som vistades i gudahuset. Istället bjöds de gudomliga makterna in som gäster till 
kulthuset i samband med offer och andra kulthandlingar. Sagan beskriver ett altare med ett 
offerkärl där en offerkvast skulle användas för att skvätta blod från de djur som blotas till gu-
dens ära.     
343 Eyrbyggja saga 1935: 8. 
344 Övers. Mikael Males. Islänningasagorna (V) 2014: 125. 
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skrivs med fraser som brenna inni ’bränna inne’ eller dreita inni ’tömma tar-
marna inomhus’. I båda fallen görs det genom att byggnadens utgångar block-
eras.345  

Flosi reið austan ok þeir tíu tigir manna, er at brennu hǫfðu verit með honum 
[…] Flosi mælti til manna sinna: »Nú munu vér ríða í Tungu til Ásgríms ok 
troða illsakar við hann. Þeir kváðu þat vel gǫrt. Þeir ríða nú, þar til er þeir eiga 
skammt til Tungu. 

Ásgrímr stóð úti ok nǫkkurir menn með honum; þeir sá þegar flokkin, er 
sjá mátti. Heimamenn Ásgríms mæltu: »Þar mun vera Þorgeirr skorargeirr.« 

Ásgrímr mælti: »Eigi in heldr ætla ek þat; þessir menn fara með hlátri ok 
gapi, en frændr Njáls, slíkir sem Þorgeirr er, munu eigi hlæja, fyrr en hans er 
hefnt. Ok mun ek geta annars til; kann vera, at yðr þykki þat ólíkligt. Þat er 
ætlun mín, at vera muni Flosi ok brennumenn með honum ok muni ætla at 
troða illsakar við oss. Skulu vér nú ganga inn allir.« Þeir gerðu svá. Ásgrímr 
lét sópa hús ok tjalda, setja borð ok bera mat á; hann lét setja forsæti með 
endlǫngum bekkjum um alla stofu.  

Flosi reið í tún ok bað menn stíga af hestum ok ganga inn; þeir gerðu svá. 
Þeir Flosi kómu í stufuna, en Ásgrímr sat á palli. Flosi leit á bekkina ok sá, at 
allt var reiðubúit, þat er menn þurftu at hafa. Ásgrímr kvaddi þá ekki, en mælti 
til Flosa: »Því eru borð sett, at heimull er matr þeim, er hafa þurfu.« Flosi sté 
undir borð ok allir hans menn, en lǫgðu vápn sín upp til þilis. Þeir sátu á 
forsætum, er eigi máttu uppi sitja á bekkjunum, en fjórir menn stóðu með 
vápnum fyrir framan þar, er Flosi sat, meðan þeir mǫtuðusk. Ásgrímr þagði 
um matmálit ok var svá rauðr á at sjá sem blóð. En er þeir váru mettir, báru 
konur af borðum, en sumar báru innar laugar.346   

(”Flosi red västerut [österut] åtföljd av de hundra man som hade varit med ho-
nom vid branden […] Flosi sade till sina män: »Nu skall vi rida till Ásgrím på 
Tunga och våldgästa.« 

Alla tyckte det var ett gott påhitt. De red nu tills de var helt nära Tunga. 
Ásgrím stod utanför huset tillsammans med några av sina män. De fick syn på 
ryttarskaran så snart den dök upp. »Det måste vara Þorgeir Skorargeir«, menade 
Ásgríms huskarlar. 

»Det tror jag nu inte«, sade Ásgrím. »De här männen skrattar och gapar, men 
släktingar till Njál som Þorgeir kommer inte att skratta förrän Njál är hämnad. 
Jag har en annan gissning, fast ni kanske tycker den är osannolik. Jag misstän-
ker att detta är Flosi och de andra mordbrännarna som tänker våldgästa oss. Nu 
går vi in allihop.« 

De gjorde så, och Ásgrím lät sopa huset, hänga upp väggbonader, sätta fram 
bord med mat och ställa in flera bänkar runtom i hela salen.  

Flosi red in på gårdstunet och sade åt sina män att stiga av hästarna och gå 
in. De gjorde så, och Flosi klev in i salen. Där satt Ásgrím på tvärpallen. Flosi 
tittade på bänkarna och såg att allt var ställt i ordning för att ta emot gäster. 

                                                      
345 Att bränna en motståndare inne är naturligtvis en central episod i Njáls saga (Brennu-Njáls 
saga) men är, som vi kommer undersöka längre fram, en handling som förekommer i många 
andra sagor. Att blockera utgångarna och därmed tvinga de innestängda att uträtta sina behov 
inomhus förekommer i Laxdœla saga (kap. 47) och Íslendinga saga (kap. 7). 
346 Brennu-Njáls saga 1954: 359ff 
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Ásgrím hälsade inte på dem men sade: »Borden är framsatta, så behövande 
kan ta för sig.« 

Flosi och hans män satte sig då till bords, efter att ha lagt ifrån sig vapnen 
vid väggen. De som inte fick plats på de vanliga bänkarna satte sig på de nyin-
satta bänkarna, men fyra man stod beväpnade kring Flosi under måltiden. 
Ásgrím teg medan ätandet pågick men var röd som blod i ansiktet. När de var 
mätta dukade kvinnorna av medan andra bar in tvättfat.”)347 

 
Episoden slutar med att gränserna för Asgrims tålamod sprängs. Han tar en 
vedyxa och försöka hugga Flose i huvudet men får sitt slag avvärjt av en av 
Floses män. Istället för att dräpa Asgrim (värden) svarar Flose (gästen): Því at 
vér hǫfum gǫrt honum ofraun, en hann gerði þat at, sem hann átti, ok sýndi 
þat, at hann var ofrhugi (”Vi har prövat honom hårt. Han handlade som han 
borde och visade att han är en modig man”).348   

3.4 Hallbyggnaden och krigarföljen: en kort översikt 
Att hallen förknippades med en krigarideologi är ett rimligt antagande. Hur 
den aristokratiska hallen hänger samman med ett följeväsen och dess krigar-
ideologi har undersökts i detalj av Andreas Nordberg.349 En upprepning är 
därför inte nödvändig för mitt syfte. Jag kommer i det följande lyfta fram 
grunddragen i hallinstitutionen och relationen mellan fursten och hans följe, 
vilka kan ses som underlag för min undersökning.  

Hallen speglar – och är ett uttryck för – en under äldre järnåldern framväx-
ande aristokratisk härskarklass och uttrycker makt och en hög social prestige. 
Den nordiska hallkulturens storhetstid varade från ungefär första århundrandet 
till mitten av 900-talet, även om hallar också existerade efter denna tid.350 Det 
är i hallen, vilken både kan ses som mötesplats och kultplats, som en furste 
manifesterar sin makt. Hallen fungerar som ett politiskt, militärt, religiöst och 
ekonomiskt centrum.351 Hallar uppfördes ofta på höjder eller på sådana platser 
som gör att de blir väl synliga i landskapsbilden. I förbindelse till hallarna 
växer också särskilda krigarföljen fram. Den äldsta skildringen av ett ger-
manskt följeväsende finns hos Tacitus i Germania (kap. 13-14). Tacitus be-
rättar hur ett följe av krigare var knutna till sin furste och att de benämns 
comitatus, vidare meddelas: haec dignitas, hae vires, magno semper et electo-
rum iuvenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium (”Detta är 

                                                      
347 Övers. Lars Lönnroth. Islänningasagorna (III) 2014: 177f. 
348 Övers. Lars Lönnroth. Islänningasagorna (III) 2014: 1778. 
349 För en diskussion om benämningen Valhall, hallsymbolik, motivets ålder och tillhörande 
krigarideologi, se Nordberg 2003. 
350 Herschend 1998: 181ff.  
351 Det fanns också hallar som tycks sakna de militära implikationerna. Ett sådant är Hofstadir 
på Island där inga spår efter vapen påträffats, se Sundqvist 2016. 
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ära, detta är styrka, att alltid vara omgiven av en skara utvalda unga män, det 
är heder i fred och skydd i krig”).352  

När jag i det följande talar om en krigarideologi menar jag att väpnade kon-
flikter och stordåd i strid betraktades som högt prisade och därmed som goda 
egenskaper. Det gäller både för furstens följare och för fursten själv. Förenade 
med bedrifter i strid är föreställningar om mod och heder. En god krigare ska 
vara orädd och bör inte frukta döden. Därmed betraktades han som manlig. 
För ett nordiskt följeväsende finns det olika typer av heder- och äroideal. John 
Lindow, som grundligt undersökt dess varianter, kallar dem för ”the honor of 
martial glory” respektive ”the honor of social utility”. Den första formen är 
troligen äldst och anspelar på en individuell ära som erövras genom stordåd i 
krig.353 Den andra formen anspelar på heder av en typ som är av social praktisk 
nytta. Det syftar på ett fungerande samspel där ett hedervärt uppträdande och 
rätt agerande värderas högt och har mindre med den individuella äran att 
göra.354 Dessa två typer av föreställningar om fornnordisk ära kan lätt sam-
mansmälta.  

The most important factor, however, may well be the comitatus relationship. 
By fighting bravely for his leader, a retainer was entitled to receive sómi [‘ära’] 
in the form of money, gifts, and so forth; this was his due for fulfilling his half 
of the bargain, i.e. for doing what was socially proper and required. The chief-
tain, too, was bound by the same bargain. But besides sómi from the leader, a 
brave warrior could also receive some form of the honor of martial glory for his 
services, which consisted in large part of martial activity. This might therefore 
have contributed to a conflation of the Nordic honor vocabulary.355 
  

Fursten sammanbinder och förenar sina kämpar med lojalitetsband och löften 
om ära och rikedom. Det är framförallt i hallen som fursten och kungamakten 
samlar sina krigare, och det är i hallen som eder och löften om trohet svärs. 
Källornas mest berömda hall – och den i särklass mest studerade hallen – är 
Heorot, den danska kungen Hrodgars hall i Beowulf. Flera forskare har sökt 
efter denna hall och identifierat den med Lejre i Danmark.  

Följeväsendet är den skara av krigare som är knuten till en furste och har 
olika beteckningar i källorna: hirð, drótt eller verðung. Titlar eller befattningar 
för en fri man som ingår i ett sådant förband av edsvurna krigare kunde vara 

                                                      
352 Much 1959: 152ff. Övers. Alf Önnerfors 2005: 37. 
353 Lindow (1976: 140) menar att denna typ av heder har indoeuropeiska motsvarigheter och att 
den omnämns redan bland germaner i skrifter av Caesar och Tacitus.   
354 Lindow 1976: 126ff. Även om det inte fanns någon comitatus-institution på Island, är likväl 
ära och heder centrala begrepp i de isländska sagorna. I sagorna är det tydligt hur olika former 
av kränkningar riktade mot familjemedlemmar kunde resultera i en fejd eller en kedja av fejder. 
I en sådan konfliktsituation, som snabbt kunde eskalera till en blodsfejd, kunde både skicklighet 
i strid, liksom förmågan att lösa konflikter utan blodsutgjutelse betraktas som ärofulla. Se ex-
empelvis Andersson 1970; Byock 1993; Miller 1990. 
355 Lindow 1976: 141f.  
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þegn, rinkr/rekkr, drengr, (hus-) karl, vísir eller hersir. Flera av namnen har 
också stöd i ortnamn och ingår i centralortsmiljö som svenska Rinkeby, 
Tegneby och Karleby.356 Allianssystem mellan stormän och krigare är i sam-
band med förekomst av en hallkultur (i regel) knuten till en sådan. Termen 
húskarl åsyftaren en manlig kämpe som ingick i ett hushåll, där erbjudna tjäns-
ter krävde ett ömsesidigt avtal. Det kunde innebära att en húskarl ska vara sin 
herre trofast och följa honom i krig och fred. Lojalitet och tjänster belönades 
med gåvor som vapen, guld, mat och dryck, samt en del av krigsbytet. Fursten 
utlovar belöning, krig och ära till kämpen, vilken i gengäld erbjuder tjänster, 
lojalitet och löften om stordåd. Dessa följen verkar ha varierat efter en furstes 
tillgångar och berömdhet, men i regel verkar de inte ha varit större än ca 15-
20 man.357  

Fursten var i ständigt behov av att införskaffa guld och andra varor som 
behövdes för att underhålla hirden. Kämparnas lojalitet kunde också förvärvas 
genom utdelning av gåvor, inte sällan sådana som hade erövrats genom plund-
ring eller erhållits som tributer. Krig och plundring var med andra ord en 
grundförutsättning för krigarväsendets existens.358 I exempelvis Orkneyinga 
saga (kap. 66-67) beskrivs hur en furste, Sven Asleivsson, använde sig av 
plundring under sommaren som ett sätt att betala sin hird. Under vinterhalv-
året stannade han hemma i hallen och underhöll sina män med mat och dryck. 
Dessa plundringståg tjänade inte bara ett ekonomiskt syfte, utan var i lika hög 
grad ett tillfälle för krigarna att vinna ära.359 
     Hallen var en central och naturlig arena för maktutövning och det var i den 
som furstar mötte andra stormän, såväl som undersåtar, vänner, gäster och 
följeslagare. Det var från hallen som landets styrdes och politiska beslut fatta-
des. Därmed var det viktigt att hallbyggnadens interiör och exteriör var så 
storslagen som möjligt för att på ett mycket konkret sätt uttrycka hallägarens 
status.  

I regel var hallen ett stort och öppet rum med minsta möjliga takbärande 
stolpar. Härden i hallen användes inte till matlagning eller till hantverk. Själva 
rummet användes som matsal åt hirden.360 De skriftliga källornas framställ-
ningar av hallar är knappast menade att i detalj beskriva rum eller bebyggelse 
på ett sätt som vi skulle önska. De är, som Frands Herschend påpekat, ”inga 
hemma-hos-reportage eller den upptäcktsresande etnografens fäbless för stort 
och smått”.361 Skildringarna är kortfattade – med tonvikt vid enskilda ord – 

                                                      
356 Brink 1999: 15; Lindow 1976: 52ff.; Strid 1999: 96. Se också ingångar av Ch. Landolt, H. 
Steuer, och D. Timpe under ”Gefolgschaft” i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 
(X) 1998: 533ff. 
357 Herschend 1998: 76; Nordberg 2003: 88. 
358 Nordberg 2003: 89. 
359 Orkneyinga saga 1965. 
360 Herschend 1998: 16. 
361 Herschend 1997: 49. 
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och beskriver enskilda händelseförlopp eller scener i hallen. En avsedd sam-
tida publik hade av naturliga anledningar sannolikt inte några problem med att 
förstå hur en hall såg ut. Enstaka motiv var tillräckliga för att få bilden av 
hallen att flamma upp i åhörarnas sinnen. En detaljerad beskrivning hade så-
ledes varit överflödig.  

3.5 Hall och högsäte 
Uttrycket feng. healle ond hēah-setl ’hall och högsäte’ förekommer i Beowulf 
(r. 1087) i samband med att en fred sluts mellan två stridande parter, daner 
och Eotena bearn ’jättars barn’ (r. 1088).362 Hallen var ett maktcentrum där en 
aristokratisk furste kunde uttrycka sin makt, vilket i regel gjordes från hallens 
hjärta – högsätet. Högsätet var den förnämsta sittplatsen. I bostadshus under 
äldre tid, samt hos allmogen under senare tid, var högsätet husfaderns heders-
plats, medan den hos de övre samhällsskikten hade mer ceremoniella funkt-
ioner och övergick med tiden till en tron. De norröna källorna talar om en 
statusfylld sittplats benämnd hásæti n. eller ǫndvegi n. Orden kan ha använts 
som synonymer.363 I Gunnlaugs saga ormstungu (kap. 3) heter det: ok á einn-
hvern dag at veizlunni er þat sagt, at Þorgerðr sat á tali við Þorstein, bróður 
sinn, í ǫndvegi (”en dag under bjudningen berättas det att Torgerd satt och 
talade med sin bror Torstein i högsätet”).364 I en annan saga, Víga-Glúms saga 
(kap. 3), berättas att Ivar kommer till sin brors gård på Voss i Norge och klagar 
över att en isländsk gäst (som är insvept i djurpäls) sitter i högsätet: Eigi er sjá 
þó sœmiligr í ǫndveginu tǫtrabassinn (”»Inte duger den där klunsen som sitter 
i högsätet mycket till«”).365 Den som satte sig i högsätet markerade sin status 
och makt. När en ny furste satte sig för första gången i högsätet symboliserade 
det att han övertog makten.366 Högsätets placering och funktion i hallen är om-
debatterad. En del forskare, däribland Emil Birkeli och Hjalmar Falk, menade 
att högsätet utvecklats ur ǫndvegi som en ny, upphöjd och frigjord form.367 
Variation och lokala avvikelser i tid och rum bör övervägas, liksom byggnads-
skick och planlösning.368  

I Vatnsdœla saga (kap. 23-27) spelar högsätet en viktig roll. Sagan redogör 
för att Ingemund mördats och att hans söner inte fick ta plats i högsätet innan 
de hämnats faderns död. Istället måste de ta plats på andra lägre bänkar medan 

                                                      
362 Det senare syftar på friser och är ett exempel på hur fiender kunde liknas vid mytiska jättar, 
något vi ser mer exempel på i kapitel 5. Se även Kuusela (2015: 141) och där angivna referenser.  
363 Se Sundqvist 2014: 115ff. 
364 Gunnlaugs saga ormstungu 2001: 57. Övers. Mats Malm. Islänningasagorna (I) 2014: 284. 
365 Víga-Glúms saga 2001: 8. Övers. Jan Karlsson. Islänningsagorna (II) 2014: 358. För fler 
exempel, se Fritzner (III) ”öndvegi”, 1954: 1088. 
366 Sundqvist 2014. 
367 Birkeli 1932; Falk 1913-15. Se diskussion om äldre forskning i Sundqvist 2014. 
368 Se översiktsartikeln av Beck 2000: 14ff.  



107 

högsätet står tomt. När hämnden är utförd får de sitta i faderns högsäte. Flera 
källor, däribland lagtexter, kopplar samman högsätet med arv. Arvtagaren är-
ver således inte bara hallen, utan även högsätet.369  

Från ett högsäte dominerade en furste sin hall. Det var kring fursten i sätet 
som de viktigaste händelserna utspelade sig. Scener som påminner om en 
furste på ett högsäte finns avbildade på gotländska bildstenar. Ett exempel är 
bildstenen från Buttle Änge I som tycks avbilda ett hásæti och ett säte för en 
förnäm gäst. Det senare kan mycket väl ha varit ett säte som sattes fram eller 
tillverkades för särskilda ändamål. Ett intressant exempel på att högsätet och 
platsen för en förnäm gäst har placerats på motsatt sida om härden finns i Egils 
saga (kap. 55): 

Síðan fór Egill með sveit sína á fund Aðalsteins konungs ok gekk þegar fyrir 
konung er hann sat við drykkju; þar var glaumr mikill. Ok er konungr sá at Egill 
var inn kominn þá mælti hann at rýma skyldi pallinn þann inn óœðra fyrir þeim 
ok mælti at Egill skyldi sitja þar í ǫndvegi gegnt konungi. […] Aðalsteinn ko-
nungr sat í hásæti; hann lagði ok sverð um kné sér ok er þeir sátu svá um hríð 
þá dró konungr sverðit ór slíðrum ok tók gullhring af hendi sér, mikinn ok 
góðan, ok dró á blóðrefilinn, stóð upp ok gekk á gólfit ok rétti yfir eldinn til 
Egils. Egill stóð upp ok brá sverðinu ok gekk á gólfit; hann stakk sverðinu í bug 
hringinum ok dró at sér, gekk aptr til rúms síns. Konungr settisk í hásæti.370  
 
(”Därefter for Egil med sitt följe till kung Athelstan, och han gick genast inför 
kungen där han satt i dryckeslag. Där var det stor glädje. När kungen såg att 
Egil hade kommit sade han att man skulle göra plats på den lägre bänken för 
dem och att Egil skulle sitta i högsäte mitt emot kungen. […] Kung Athelstan 
satt i högsätet. Han lade också svärdet i sitt knä och de satt på det viset en stund. 
Därefter drog kungen svärdet ur skidan tog en stor och präktig guldring av ar-
men och satte den på svärdet. Han reste sig upp och gick fram på golvet och 
räckte den över elden till Egil. Egil reste sig och drog svärdet och gick fram på 
golvet. Han stack svärdet igenom ringen och drog den till sig och gick åter till 
sin plats. Kungen satte sig åter i högsätet.”)371   

  
I episoden görs en plats i ordning för den prominenta gästen och kungen måste 
kliva ned från sitt säte för att erbjuda gåvan. Överlämnandet görs med hjälp 
av ett svärd som sträcks över en eld. Denna handling har troligen en rituell 
bakgrund. Egil mottar ringen och trär den på sin arm varpå han diktar om 
kungens generositet och heder.  
     Det är intressant att flera källor som berör landtagandet av Islands berättar 
att utvandrare från Skandinavien förde med sig högsätesstolpar på skeppen, 
vilka i divinatoriskt syfte kastades överbord när skeppen närmade sig öns kust. 
På den plats där stolparna drev iland bedömdes det vara gudarnas vilja att fol-

                                                      
369 Se Sundqvist 2002: 266f.  
370 Egils saga 2003: 80f. 
371 Övers. Karl G. Johansson. Islänningasagorna (I) 2014: 71. 
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ket skulle bosätta sig. Om dessa stolpar från början hört till själva högsätes-
bänken, eller om de utgjort det mittersta paret av stolpar i hallen, är osäkert. 
Termen ǫndvegissúlur f. pl. ’högsätesstolpar’ förekommer i ett par källor, vil-
ket möjligen avser stolpar på vardera sidan om själva högsätet. I sagalitteratu-
ren nämns att stolpar i vissa fall var utskurna med gudabilder, exempelvis i 
Eyrbyggja saga och Landnámabók, vilket rimligen talar för att det var takstol-
par i en hall.372  

Högsätet lyfts fram som ett tema i skaldediktningen när det diktas om hur 
en död furste ankommer till Valhall och bjuds mjöd i Odens ǫndvegi.373 Över-
lag kan högsätet tolkas som den plats där världarna möts. När fursten sätter 
sig i högsätet sammanförs han med den andra världen och det gudomliga. I 
högsätet upprepar fursten gudarnas prototypiska handlingar och där fungerar 
fursten som en förbindelselänk mellan världarna.374  
     I föreliggande avhandling är varken högsätets placering, stolpar eller en 
diskussion av högsätesterminologin av större vikt. Fokus ligger på de för-
nämsta sittplatserna i de mytiska jättarnas hallar, vilka jag menar motsvarar 
den verkliga hallkulturens högsäten. Högsäte används som en analytisk term 
som omfattar en hedersplats och inhemska begrepp som ǫndvegi och hásæti. 
En förhoppning är att det handlingsmönster som beskrivs mellan gudarnas och 
jättarnas interaktion i förhållande till en hedersplats i hallen kan ge oss kun-
skap om föreställningar knutna till högsätet i en hallmiljö.375 

3.6 Riter och sociala normer knutna till hallen 
Ett flertal sociala normer förknippade med hallen kan utläsas i de skriftliga 
källorna. Nedan kommer jag att beskriva sådana normer och regler knutna till 
hallen som är betydelsefulla för undersökningen i kapitel 4-6. Jag kommer att 
beskriva uppfattningen om den sanktionerade frid och det vapenstillestånd 

                                                      
372 Eyrbyggja saga (1935: 7), Landnámabók; Íslendingabók (1968: 124, 346ff., 348ff., 216ff., 
302ff., 316ff.), Laxdœla saga (1934: 6), Flóamanna saga (1953: 238). I Fóstbrǫðra saga (1958: 
245) berättas att Geim ägde en stor stol i vilken Tors avbild var utskuren. Det sägs dock inget 
om att det var ett högsäte eller dylikt.   
373 Steinsland 1991: 74; Sundqvist 2002: 272.  
374 Herschend 1997: 49ff.; Sundqvist 2002: 268, 2014: 123. Högsätet kan också ha haft en viktig 
funktion i samband med arv och till en fursteideologi, se Sundqvist 2014: 126ff. 
375 I mytisk tradition ägs högsätet Hliðskjálf av Oden. I den får han ett kosmiskt skådande vilket 
gör att han kan blicka ut över och inhämta kunskap från alla världar. Denna egenskap får enligt 
en tradition Frej erfara när han kliver upp i högsätet och skådar in i jättarnas värld; från den 
stunden uppslukas han av ett brinnande begär efter jättinnan Gerd (se inledande prosa i Skírn-
ismál samt hos Snorre i Gylfaginning kap. 37). Det är omstritt om Hliðskjálf verkligen är att 
betrakta som ett högsäte. Andra förslag är att det motsvarar en mytisk prototyp för en sejdhäll, 
eller att det är ett vakttorn. Gro Steinsland (1991: 69f.) har visat att det bör tolkas som ett hög-
säte och att det tycks anknyta till en sådan symbolik. Se även Løkka 2011: 204ff.; Sundqvist 
2014: 125f.  
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som gällde i hallen. Eftersom en spänning mellan gäst och värd råder i hallen 
är dessa normer och regler till för att överbrygga spänningen och garantera 
fred. Hallen fungerade som en mötesplats och därför är uppfattningar om re-
lationen mellan gäst och värd viktiga att granska närmare. Eftersom hallen är 
en furstes säte kommer föreställningar om furstens generositet, vilket hänger 
samman med relationen mellan gäst och värd, att undersökas. Slutligen grans-
kas rusdryckens funktion i hallen.  

3.6.1 Grið 
Termen grið (pl.) förekommer i flera källtexter, inklusive lagtexter, och avser 
en särskilt sanktionerad tillåtelse att i frid komma och i frid avlägsna sig från 
en gård eller en hall.376 Meulengracht Sørensen skriver om grið att det:  

[…] er kernen i et system, der skal sikre den enkeltes fred og sikkerhed og sam-
tidig samfundets kontrol over den enkelte. Det liger i forestillingen om grið, at 
den skal findes permanent på gården og kun midlertidig andre steder.377  

 
Denna frid var synnerligen viktig och en kränkning kunde medföra kraftiga 
straffåtgärder. Just föreställningar om att gästen i en hall omfattades av grið 
’fridslöfte, fri lejd’ finns det flera exempel på i sagalitteraturen och diktningen. 

 I förhållande till hallkulturen och den stora kvantitet rusdryck som fanns 
där är det rimligt och tänka sig att en del gillen slutat i gräl, slagsmål eller i 
värsta fall med skarpa vapen. Därför var det viktigt att med olika medel för-
hindra blodspillan. Regler om grið kan ha växt fram ur sådana förhållanden, 
där fursten och de kämpar som var honom trogna eftersträvade att upprätthålla 
dylika fridskonventioner. Det förklarar också hur gäster i betydelsen ”främ-
mande” betraktades som en riskfaktor för relationen i hallen.  

Trygghet för liv och lem är en form av avtalad fred. Att bryta mot detta 
ansågs vara ett svårt nidingsdåd. En känd ed tar fasta på detta, varianter som 
ömsom kallas griðamál, ömsom tryggðamál. Den förekommer i både lagtex-
ter och sagalitteratur vars innehåll pekar mot norskt ursprung.378 I Grettis saga 
(kap. 72) och lagsamlingen Grágás (Tryggðamál och Griðamál 124)379 be-
nämns den som bryter mot friden för griðníðingr ’gridniding’. I poetisk form 
likställs den som bryter mot grið med att han kommer bli jagad som en varg 

                                                      
376 Se artiklarna om grið i Fritzner (I) 1954: 642ff. 
377 Meulengracht Sørensen 1995: 159. 
378 Grágás (Konungsbók kap. 115, Staðarhólsbók kap. 387-388), Grettis saga Ásmundarson 
(kap. 72), Heiðarvíga saga (kap. 33) samt den inledande delen i Den eldre Gulatingslova 1994: 
177; se Mundal 1997: 41.  
379 Grágás 2001: 282. Dessa bestämmelser är, med hänsyn till de högtidliga formuleringarna 
med talrika allitterationer (vilket inte är vanligt i Grágás), sannolikt gamla. Det är rimligt att de 
knappast var avsedda för domaren på tinget, se Carlsson 1965: 95. 
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och aldrig känna någon frid innan han är död och i helvetet.380 I eden utlovas 
grið och fred med en ovän: ”så vitt falken flyger, elden brinner, furor gror, 
älvar rinner mot hav, barn ropar på sin mor, solen skiner, samer åker skidor 
etc.”381 En rad truismer uppräknas och det svurna löftet är med andra ord giltigt 
tills världsordningen rubbas. Överlag var bestämmelser för frid i samband 
med dryckesgillen eller gästabud viktiga i fornnordisk kultur.382  

I kapitel 4 och 5 visar jag att det ofta är Oden och Tor som bryter grið, inte 
de jättar som gästas, även om ett par källor också nämner jättar som grið-
brytare (se kapitel 6). I mytiska narrativ utmålas olika scenarier som visar hur 
denna avtalade fred eftersträvades. Både gudar och jättar följer normalt dylika 
rättesnören, vilket bör tyda på att de var en viktig beståndsdel för social ge-
menskap.383 En jämförbar episod finns i Beowulf där Unferd hånar Beowulf i 
Hrodgars hall, utan att han tillgriper vapen.384 I första delen av Hávamál var-
nar flera av stroferna från måttlöst drickande (exempelvis strof 11-14, 17, 19), 
medan andra ger råd för hur en man bör uppträda under gillen och hallsituat-
ioner samt varnar för otillbörligt skryt.    

3.6.2 Förhållandet mellan gäst och värd 
En av hallens viktigaste funktioner var att fungera som en mötesplats. Av den 
anledningen var den en utmärkt plats för gästabud. Blot har också skett i, eller 
i nära angränsning till, hallen.385 Det är i hallen som gudar och jättar möts 
under former som – i högre utsträckning än i andra miljöer – omfattas av sär-
skilda restriktioner och riktlinjer.    
     Den vanligaste termen för att hålla gästabud är veizla vilket syftar på att ge 
och få något. Termen har flera betydelser, varav en är ’gästabud’ (jfr gestaboð) 
och förekommer i sammansättningar som veizluhǫll ’gästabudshall’ eller 

                                                      
380 Grettis saga 1936: 232f. I verserna helvíti med referenser till den kristna guden och hed-
ningar, vilket tyder på att formeln bör ha tillkommit i ett brytningsskede, omkring år 1000. 
Förbannelsen inleds med att den som ’sliter sluten sämja/fred’ (griðin rýfr), ’dräper mot given 
trygd’ (tryggðum spillir) ska bli jagad som en varg, som män jagar vargar, samt som ’kristna 
män besöker kyrkor, och hedna män blotar i hov’ (kristnir menn kirkjur sœka, heiðnir menn hof 
blóta). 
381 Grágás 2001: Vígslóði § 126 (s. 283), Baugatal § 3 (s. 457).  
382 Carlsson 1965: 93ff. Jfr Östgötalagen (1933: 104) där det sägs att gäster vid ett gästabud 
ska lämna ifrån sig sina vapen. 
383 Ett exempel finns i Lokasenna där Loke förolämpar gudarna och beter sig som en stor niding. 
Detta brott anses särskilt allvarligt då det i inledningen uttryckligen sägs att: þar var griðastaðr 
mikill (”där rådde stort fridslöfte”). När Tor kliver in i hallen vill han först gripa till vapen men 
hindras på grund av rådande fridslöfte (se kapitel 6). 
384 För en fin analys av episoden, se Clover 1980. En annan episod är när Tor kommer till 
Valhall och upptäcker att jätten Hrungner sitter i högsätet och beter sig som en niding. Istället 
för att strida på plats, kommer Tor och jätten överens om att de ska göra upp på en utvald ort, 
se Kuusela 2016a. 
385 Brink 1999: 30. 
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blótveizla ’blotfest, blotgille’.386 Möjligen kan det indikera att en form av av-
gift betalades för att delta i vissa former av gillen.387  

Många narrativ beskriver hur någon besöker en hall och att denna person 
omnämns som en gäst. Vad menas egentligen med begreppet gäst? En enkel 
förklaring är att en gäst är en temporär besökare som kommer utifrån och vis-
tas under en begränsad tid hos en värd. Den senare är den som utspisar gästen 
och erbjuder logi. En gäst är en främling som innebär en potentiell fara sam-
tidigt som gästen för med sig värdefull kunskap och information. När gästen 
tar klivet över tröskeln in till en bostad är gränser sårbara. Regler eller riktlin-
jer för socialt samspel präglar en stor del av det norröna källmaterialet, där 
förhållandet mellan en värd och en gäst beskrivs. Inte minst i Hávamál där 
flera strofer (exempelvis strof 1, 2, 4, 7) beskriver attityder i förhållande till 
en gästsituation. I dikten framgår det att var man hade en etisk skyldighet mot 
vägfarande. Denna förpliktelse att tillfälligt utfodra och ge resande tak över 
huvudet, kan mycket väl ha varit utbredd och allmän sed under äldre tid. Det 
gällde både fattiga och mer välbärgade. Det är dock rimligt att tänka sig att 
gästen mottogs och utspisades i förhållande till sin status och i förhållande till 
värdens status.388 Denna form av gästvänlighet där det sociala ätandet hade en 
högt värderad ställning gäller inte bara för främlingar, utan var också en själv-
klarhet för släktingar, vänner och bekanta. I Hávamál beskrivs både värdens 
syn på gästen som ett potentiellt hot, samt råd för hur en gäst bör uppträda 
eftersom besök i en främmande hall kunde vara osäkert även för den som gäs-
tar.  

Ordet gäst, fvn. gestr m., av germ. *gastiz, är besläktat med lat. hostis 
’främling, fiende’, men det är osäkert om termen hade samma semantiska in-
nebörd i det fornnordiska samhället.389 Ordet förekommer också som person-
namn, binamn och täcknamn, samt för en särskild grupp krigare (gestir) i den 
norska kungens hird, vars funktion närmast kan beskrivas som en form av 
”hemlig polis” (i en saga kallas de för gestasveit och leds där av en 
gestahǫfðingi).390 Dessa särskilda gäster hade en speciell funktion:  

De har til plikt å gjøre undersøkelse i hele kongens rike, og holde greie på om 
han har noen uvenner i sitt rike. Får de kunnskap om slike uvenner, skal de om 

                                                      
386 Fritzner (III) ”veizla” (samt sammansättningar med veizlu-) 1954: 899ff. 
387 Jämför Sundqvist 2002: 206. När Äger bjuder gudarna till sin hall kallas gillet i den prosa-
iska inledningen för veizla och det sägs om platsen att där rådde stor griðastaðr. I dikten fram-
hålls gång på gång att gudarna befinner sig i Ägers hall (se kapitel 6). Som bekant är Äger en 
jätte och veizla Ægis är intressant av den anledningen att det är i hans hall som gillet hålls, samt 
att hallen här mycket tydligt omfattas av fridsregler. Därmed kan gästabudet ses som en speg-
ling av liknande bjudningar i aristokratiska hallbyggnader. 
388 Se Seip 1960; Bø 1960. 
389 Beck 1997: 462ff.; Hellmuth 1984: 20. Förhållandet mellan gäst och värd är också ett viktigt 
tema i Beowulf, se Jackson 2014; Kuusela 2015 och där anförd litteratur. 
390 Kaplan 2011: 69ff.; Seip 1960: 337. För en lista över ”gäst” som binamn, se Lind 1920-
1921. 
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mulig drepe dem; det blir gitt nærmere opplysning om at de kan overta en del 
av uvennernes gods. I hirden skal de holde vakt om kongen. De kan ikke ta 
måltider i kongens hall unntagen i jul og påske.391 
 

Som påpekats tidigare är det sannolikt att ordet jätte kan härledas ur ett ger-
manskt *etuna-, med betydelsen ’ätare’, vilket i sin tur hör samman med regler 
och normer för gästvänlighet och spänningen mellan en värd och en gäst. I det 
medeltida samhället, särskilt väldokumenterat från Island, vilade regler för 
gästning på landets inbyggare och kan ses som grundläggande för det sociala 
samspelet.392 I flera svenska landskapslagar finns bestämmelser för vad som 
gäller i förhållande till gästvänskap och gästning. Enligt dessa lagtexter har en 
fattig man rätt att stanna över natten i den gård där han söker husrum.393 I la-
garna har det varit ett sätt att tillmötesgå en allmän skyldighet att vara delaktig 
i fattigvården. Det kan tolkas som ett uttryck för kristet inflytande, men har 
troligen gamla anor i Skandinavien.394 Lagarna inrymmer föreskrifter om att 
ingen fick kräva gästning med våld, utan en så kallad rättare skulle på härads-
hövdingens föreskrift sälja förnödenheter till vägfarande, eller hänvisa dem 
till bönder som var skyldiga att tillmötesgå rättarens direktiv. Liknande före-
skrifter har funnits i Danmark, Norge och på Island.395       

Det är särskilt gästning i förhållandet till vägfarande som återspeglas i my-
terna, där en person kommer till en gård och förväntas erhålla mat, dryck och 
sovplats. Av den beskrivning som ges i sagalitteraturen verkar det inte som att 
gästen förväntades betala för sitt uppehälle, men väl att en gåva gavs för vis-

                                                      
391 Seip 1960: 337. 
392 Se Bø 1960; Hellmuth 1984: 178ff. 
393 Hälsingelagen, Köpmålsbalken VII (1979: 368); Södermannalagen, Köpmålsbalken XIV 
(1979: 153); Upplandslagen, Köpmålsbalken XI (1933: 155); Västmannalagen, Köpmålsbal-
ken XIV (1979: 125). 
394 En intressant detalj är att Adam av Bremen i fjärde boken (kap. 21) berättar att alla hyper-
boréer (nordbor) var gästvänliga, särskilt sveonerna som tävlar inbördes om sin gästvänlighet. 
Överlag beskrivs de positivt, som välvilliga åhörare av den kristna predikan och som starka och 
tappra. Det som är negativt är ”de onda lärare” som förför dem som skulle kunna frälsas, samt 
att flera gudar dyrkas men att de ofta håller sig till en av dessa. Adam säger: ”kanske skulle de 
lätt genom predikan kunna övertalas att omfatta vår tro, om det inte vore så, att onda lärare, 
som söker sitt eget och inte vad som hör Jesus Kristus till, förför dem som skulle kunna frälsas” 
(1984: 219). I Sverige skildras allehanda märkliga varelser av en typ som vanligen utmålas i 
medeltida reseskildringar om främmande länder: cykloper, kynekofaler, amazoner, himantopo-
der etc. I fjärde boken (kap. 32) berättas om de otillgängliga bergen i norra Sverige/Norge att 
där bor kvinnor med skägg, samt att folk i dessa områden var mycket trollkunniga (1984: 219, 
230). En liknande uppfattning om befolkningen i Norden beskrivs flera hundra år senare av 
Olaus Magnus i bok 4 (kap. 18), bok 16 (kap. 12) (1976, I: 202f.; III: 180f.). 
395 Se artiklar om ”gästning” för respektive nordiskt land i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 
medeltid (VI) 1961: 2ff. 
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telsen. Detta gåvoutbyte var viktigt för att befästa vänskapsband mellan par-
terna och i en del fall kunde också värden erbjuda gästen en gåva (storleken 
på gåvan berodde på gästens och värdens status).396  

     Ett vanligt motiv i sagalitteraturen är att en person döljer sin identitet 
och benämner sig själv som ”Gäst”. Därefter vistas han hos någon i syfte att 
utföra något som inte vore möjligt om personens identitet vore känd. Vis-
domsorden i första delen av Hávamál (och Loddfáfnismál) ger exempel på 
dylikt förfarande: en gäst bör utfodras samtidigt som han kan innebära ett po-
tentiellt hot för värden, vilket innebär att relationen mellan gäst-värd kan bli 
ansträngt. Att som gäst dölja sin identitet granskas närmare i kapitel 4 och 5, 
där Oden respektive Tor i rollen av gäster agerar på motsatt sätt. Till hand-
lingsmönstret i mytiska traditioner är, som vi kommer se längre fram i under-
sökningen, aspekter av gäster och gästvänlighet ett viktigt och ofta upprepat 
tema. 

3.6.3 Generositet  
En furste som önskade bli ryktbar och högt värderad förväntades vara generös. 
Det var i hallen som en furste kunde uttrycka sin generositet, eller visa brist 
på sådan, inför sina män. Det var också i hallen som skalder reciterade sina 
kväden om kungens stordåd och prisade hans frikostighet. Starkt negativt 
värde tillskrevs såväl våldgästning som snåla stormän. Påkostade gillen, fri-
kostig gästning och generösa gåvor är ett vanligt motiv i sagalitteraturen. Gra-
den av vänskap hörde också samman med detta system. I sagorna signaleras 
det av att en viktig allierad, eller en god vän, fick med sig en dyrbar gåva från 
fursten när han lämnade hallen.397 Det fanns också ett praktiskt syfte med att 
ge dyrbara gåvor, en form av reciprocitetsprincip, där den som gav en stor 
gåva fick prestige och kunde uttrycka sin status och makt, medan den som 
mottog en dyrbar gåva kunde känna sig skyldig till att ge en gengåva eller 
utföra en gentjänst.398 En gåva skapar ett band mellan den som ger och den 
som tar och sammanbinder dem på ett symboliskt plan.399 Furstens givmildhet 
                                                      
396 Bø 1960: 338ff. Om vänskapsband i det medeltida Nordeuropa, se Hermanson 2009, särskilt 
s. 113ff. 
397 Se Gurevich 1969; Vestergaard 1991.  
398 Systemet är inte fullt så enkelt. Tid spelar in och den som mottog en gåva kunde välja hur 
han eller hon ville svara. Miller har påtalat att den som fick en gåva: “could choose the insult 
of the too hasty return, the sullenness of excessive delay, or no return at all, which, depending 
on the circumstances, could signal utter contempt for the giver or permanent subordination to 
him. Social relations, their definition, and the determination of status were much of what moti-
vated gift exchange” (Miller 1986: 24). Även Mauss (2002: 1), i sitt viktiga verk Essai sur le 
don, först publicerad 1923, var inne på att även om en gåva i det forna Skandinavien i teorin 
gavs och togs emot på en frivillig basis, innebar det i praktiken att den som fick en gåva var 
mer eller mindre skyldig att återgälda gåvan.   
399 De regler som är knutna till gåvoutbyte är sociala regler och det var naturligtvis möjligt att 
bryta dem, vilket också sker i ett par isländska sagor. Se Miller 1986; Vestergaard 1991: 103.   
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och ett system av gåvoutbyte var en del av det sociala samspelet i det nordiska 
samhället. Av den anledningen är det inte förvånande att temat också spelar 
en stor roll i den norröna litteraturen. I många skaldedikter prisas furstens giv-
mildhet och utgör en viktig aspekt av hans sociala anseende.400    
 Givmilda värdars generositet kunde förevigas på runstenar. Ett exempel är 
ett skadat runfragment (Sö 275) från 1000-talet. Inskriften lyder [han: ma]na: 
bist: mat[aR: ]i: aimi: uar···, vilket kan tolkas som hann manna best / mataR 
i hæimi var (”Han var den bästa att ge mat [gästvänligast] i världen”).401 Andra 
ristningar vittnar om ett liknande budskap. På Turingestenen (Sö 338) kan vi 
utläsa att en hövding och hans bror behandlat sina män (huskarla) väl. Väppe-
bystenen (U 703) berättar om en man som varit både frikostig och vältalig 
(mantr: matar: koþr: auk: mis: risia mandr mataR goðr ok mal risinn ”en 
gästfri och målsnäll man”). På ett revben funnet i Sigtuna har någon ristat föl-
jande på den ena sidan: kunukr: iaR: matr: bestr: han: a f mest: han iaR: 
þekili (”Kungen är frikostigast med mat, han är rikast, han är full av ynnest”). 
På den andra sidan meddelas att mari gav benet och att han är den rikaste. På 
Krageholmstenen (DR 291) i Sölvestad får den döde lovorden hann vaR bæztr 
bomanna och mildastr matar (”han var bäst av ’bomännen’ och givmildast 
med mat”).402 Ristningarna bygger på temat om den frikostige hövdingen, en 
idealtyp som även omnämns i Hávamál 39: Fanka ek mildan mann eða svá 
matargóðan (”jag fann ej man så matgod och rundhänt”).403 

3.6.4 Gåvoutbytet i hallen 
Ovan redogjordes för att en krigsfurste kunde knyta män till sig genom att 
”köpa” deras lojalitet med gåvor i utbyte mot löften om trofasthet och bragder 
i strid. Om vi bortser från rent konkreta föremål kan en gåva också karakteri-
seras som ett utbyte av sociala transaktioner. Till detta utbytessystem kan vi 
räkna gillet och de löften som svärs där. Att ge och ta emot en gåva är en rituell 
handling som skapar sociala band mellan parterna. För en furste var storslagna 
gästabud och distribution av mat, husrum, vänskap och öl en del av detta sy-
stem vilket resulterade i att band och allianser knöts. Själva gästabudet är 
alltså att betrakta som en gåva till de som deltog, vilken i sin tur fordrade en 
gengåva. Generositet kan ses som en fundamental beståndsdel av det som ut-
märker den goda fursten. I hallen (och i kulten) visar han sin generositet ge-
nom att vara frikostig med mat och dryck. I de isländska sagorna kunde indi-
viduella stormän prisas för sin generositet: auðmaðr m. ‘en rik man’, auðmil-
dingr m. ’givmild man’, rausnarmaðr m. ‘en givmild man’ eller stórlátrmaðr 

                                                      
400 Vestergaard 1991: 99. 
401 Brate & Wessén 1924–36: 239. För fler exempel se Hellmuth 1984: 234ff. 
402 Min övers. Gustavson et al. 1992: 166; Sundqvist 2002: 145. För fler exempel på hur en god 
man utmärks genom att han var frikostig med mat, se Jansson 1987: 127f. 
403 Min översättning. Se även Evans 2000: 91; Jansson 1987: 128. 
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m. ‘en generös man’.404 Den goda fursten var alltså sinnebilden för gästvän-
lighet. I hallen, där fursten var värd, förväntades också en gäst ge något i ut-
byte för denna generositet, en gåva som helst skulle motsvara gästens sociala 
status. Även hallägaren kunde förväntas ge en materiell gåva utöver mat och 
dryck. Gåvan kunde bestå av praktfulla vapen, djur, pälsar, vävnader, kläder, 
smycken, guld och silver.405  

Alltsedan Vilhelm Grønbech granskade gåvoutbytets natur i en germansk 
kontext med stöd i Hávamál har traditionen tolkats som ett system som iden-
tifierade ett utbyte mellan vänkretsar – vänner utbyter gåvor och en gåva för-
väntas besvaras med en motprestation.406 Lars Hamre definierar gåvan på föl-
jande vis:  

Med ei g. avhender etter gamalnord. rett gjevaren (vn. gefandi) mottakaren (vn. 
þiggjandi) til eigedom ein ting, ein rett el. eit rettskrav på det vilkår at g.mott-
takaren skal løna (vn. launa) g. med ei motg. el. attg. (vn. laun, gjald; fsv. ater-
gipt, langob. launegild). Dette er semeleis i germ. rett elles.407  

 
Grønbech förenklade bilden av gåvoutbytet. I själva verket var traditionen 
knuten till ett komplext socialt ekonomiskt system. Det var öppet för konkur-
rens och det fanns möjligheter för manipulation. När ett gåvoutbyte sker i en 
hall är det en publik handling som var föremål för omdömen. Hallägaren och 
hans gäst var i detta läge i blickpunkten för dem som vistades i hallen. I det 
läget var den gåva som fördes fram öppen för antingen ett godkännande eller 
ett ogillande.408  

Vi kan tolka gåvoutbytet som en bestående reciprocitetsprincip som kunde 
verkställas i en rad olika syften: passande motgåvor, social prestige, allians-
bildning, politiska syften och som uttryck för lojalitet eller vänskapsband. Det 
kunde också vara av en mer beräknande natur och bör således även betraktas 
som ett socialt drama där aktörerna kunde underminera eller manipulera 
varandra.409 Gåvor var alltså i denna form av utbytessystem en form av trans-
aktion där mottagaren stod i skuld till givaren.  

I Egils saga räddar Egil sitt liv genom att komponera en dikt som lovprisar 
kung Erik och hans generositet. I sagan kan dikten placeras i ett system av 
gåvoutbyten: ett hyllningskväde mot ett liv. I dikten anspelas också på en an-
nan vanligt förekommande aspekt hos furstar, nämligen att de är frikostiga 
ringgivare (hringbroti m.) Stroferna som citeras nedan från Egils dikt 
Hǫfuðlausn hör till en hallmiljö. 
                                                      
404 Sundqvist 2016: 192ff. 
405 Se Sigurðsson 2010: 25ff.  
406 Grønbech 1912: 60ff. En klassisk studie av gåvoutbytet i arkaiska samhällen är Marcel 
Mauss (2002). För en grundlig genomgång av gåvosystemet på Island under fristatstiden (dvs. 
till den tid då merparten av de isländska sagorna utspelar sig), se Sigurðsson 1999.  
407 Hamre 1960: 653. 
408 Irving 1968: 131. 
409 Hill 1982. 
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17 Brýtr bógvita 
bjóðr hrammþvita. 
Muna hodd-dofa 
hringbrjótr lofa. 
Mjög er honum föl 
haukstrandar möl. 
Glaðar flotna fjöl 
við Fróða mjöl. 

17. Ringar ger han, 
gåvornas man, 
inget han spar, 
han rikedom har. 
Han aktar föga 
guldet, det höga, 
sprider vid ölet 
Frodemjölet [guld]. 

 
18 Verpr broddfleti 
af baugseti  
hjörleiks hvati. 
Hann er baugskati. 
Þróast hér sem hvar, 
hugað mæli eg þar, 
Frétt er austr of mar, 
Eiríks of far. 

 
18. Ringgivarn vänder 
med sina händer 
skölden han bär, 
givmild han är. 
Hans rykte spreds fort 
till fjärran ort, 
bortom östligt hav 
är känt vad han gav.410 

 
Att gåvoutbytet har spelat en stor roll och att det var en viktig inrättning i det 
sociala samspelet råder det inga som helst tvivel om. Exempel från de skrift-
liga källorna är många. I eddadikten Hávamál är detta klart uttryckt i flera 
strofer (t.ex. strof 40-42, 44, 46, 48, 52, 152) och på samma sätt i skaldedikten 
Hrafnsmál/Haraldskvæði (strof 15-17) av Torbjörn hornklove. Ian Miller har 
också visat att i många isländska sagor är ofta sammansvärjningar, allianser 
och fejder direkt grundade i problem som kan relateras till gåvoutbyten.411 
Marcel Mauss citerar Hávamál 39-47 i sin berömda bok om gåvoutbyten:  

In Scandinavian civilization, and in a good number of others, exchanges and 
contracts take place in the form of presents; in theory these are voluntary, in 
reality they are given and reciprocated obligatorily.412 

  
I hallen är det säkert att gåvoutbyten sker och att det är en egenskap som ut-
märker vad vi skulle kunna benämna en god värd respektive en god gäst från 
en dålig värd eller gäst. Själva gillet eller gästabudet kan betraktas som furs-
tens gåva till hans gäster och följeslagare; genom att vara delaktig och ta emot 
gåvan förväntas en motprestation i form av allianser, vänskapsband, en mot-
gåva, lojalitet eller dylikt. 

                                                      
410 Text och övers. Karl G. Johansson. Islänningasagorna (I) 2014:95.  
411 Miller 1986 och 1990:77ff. 
412 Mauss 2002: 3. 
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3.6.5 Rituellt drickande och kunskapsförmedling i hallen  
Rusdryck413 var en central beståndsdel av det nordiska samhället och av fun-
damental betydelse för kulten. Det betyder att den hade en självklar plats i 
hallen. Genom dryckens inverkan stärktes gemenskap mellan människor och 
gudar. Människan upprepar gudarnas handlingar, vilket också gäller för de 
storslagna gästabud som hölls i hallarna. Detta för tankarna till kultgemen-
skapen där årsväxten tryggades genom att fursten ceremoniellt höjde bägarna 
för att utbringa skålar (full eller bragafull, senare minni) till makterna, gott år, 
äring och fred.  

Ceremoniellt dryckeslag och ceremoniella måltider var viktiga i de aristo-
kratiska hallarna. I skaldedikten Hákonarmál 16 bjuds kung Håkon in till Val-
hall för att dricka öl med gudarna, vilket kan ses som ett av många exempel 
på sambandet mellan furstar och det rituella drickandet. Dryckesriter kunde 
fastslå gruppers interna hierarki. Riterna var också ett medel som på ett poli-
tiskt och ekonomiskt plan tjänade som ersättning för lojalitet och trohet, me-
dan dryckesriterna på det sociala planet stärkte gemenskapen inom gruppen.414 

I Egils saga (kap. 44) berättas om hur kung Erik blodyx och hans hustru 
Gunnhild kommer till Atlö för att delta i ett dísablót som förberetts av en man 
vid namn Bard. I sagan beskrivs ett storslaget gille med mycket drickande inne 
i en byggnad som kallas stofa, möjligen avses en gästabudshall på en kunglig 
gård. Till gården kommer ett sällskap under ledning av Ölvir som var en av 
Torir herses huskarlar. Bard mötte dem och sade att de fick sova i ett eldhus 
som låg en bit bort från de andra husen. Han erbjuder bröd, smör, skyr och 
kärnmjölk och säger att det inte finns bättre dryck att tillgå. Sagan berättar 
vidare att när kung Erik får höra att det finns andra gäster på gården vill han 
bjuda dem till gillet. När de kommer till gästabudet hälsas Ölvir vänligt av 
kungen och bjuds att sätta sig mitt emot honom i högsätet. Mängder av öl bärs 
fram och för varje skål ska ett horn tömmas, vilket resulterar i en redlös fylla. 
Med i Ölvirs sällskap är Egil Skallagrimsson. Efter en stund tar Egil det horn 
som Bard sträcker åt Ölvir. Episoden stödjs av en strof som är tillskriven Egil, 
daterad till början av 900-talet: 

 
Sögðuð sverri flagða 
sumbleklu þér, kumbla, 
því tel eg, brjótr, þar er blétuð, 
bragðvísan þig, dísir. 
Leynduð alls til illa 
ókunna þér runna, 
illt hafið bragð of brugðið, 
Báröðr, hugar fári. 

Av öl fanns det alltför litet, 
sade du till dina gäster 
när du blotade till diser. 
Falsk anser jag dig, husvärd. 
Du dolde med ont sinne  
din fiendskap mot männen 
som du inte kände. 

                                                      
413 I min studie använder jag öl och mjöd som synonymer. Det kan naturligtvis diskuteras ef-
tersom det bör ha funnits skillnader i vilken brygd som gällde för olika ritualer och situationer. 
Källorna är flertydiga på den punkten.  
414 Nordberg 2003: 90. 
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Bárð, falskspel har du drivit.415 
  
  

Sagan visar hur gästerna förnedrats av gillets värd. Gästerna är trötta, blöta 
och hungriga men erbjuds att sova i ett eldhus och får dricka och äta torftigt, 
trots att ett storslaget gille firades i en annan byggnad på gården. Efter att Egil 
diktat sin vers, dricker han alla skålar som kommer till honom och Ölvir. 
Denna handling ansågs dra skam över gillets värd som framstår som snål med 
dryck: hur mycket gästen än gavs att dricka framstod han fortfarande som 
törstig. Ölvir erbjuds att sätta sig mitt emot kungens högsäte. Det var en he-
dersam plats och tyder på att gästen hedras.  

I Ynglinga saga (kap. 36) berättas om ett arvgille i Svitjod. I en präktig hall 
som kallades sjau konunga sal (”sju kungars hall”) var sju högsäten upp-
ställda. Kung Ingjald bjuder till sig kungar, furstar och andra socialt ansedda 
personer. Sex kungar kommer till hallen och sätts i högsäten och det dricks 
mängder av öl. Kung Ingjald svär ett löfte innan han dricker av hornet om att 
han ska utöka sitt rike med hälften i varje väderstreck eller dö. När berus-
ningen slagit sina klor om gästerna beordrar Ingjald sina män att de ska be-
väpna sig och bränna ned hallen. De sex kungarna bränns inne tillsammans 
med sitt manskap. Därefter kan kung Ingjald lägga under sig deras riken. I 
samma saga (kap. 37) berättas om en annan kung, Granmar från Söderman-
land, som bjuder kung Hjörvard till gästning. Sagan berättar att vid det dryck-
esgillet (veizla) hade kungarnas högsäten placerats mitt emot varandra. Olof 
Sundqvist har påpekat att detta arrangemang implicerar att kungarnas högsä-
ten var placerade på ett sätt som gjorde att de som vistades i hallen lätt kunde 
observera de båda kungarnas handlingar och samtal.416 I sagan är det också 
kung Granmars dotter som uppassar den gästande kung Hjörvard och iskänker 
hans dryck.  

Andra exempel på att ceremoniellt drickande hade en central funktion är 
talrika i sagalitteraturen och i mytiska traditioner.417 En intressant detalj är att 
drycken ceremoniellt frambars av högättade kvinnor.418 De iskänkte dryck i 
fallande ordning efter social status och ställning i gruppen. Enligt en del källor 
utlovades stordåd när drycken serverades. Detta drag i den aristokratiska 
krigarhallen är påfallande lik skildringar av det mytiska Valhall, där valkyrior 
skänker mjöd åt gudarna och einherjarna.419  

Ovan beskrevs att rituellt drickande var förenat med att svära eder (strengja 
heit, heitstrengingar) samt att avge löften om framtida stordåd. Dylika eder, 

                                                      
415 Text och övers. Karl G. Johansson. Islänningasagorna (I) 2014: 52. 
416 Sundqvist 2016: 354. 
417 Se exempel i Davidson 1988: 41ff.; Dillmann 1997; Edwards 1986; Enright 1996: 69ff., 
Sundqvist 2002: 261ff., 2016: 351ff. 
418 Doht 1974; Edwards 1986: 85ff.; Enright 1996: 80ff.; Jochens 1993: 155ff.; Olrik 1926: 
236ff.; Sverdrup 1941. 
419 Se Enright 1996. 
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omnämnda i medeltida lagtexter och kungasagor, svors i samband med den 
symboliska högtidliga insättningen av en ny furste eller en kungs kröningsce-
remoni, vilka kan gå tillbaks på äldre förkristna ceremonier.420 En intressant 
detalj uppmärksammas av Olof Sundqvist: ”it is also possible that some types 
of »knowledge«, such as information about genealogy, including divine an-
cestors, played some role at the moment of the inauguration.”421 Han menar 
vidare att en sådan kunskap kan skönjas i dikter som Ynglingatal och 
Háleygjatal, samt att dikter av denna typ kan ha reciterats i högsätet i samband 
med ett rituell skeende, där både äldre kungar och gudomligheter prisades. 
Förenat med högtidlighållandet av kungliga anfäder och gudomliga makter 
hörde bindande löften och minnesskålar (bragar full) med mjöd eller öl.422 

Dryckesceremonier kan inte alltid tillskrivas en religiös dimension, men ett 
par exempel pekar på en tydlig offerkontext. Det mest berömda är Adam av 
Bremens beskrivning av kultbyggnaden i Uppsala (templum). I kapitel 26-27, 
skriver Adam att libationsoffer utfördes vid tre bildstoder av gudarna som stod 
i en gästabudssal (triclinium):  

Den mäktigaste av dem, Tor [Thor], har sin tron mitt i salen. På var sin sida om 
honom sitter Oden [Wodan] och Frej [Fricco] [… ] Om en farsot eller hungers-
nöd hotar, offrar man till Tors bildstod, om ett krig förestår, till Oden, om ett 
bröllop skall firas, till Frej.423  

 
François-Xavier Dillmann har visat att den latinska texten används verbet libo 
(libare), vilket bör tolkas i en mer precis mening som ’utgjuta dryckesoffer 
till en gudom’. Senare i texten, mot slutet av kapitel 27, omnämner Adam 
”mångahanda och skamlösa sånger” som svearna utförde vid offerfesten. I det 
sammanhanget används uttrycket libation vilket i överensstämmelse med 
grundbetydelsen av verbet libare borde tolkas som ’libation, dryckesoffer’.424  

Myterna förklarar hur drycken – ett medel för kommunion med gudarna – 
når människan och befäster dess sakrala och kultiska status (se kapitel 4 och 
5). Det är ett ’samfällt drickande’ (samdrykkja f.) som förenar gudar och män-
niskor. Drycken tjänar som kommunion mellan gudar och människor. Dryck-
ens hinsidesdimension och dess kosmiska dimension kunde tjäna som ett sak-
rament, vilket försatte kultdeltagaren i förbindelse med gudarna och den andra 
världen.425 Även i skildringar av jättars hallar finns kvinnor som skänker i 
mjöd åt männen.426 En välkomnande kvinna med ett utsträckt dryckeshorn 

                                                      
420 Sundqvist 2014: 130f. 
421 Sundqvist 2014: 131. 
422 Sundqvist 2014: 131f. 
423 Adam av Bremen 1984: 224. 
424 Dillmann 1997: 65ff. 
425 Nordberg 2003: 188. Se även Schjødt 1983.  
426 Exempelvis i Skírnismál där Skirner erbjuds mjöd av Gerd, i Hávamál där Oden erbjuds 
mjöd av Suttungs dotter eller i Hymiskviða där Tor och Tyr erbjuds mjöd av Hymers frilla.   
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finns avbildat på flera gotländska bildstenar. De går med all sannolikhet till-
baka på samma motiv.427 För mycket drickande var däremot inte något som 
prisades (Hávamál 11-13, 66, bot mot berusning strof 137). Dessa aspekter av 
öl och mjöd är betydelsefulla för kapitel 4 och 5, där Oden och Tor förknippas 
med rusdryck.428  

3.6.6 Krossandet av hallar 
Hallbyggnaden var en mycket konkret manifestation och ett uttryck för hallä-
garens makt och dominans över ett område. Hallen fungerade symboliskt som 
en spegling av furstens berömmelse. Den som inte kunde skydda sin hall från 
fienden förlorade både anseende och status. I en form av krigföring som syftar 
på att ödelägga motståndarens hall var det viktigare att krossa hallen och dess 
interiör – dvs. att på ett mycket konkret sätt förnedra dess ägare – än att 
plundra den. Detta trots att hallarna kunde vara fyllda med dyrbara föremål. 
Av den anledningen är det en ideologisk, snarare än en ekonomisk, krigfö-
ring.429 Tillvägagångssättet var ritualiserat med en bestämd intention att sym-
boliskt och konkret kränka motståndaren genom att krossa uttrycket för hans 
makt och inflytande, dvs. hallen. Andreas Nordberg har påpekat handlingens 
religiösa dimension och har betecknat det som rituella krig, alltså en aristo-
kratisk rituell krigföring.430 Ett skäl till att just hallarna var särskilda mål i 
denna typ av krigföring var att de ofta låg placerade på strategiska, domine-
rande och centrala platser i landskapet. Att i grunden slå sönder en hall kunde 
vara ett symboliskt (och ett mycket konkret) uttryck för hur den besegrade 
hallägarens kontroll och makt över området bröts och slogs sönder. Ett slag 
mot en hall var ett slag mot fiendens hjärtpunkt och livsnerv.  

I en artikel har Olof Sundqvist diskuterat skändandet av helgedomar som 
maktstrategi i det förkristna Sverige, Norge och Island. Sundqvist utgår från 
de norröna texterna och undersöker platser som på grund av rituella sanktioner 
inte fick kränkas med vapen eller av våldshandlingar. Helgedomen betrakta-
des som ett mikrokosmos av den mytiska världen, menar Sundqvist, och var 
som sådan en plats där gudar och människor kunde mötas. Det var en plats 
som kanske också var en symbol för kungens eller hövdingens rike och auk-
toritet. Genom att fursten kunde betraktas som helgedomens väktare (exem-
pelvis genom furstebenämningar som vǫrðr véstalls och vés valdr) var det 
också hans uppgift att skydda platsen och därmed garantera en god förbindelse 
till den mytiska världen. Kunde inte platsen skyddas hotades hans makt och 
                                                      
427 Ney 2012. 
428 I Skandinavien har många viktiga sammankomster fått namn av det gemensamma öldrick-
andet: gravöl, arvöl, barnöl, bröllopsöl, festöl etc. Se Nordland 1982: 691. 
429 Herschend 1998: 36f. 
430 Nordberg 2003: 115. Olof Sundqvist (2002: 106f.) har också diskuterat rituell krigföring 
som ett sätt för furstar i det forna Skandinavien att upprätthålla sin dominans, men han nämner 
inte specifikt hallar i en sådan kontext. Se också Sundqvist 2016 (där referenser till hallar görs).   
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legitimitet. Med andra ord innebar det en stor förödmjukelse för hans anse-
ende. Sundqvist jämför också detta med hallen, där angrepp mot en fiendes 
hall kunde vara en maktstrategisk och performativ ritual i syfte att förnedra 
motståndaren. Han menar att hallen bör betraktas som ett rituellt och kanske 
också ett heligt rum för fursten och hans följe.431 Jag anser att det finns goda 
anledningar till att jämföra furstens auktoritet med de performativa och ritua-
liserade handlingar som utförs i syfte att förnedra eller öka anseende genom 
att angripa en kultplats eller en hallbyggnad. 

En form av performativ handling som jag vill rikta sökarljuset mot är brän-
nandet av hallar. Det faller in i mönstret av att skända och förnedra en mot-
ståndare och hans maktsäte. Men det finns beskrivningar som verkar tyda på 
att handlingen att bränna någon inne också kunde anses ohederligt. I Brennu-
Njáls saga (kap. 77 och kap. 128-129) finns prov på båda synsätt: ett tillfälle 
då innebränning avslås på grund av att det saknar ära och ett annat tillfälle då 
personer bränns inne av sina fiender.432 Samtidigt kan man tänka sig att atti-
tyderna speglar den moral som sagan ville tillskriva olika karaktärer. Hand-
lingen att bränna inne fiender förekommer också i kungasagorna. Exempelvis 
i Haralds saga ins hárfagra (kap. 12) där kung Harald beordrar och låter 
bränna inne en rivaliserande kung, eftersom en militär expedition inte var möj-
lig på grund av årstiden.433 I Ynglinga saga (kap. 40) berättas att kung Ingjald 
och hans folk först blir kraftigt berusade innan hans fiender antänder hallen.434 
Ett annat exempel är i fornaldarsagan Hervarar saga ok Heiðreks (kap. 16) 
där en furste bränns inne i en hall tillsammans med sitt manskap.435  

Att bränna ned en motståndares hall och bränna inne fiender är inte ett van-
ligt motiv i de isländska sagorna, åtminstone inte på Island under förkristen 
tid. Det finns dock ett par undantag: Brennu-Njáls saga (kap. 77), Hœnsa-
Þóris saga, Íslendingabók (kap. 5), Harðar saga Grímkelssonar (kap. 21), 
Reykdæla saga (kap. 3), samt ett försök efter religionsskiftet i Ljósvetninga 
saga (kap. 20). Däremot verkar det ha varit vanligare i Skandinavien: Egils 
saga (kap. 22, 46), Gísla saga (kap. 3), Óláfs saga Tryggvasonar (kap. 34), 
Landnámabók (S42, H31, S125). En förklaring till att det var vanligare i Skan-

                                                      
431 Sundqvist 2016b. 
432 Brennu-Njáls saga 1971: 188, 328ff. William Ian Miller (2014: 222f.) har tolkat innebrän-
nandet i sagan på följande sätt: ”[brenna inni] is a term of art, a phrase meaning to kill by setting 
fire to a building housing people. This saga [Njáls saga] marks it as an especially egregious 
tactic, beyond the rules of fair play, something close to what we would designate a war crime. 
Fire does not discriminate among its victims; it kills women and children. Fire saves having to 
draw on much courage, by sparing having to go hand-to-hand as long. It bears a heavy symbolic 
load, as it is one of the chief bases the author presents for distinguishing the moral order before 
the Conversion with the one that replaced it”.   
433 Haralds saga ins hárfagra 2002: 107. 
434 Ynglinga saga 2002: 71. 
435 Hervarar saga ok Heiðreks 1950: 71. 



122 

dinavien kan vara att de skandinaviska hallarna byggdes av trä som är ett för-
hållandevis lättantändligt material. I Heimskringla finns det många exempel 
på fiender som bränns inne i en hall, särskilt i skildringar av maktkamper mel-
lan kungar från förkristen tid. Det kommenteras sällan, utan verkar av allt att 
döma vara en typisk krigshandling. Efter kristnandet tycks det bli ovanligt, 
vilket kan vara ett tecken på förändringar av attityder och moral.   
     I Beowulf skildras en liknande krigssymbolik redan när kung Hrodgars 
magnifika hall Heorot presenteras för första gången. I samband med att hallen 
står färdig berättas att den är dömd att brännas ned av fiender i framtiden: Sele 
hlīfde hēah ond hornġēap; heaðowylma bād, lāðan līġes436 (”Salen reste sig 
hög under hornröstet – härjad sedan av leda lågor”).437 Enligt Saxo, i sjunde 
boken av Gesta Danorum, överfalls Frodo (den femte i Saxos narrativ) och 
bränns inne i sin hall. Det ansågs vara ett lämpligt straff eftersom han dräpt 
sin bror.438 Liknande berättelser om hur Frode bränns i sin hall beskrivs också 
i Skjǫldunga saga och Hrólfs saga kraka.439 Enligt den svenska balladen Stolt 
Herr Alf (upptecknad på 1600-talet, men med äldre rötter i fornaldarsagan 
Hálfs saga) råder Oden en kung att dräpa en av sina underlydande genom att 
bränna honom inne. Mordbrand betraktades som ett nidingsdåd, åtminstone 
av övriga samhället. Det finns också flera föreskrifter med hårda straffsatser 
mot mordbränder i de medeltida lagsamlingarna från Sverige, Norge och Is-
land.440  
     Motivet förekommer således i olika genrer vars tillförlitlighet stärks av att 
det finns tecken som tyder på samma förfarande i det arkeologiska materialet. 
Många av de hallar som funnits och grävts ut har förstörts av eld. En betydel-
sefull hallbyggnad överges inte på samma sätt som en enkel bondgård, utan 
den förlorar sin betydelse först efter att den förintats av eld, möjligen rituellt. 
De skriftliga källorna, även om de är unga i förhållande till de utgrävda hal-
larna, ger stöd åt att en fiendes hall kunde brännas ned som en kränkande och 
rituell handling. Exempel på sådana hallar är bland annat Bejsebakken och 
Lejre i Danmark, Valum i Norge, Gamla Uppsala och Högom i Sverige.441 
Andra exempel är Sandbyborg på Öland och Vallhagar på Gotland.   

I Uppåkra har arkeologer funnit flera nedbrunna hus, varav minst tre hall-
byggnader med rester av innebrända människor och värdeföremål. Detta stäm-
mer väl överens med de tankar och de exempel som diskuterats ovan. I Upp-
åkra lämnades dessutom ett kulthus opåverkat, även om bränderna ägde rum 
strax intill. Denna träbyggnad var 13 meter lång och 6,5 meter bred och troli-
gen väldigt hög. Den har byggts om minst sex gånger mellan 200-talet och 
                                                      
436 Klaeber’s Beowulf 2008: 6.  
437 Beowulf (rad 81b-83a). Övers. Björn Collinder. 
438 Saxo Grammaticus 2005: 445. 
439 Tolley 2008: 56. 
440 Se översiktsartikeln “mordbrand” med referenser i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk me-
deltid (XI) 1966: 694f. 
441 Carstens 2015: 18. 
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900-talet utan att konstruktionen eller planlösningen ändrats nämnvärt. En för-
klaring till att kulthuset lämnats opåverkat kan vara att det rört sig om interna 
maktstrider. Externa fiender skulle sannolikt inte ha fäst samma vikt vid en 
kultplats med regional förankring. Striderna riktades alltså inte mot befolk-
ningen, utan mot ett specifikt mål: den härskande eliten. Uppåkra har varit en 
centralplats och ett maktsäte från ca 100 f. Kr. till omkring 1000 e. Kr. I de 
nedbrända byggnaderna återfanns utöver ett stort antal vapen också värdefö-
remål: delar av en prakthjälm, tre brakteatrar, ett hänge av guld, ett betydande 
antal fragment av glaskärl, en fingerring i guld, bägare av brons och silver 
med pålagda guldbleck, ett hundratal guldgubbar och ett kontinentalt dräkt-
spänne av silver med inlagda granater. I ett av husen påträffades stora mängder 
av brända sädeskorn och i ett annat påträffades Torshammarringar. Lars Lar-
sson och Bengt Söderberg ger följande förklaring: 

Att finna ett nedbrunnet hus med innebrända människor antyder en enstaka hän-
delse med nog så speciella förvecklingar, men två eller tre hus nästan på samma 
plats börjat verka i högsta grad märkligt. Det tyder på uppgörelser mellan eller 
inom släkter som kämpat om makten. En familj som innehade ledarskapet har 
bränts inne och efterträtts av en annan och därmed kan fortlöpande släktstrider 
ha pågått i århundranden. Detta kan också förklara varför lämningarna efter de 
innebrända inte tagits omhand efter bränderna utan skändades genom att an-
tingen bara jämna till ytan på brandtomten eller också bygga ett nytt hus 
ovanpå.442 

 
Av benresterna efter de innebrända framgår att några utsatts för våld, bl.a. ett 
skulderblad från en ung människa som tyder på att personen genomborrats 
med ett spjut. Ett kranieparti från en annan uppvisar ett kraftigt hugg mot 
vänster del av skallen. Under väggarna i ett av husen låg tre personer invid 
varandra. Betydande delar av kropparna låg kvar och tyder på att ingen bemö-
dat sig med att ge dem en anständig begravning. I ett annat hus låg skelettdelar 
från minst fem människor utspridda, både yngre och äldre individer.443 Fynden 
i Uppåkra tyder på är att byggnaderna inte har plundrats. Istället har själva 
förstörelsen som en performativ handling varit viktigare än ekonomisk plund-
ring. Förstörelsen och uppbyggandet av hallarna kan alltså föras till hypotesen 
om förstörelse och återuppbyggande av hallar som maktstrategi.   

I utgrävningen av hallar i Uppåkra har man funnit rester efter innebrända 
människor i flera byggnader vilka visat tydliga tecken på att de utsatts för våld. 
Precis bredvid de brända byggnaderna stod en kultbyggnad vilken inte påver-
kades av konflikterna. Inom en begränsad yta fanns lämningar av ett kulthus 
och dess mer än sjuhundraåriga existens som enligt Larsson och Söderberg 
tyder på en orubbad, ritualiserad kontinuitet:   
                                                      
442 Larsson & Söderberg 2012: 9. 
443 Min sammanställning av fyndplatsen bygger på Larsson & Söderberg (2012). För en god 
översikt av forskningslitteratur om Uppåkra, se Larsson & Söderberg (2012, 2013). Se även 
Vifot (1936) för en tidig dokumentation av platsen. 
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Få meter därifrån föreligger sekvensen av hallar som, i alla fall från 400-talet 
och framåt, föranleder oss att tänja på kontinuitetsbegreppet. En kontinuitet 
som inrymmer diskontinuiteter i form av återkommande mordbränder, och som 
visar på andra, mer dramatiska, aspekter av den centrala maktens uttrycksfor-
mer.444  

 
Utgrävningen av fyndplatsen i Uppåkra ger oss goda grunder för att förankra 
mordbränder i de isländska sagorna och de mytiska traditionerna med kon-
kreta fall i järnålderssamhället. Jag menar att angrepp och förstörelse av hallar 
var en medveten och avsiktlig performativ kränkning av en motståndare och 
därmed för en maktpositionering: med handlingen konkretiserar en furste sin 
makt över sin rival. Den senares maktlöshet kan sedan hånas av de skalder 
som med sina kväden hyllar den segrande fursten. Att detta handlingsmönster 
kan utläsas i mytiska traditioner är därför rimligt. Detta förhållande undersöks 
närmare i anslutning till granskningen av Tors angrepp mot jättar i deras hallar 
(se kapitel 5). 

3.7 Konklusion och formulering av en hallmodell 
Detta bakgrundskapitel har visat att hallkulturen med tillhörande krigarideo-
logi växte sig stark under vendel- och vikingatid (yngre järnålder). I hallarna 
samlades folket runt härskaren och hörde berättelser om den mytiska urtiden 
eller om berömda hjältars ärorika bragder. Högsätet representerar ett slags axis 
mundi som förenade fursten med gudarna. Fursten i hallen spelade samma roll 
som Oden i Valhall. Oden samlade döda krigare runt sig i en gästabudshall 
och gav dem olika gåvor. En furste samlade krigare runt sig som belönades 
med gåvor i form av guld, mat och dryck och gav dem utsikt att vinna ära och 
ryktbarhet. På ett sådant sätt byggdes allianser och vänskapsförbindelser. 
Även skalder var krigare och kämpade för en furste med både vapen och ord. 
Till det senare hör skaldernas episka gestaltningar av furstens bragder som 
jämförs med gudarnas handlingar.  

Handlingar som underströk furstens generositet skedde antagligen under 
ceremoniella former och var ämnade att uttrycka makt och för att befästa de 
eder som krigarna svor. Furstens generositet var också en gåva till hans följare 
som krävde en motprestation i form av lojalitet och vänskap. Hallbyggnaden 
är avsedd att öka och befästa furstens rykte som en stor, framgångsrik och 
givmild härskare. Fursten måste därmed försäkra sina män om att de vill tjäna 
honom i krig och fred. Det finns ingen kultur som inte haft ritualer eller cere-
monier knutna till en härskarmakt. Rituella gästabud anordnades dels i det fria 
och dels inne i en gårdsbyggnad, det vill säga hallen. Olika typer av periodiska 
rituella gästabud med anknytning till en hall omnämns ideligen i källorna och 

                                                      
444 Larsson & Söderberg 2013: 247. 
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stödjs av arkeologiska fynd. Till hallen knöts regler och sanktioner vilka har 
motsvarigheter i de mytiska traditionerna. Hallinstitutionens reella existens 
och dominerande betydelse för en krigarelit står bortom alla tvivel.  

Jag ansluter mig till Andreas Nordbergs diskussion om relationen mellan 
det mytiska Valhall och den aristokratiska hallen. Han menar att den historiska 
hallen kan ses som en metaforisk gestaltning av gudarnas boning och vice 
versa.445  

Hallen utgör en god mikrokosmisk modell av Valhall på flera sätt, inte minst 
pga sådana sociala och politiska omständigheter, som var knutna till hallen. 
Men samtidigt är det svårt att bortse från att den kollektiva kultens suggestiva 
och styrande handlingar i krigarhallen tycks ha färgat av sig på myternas bild-
språk.446 

 
Jag kommer, i likhet med Nordberg, utgå från att de reella och historiska hal-
larna tycks vara en mikrokosmisk spegling av myternas episkt gestaltade hal-
lar, vilka är påverkade av interiören, exteriören och kultiska handlingar i de 
verkliga hallarna. I föreliggande undersökning kommer inte denna identifikat-
ion att enkom gälla Valhall. Jag tänker mig att samma gestaltning även format 
Tors hall Bilskirner, liksom den har påverkat föreställningar om jättarnas hal-
lar.  

Regler och normer i förhållande till frid i hallen förväntas upprätthållas, 
något som granskas i kapitel 4 och 5 där Oden och Tor gästar jättars hallar. 
Hallar beskrivs sällan i detalj i de mytiska traditionerna, särskilt inte jättarnas 
hallar. Därför går det inte att förlita sig på en utredning som noga undersöker 
dess organisation, eller som analyserar dess interiör och exteriör. Istället kom-
mer jag att ringa in de komponenter i hallen som jag valt att lägga särskild vikt 
vid. För att kunna tolka de mytiska hallarna kommer en enkel modell av hall-
kulturen att presenteras. I kapitel 7 kommer modellen att tillämpas på det 
material som genomgås i kapitel 4-6. Modellen består av följande komponen-
ter:  
 

- Den generösa värden. I alla beskrivningar av en hall finns det en hall-
ägare. Denna person (furste/värd) kommer jag att försöka förstå efter 
hur han agerar i förhållande till normen om att en värd ska vara gene-
rös gentemot sina gäster.  

- Den farliga gästen. I hallen råder ett spänningsfält mellan värd och 
gäst. När en gäst stiger in i en hall innebär det ett latent hot, särskilt 
om ingen vet vem det är. På samma vis kan värden i sin tur också 
uppfattas som ett hot för gästen. Denna punkt kommer att ha betydelse 
när vi granskar hur Oden respektive Tor uppträder som gäster och hur 
de behandlas av sina värdar. 

                                                      
445 Nordberg 2003: 169ff. 
446 Nordberg 2003: 294. 
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- Hallfriden. Eftersom hallen är en plats där vapenföra män samlas och 
där var och en är mån om sin heder och sitt anseende, kan det lätt 
uppstå konflikter, inte minst vid gillen där rusdryck förtärs. Denna 
spänning är naturligtvis än mer påtaglig när hallen gästas av en eller 
flera främlingar. För att överbrygga sådana konflikter, och för att und-
vika blodspillan inne i hallen, fanns det normer och regler som var 
ämnade att skydda hallen mot sådant och bevara friden (grið). Jag 
kommer att undersöka huruvida Oden, Tor och jättar följer dylika se-
der.  

- Hallen som dryckesritualernas arena och forum för kunskapsför-
medling. I hallen hade öl och mjöd en självklar plats. Det var genom 
drycken som kommunion med gudarna uppnåddes. Genom skålar 
svors eder och lojalitet utlovades till hallens furste. Drycken band 
samman deltagarna i hallen.447 

- Rituellt krossande av hallen. Ett moment i krigföring mellan olika 
hallar var att krossa motståndarens hall och därmed vanhedra dennes 
rykte. I det arkeologiska materialet finns det tecken på att hallar bränts 
ned och att interiören avsiktligt lämnats oberörd (vilket inkluderar 
värdesaker). Detta tyder på en rituell krigföring vars syfte var att för-
nedra motståndaren och krossa sätet för hans makt: dvs. hallen.  

                                                      
447 Ytterligare en detalj, som det inte finns utrymme att undersöka här, är kvinnans rituella roll 
i hallen. En högättad aristokratisk kvinna var den som skänker i mjöd år krigarna samtidigt som 
de utlovar löften om stordåd till henne. Hon kunde också vara den som medlade om fred eller 
den som uppviglade kämparna till hämnd. Se Enright (1996). Drycken spelar en roll i mytiska 
traditioner om Tor och Oden vilka båda hämtar den från jättar och där båda ges stöd av en 
jättinna (se kapitel 4 och 5). 
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4 Möten mellan Oden och jättar i en hallmiljö 

Hallen var en mötesplats och en rituell arena där skalder och furstar kunde 
uttrycka sitt vetande inför en samling av vapenföra män. Kännedom om kos-
miska sammanhang och genealogier värderades högt och den som behärskade 
dessa kunskapsområden hade ett högt anseende.448 Oden är nära knuten till 
visdom, skaldekonst och krig – egenskaper som också kan förknippas med 
hallen. I mytiska narrativ färdas Oden ut från sin hall, vanligen under täck-
mantel, i syfte att utöka sin visdom. Det är från jättar och andra väsen som han 
inhämtar sitt vetande, vilket ofta sker i en jättes hall. Mytiska traditioner om 
kosmologisk kunskap fyllde en central funktion för härskarinstitutionen och 
var även viktig för skaldekonsten. Hallen kan ses som den naturliga arenan att 
uttrycka detta i.  

Syftet med föreliggande kapitel är att granska mytiska narrativ som redogör 
för hur Oden söker sig till en jättes hall för att ta del av jättens kosmologiska 
kunskap. Varför jättar framställs som visa och kloka har inte klarlagts i till-
räckligt stor utsträckning tidigare, annat än att man har pekat på jättarnas ålder. 
Min hypotes är att de jättar som Oden möter är intimt förbundna med dödsri-
kets mysterier. Det skulle förklara varför de har tillgång till ett kunskapsstoff 
som sträcker sig över både tid och rum. Detta antagande gäller även mjödet 
som konsumeras i hallen och som på ett mytiskt plan föreställs ha cirkulerat 
mellan världarna och bemängts med världarnas mysterier. Jättarnas förhål-
lande till det hinsides gör att deras insikter blir åtråvärda. Oden uppsöker jät-
tarna i deras hallar i syfte att erövra denna kunskap eller för att lägga beslag 
på värdefulla och för gudarna viktiga föremål. Jättarna var inte några primitiva 
kaosväsen – de residerade i byggnader som uttryckligen benämns som hallar. 
Därmed framställs de också som furstar eller kungar, vilket är en indikation 
på att de tänktes vara jämbördiga med gudarna. Berättelserna kunde diktarna 
förankra i en hallmiljö, eller till storgårdar, något dikternas avsedda publik 
kunde associera till. I de berättelser som granskas i det här kapitlet beskrivs 
Oden som gäst hos jättar, inte det omvända.  

Kapitlet består av tre delundersökningar och en sammanfattning. De två 
första är närläsningar av Odens besök hos två olika jättar i deras respektive 
hall, Vaftrudner och Suttung. Båda är förbundna med esoterisk kunskap: Vaft-
rudner med dödsriket och Suttung med mjödet. I båda fallen är Oden en gäst 
                                                      
448 Med hjälp av en utarbetad genealogi legitimerar furstar sin position i samhället och motsva-
rar därmed toppskiktets sociala och politiska strävanden, önskningar och uppvisningar. 
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i en jättefurstes hall och i respektive fall sviker Oden på ett eller annat sätt 
jätten. Den tredje delundersökningen lyfter fram särdrag i myter om Odens 
interaktion med jättar. Där försöker jag belysa och kontextualisera centrala 
aspekter av olika mytiska narrativ och diskutera deras relevans för hallkul-
turen och den till hallen knutna krigarideologin. I en avslutande konklusion 
knyts kapitlets viktigaste iakttagelser till den hallmodell som presenterades i 
föregående kapitel. I kapitlet kommer jag att använda mig av myten för att 
förklara och ge information om den historiska hallinstitutionen. 

4.1 Vaftrudners hall 
Att skådeplatsen för handlingen i dikten Vafþrúðnismál verkligen är en hall är 
otvivelaktigt, då både hǫll och salr omväxlande används för att beskriva jät-
tens boning. När Oden kommer till Vaftrudners hall skildrar diktaren hallens 
tak och berättar att det finns ett golv framför jättens högsäte. Efter att Oden 
besvarat ett antal frågor erbjuds han att sätta sig bredvid Vaftrudner på jättens 
bänk (sessi m.) och samtala med honom. Inga fler detaljer om hallen present-
eras. I det följande kommer Odens roll som kunskapssökare och jättens roll 
som kunskapsförmedlare att undersökas. Enligt min mening är det tydligt att 
jätten förfogar över ett kosmologiskt vetande som Oden eftertraktar och som 
han är beredd att riskera sitt liv för att komma över. 

4.1.1 Dikten Vafþrúðnismál 
Sammanstötningen mellan Oden och Vaftrudner skildras enbart i 
Vafþrúðnismál, en dikt som normalt dateras till 900-talet.449 Kvädet kan be-
tecknas som en visdomsdikt, eller en kosmologisk lärodikt, där en forntida 
världsbild utkristalliseras. Dikten är en oumbärlig källa till kunskap om 
fornnordisk kosmologi och till förhållandet mellan gudar och jättar.  

Sigurður Nordal ansåg att dikten var osammanhängande och byggd kring 
ett äldre ramverk, oberoende av diktens övriga fragmentariska innehåll: ”the 
poem is a jumble of odd fragments of erudition without any proper organisat-
ion, and no attempt is made to trace the causal connection of events.”450 Andra 
har istället menat att det är en ung dikt som påverkats av kristna tankegångar. 
En majoritet har dock betonat att dikten är en pålitlig källa till förkristen kos-
mologi utan, eller åtminstone med en mycket vag, kristen inverkan.  

                                                      
449 En del menar att dikten är yngre och att den bör tidsbestämmas till lärda traditioner under 
1100-talet, se Simek & Pálsson (2007: 409). Machan (2008: 2ff.) summerar forskningsläget 
och redogör för olika dateringsprinciper av dikten. 
450 Sigurður Nordal 1970–73: 103f. Tim Machan (2008: 30ff.) tar upp frågan om kvädet bör 
betraktas som ett urpsrungligt sammanhållet verk, eller om den består av flera sammanvävda 
dikter. Jag betraktar Vafþrúðnismál som en sammanhängande dikt. 
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Jag anser att dikten återger äldre föreställningar och det sätt vilket jättarna 
framställs på bör vara ett argument för det. Jättarna har varken demoniserats 
eller fördummats, utan är viktiga aktörer i den mytiska epiken. I dikten är det 
tydligt att en jätte agerar i rollen som kunskapsförmedlare, en roll som mots-
varar Odens roll i andra narrativ. Terry Gunnell har pekat på att dikten är av 
sådan art att den kan ha framförts av två aktörer, men att en skicklig individ 
på egen hand kan ha gestaltat både Oden och Vaftrudner.451 Det senare är in-
tressant, Vafþrúðnismál är inte bara dramatisk till sin struktur, utan kan rentav 
ha uppförts i dramatiserad form med hjälp av minspel, ändrat tonläge, rekvi-
sita eller med hjälp av andra tekniker. En lämplig arena för diktens framfö-
rande bör ha varit i en hall.  

4.1.1.1 Diktens huvudsakliga innehåll 
Det är anmärkningsvärt att Snorre, som totalt citerar nio strofer ur 
Vafþrúðnismál i Gylfaginning, utelämnar dess ramberättelse.452 Det han åter-
ger är delar av den kosmologiska kunskap som jätten Vaftrudner förmedlar till 
Oden. Mötet i jättens hall omnämns överhuvudtaget inte. På ett liknande sätt 
är det med Vǫluspá, som också citeras av Snorre utan att han återger rambe-
rättelsen (dvs. Oden utfrågar völvan om hennes kosmologiska insikter). Anne 
Holtsmark menade att Snorres syfte var att framställa de förkristna myterna 
som en förvrängning av den kristna läran. Holtsmark ansåg vidare att Snorre 
räknade med tre faktorer för receptionen av Gylfaginning: dels samtidens kris-
tendom, dels Gylfes jordiska förnuft och slutligen asarnas djävulskap.453 Det 
är intressant att Snorre valt att utesluta ramberättelser av typen ”Oden söker 
en jätte i jakt på kunskap”. Istället har han valt att applicera samma modell på 
sin berättelse om kung Gylfe som förhör asarna Hög, Jämnhög och Tredje 
under det att de förvränger hans syn. Hos Snorre är det asarna som är fornti-
dens kunskapsförmedlare. Det är gudarna, inte jättarna, som redogör för värl-
dens skapelse, gudarnas forntida handlingar och slutligen för världens under-
gång. I de dikter han citerar är det jättarna som förmedlar kosmisk kunskap åt 
asarna. Snorre har i likhet med Vafþrúðnismáls diktare valt att låta en hall 
tjäna som den plats där kosmologiskt vetande framförs. 

Kvädet inleds med att Oden rådfrågar Frigg om att resa till en jättes hall. 
Hon svarar att hennes vilja vore att han stannade hemma eftersom hon fruktar 
för sin makes liv. Odens vetgirighet vet inte sådana gränser. Han tänker i vilket 
fall resa och menar att han av många makter förkovrat sitt vetande, men att 

                                                      
451 Gunnell 1995: 275ff., 280. 
452 De citerade stroferna är införda i Gylfaginning (kap. 5: strof 30-31), (kap. 7: strof 35), (kap. 
18: strof 37), (kap. 41: strof 41), (kap. 51: strof 18), (kap. 53: strof 51, 45, 47), 2005: 10, 11, 
20, 34, 52f, 54. 
453 Holtsmark 1964a: 17ff. Hon var influerad av Walter Baetkes Die Götterlehre der Snorra-
Edda från 1950. 
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han nu vill ta reda på vad Vaftrudner vet. Han färdas inkognito, vilket är bruk-
ligt för guden. Hos jätten måste han besvara ett par frågor innan han anses 
värdig att sätta sig i Vaftrudners närhet. Att en gäst anländer till en hall och 
mytologisk kunskap förmedlas finner vi även i ramverket till Gylfaginning, 
eller andra eddadikter som Grímnismál och Alvíssmál. Visdomstävlingens in-
sats är förlorarens huvud, ett tema som det finns anledning att återkomma till. 
Oden vinner först efter att han ställt en fråga som ingen annan än han själv 
känner svaret till. Av jätten lär han kosmiska insikter om det förflutna och om 
viktiga skeenden i en nära framtid. Dikten förmedlar en betydelsefull före-
ställning om jättar – sannolikt en gammal sådan – där visdomsaspekten står i 
centrum.  

För att få en överblick över de ämnen som dikten behandlar har jag valt att 
dela upp den i fyra sektioner.454 Anmärkningsvärt är att det är jätten som be-
svarar större delen av frågorna. Jättens namn tyder på att han är av en orakel-
mässig karaktär, vilket passar hans funktion i myten. Vafþrúðnir betyder ’den 
som är stark till att vefja’, av vefja ’att linda in, svepa in’ och þrúðinn ’stark, 
mäktig’.455 I förhållande till Vaftrudner bör verbet avse hans visdom. En rim-
lig tolkning av namnet blir ’den som är stark till att linda in i ord’ (i betydelsen 
av att ge invecklade svar) eller ’den som är skicklig att uppställa frågor’. I 
dikten benämns jätten tre gånger som alsviðr ’särdeles vis’ eller ’allvis’ och 
vid ett tillfälle som fróðr ’insiktsfull, kunskapsrik’. Termerna används närmast 
som synonymer i dikten. Oden har inget intresse av att konfrontera någon som 
enbart är klok, den kunskap han eftertraktar kräver att motparten har kunskap 
om kosmiska hemligheter. Visdomskampens utgång är oviss och Oden segrar 
först efter att han ställt en olöslig gåta.   

Temat för frågorna spänner över kosmologisk kunskap i alla tider: mytisk 
”urtid” (10 frågor), mytisk ”nutid” (en fråga) och mytisk ”framtid” (fyra frå-
gor). Störst del berör urtiden, vilket är intressant och återknyter till ursprungets 
betydelse för samtiden. 
 

Sektion A: Prolog (strof 1-5). Oden och Frigg befinner sig i Asgård. 
Oden klargör sina intentioner, varpå Frigg varnar honom. Oden ger sig 
iväg och kommer till jättens hall.   
 
Sektion B: Vaftrudner och Oden möts i hallen. Jätten, som är värd, 
utfrågar sin gäst. Strof 6-10 redogör för mötet där Oden meddelar att 

                                                      
454 McKinnell 1994: 87ff. Den uppdelning McKinnell gör, och som jag följer, påminner om den 
som tidigare föreslagits av Jan de Vries. de Vries (1934: 230) delade upp dikten i tre större delar 
beroende på form och innehåll och menade att ramverket kan delas in i fyra större delar: ”1. 
væddekamp mellem Odin og en jætte; livet er indsatsen; 2. Odin skjuler sig under et påtaget 
navn under sit besøg hos jætten; 3. Spørgerne afløser hinanden; 4. Odin vinder væddekampen 
ved at spørge om en hemmelighed, som han er ene om at kende” (1934: 230). Jag följer inte R. 
C Boers (1922: 51ff.) tillkrånglade försök att omkasta stroferna. 
455 Se Ejder 1960: 5. Verbet vefja används i Sigrdrífumál om uppkomsten av magiska målrunor. 
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han vill avgöra hur vis Vaftrudner är, varpå jätten frågar vem som 
kommit till hans hall. Oden svarar att han är en fattig vandrare vid 
namn Gagnråd. Jätten bjuder in honom och säger att han inte får lämna 
hallen om han inte uppvisar prov på sin kunskap. Strof 11-19 behand-
lar Vaftrudners utfrågning av gästen och berör diverse kosmologiskt 
vetande. När Oden svarat inbjuds han att sätta sig hos jätten. Den verk-
liga kunskapstävlingen vidtar där förlorarens huvud är tävlingens in-
sats (strof 19).  
 
Sektion C: Oden utfrågar jätten om det förflutna och om framtiden 
med tolv numrerade frågor (strof 20-43). Frågorna inleds med for-
meln: segðu þat in eina [annat, it þriðia osv.] (”säg du mig för det 
första, för det andra, för det tredje osv.)” vilket erinrar om Rökstenens 
flockar av folkminnen eller gåtor (”det säger jag för det första, det 
andra, det tredje etc.”). Den tolfte frågan är särskilt intressant. Det är i 
och med den som Oden blickar framåt. Tidigare har frågorna kretsat 
kring förfluten tid eller naturfenomens ursprung. Oden frågar Vaftrud-
ner var hans kunskap inhämtats. Svaret är att Vaftrudner har färdats i 
varje värld och lärt av de döda i Nifelhel, strof 42-43. Jättens kunskap 
motsvarar på denna punkt Odens – de är båda initierade i dödens 
mysterier. 
 
Sektion D: Oden utfrågar jätten om framtiden (strof 44-53). Frågorna 
inleds med frasen fiǫlð ek fór (”mycket for jag”, strof 44, 46, 48, 50, 
52, 54). Att Oden övergår till ett trolldomsmetrum, anser jag hör sam-
man med det hot jätten vid denna punkt innebär för guden (se nedan). 
Frågornas karaktär berör ragnarök och vad som sker efteråt, vilket kan 
vara det egentliga skälet till att Oden riskerar att utmana jätten. Först 
nu är insatsen påtaglig: förlorarens huvud.  

 
För de som lystrade till den skald som förmedlade jättens kunskapsstoff måste 
diktens uppräkning av kunskap ha närmat sig en epifani.  

4.1.2 Oden som sökare efter kunskap 
Sektion A följer ett typiskt mytmönster där en gud beger sig till en jätte. Det 
omvända sker mycket sällan. Vaftrudner håller till i en hall och framställs som 
en furste. Oden är en konkurrerande furste som genom att utmana jätten i en 
kunskapstävling strävar efter att mäta sin prestige mot honom. Jag anser att 
det i dikten finns en motsättning mellan en gäst och en värd. Oden och Vaft-
rudner fungerar i dikten som representanter för konkurrerande grupper eller 
ätter. Episoden bör inte uppfattas som ett uttryck för dualism eftersom gästfri-
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hetsnormer efterföljs och de båda har valt att delta i det dödliga tävlingsmo-
mentet. Även här är konflikten tillfällig och uppstår först när jättens kunskap 
utmanas och tävlingen inletts. 

John McKinnell har argumenterat för att dikten visar på en tematisk struk-
tur vars syfte är att de tävlande erkänner varandras visdom:  

At the end of sections A and C the praise-giver is Óðinn, while in sections B 
and D it is Vafþrúðnir. But the cunning Óðinn, who wants to put his opponent 
off his guard, is much more effusive in his praise than the rather arrogant giant, 
who gives Óðinn less than his due until it is too late.456  
 

Det är intressant att jättens frågor uteslutande kretsar kring namn. McKinnell 
framhåller att poeten vill understryka jättens arrogans för verklig kännedom 
om världen. Det tolkar McKinnell som ett uttryck för kunskap utan egentlig 
visdom och som en kontrast till Odens frågor, vilka istället kräver insikt om 
världen och ett bakomliggande vetande till namnen i fråga. Jag tycker att 
denna argumentation är märklig eftersom jättens svar kräver en kunskap som 
motsvarar de ställda frågorna.457 Det är också något som betonas i exempelvis 
Hávamál 28 där de första raderna lyder: Fróðr sá þykkiz, er fregna kann / ok 
segia it sama (”Vis må den tyckas som vet att fråga / och sammalunda att 
svara”), eller strof 63: Fregna ok segia skal fróðra hverr, / sá er vill heitinn 
horskr (”Det är var mans sak att svara på tal, / ifall han vill kallas klok”). Det 
är naturligt att den som ställer en gåta eller fråga på förhand känner lösningen, 
eftersom det i annat fall inte går att avgöra om svaret är korrekt.  

Jag menar att den varning Frigg utfärdar i andra strofen inte kan vara 
slumpmässig: hon vill hålla Oden hos sig eftersom jättens kunskap innebär en 
direkt fara för hans liv.458 Diktarens bild av relationen mellan Oden och Frigg 
avviker från den vanliga, som i regel framhåller den som konfliktfylld.459 Frigg 

                                                      
456 McKinnell 1994: 93. 
457 McKinnell (1994: 94f. n. 10) framhåller att de frågor jätten ställer kan vara en form av ini-
tiationstest inför själva visdomstävlingen. Därmed tolkas de som ett sätt att mäta motståndarens 
kompetens. 
458 Frigg använder adjektivet iafnramman om jätten. Sammansättningen iafnramman är hapax 
i norrön litteratur och adj. rammr, i betydelsen ’kraft, mäktig’, används om jätten Tjatse i Haust-
lǫng 7 (Jónsson 1973: 15), se vidare Schulz (2004: 61 n. 156). Suffixet -ramman, grundform 
rammr, betyder ’stark’ eller ’mäktig’ och används vanligen inte om fysisk styrka, utan tyder på 
att det rör sig om en speciell makt som av kontexten betecknar visdom. Jag tolkar det som 
magisk kunskap eller en profetisk förmåga. 
459 Den närmast husliga scenen har en motsvarighet i inledningen till Grímnismál. Där råder en 
tävlingsanda mellan makarna som trätandes försöker överglänsa varandra genom sina fostersö-
ner. I källorna uppträder Oden och Frigg ofta i konflikt med varandra och tar parti för olika folk 
eller härskare. I prosainledningen till Grímnismál berättas att Oden och Frigg satt i Hlidskjalf 
och blickade ut över världarna. Oden säger då till Frigg: ’Sér þú Agnar, fóstra þinn, hvar hann 
elr born við gýgi í hellinom? Enn Geirrǫðr, fóstri minn, er konungr ok sitr nú at landi’. (”Ser 
du din fosterson Agnar, där han avlar barn med en jättekvinna i en grotta? Men min fosterson 
Geirröd är konung och styr sitt land”). Paulus Diaconus skriver på 700-talet i första kapitlet av 
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har all anledning till oro, då hon med sin framsyn ser ett reellt hot i Vaftrudner, 
vilket understryks i och med insatsen att förloraren mister sitt huvud.  

Oden mäter sina krafter mot en furste som kan betraktas som hans jämlike, 
eller rent av hans överman. En seger är nödvändig för att befästa gudens över-
lägsna makt och vetande. Odens gensvar till Frigg tyder på att han själv färdats 
vitt och brett och att han prövat sin visdom mot många makter. Att resa är ur 
ett medeltida perspektiv synonymt med att man frodas och växer i kunskap 
genom att samla erfarenheter och intryck av omvärlden.460 En berest man upp-
fattas som vis: han har upplevt världen och samlat erfarenheter vilka sedan 
kan delges inför en hänförd skara av åhörare. I Hávamál 18 behandlas ett lik-
nande budskap: Sá einn veit, er víða ratar / ok hefir fiǫlð um farið, / hverio 
geði stýrir gumna hverr / sá er vitandi er vitz (”Den blott vet, som har vandrat 
vida / och farit när och fjärran, / vad för ett sinnelag var och en har, / som äger 
visdom och vett”). Odens namn Vegtamr ’den med vägen bekante’ (Baldrs 
draumar 6, 13), samt Gangleri ’den av vandring uttröttade’ (Grímnismál 46) 
är exempel på namn som understryker resandets betydelse i gudens jakt efter 
visdom. Hos Saxo beskrivs Oden som lat. uiator indefessus ’den outtröttlige 
vandraren’ i ett sammanhang där Oden en tredje gång kommer till en hall med 
syftet att våldta kungens dotter, Rinda.461 

4.1.3 Oden gästar Vaftrudner 
När Oden stiger in i jättens hall hälsar han Vaftrudner från dörröppningen.462 
Oden färdas i vanlig ordning under täckmantel och använder sig av en pseudo-
nym.463 Redan i ett tidigt skede (strof 8) anspelar Oden på gästfrihetsnormerna. 
Han menar att han vandrat långväga och att han nu kommit under jättens tak 

                                                      
Historia Langobardum om upphovet till langobarderna. Han återger vad han anser vara en lö-
jeväckande saga. Han berättar att vandalerna hade vänt sig till sin gud Godan (=Oden) för seger 
mot vinnilerna, vilka i sin tur vände sig till Godans hustru Frea (=Frigg). Gudinnan gav rådet 
att vinnilernas kvinnor skulle lösa upp sitt hår och fläta det över ansiktet så att det såg ut som 
skägg. När Godan på morgonen blickade ut mot öster såg han dem och utbrast: ”vad är det för 
långskäggiga människor”? Varpå Frea svarar att då de fått ett namn (langobarder) måste Godan 
skänka dem seger (1971: 19f.). 
460 Meulengracht Sørensen 1995: 224ff. 
461 Saxo Grammaticus (bok 3) 2005: 206f. Se Kuusela 2014. 
462 Därmed kan en liknelse göras till en annan dikt där Oden är en central figur. Han uppträder 
enligt de råd till en gäst som ges i Hávamál, vilket kärnfullt kan sammanfattas: ”tala sparsamt 
eller tig” (strof 19). 
463 Namn är behäftade med makt. Att kunna någons sanna namn kunde betraktas som ett sätt 
att få makt över bäraren. När väl Oden avslöjar vem han är har makt redan befästs över jätten. 
Guden uppger under sina färder sällan sitt rätta namn, utan uppträder med täcknamn. Jag menar 
att detta förfarande hör samman med föreställningar om det sanna namnets makt. Ingen annan 
gud tillskrivs lika många namn som Oden. 
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och förväntar sig att bli välkomnad och trakterad som en gäst (andfang n.).464 
Därefter säger Oden: 

 
[Oden] 
10. Óauðigr maðr,  
er til auðigs kømr, 
mæli þarft eða þegi; 
ofrmælgi mikil, 
hygg ek at illa geti, 

     hveim er við kaldrifiaðan          
     kømr. 

Oden 
10. En fattig karl  
som kommer till en rik 
skall tala till gagns eller tiga; 
att orda överhövan 
kan ofärd vålla 
då man kommer till kallbröstat 
folk. 

 
Hallägaren erbjuder med störst sannolikhet – även om inget sägs om detta – 
mat och dryck när gästen väl erbjuds sittplats, något som är att vänta av en 
god furste. Att inte göra detta vore att framstå som en snål furste, eller rentav 
en matniding, vilket betraktades som ett mycket negativt drag hos en hallägare 
(se kapitel 3 och 7). Dikten följer ett mönster där en främling kommer till en 
hall och förmedlar information, samt utfrågar värden om diverse ting i en 
fråga-svar-dialog. Det återkommer i andra sammanhang, t.ex. i Lokasenna, 
Beowulf eller Nornagests þáttr.  

Tim W. Machan kallar, i en kommenterad utgåva av Vafþrúðnismál, denna 
typ av plötsliga inträde för ”the ritual of entrance”. Han menar att denna van-
ligt återkommande scen i källorna svarar mot värderingen av okända besökare 
i muntlig kultur, där gäster och nyheter om omvärlden var mer spektakulära 
än vad de är i en elektronisk eller skriftburen kultur.465 Machan menar att Oden 
förklätt sig till en trött, hungrig och närmast skrämd gäst i syfte att inte nekas 
inträde till jättens hall:  

Óðinn is still calculating: in the ritual of entrance, the host must accede to the 
guest’s request, so that Óðinn is here guaranteeing himself entrance further into 
the hall and thus moving inexorably towards the wisdom contest.466  
 

Oden tycks redan från början ha planerat att utnyttja gästfrihetsreglerna och 
vrida dem till sin fördel. 

Vaftrudner presenteras som en ättling till Im, en gestalt som i övrigt är 
okänd (men listas som jättenamn i þulur).467 Han uppträder i enlighet med rå-
dande sed och tar emot den under täcknamn dolde Oden. Därefter bjuder han 
                                                      
464 Jämför med drygt första hälften av stroferna i Hávamál som kretsar kring förhållandet mel-
lan en gäst och en värd.  
465 Machan 2004: 38 
466 Machan 2004: 77. Enligt Mindy MacLeod och Bernard Mees (2006: 129) innehåller en norsk 
runamulett, daterad till sent 1200-tal, en metrisk formel som inleds med: Ími stein heitti (”Ime 
hettade upp stenen”). Ordet ím n. betyder ordagrant ’aska, smuts, glödande kol’. Formerna Ími 
och Ímr påträffas som ett mansnamn, ett namn på en mytologisk jätte och ett poetiskt ord för 
’varg’.   
467 I brist på allitteration tänkte sig Magnus Olsen (1964: 12) att strof 5 var förvanskad.  
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sin gäst att stiga in i hallen. När Oden visat sig värdig erbjuds han att sätta sig 
bredvid jätten.  

Gästens handlingsmönster tycks inledningsvis följa rådande sed för en gäst 
som söker kost och logi, men när värdens lärdom ifrågasätts skärps tonen och 
gästen hotas till livet för sin fräckhet. Från den stunden måste gästen visa sig 
värdig att vistas i hallen. Oden förklarar att han är trött och törstig, vilket kan 
tolkas som mindre provokativt för värden. Finnur Jónsson menar att detta till-
tag visar på att: ”herved viser Odin straks sin åndelige smidighed. Jætten er 
dum trods sin viden”.468 Istället för att beteckna jätten som dum är det mer 
konstruktivt att tänka sig att Odens rörliga intellekt finner en utväg i situat-
ioner där en jätte inte gör det. Vaftrudner har kännedom om många ting, men 
saknar den kvicktänktes förmåga att snabbt vända en svår situation till sin för-
del. Att Oden fordrar dryck kan ses som en anspelning på att han erbjuds mjöd 
eller öl, den dryck som framför andra var i hjärtat av hallkulturen.  

4.1.4 Vaftrudners förbindelse till dödens mysterier 
Vaftrudners kunskap är rimligen förbunden med dödsrikets mysterier. Det ger 
honom ett skådande som sträcker sig tillbaka till urtiden – till de tidigaste jät-
tarna och till världens skapelse. Motivet med jättar som kloka och visa är åter-
kommande i källmaterialet och inte unikt för Vafþrúðnismál, men dikten är 
den källa som tydligast beskriver detta. Vaftrudner förmedlar sitt vetande till 
Oden och frågorna som guden ställer berör allt från världens skapelse till dess 
undergång. Dikten ger ett tydligt exempel på att en del jättar ansågs äga stora 
kosmologiska kunskaper. I sektion C försöker Oden uppskatta Vaftrudners ål-
der genom att utmäta hans förflutna med hjälp av frågor som berör de äldsta 
jättarna (fråga 6-8). Oden prövar även att klarlägga jättens härkomst genom 
att i strof 34 ställa frågan: hvat þú fyrst mant eða fremst veizt (”vad först du 
minns och främst du vet”). Vaftrudner berättar att hans äldsta minne är när 
Bergelmer lades på lúðr. Han kan således ses som en av de äldsta jättarna och 
befäster att hans kännedom sträcker sig till den allra äldsta urtiden. Oden frå-
gar hur jätten kan veta så mycket om gudars och jättars angelägenheter. Vaft-
rudners svarar att han har färdats i de nio världarna nedanför Nifelhel och för-
värvat kunskap från dödsriket: 

[Vaftrudner] 
43. ’Frá iǫtna rúnom ok allra 
goða ek kann segia satt, þvíat 
hvern hefi ek heim um komit; nío 
kom ek heima fyr Niflhel neðan, 
hinig deyia ór helio halir.’ 

 

Vaftrudne kvad: 
43. ”Om gudars och resars runor 
vet jag, att säga slikt som är sant, 
ty i varje värld har jag varit: 
jag fann nio visten nere i Nifelhel, 
dit ned komma de döda.” 

                                                      
468 Jónsson 1932: 54 n. 6. 
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Jag menar att jättens kunskap kan betraktas som esoterisk; han har upphämtat 
vetande ur alla världar och slutligen från de döda som vistas nedanför Nifel-
hel.469 I ett annat sammanhang sammanfattar Folke Ström kärnfullt hur denna 
typ av lärdom från de döda har ett aktningsvärt värde: 

[…] den visdom som har verkligt värde är inte av profan natur, den gäller de 
stora kosmiska gåtorna, urtidens skeende, världens uppkomst och hemlighets-
fulla ordning och dess slutliga öde. Denna art av vetande hör inte till dagsljusets 
klara värld. Dess källor rinner upp i underjordens och dödens riken.470  

 
Det gör att jätten äger en inblick i det förflutna och om vad som ska ske, 
följaktligen också om vad som har skett i alla världar. Visdom är intimt för-
bundet med insikt i det fördolda, en form av hemlig lärdom som söks från de 
döda.471  

För varje fråga tränger Oden djupare in i de kosmiska mysterierna. En 
stegrad spänning byggs upp, strof för strof. Vaftrudners vetande är därmed 
likvärdigt Odens: båda har sökt kunskap av de döda och båda har färdats långa 
vägar och vistats i världarna i syfte att utöka sina insikter. Efter det ovan cite-
rade svaret avslöjas en uppenbar farhåga för Oden – motståndaren äger en 
kunskap som är av en mycket kraftfull natur. Fängslande nog ökar allitterat-
ionen i Odens följande sex frågor och övergår till galdralag, ett versmått som 
har betecknats som ett trollsångsmetrum.472 Frågorna inleds med: Fiǫlð ek fór, 
fiǫlð ek freistaðak, fiǫlð ek reynda regin (”Mycket for jag, mångt har jag fres-
tat, mången makt har jag rönt”). Med magiska medel försöker Oden binda den 
farliga jätten. Oden angriper och vill betvinga Vaftrudner med ett skarpare 
tonläge, vilket enligt min mening hänger samman med att källan till jättens 
makt uppdagas. Kampen på liv och död blir från den stunden uppenbar, vilket 
diktens åhörare knappast kan ha undgått.  
 

                                                      
469 Tanken om en andra död spelar enligt Geo Widengren (1945: 325) stor roll hos många ur-
folk. Han ger ett exempel från Koitapu på Brittiska Nya Guinea. Han menar att där inte gjordes 
någon skillnad på goda och onda. Alla erhåller en existens efter döden men den var inte evig, 
utan blir svagare och svagare, tills den ebbat ut och personen dör en andra permanent död. Olika 
dödsriken är betingade av omständigheter som social ställning, rikedom, dödssätt etc. I de 
fornnordiska källorna finns också uppgifter om olikartade postmortala uppehållsorter, se Ellis 
1943. 
470 Ström 1999: 111. 
471 Många Odennamn hör samman med hans aspekt som dödsgud och kännedom om hur han 
får döda att tala, exempelvis Hangatýr och hangaguð, se Jónsson 1931: 227. 
472 Formellt sett är galdralag en underart till versmåttet ljóðaháttr, vanligen utvidgad med en 
rad och med parallellism mellan 1,2 och 3, mellan 4 och 5, mellan 6 och 7. Se Helgason 1953: 
16; Lindquist 1923: 6ff.; Noreen 1922: 13ff.; Westcoast 2016. 
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4.1.5 Den olösliga gåtan 
En första omgången frågor, eller snarare gåtor, ställs av jätten (strof 11-18). 
Oden står placerad på golvet (á gólfi) och klarar inträdesprovet. Därefter bjuds 
han att sätta sig på ett säte bredvid jätten (í sessi saman). Den större frågetäv-
lingen tar vid, där jätten svarar på gudens frågor. Insatsen ”förlorarens huvud” 
innebär att det rör sig om episka proportioner. En liknande insats upprepas hos 
Snorre när Oden utmanar jätten Hrungner (se kapitel 6).473 I Hávamál 106 re-
fererar Oden till hur han kom över skaldemjödet med följande uttryck: svá 
hætta ek hǫfði til (”jag riskerade mitt huvud för det”) [min övers]. Att riskera 
sitt huvud är ett vanligt uttryck för att riskera sitt liv, ett annat exempel är när 
Loke vefjaði hǫfði mot dvärgen Brokk och förlorade vadet. Loke klarade sig 
från att dekapiteras genom att övertyga dvärgen om att han inte ägde hans hals, 
bara hans huvud.474  
     Motivet med huvudlösen finns i ett flertal isländska sagor och inom skal-
dediktningen vilket visar på att det var kulturhistoriskt förankrat.475 En saga 
berättar om hur skalden Egil under 900-talet besöker sin antagonist, Erik blo-
dyx, i kungens hall i York. Egil avrättas inte eftersom det hade betraktats som 
omanligt om kungen låtit dräpa sin gäst i hallen. Episoden ger ett tydligt ex-
empel på att hallen fredades av grið – blod får inte spillas inne i en hall. För 
att rädda sitt skinn måste Egil framföra en dikt inför kungen, med det krav att 
dikten måste komponeras under en natt. Detta motiv finns även i andra is-
ländska sagor.476 Om vi byter perspektiv och ser växlingen mellan det mytiska 
och samhället så är det uppenbart att Odens starka association till diktkonst 
och lärdom gör honom till en gud som tilltalade skalder. Skalder måste fram-
föra ett kväde inför en furste i furstens hall med risk att förlora sitt huvud. De 
kunde identifiera sig med Oden och inspireras av gudens kraftflöde.        

Att gåtor ger svar och kunskap om kosmologin vittnar dessutom om dess 
religiösa dimension. Gåtor är till sin form urgammal och finns hos många folk 
runt om i världen. En del har menat att gåtornas ursprung står att finna i kulten 
med syftet att förklara kosmiska företeelser, rituella bruk, bildsymboler eller 
heliga formler. Gåtor är spridda i ett bredare folkligt lager än hos elitskiktet. 
Vid sidan av de gåtor som till sitt innehåll var av en kosmiskt förklarande 
karaktär, bör det ha funnits sådana som var vardagliga. Gåtor med rytmisk 
allitteration och koppling till insikter kan vara av en magisk natur som stil-
mässigt ligger nära trollformlerna.477 Många frågor och svar av den typ vi mö-
ter i ordskiftet mellan Oden och Vaftrudner är i högre grad besläktade med 
ordstäv än gåtor, men faller likväl in i ett mönster där kunskap av en esoterisk 
natur eftertraktas. När dikten traderades var det sannolikt dess kosmologiska 
                                                      
473 Skáldskaparmál (kap. 17) 1998: 20. Se diskussion av episoden i Kuusela 2016a. 
474 Finlay 2011: 98. 
475 Finlay 2011: 97ff.; Nordland 1956. 
476 Hines 1994–1997: 83ff. 
477 Ström 1937: 5ff. 
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budskap som utgjorde dess kärna. Det var rimligen också ett aristokratiskt 
toppskikt som främst intresserade sig för hur kosmos var uppbyggt, då den 
kosmiska ordningen i förlängningen motiverar och stödjer deras hierarkiskt 
upphöjda position.   
     Oden vinner kampen mot Vaftrudner först efter att han ställt en fråga som 
är omöjlig att besvara (strof 54): hvat mælti Óðinn, áðr á bál stigi, / siálfr í 
eyra syni? (”vad sade Odin i örat på sonen, innan han uppsteg på bålet?”) Det 
är den sista gåtan och av den förstår jätten att hans motståndare är Oden. Jätten 
inser att han med feigom munni ’dödsmärkt mun’ röjt sina hemligheter. Jag 
anser att dikten framhåller Odens slughet framför hans egentliga visdom. 
Oden vinner tävlingen med en hårsmån först efter att han ställt en omöjlig 
gåta. Med en metod som vi idag skulle kalla fusk. Värt att begrunda är också 
att Oden från strof 44 övergår till ett trollsångsmetrum, vilket kan tolkas som 
att han försöker få makt över jätten. Är det därför Vaftrudner i sista strofen 
klagar över att han meddelat kunskaper med dödsvigd mun? Jag tror att det 
hänger samman. Odens visdom var inte större än Vaftrudners, men väl hans 
kvickhet att snabbt ta till de medel som krävs för att segra. Jätten överrumplas 
av Odens plötsliga utfall med galdrar, från den stunden är jätten i ett under-
läge, men inte besegrad, innan den sista frågan ställts. Oden inskärper sin do-
minans och jätten medger sitt nederlag. Motivet med att Oden sviker, eller 
handlar bedrägligt, är ett återkommande drag i texterna och behandlas i sam-
manfattningen av detta kapitel.   

4.1.5.1  Exkurs: Indoeuropeiska paralleller 
Frågetävlingar där visdom frestas mot en eller flera motståndare är ett spritt 
motiv världen över och förekommer även inom fornnordisk litteratur. Den 
mest berömda visdomstävlingen, efter den som berörts ovan, är troligen den 
mellan Tor och Allvis.478 Ett annat exempel på samma motiv finner vi i 
Helgakviða Hiǫrvarðssonar 30. I dikten kvarhåller hjälten Atle jättinnan 
Hrimgerd med samtal tills gryningssolens strålar blir hennes undergång.479 
Gudarna prövar ständigt sina krafter mot andra makter och vinner därigenom 
nya insikter och kunskap. Dikter som bestod av frågor och svar var ett sätt för 
skalder att minnas namn och olika mytiska narrativ samtidigt som de kunde 

                                                      
478 Att det i Alvíssmál är Tor som uppträder i roll av den som ställer frågor kan betraktas som 
en variant på samma tema. von See et al. (2000: 287) försöker förklara diktens placering i R 
som den sista mytologiska dikten därför att den 1) är en visdomsdikt utan Oden som central 
figur och att övriga visdomsdikter med Oden placerats i början av manuskriptet 2) temat i 
Alvíssmál kretsar kring ord och poetiska omskrivningar på ett sätt som för tankarna till Skáld-
skaparmál eller Gylfaginning och är av en annan typ än de andra gudadikterna. 
479 Se von See et al. 2004: 529ff. 
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röra sig med teman som var heliga och förklarade kosmiska orsakssamman-
hang. Dikterna förmedlar hur Oden och Tor överglänser sina motståndare, 
även om de båda tänjer på spelets regler.480  

Visdom utmärker en god furste. I fornaldarsagan Hervarar saga ok 
Heiðreks konungs (kap. 10), nedtecknad under 1200-talet, berättas i en pas-
sage som kallas Heiðreks gátur ’Heidreks gåtor’ om hur en kung vid namn 
Gestumblinde vid ett tillfälle ber Oden om hjälp. Anledningen är att han inte 
anser sig vara tillräckligt klok att möta sin fiende kung Heidrek (som har jät-
teblod i sina ådror). En del forskare menar att visdomstävlingen i sagan mot-
svarar den i Vafþrúðnismál.481 Det faller sig naturligt eftersom de är upp-
byggda kring liknande struktur även om innehållet skiljer sig åt. I bägge fallen 
är Oden den som ställer frågor och jätten, respektive kungen, den som svarar. 
Oden presenterar sig som Gestumblindi, ett namn som Christopher Tolkien 
föreslagit borde haft formen Gestr inn blindi ’den blinda gästen/främ-
lingen’,482 vilket kan tyckas vara ett mer typiskt Odennamn. Gudens sista fråga 
är innehållsligt lik den i Vafþrúðnismál. Denna typ av gåta, med anspelningar 
till mytiska traditioner, var sannolikt populär och spridd. Här har den förtätats 
till en specifik fråga.483  

Fredrik Ström, som undersökt och samlat svenska folkgåtor, skriver att den 
typ av gåta som vi möter i Hervarar saga ok Heiðreks konungs är en intressant 
förening av: ”mytologiskt didaktisk gåtdiktning å ena sidan och folklig 
gåttradition å andra sidan.”484  

John McKinnell anser att visdomstävlingen i Vafþrúðnismál och gåtorna 
mellan Gestumblinde och kung Heidrek är oberoende av varandra. Han menar 
att de ingår i ett större mönster bildat av ett gammalt spritt motiv där Oden 

                                                      
480 En liknande roll har Loke i relation till en dvärg i Reginsmál. Dvärgen uppger sitt riktiga 
namn, Andvare, och förlorar därför makt till Loke. I strof 3-4 finns en fråga där Loke utfrågar 
dvärgen vad som väntar den som talar osanning. För att rädda sitt skinn måste dvärgen svara. 
Ett hot om att dvärgen annars kan mista sitt liv ligger i själva frågan. Dvärgen replikerar med 
att straffet är att vada i Hvergelmers vatten och att lögner skjuter vida grenar. Loke ser och 
plundrar dvärgens skattgömma medan dvärgen, som flyr in i klippan, slungar en förbannelse 
mot skatten. 
481 Holtsmark 1964b: 101ff.; Ruggerini 1994: 142, 184; Tolkien 1960: xiv.  
482 Namnet skrivs så på ett ställe i U-versionen av sagan (R: 715 i Uppsala universitetsbibliotek). 
Se Tolkien 1960: 32, n.1. I sagalitteraturen eller myterna är det vanligt med namn som är bildat 
av gestr m. ’främling, gäst’ om någon som färdas inkognito till en plats. Efterleden i namnet 
Gestumblindi, kan utöver adj. blindr ’blind’, vara bildat av verbet blinda med betydelsen ’att 
göra blind’, men även ’att vilseleda, bländverk’. Jag tror en dubbel betydelse gäller för gudens 
namn, han är ’den vilseledande främlingen’ eller ’den främmande bedragaren’. Intressant nog 
finns det även en svensk kung (i Götaland) med namnet Gestiblindus som beskrivs av Saxo 
Grammaticus, se Saxo Grammaticus 2005: 343. 
483 Ordföljden skiljer sig åt, men kärnan är fortfarande vad Oden viskade till Balder. I eddadik-
ten innan han lades på bål och i sagan vad han sade till den döde Balder. Se motiv H. 542 i 
Thompson 1955–58. 
484 Ström 1937: 18. 
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utfrågar en mytisk gestalt.485 Det episka ramverket runt visdomsdikningen bör 
vara gammalt, likaledes det förmedlade stoffet. I bevarad form kan syftet ha 
varit att fungera som mnemotekniska hjälpmedel för skalderna som hjälper 
dem att memorera namn och olika sammanhang. I överensstämmelse med for-
nengelsk visdomsdiktning är flera teman förankrade i en germansk traditions-
botten, inte minst i förhållandet till föreställningar om ödet eller till kosmolo-
gin.486  

Anders Hultgård har visat att motivet med visdomstävlingen går tillbaka på 
ett indoeuropeiskt mytmönster. Han finner den äldsta parallellen i en forn-
iransk hyllningsdikt tillägnad gudinnan Anāhitā, där två strofer refererar till 
en visdomstävling mellan en gud (Yōišta) och en motståndare (Axtya). En 
senare iransk text, Mādayān ī Yōšt ī Friyān, alluderar sannolikt på samma myt 
och visdomstävlingsmotiv. Tävlingens insats är livet. Den onda Axt (medeli-
ransk form för Axtya) hotar ödelägga en hel stad om ingen kan besvara hans 
frågor. Det är Yōšt (medeliransk form av Yōišta) som antar utmaningen och 
får besvara trettio frågor i följd av Axt. Yōšt lyckas med gudomlig hjälp be-
svara frågorna, vars natur är av mytisk eller religiös art. Därefter ställer han 
tre frågor till Axt som inte förmår att besvara dem trots att han ber sin gud 
Ahriman om hjälp. Ahriman vägrar dock ge honom några svar eftersom det 
skulle hota hans onda makt. Hultgård menar att den formelartade stilen i be-
rättelsen tyder på att den bygger på en poetisk grund.487 Ramberättelsen har 
likheter med forniranska hyllningsdikter och kan betraktas som analogier till 
den fornnordiska visdomstävlingen.488 I Hervarar saga ok Heiðreks konungs 
ber Gestumblinde Oden om hjälp: 

We have to do with oral tradition reaching far back in time. The comparison 
with the Iranian evidence leads me to suggest that the frame story of 
Vafþrúðnismál and largely also that of the riddles of Gestumblindi, is not a me-
dieval invention but represents inherited tradition with roots in an Indo-Euro-
pean past.489  

 
Fornaldarsagan och eddadikten har iögonfallande likheter med de paralleller 
Hultgård pekat på.  
     Jag vill tillföra ett par dikter till diskussionen som stärker tesen om ett äldre 
indoeuropeiskt mytmönster. Till sin struktur påminner de nyligen diskuterade 
dikterna om det fornengelska kvädet Solomon and Saturn, vars rötter sträcker 
sig tillbaka till Främre Orienten. Den är uppblandad med både bibliska och 
germanska motiv. Ramverket är liksom det i Vafþrúðnismál uppbyggt kring 

                                                      
485 McKinnell 1994: 97. 
486 Exempelvis: Maxims I-II, Cotton Gnomes, Exeter Gnomes, The Rune Poem etc. Se Dickins 
1915; Larrington 1993; Menner 1941: 62ff.; Shippey 1976; Williams 1914.  
487 Hultgård 2009: 531ff. 
488 Hultgård 2009: 536f. 
489 Hultgård 2009: 538. 
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en visdomstävling mellan två motståndare: den israeliska kungen Salomo, be-
skriven som visast bland kungar, och romarnas gud Saturnus. En av gåtorna i 
översättning av J.S. Ryan lyder: ”Who invented letters?” Svaret är ”Mercu-
rius, the giant”. Ryan menar att språkbruket stundtals är arkaiskt.490 Mercurius 
är interpretatio romana för Woden (Oden). Att han föreställs som en jätte hör 
sannolikt samman med förbindelsen till forntiden. Stilistiskt vilar dikten på 
samma grundtema som den fornnordiska och kan rimligen föras till ett ännu 
större material.491 Märk väl att gåtor av det slag som precis undersökts berör 
kungar och deras kunskap. Genren kan utökas med fler indoeuropeiska exem-
pel. Detta har också gjorts av Martin L. West. I den fornindiska brahmódyam 
utgörs en del av dikten av en frågetävling mellan brahmaner. I Melampodia, 
som ingår bland de hesiodiska fragmenten, redogörs för en kunskapstävling 
mellan två orakler, Kalkas och Mopsus. West pekar på fler varianter med 
samma tema från antikens Grekland och lyfter därtill fram ett par iriska exem-
pel. Dessa jämförs med Vafþrúðnismál och Hervarar saga. West menar att ett 
återkommande motiv är att tävlingen inte bara kretsar kring status, istället är 
det förlorarens liv som står på spel:  

In the Brhadāranyaka Upanisad (3.9.26) the interlocur unable to answer the 
question has his head explode. In the Melampodia the defeated seer dies, as do 
Homer in the biographical tradition when he fails to solve the fisherboys’ riddle 
and the Sphinx when Oedipus answers hers.492 

   
Kunskap om världen och om kosmos var egenskaper som tillskrevs en hög 
status. Ett ideal för en mäktig kung var att han skulle betraktas som vis.  

Ett liknande mönster har nu uppvisats från ett flertal källor där jättar fun-
gerar som kunskapsförmedlare. Dessa kunskapsdialoger berör kosmologiska 
frågor och är ett grundläggande tema som återkommer i flera genrer. Det är 
gudarna eller hjältarna, beroende på genre, som uppsöker jättarna i deras bo-
ningar i syfte att erövra kunskap. I mytiska sammanhang, som den om Oden 
och Vaftrudner, är det till en hall som guden färdas. Jättarna var inga primitiva 
kaosväsen, utan de residerade i hallbyggnader och en del var också furstar som 
styrde över följen. I dessa berättelser är det gudarna som gästar och det är 
gudarna som initierar konflikter med jättarna, inte det omvända. I alla exempel 
är det också framstående individer (gudar, kungar, hjältar) som uppsöker jättar 
                                                      
490 Ryan 1963: 476. 
491 Robert J. Menner (1941: 62ff.) har grundligt undersökt dikten och utgått från germanska 
element, samt dels från kristna element och dels från orientaliska element. Det är uppenbart att 
det inte går att utesluta att gamla germanska teman lever kvar i dikten. Tydligast är det i förhål-
lande till ödet, vilket ungefär motsvaras av feng. wyrd. I dikten framstår ödet som en mytisk 
personifikation. De gånger ödet påtalas fungerar det närmast som en självständigt verkande 
makt och är påtagligt lik beskrivningar av ödet i fornnordiska källor. Även flera av frågorna 
liknar frågorna i Alvíssmál, Heiðreks gátur eller Vafþrúðnismál. Den levnadsvisdom som vi 
finner prov på i Hávamál uppvisar många likheter med Solomon and Saturn.  
492 West 2007: 73f. 



142 

och segrar på grund av kunskap och klokhet. Det sker inte med hjälp av va-
penmakt. Kunskapen är i de mytiska traditionerna att betrakta som en tillgång 
vilken kan erövras och i förlängningen förmedlas till samhället. Myterna kan 
här ge oss kunskap om den historiska hallen. Samtidigt bör vi förutsätta att 
den form av visdomsmätning som förekommer i den historiska miljön kan ge 
oss kunskap om den kontext i vilken mytiska traditionerna utformats.   
 

4.1.6 Slutsats: Vaftrudners hall 
Odens interaktion med Vaftrudner åskådliggör ett tydligt exempel på en jätte 
som kunskapsförmedlare. I dikten får Oden tillgång till jättens kunskap. Vaft-
rudner är skildrad som en hallägande furste till vilken Oden i förklädnad beger 
sig. I hallen följs normer och regler för en gäst och en värd. I kunskapstäv-
lingsmomentet mellan Oden och jätten är det tydligt att båda är trolldomskun-
niga och att de båda äger kosmologiska och esoteriska kunskaper – i den 
aspekten är de jämlikar. Oden ges insikter om kosmiska skeenden och får även 
kännedom om jättars genealogi och andra hemligheter. I slutändan använder 
Oden en svekfull metod för att segra över jätten; ett drag som utmärker Oden 
i flera källor: dels i norröna källor, dels i andra germanska mytiska traditioner.  

För en furste är dessa kunskaper om kosmologin och genealogier nödvän-
diga för att legitimera makt och framstå som en klok ledare. Dessa kunskaper 
om kosmos var även viktiga för skalderna eftersom de använde sig av myto-
logisk kunskap i diktkonsten. Mytiska narrativ speglar gudarnas och därmed 
människornas perspektiv. Furstens makt över ett område bör liksom Odens 
betraktas som oinskränkt. Den som hotar en sådan position utgör därmed ett 
hot mot denna ordning och måste betvingas och underkastas eller neutraliseras 
genom allianser eller dylikt. I bilden av den goda fursten ingår också att han 
ansågs klok om han ägde insikter om kosmologin, inte minst om olika släkt-
skapsförhållanden. I kunskapsmätning i hallen ser vi en tydlig växelverkan 
mellan myttraditioner och fursten i en historiskt förankrad hallmiljö. Myten 
om Odens interaktion med Vaftrudner kan därför betraktas som didaktisk och 
i viss mån prototypisk.    

4.2 Suttungs hall 
I det följande kommer jag att granska Odens besök hos Suttung. Min utgångs-
punkt är att han gästar en jättes hall. I berättelserna om episoden används både 
salr och garðr om jättens hemvist. Suttung beskrivs, i likhet med Vaftrudner, 
som en furste. Han lever i en hall tillsammans med sin dotter Gunnlöd och ett 
följe av kämpar. Suttung är värd för gillen och det är dit Oden färdas. På 
samma sätt som Oden reser till Vaftrudner i syfte att utöka sin visdom, reser 
han till Suttung med ett specifikt ändamål – att lägga beslag på skaldemjödet. 
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Drycken symboliserar skaldskapet, dvs. den representerar en symbolisk och 
potentiell kunskap och är som sådan en central komponent i hallkulturen. Ne-
dan undersöks källorna som berättar om jätten Suttungs förbindelse till skal-
demjödet och vilken roll detta kunde tänkas ha för hallinstitutionen. Avsnittet 
utgår från de mytiska traditionerna.      

4.2.1 Källor till Odens möte med Suttung 
Mötet och interaktionen mellan Oden och Suttung skildras i två källor. Den 
äldsta källan som berättar om Oden och Suttung är Hávamál 104-110. Ver-
serna följer de visdomsord som dessförinnan utmärker diktsviten. Stroferna 
om Oden i Suttungs hall kan med fördel föras till strof 13-14 av samma dikt, 
där Oden säger sig vara våldsamt berusad i Gunnlöds gård (se nedan). Den 
andra källan som omtalar mötet är Snorre i Skáldskaparmál (kap. G58). Även 
om Snorre antagligen byggt sin detaljerade framställning på dikten, avviker 
han på flera punkter från den. Snorres redogörelser har många gånger styrt 
olika myttolkningar, vilket gjort att Hávamál filtrerats genom Snorre. Men det 
är inte nödvändigt att läsa passagen med Snorres glasögon, eftersom stroferna 
är möjliga att tolka ändå. I Hávamál förekommer berättelsen i mytisk form 
och skiljer sig från den yngre och längre berättelsen i Skáldskaparmál. Den 
största skillnaden är att dikten i större utsträckning beskriver hur Oden hedras 
som en förnäm gäst och att han ingår ett äktenskap med Suttungs dotter. 
Snorre har istället vävt in episoden om Oden och Suttung i en mer omfattande 
redogörelse för skaldemjödets tillkomst. Han nämner inte något om att Oden 
mottas som en gäst i Suttungs hall eller om giftermålet med Gunnlöd.  

4.2.2 Oden gästar Suttung 
Det råder inga tvivel om att Hávamál 104-110 skildrar Oden som en gäst i 
Suttungs hall. Enligt strof 104 säger han sig vara kommen till Suttungs sǫlum 
(pl.). Den episod som sedan skildras kan med fördel jämföras med föregående 
strof, där det framhålls hur en värd bör förhålla sig till en gäst och där visdom 
framhålls som en god egenskap. Episoden om Oden som gäst hos Suttung föl-
jer ett återkommande tema om förhållandet mellan gäst och värd i den fornnor-
diska litteraturen. Att det upprepas, bör tyda på att det var ett angeläget och 
betydelsefullt tema. Ämnet som avhandlas i strof 103 för tankarna till de vis-
domsteman som behandlades ovan och till föreställningen om en god furste. 
  

103 Heima glaðr gumi 
ok við gesti reifr, 
sviðr skal um sik vera, 
minnigr ok málugr, 
ef hann vill margfróðr vera, 
opt skal góðs geta; 
fimbulfambi heitir, 

103. Glad vare mannen 
och godlynt mot gäster, 
vaken och klok må han vara, 
minnesgod och målför, 
om han mångvis vill kallas, 
goda ting må han ofta förtälja; 
trollkloss får den heta 
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sá er fát kann segia, 
þat er ósnotrs aðal. 

som talar föga –  
det är den dummes kynne. 

 
I dikten berättar Oden att han for till en åldrig jätte och att han i jättens hall 
fick sitta i en guldstol och smaka av det dyra mjödet. Nedan kommer jag att 
diskutera episoden med utgångspunkt i att Oden gifter sig med Gunnlöd för 
att sedan svika henne och stjäla skaldemjödet.  

I Suttungs hall mottas Oden som en gäst och vistas en tid hos jätten innan 
han flyr med mjödet. Av stroferna framgår att Suttung kan betraktas som en 
furste eftersom han råder över en hall och ett antal andra jättar. Efter Odens 
stöld beger sig Suttungs män till Odens hall och frågar efter Bölverk (det täck-
namn Oden använder). Oden handlar med hjälp av sin list och gäckar jätten 
och stjäl dennes mest prisade skatt. Episoden meddelar också att jätten funge-
rar som en god värd, eftersom Oden mottas som en förnäm gäst.  

Hos Snorre ingår berättelsen i ett större sammanhang som redogör för sva-
ret på frågan om hur skaldskapet uppstod och om skaldemjödets tillkomst. 
Som jag nämnde tidigare kretsar Snorres ramverk kring att han låter den troll-
kunniga Äger besöka gudarna i deras hall. Där emottages han väl och utfrågar 
gudarna om diverse kosmologiskt vetande. Gudarna berättar för Äger att Oden 
under täcknamnet Bölverk en gång sökt sig till Suttungs bror Bauge för att 
finna en väg in i det berg där Suttung förvarade skaldemjödet. Efter att Oden 
med list dräpt jättens tjänare och själv utfört deras arbeten, lovar Bauge att 
visa honom vägen till Suttung. Genom att borra hål i berget kan Oden i form 
av en orm krypa in och ta sig till Gunnlöds kammare. Hos henne sover han i 
tre nätter och får som belöning dricka tre gånger av skaldemjödet. Oden töm-
mer alla kar och skiftar skepnad till en örn och flyr mot Asgård. Där spottar 
han ut skaldemjödet i tre behållare som gudarna ställt fram. I Snorres redogö-
relse nämns inget gille, eller om Oden haft kontakt med Suttung innan jätten i 
örnhamn jagar honom efter att han stulit mjödet. Oden kan inte, till skillnad 
från hur det berättas i Hávamál, betraktas som en inbjuden gäst. Han har i 
lönndom tagit sig in i Suttungs boning och haft umgänge, troligen sexuellt, 
med jättens dotter.  

För att närma oss den myt som ligger bakom skildringarna i Hávamál och 
hos Snorre, bör vi först undersöka den detalj som båda källorna är överens om, 
nämligen att jätten Suttung vakade över skaldemjödet. Det är också värt att 
nämna att det konfliktperspektiv som jag tidigare redogjort för kommer till 
användning här. I Snorres version finns det tveklöst en motsättning mellan 
Suttung och Oden, även om förhållandet till Gunnlöd är mer ambivalent. Men 
i Hávamál finns inte samma motsättning. Det täcknamn Oden valt behöver 
inte tyda på att han förklätt sig till en jätte. En sådan detalj hade nog diktaren 
meddelat. Istället ser jag här ett exempel på en mer fredlig relation mellan 
gudar och jättar. En fred som bryts i och med att Oden stjäl skaldemjödet och 
sviker sin värd.  
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4.2.3 Suttungs förbindelse till mjödet  
Tidigare fäste jag uppmärksamhet vid att mjödet betraktades som en källa till 
symbolisk och potentiell kunskap. Att jätten Suttung är förbunden med 
drycken gör att även han kan ses som en kunskapskälla. Det klargör, efter 
samma mönster som i mötet med Vaftrudner, varför just Oden uppsöker Sut-
tungs hall. För att förstå kopplingen mellan jätten och skaldemjödet, samt vad 
det har för relevans för en hallkultur, är det nödvändigt att kortfattat granska 
de källor som omnämner förbindelsen mellan jättar och mjöd.  

Jätten Suttungs (Suttungr) namn är omtvistat. En förklaring föreslogs av 
Adolf Noreen som härledde det ur suþþungr (þþ>tt), vilket skulle ge betydel-
sen ’tung av brygden’ eller ’rustyngd’.493 Etymologin, om den är riktig, anstår 
den gestalt som vakar över skaldemjödet. Noreen menade också att namnet på 
jättens dotter, Gunnlǫð, kan tydas som ’stridsinbjudning’, ’den som inbjuder 
till strid’ vilket syftar på rusdryckens egenhet att väcka split.  

Mjödets ursprung skildras av Snorre. I Skáldskaparmál (kap. G.57) berättar 
han om ett krig som utkämpas mellan asar och vaner och som avslutas med 
ett fredsmöte där freden befästs genom att parterna spottar i ett kar.494 Av spot-
tet skapas en gestalt med namnet Kvaser. Han anses klokast bland män. Kva-
ser far sedan runt bland människor och delar med sig av sina kunskaper. När 
Kvaser besöker två dvärgar, Fjalar och Galar, slår de ihjäl honom och samlar 
hans blod i tre behållare: Bodn, Son och Odrörer. Dvärgarna blandar sedan 
Kvasers blod med honung. Därmed skapas det första mjödet. Efter detta ni-
dingsdåd bjuder dvärgarna, utan närmare motivering, till sig jätten Gilling och 
hans hustru.495 Dvärgarna ror ut Gilling på havet där båten kantrar och orsakar 
jättens död. Därefter dräper dvärgarna Gillings hustru genom att låta en 
kvarnsten falla ned och krossa hennes huvud. När jättens son, Suttung, får 
besked om vad som skett, beger han sig i vredesmod till dvärgarna och fångar 
in dem. Dvärgarna erbjuder mjödet som bot för dråpet. Jätten tar med sig mjö-
det till berget Hnitberg och gömmer det i dess djup. Sedan sätter han sin dotter 
Gunnlöd att vaka över skatten.496  
     I sin redogörelse tar Snorre fasta på dvärgarnas ambivalenta och opålitliga 
natur. De handlar besinningslöst och skapar av detta något värdefullt. Mjödets 
ursprung kan härledas till död och svek. Det är först genom dvärgarnas för-
medlan skaldemjödet uppstår i flytande form, vilket alltsedan kännetecknar 
drycken.497 Detaljen om att Kvaser alstras av gudarnas spott är synnerligen 

                                                      
493 Noreen 1892: 205. För en diskussion om olika etymologier, se Doht 1974: 59. 
494 En del har sammanfört Kvaser med Orion från klassiska källor. Enligt en källa var Orion 
son till Jupiter, Merkurius och Neptunus, se Hagen 1912 (särskilt s.130ff.); Golther 2004: 427. 
495 Gilling förekommer inte som jättenamn utanför Snorre. 
496 Skáldskaparmál (kap. G57-G58) 1998: 3f. 
497 Dvärgar tycks vara förbundna med underjorden. Enligt en tradition var de skapade av gu-
darna ur Ymers blod och kött. I en annan var de autoktona och krälade likt maskar fram ur 
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intressant. Namnet Kvasir kan etymologiskt härledas ur verbet kvasa/kvas(s)e 
i nordiska dialekter. Betydelsen är att man pressar, klämmer sönder eller sam-
manstöter bär eller frukter.498 Ordet hänger troligen samman med ryskans kvas 
’jäst alkoholhaltig dryck’, ofta använt om en form av öl tillverkat av främst 
omältad säd.499 Henrik Schück översatte, efter de dialektala varianterna, nam-
net med ’den, ur hvilken man pressat musten’. Därefter tolkade han Kvaser-
episoden som ett offer där Kvasers blod pressas ut i en offerskål. I den mytiska 
episoden förekom det ursprungligen ingen saliv, menade Schück, utan det an-
sågs vara ett yngre tillägg till myten.500  

En äldre metod än mältning, för att ge korn i ölbryggningen tillskott av 
enzymet amylas, är tillsättandet av saliv. Det försockrar sädeskornen och sät-
ter igång jäsningsprocessen och gör att kornstärkelsen omvandlas till socker, 
något som är nödvändigt för att drycken ska omvandlas till alkohol under 
bryggningsprocessen.501 Metoden är gammal och känd från exempelvis 
Främre Orienten.502 I den förhållandevis unga fornaldarsagan Hálfs saga ok 
Hálfsrekka, daterad till 1300-talet, berättas om hur saliv används som ferment 
vid en ölbryggning: 

Þær kepptust um ölgerðina. Signý hét á Freyju, en Geirhildr á Hött. Hann lagði 
fyrir dregg hráka sinn ok kveðst vilja fyrir tilkvámu sína þat, er var milli kersins 
ok hennar. En þat reyndist gott öl.503   
 
(”De [kvinnorna] tävlade i ölbryggning. Signy bad till Freja och Geirhild till 
Hött [dvs. Oden]. Han [Oden] spottade på jästen och sade att han ville ha det 
som var mellan kärlet och henne. Det hölls för att vara ett gott öl”).  [Min över-
sättning] 

 

                                                      
jorden. Att de förbinds med underjorden gör att de kan associeras med döden. De intar en po-
sition i myterna mellan gudar och jättar. Till skillnad från alver står de längre bort från gudarnas 
inflytande och tycks handla som en självständig grupp. I en del myter är de direkt fientliga 
gentemot gudarna. Om dvärgar, se Battles (2005); Liberman (2016: 303ff.) och där angiven 
litteratur. Särskilt föresvävar dvärgen som söker gifta sig med Tors dotter, eller de som hämnas 
på Loke genom att sy igen hans mun. Här bör jag åter påpeka att det rör sig om tillfälliga kon-
flikter och att det inte passar med dualism. I en sådan modell borde väl dvärgar och jättar tillhöra 
samma grupp? Monism fungerar också dåligt, eftersom dvärgarna tycks oförenliga med vare 
sig gudar eller jättar. Jag menar att dvärgarna var en självständig mytisk väsenkategori.  
498 Hagen 1912: 129.  Även fornslaviska kvasŭ ’jäst [dryck]’ av urslaviska *kṷātsa- i avljuds-
förhållande till fornslaviska kysĕlŭ ’sur’, Hellquist (2008: 534).  Jan de Vries (1962: 336) fram-
håller att härledningen är högst osäker. Han menar att det kanske hör samman med nysisländska 
kvasa ’vara kraftlös’ och engelska quash eller nyhögtysk dial. quatschen ’tryckas samman’. 
Kvasers etymologi är problematisk men tycks höra samman med någon form av rusdryck.  
499 Drobin 1991: 100; Mogk 1923: 25ff. 
500 Schück 1904: 70f. 
501 Thunæus 1968: 29f. 
502 Nelson 2008: 9f. 
503 Hálfs saga ok Hálfsrekka (FSN II) 1950: 95. 
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Att Kvasers blodström gav upphov till skaldekonsten ser ut att vara en gammal 
föreställning. I Vellekla (ca 986) av Einar skålaglam finns i första strofen ken-
ningen Kvasis dreyjra ’Kvasers blodflöde’ som en beteckning för diktkonsten. 

Hugstóran biðk heyra, 
– heyr, jarl, Kvasis dreyra – 
foldar vǫrð á fyrða 
fjarðleggjar brim dreggjar.  
 
(“I bid the high-minded guardian of the land [RULER = Hákon jarl] listen to 
the surf of the men of the fjord-bone [ROCK > DWARFS > POEM]; hear, jarl, 
the blood of Kvasir <mythical being> [POEM]”).504 
 

Kvasers blod tillsätts med honung och bidrar till att dvärgarna skapar ett mjöd 
som de ämnar behålla. Varför dvärgarna inbjuder jätten Gilling är oklart, an-
tingen var det något jätten ägde som dvärgarna ville lägga beslag på, eller så 
var det ett konstgrepp med syftet att föra berättelsen vidare. Dränkning kan 
motsvara en avrättningsform men viktigare i sammanhanget är, som Ulf Dro-
bin påpekat, tanken om att mjödet cirkulerar mellan den mytiska världens be-
byggare.505 Det kan jämföras med skaldediktningens kenningar för mjödet: 
dverga drykkja ’dvärgarnas dryck’, dvergregn ’dvärgarnas regn’, Óðins mjǫðr 
’Odens mjöd’, jǫtna mjǫð ’jättarnas mjöd’, fǫðurgjǫld jǫtna ’jättarnas faders-
gäld’ och Gillings gjǫld ’Gillings gäld’.506  

I dikten Alvíssmál svarar en dvärg på Tors frågor. Utfrågningen sker möj-
ligen i en hall vilket framgår av sista strofen: nú skínn sól í salí (”nu skiner sol 
i sal”). En fråga som berörs är namnet på öl i de olika världarna. Uppräkningen 
som följer ska ses som en lista av poetiska synonymer. Där uppges att jättarnas 
namn för drycken är hreinalǫg ’klar dryck’ medan Suttungs söner kallar den 
för sumbl ’gille’.507 Samma tanke, att visa hur drycken cirkulerar bland värl-
darnas invånare, ligger bakom ordvariationen och befäster rusdryckens cen-
trala roll i samhället, kulten och i hallkulturen.  

Rusdrycken var i regel förknippad med visdom men den kunde också ge en 
motsatt effekt om drickandet blev för häftigt. Flera strofer av Hávamál varnar 
för redlöst drickande. Berusning i måttlig mängd kunde möjligen vara förknip-
pat med begåvning och insikter i det gudomliga samtidigt som den kunde 
kunna frigöra en värdig skalds tunga.  

                                                      
504 Marold 2012: 283. Roberta Frank (1981: 159) har istället tolkat kenningen fjarðleggjar fyrða 
dreggjar brim med hänvisning till jättar:”intoxicating drink of giants: the men of the fjordbone 
[stone] are giants; the surf of their fermentation is the poetic mead.” 
505 Drobin 1991: 111. 
506 Meissner 1984: 428, 432f.  
507 Jämför med Skáldskaparmál (kap. 34): heyri iǫtnar, / heyri hrímþursar, / synir Suttunga. 
Rimligen rör det sig om en grupp jättar som på något sätt är förbundna med Suttung. Om inte 
annat stärker det hypotesen om att jättar framställdes som furstar. Möjligen kan alla jättar som 
associeras med skaldemjödet benämnas ”Suttungs söner”, se von See et al. 2000: 371f. 
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Skaldemjödet ger kännedom om det fördolda och är laddad med jordens 
kraft.508 Den som dricker av den får tillgång till en övernaturlig kraftkälla. Jät-
ten Mimer och källan till hans rådiga insikter förklaras exempelvis av att han 
dricker ur den brunn han tjänar som vaktman över. Enligt Snorre dricker Mi-
mer även visdom och mannavett. Brunnskällan är en mytisk mjödkälla som 
inbegriper dödsriket.  

En jätte omnämns med kenningen fjǫlnis fjalla drykkju ’fjällkonungens 
dryck’(=skaldekonsten) i en dikt av skalden Brage.509 Kanske anas en jätte av 
samma typ som Suttung, vilken Oden uppsöker och stjäl mjödet ifrån? I 
Hávamál 14 beskriver Oden hur han vid ett tillfälle blivit rungande berusad 
hos den visa Fjalar. Inget sägs om Fjalar var en jätte men att han var det tycks 
kunna utläsas av kontexten. Händelsen följer nämligen direkt på gudens vis-
telse hos Suttung och Gunnlöd; i strof 13 sägs att Oden var i garði Gunnlaðar. 
Möjligen är Fjalar, i vars hall Oden druckit mängder av mjöd, att förstå som 
ett annat namn för Suttung. Den dryck som gjort guden redlöst berusad bör 
syfta på skaldemjödet. Namnet Fjalar finns uppräknat bland namn för jättar i 
þulur. I Hárbarðslióð 26 är det namnet på ägaren till den handske i vilken Tor 
sägs ha övernattat.510  
     Det kosmiska skaldemjödet är den ersättning dvärgarna erbjuder Suttung i 
mansbot. ”Gillings gäld” som en kenning för mjöd och diktning används redan 
av Eyvind Finnsson i Háleygjatal, ett hyllningskväde till Håkon jarl som kom-
ponerades omkring år 985. Diktaren baserar sin framställning på en myt som 
behandlar Odens rov av skaldemjödet från en jätte (strof 1). 
 

Viljak hljóð      
at Hǫars líði, 
meðan Gillings      
giǫldum yppik, 
meðan hans ætt      
í hverlegi 
galga farms     
til goða teljum 
hinn es Surts      
ór søkkdǫlum 
farmǫgnuðr     
fljúgandi bar. 

(“1. I would wish for a hearing for the drink of Hǫarr <=Óðinn> [POETRY], 
while I life up the payment for Gillingr <giant> [POETRY], while we [I] reckon 
his lineage back to the gods in the cauldron-liquid [DRINK], of the burden of 

                                                      
508 Reichborn-Kjennerud 1923: 6f. 
509 Jónsson 1973: 4f. Jämför Kock (§ 221) 1924: 13: ”[guld fick jag av] monarken för min 
sång”. 
510 Snorre uppger istället att handsken tillhör jätten Skrymer. Hos Snorre är Skrymer en stor 
jätte som Tor möter på sin väg till Utgårdaloke. 
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the gallows [= Óðinn > POETRY], that which the travel-furtherer [= Óðinn] 
carried flying from the treasure-valleys of Surtr [giant]”).511 

 
Suttung för den dyrbara skatten till en plats som kallas Hnitbjǫrg, ett namn 
som kan tolkas som ’bergen som slår igen hårt’. Därmed ingår det i det väl-
kända myt- och sagomotivet ”the Clashing Rocks”, ofta en svårtillgänglig 
plats, belägen vid världens centrum.512 I Skáldskaparmál (kap. 3) återger 
Snorre mjöd med kenningen lǫgr Hnitbjarga ’Hnitbergs vatten’. Mjödet har 
förflyttats in i berget och måste föras till människans värld av en kulturhero, 
eller, som i det här fallet, av en gud.  

4.2.4 Oden stjäl mjödet 
I myter om Odens förvärvande av skaldemjödet är de som berättar om hans 
intrång i Suttungs hall och hans tre nätter hos Gunnlöd centrala. Det anknyter 
till ett större mytmönster där Oden sviker eller använder olika finter för att nå 
sina mål. Berättelsen refereras i Hávamál 104-110, samt i strof 13-14 av 
samma dikt. Det är förvånansvärt få forskare som sett ett bröllopsmotiv i epi-
soden. Ett där Oden äktar Gunnlöd, innan han sviker henne och stjäl mjödet 
för att slutligen lämnar henne i tårar.513  

Mig veterligen var M.B. Richert den första att peka på ett sådant tema. I en 
skrift från år 1877 har han övertygande argumenterat för att Gunnlödepisoden 
berör en äktenskapsmyt.514 Han menade att stroferna: 

[…] från början till slut [är Hávamál] hållen i en ton, som ger till känna, att 
Odin tänkts såsom en förälskad friare, hvilken, efter att lyckligt hafva öfver-
vunnit alla de på giljarfärden mötande hindren, slutligen kommer i besittning af 
sin brud och med henne firar högtidligt bröllop i jätten Suttungs salar.515 

 
Att Oden vore förälskad är kanske en överdrift. Istället tycks det röra sig om 
en fint för att komma över mjödet. Temat berör sexuell frestelse, vilket fram-
går av strofernas placering i dikten vilka följer Odens misslyckade försök att 
förföra Billings mö i hennes fars hall (strof 96-102). Snorre berättar inget om 
Odens giftermål med Gunnlöd eller om Odens försök att förföra Billings mö.  

Dikten anspelar på delar av en myt som berättar att Oden uppsökt jätten 
Suttung i syfte att erövra skaldemjödet. Redan i strof 104 berättas om hur 
Oden använder sig av sin retoriska förmåga hos Suttung. Oden är en heders-
gäst som i egenskap av friare lägger sina ord väl för ett giftermål. I strof 105 
                                                      
511 Poole 2012: 197. 
512 Symplegaderna i grekisk mytologi är ett känt exempel. Om motivet, se Coomaraswamy 
1973; Drobin 1991: 112f.; Olrik 1926: 237f.  
513 Ett par undantag som varit viktiga för min framställning är Drobin 1991; Höckert 1926; 
Richert 1877. 
514 Richert 1877: 9ff. 
515 Richert 1877: 10. 
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bör anknytningen till en guldstol rimligen avse en hedersplats i närheten av 
Suttungs högsäte.516 Oden mottages som en ärad gäst i hallen och erbjuds det 
”kostbara mjödet” av Gunnlöd, men han lönar henne med svek. Delvis påmin-
ner Odens handlingsmönster om det i Vafþrúðnismál. Det är med falska ord 
vridna till sin fördel som Oden tas emot av Suttung och belönas med Gunnlöds 
gunst.  

Om vi växlar perspektiv till en historisk hallmiljö kan motivet där en jätte 
sitter i sin hall och utspisar Oden liknas vid en furste som tar emot och trakte-
rar en förnäm gäst. I den mytiska traditionen är Oden en aristokratisk gäst, 
vilket framgår av att han placeras på en guldstol och uppvaktas av värdens 
dotter. Det senare tyder på en hedersplats, sannolikt nära hallägarens högsäte. 
Gunnlöd bär in drycken och temat följer därmed ett äldre germanskt rituellt 
mönster, där det var drottningens och högättat kvinnfolks roll att iskänka öl åt 
gästerna efter inbördes rangordning.517  

Förbindelsen mellan gud och jättinna görs under högtidliga former med 
ringed och löften om trohet. Sedan dricker man för att hedra brudparet. Natur-
ligtvis är allt en del av Odens list. Richert menar att: ”det var också just, för 
att komma i besittning af detta (skaldemjödet), som Odin uppträdde såsom 
friare till jättedottern och lät högtidligen fira sin förening med henne.”518  

Vid en jämförelse med Hávamál 13-14, där Oden blivit drucken hos den 
visa Fjalar,519 anspelas troligen på ett dryckesgille i hallen, något som är en 
central beståndsdel vid äktenskap (där stora kvantiteter öl förtärs). I strof 106 
berättas att Oden använder Rate för att borra sig ut ur berget – inte in i berget 
som hos Snorre – under former som uppenbart är till fara för hans liv.520 Det 

                                                      
516 Jag tolkar uttrycket gullnom stóli á som syftandes på mér i föregående rad och således till 
Oden som hedersgäst vid gillet. Så även Richert (1877: 15) och Rydberg (1886:485ff). Robert 
Höckert (1926: 89) tolkar uttrycket som att det syftar på Gunnlöd eftersom det allitererar med 
hennes namn och syftar på brudstolen. Richert menar att det uttrycker Gunnlöd som Odens 
maka.   
517 Tydligast exempel på sådan tradition finner vi i Beowulf. I dikten iskänker drottningen dryck 
i krigarnas bägare i utbyte mot att de lovar henne att utföra stora bragder och svär sin trohet till 
kungen. Hon går från kungen och sedan i tur och ordning till krigarna i fallande inbördes rang-
ordning. 
518 Richert 1877: 15. 
519 Den visa Fjalar som omnämns i strof 14 bär samma namn som en av dvärgarna hos Snorre,  
vilket kan tyda på att namnet Fjalarr är bildat av verbet fela ’gömma’. Kanske ska det tolkas 
som ’den som gömmer’. I sammanhanget är det sannolikt ett visdomsepitet och ett annat namn 
för Suttung. I jättens förvar är skaldemjödet gömt och det är det som Oden vill åt genom att 
gifta sig med jättens dotter.   
520 Här är det möjligt att det kan vara en syftning på Ratatosk som betyder ’gnagarens tand’. 
Borren som Oden använder kan alltså ses som en episk rationalisering av ekorren (eller råttan) 
Ratatosk, se Drobin (1991: 114). Att Oden borrar sig ut ur berget är också mer sannolikt i sam-
manhanget eftersom han anländer hos Suttung i egenskap av en hedrad gäst. Snorre (Skáldskap-
armál G58) berättar i motsats att Oden borrar sig oinbjuden in i berget och ligger hos Gunnlöd 
utan att han kommer i kontakt med Suttung, innan han flyr berget i örnskepnad.  
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sägs inget om att han gör det i form av en orm eller en örn.521 Att Oden med 
risk för sitt liv inhämtar kunskap och värdefulla föremål överensstämmer med 
hans handlingsmönster Vafþrúðnismál. 

I strof 107 berättas att Oden njöt av Gunnlöd och att han därefter kunde 
föra skaldemjödet till människans värld. I strof 108 berättas att han får hjälp 
av Gunnlöd att ta sig från jättarna. Att en jättinna hjälper en gud (eller en 
hjälte) är återkommande i källorna. Det visar också på svårigheten av att tala 
om dualism i förhållande till de fornnordiska myterna.522 Det finns ingen defi-
nitiv och permanent motsättning mellan gudar och jättar, utan konflikterna är 
temporära. Det gäller för mytiska traditioner såväl som för relationer mellan 
människor. I strof 109, efter äktenskapet och Odens flykt, berättas om hur jät-
tar kommer till Odens hall och frågar om Bölverk kommit dit eller om han 
blivit dräpt ”av gudar eller av Suttung”. Uttrycket som används i strofen, Ins 
hindra dags ’den följande dagen’, bör tolkas som efter det att Oden och Gunn-
löd först delat säng. Formuleringen är jämförlig med uttryck från östnordiskt 
område, nämligen landskapslagarnas fsv. Hindradagher ’dagen efter bröllo-
pet’, alltså annandagen av bröllopsfesten. Även de fornsvenska uttrycken 
hindradaghs gæf eller morgongæf ’morgongåva’ hör samman med den gåva 
brudgummen förväntas ge bruden efter äktenskapets fullbordan. Det sker efter 
att brudparet fsv. baþi a en bulster ok ena bleo (”kommit på en bolster och 
under ett lakan”), dvs. efter en bevittnad sexualakt. Den sexuella aspekten kan 
också utläsas av sista raden av strof 108 där det sägs att Gunnlöd lagt sina 
armar om Oden.523 Morgongåvan skänks dagen efter brudparet delat bädd. I 
Upplandslagen sägs att: fsv. Hindra dags um morghin þa agher bonde husfru 
sina heþra ok hænni morghongæf giwa (”följande dag om morgonen skall 
bonden hedra sin hustru och giva henne morgongåva”).524  

I enlighet med vad som nyss sagts är det inte märkligt att rimtursarna upp-
söker Oden för att fråga om ráðs. Richert ansåg att tolkningen av ráð i bety-
delse ’tillstånd’ eller ’öde i allmänhet’ är för vidsträckt. Istället menade han 
att det syftar på en mer inskränkt betydelse som återkopplar till bröllopet. Jät-
tarna frågar om Odens tillstånd som äkta make, underförstått hur han upplevt 
natten med sin maka. När en kvinna lämnat fäderneshemmet övergick rätten 
                                                      
521 I strof 107: vel keypts litar: En del har tolkat litar som litr i betydelse ’kroppsform’ (istället 
för de vanliga betydelserna ’färg, utseende, skönhet’). Därmed har det antagits att det skildrar 
Odens transformation till en orm. Det är en ansträngd läsning och bidrar till grammatiska svå-
righeter i övrigt, hur ska t.ex. keypts tolkas i en sådan mening. Det kan väl knappast syfta på att 
han förvandlar sig till orm? Hos Snorre förvandlar sig Oden till en orm när han tar sig in i 
berget, men inte när han beger sig därifrån. Se diskussion och vidare hänvisning i Evans 2000: 
121f.  
522 Se Ellis 1941; Galli 2006. 
523 Yngre Västgötalagen, Giftermålsbalken 2, 1979: 282, kommentar s. 288. Även Upplandsla-
gen, Ärvdabalken VI, 1933: 66; Östgötatalagen, Giftermålsbalken X, 1933: 105; Drobin 1991: 
115; Richert 1877: 11f. Se också ”hindradags” i Norges Gamle Love I 1846:23, se kapitel om 
sängledning och betydelse från den germanska världen i Carlsson 1965: 137ff. 
524 Upplandslagen 1933: 65. 
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att råda över henne, dvs. myndigheten, till hennes make.525 Finnur Jónsson an-
såg att Háva ráðs at fregna är ett oäkta inskott och ville stryka det, eftersom 
det enbart har en bistav. Han ansåg att det kontextuellt fungerar dåligt med at 
Bǫlverki þeir spurðo då det ger sken av att rimtursarna inte vet vem Bölverk 
är.526 Jag tror emellertid att själva poängen är att jättarna inte vet vem Bölverk 
är. Oden hade dolt sin identitet när han var hos Suttung.   
     Jag anser att episoden hålls samman bäst med Richerts förslag om ett äkt-
enskap. Det ger större tyngd åt sveket mot Gunnlöd (tydligast i strof 110): 
Oden svor en ringed (baugeið) och hade avlagt högtidliga löften (trygðum) 
under självaste bröllopsgillet (sumbl). Han sviker inte bara Gunnlöd, utan han 
sviker hela hennes ätt. Att det är en sammankomst där öl dricks bekräftas ge-
nom en uppgift i Alvíssmál 34 där öl hos Suttungs söner benämns sumbl.527 
Om uttrycket Háva ráðs tolkas med ráð n. i betydelsen ’råd, tillstånd eller öde 
i allmänhet’ får det en ganska vid betydelse. Termen kan ha med giftermål att 
göra och syfta på ”att råda över någon”, dvs. en allmän betydelse av makt och 
myndighet. En lämplig tolkning är att det syftar på giftomannens myndighet 
över den giftasvuxna flickan. När flickan lämnat fäderneshemmet övergår ráð 
till hennes make.528 Det bör vara Oden som ges myndighet över Gunnlöd till 
följd av giftermålet. I strof 110 berättas att han sviker Gunnlöd och Suttung 
genom att överge dem. Han har brutit baugeið, den ringed som han svurit ti-
digare.529 Av allt att döma är det en form av trohetsed som av kontexten kan 
uppfattas som en förbindelse inför fästnings- och trolovningseden.530 När jät-
tarna kommer till Odens hall vill de också höra om storleken på morgongåvan. 
Det kan jämföras med Västmannalagens tillägg till Upplandslagen (ovan) 

                                                      
525 Richert 1877: 13. Se också ”ráðahagr” hos Fritzner (III) (1954: 19) med betydelsen ’gifter-
mål’, ’äktenskap’. 
526 Jónsson 1924: 111f. 
527 Sumbl n. kan utöver betydelsen ’dryck’ även tolkas som ’dryckesgille, festlig sammankomst, 
dryckeslag’. Av kontexten är det troligt att det är bröllopsfesten som avses. Fritzner (III) 
”sumbl” 1954: 598, Jónsson, ”sumbl”, 1931: 545.   
528 Jämförligt är uttrycket Skjalfar rǫ́ð i Ynglingatal 12, där ett bröllop avses mellan kung Agne 
och en mytisk kvinnlig gestalt vid namn Skjalv. Se Sundquist 2016: 75 och där angivna refe-
renser.  
529 Att svära eder vid en ring är något som förekommer på flera håll i den norröna litteraturen. 
I Landnámabók [Hauksbók] (1986: 313,315), från den gamla isländska lagsamlingen 
Ulfljótslǫg (daterad till ca 930), förekommer det mest berömda exemplet. I tolkning av Jón 
Hnefill Aðalsteinsson (1998: 45): “A ring of two ounces or more should be on the stall in each 
principal hof; each goði should wear that ring on his arm at all established assemblies in which 
he himself should participate, and redden it beforehand in gore from the blood of the beast he 
personally sacrificed there. Everyone who needed to perform legal duties there at court should 
previously swear an oath on that ring”. Se även Sundqvist (2017) för en god genomgång av 
litteratur om edsringar och om Forsaringen i synnerhet. 
530 För en fin analys av dess tillämpning i fornisländsk litteratur och i fornsvenska lagar, se 
Richert 1877: 12ff. 
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Ärvdabalken IV: ”följande dag om morgonen […] Giver han i lösöre, då skola 
bröllopsgästerna, som drucko bröllopsöl, veta, huru mycket han gav”.531  

De jättar som färdas till Odens hall kan tolkas som bröllopsgäster (alterna-
tivt som en del av Suttungs följe) vilka kommer för att höra om den utlovade 
gåvan. Frågorna tyder på att de inte vet att Bölverk och Oden är en och samma 
person, samt att det var Bölverk som stulit mjödet och borrat sig ut ur berget. 
Odens täckmantel är intakt. Guden har med lögn lurat dem och han avslöjar 
aldrig sin sanna identitet som Bölverk och Oden. Därmed har han erövrat nå-
got med hjälp av svek på ett liknande sätt som i andra mytiska traditioner om 
Oden. 

4.2.5 Slutsats: Suttungs hall 
Den kontext som skildras i Hávamál 104-110, inte minst av uttrycket ins 
hindra dags, tyder på ett mytiskt äktenskap mellan Oden och Gunnlöd. Oden 
har en tydlig intention av att äkta jättinnan. Anledningen är att han önskar 
lägga beslag på skaldemjödet. Det kan han endast göra med hennes hjälp. 
Odens handling kan ses som en kränkning av jätten Suttungs hall där han bry-
ter mot eder för att beslagta en källa till visdom och skaldskap. Tematiskt 
hänger berättelsen i Hávamál 104-110 samman med strof 13-14, samt delvis 
med strof 96-103, av samma dikt. Alla episoder som beskrivs i stroferna kret-
sar kring en hall och framställer Oden som en inbjuden (13-14, 104-110), re-
spektive oinbjuden gäst (96-102). Strof 103 förbinder de olika narrativen med 
olika exempel på ett liknande tema.  

De mytiska berättelserna ger oss en utförligare information om interakt-
ionen mellan gäst och värd och om dryckens och kunskapens betydelse i hal-
len. För hallinstitutionen är mytiska traditioner om mjödet och ölets uppkomst 
av central betydelse eftersom rusdrycken hade en framskjuten och domine-
rande roll i hallkulturens ceremonier, riter och kult. Genom drycken uppnås 
kommunion mellan människan och gudavärlden. Ur en krigarideologisk kon-
text kan det också ses som föredömligt att drycken erövrats från Suttung av 
Oden, det vill säga att den övervunnits från en rivaliserande furstes hall.    

5.3 Särdrag i myter om Oden i en jättes hall 
Tronande i Valhall är Oden den gud som främst bland gudarna skildras som 
en furste. Han råder över krig och styr över en praktfull och imposant hall-
byggnad. I hans hall vistas en stor skara mytiska krigare. Bland skalder och 
ett aristokratiskt elitskikt var han omåttligt populär, det vill säga i en miljö där 
krig, död, kunskap och skaldekonst lovsjöngs. På den punkten är källorna 

                                                      
531 Västmannalagen, Äb. IV, 1979: 45. Se även kommentar till denna (s. 58). 
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närapå samstämmiga.532 Enligt mitt perspektiv kan Oden i egenskap av hallä-
garen par excellence liknas vid en makt- och ärelysten furste. Han utmanar 
ideligen andra furstar, vilka i myterna representeras av mångkunniga jättar. 
Odens avsikt är att utöka sitt kunnande och befästa sin makt. De som hotar 
eller kränker hans suveränitet, övervinns med de medel som krävs för att gu-
darna ska befinna sig i toppen av den mytiska hierarkin. De reella aristokra-
tiska hallarna tycks i ett mikrokosmiskt perspektiv ha utgjort en träffande ge-
staltning av gudarnas och jättarnas boningar. Vi kan också förutsätta det mot-
satta, dvs. att en växelverkan mellan myt och samhälle rådde: de mytiska hal-
larna kan ha utformats som en spegling av järnålderns reella hallar samtidigt 
som de verkliga hallarna kan ha speglat de mytiska hallarna. Frågan om vad 
som kom först är inte viktigt för den här undersökningen. Att det finns ett 
samband mellan de mytiska och de reella hallarna är tillräckligt intressant i 
sig. 

4.3.1 Oden utvinner kunskap från jättar 
Ett centralt drag i mytiska traditioner om Odens interaktion med jättar kretsar 
kring hur guden utvinner kunskap från en jätte. Ett ideal för fursten innebar 
inte enkom att vara hjältemodig och framgångsrik i strid, utan föreställningen 
om den goda fursten inkorporerade fler aspekter: han skulle vara vis, känna 
till genealogier, ha kännedom om kulten, kosmologin och de gudomliga mak-
terna. När det gäller en kung, skulle han också fungera som en kultledare.533  

I de myter av den typ vi undersökt ovan, kan det framhållas att Oden un-
dervisas i kosmologiskt vetande, eller får tillgång till värdefulla föremål, av 
mångkunniga jättar. Det är från dem han får lärdom och frodas mentalt. Från 
många isländska sagor, guda- och hjältedikter samt hos Saxo Grammaticus är 
det påtagligt att en av gudens funktioner var att fungera som en slags läromäs-
tare och rådgivare åt furstar och hjältar. Stundtals beskrivs situationer som är 
initiatoriska till sin karaktär, där guden skänker en furste eller hjälte numinös 
kunskap och rätt förutsättningar för att styra och upprätthålla en gynnsam ba-
lans mellan människans och gudarnas värld.534  

4.3.2 Oden initierar furstar 
På ett liknande sätt som Oden invigs i kosmiska mysterier av jättar, initieras 
furstar till en högre nivå av Oden. Ett gott exempel på hur Oden tänktes initiera 
en kung, vilket också utspelar sig i en hallmiljö, skildras i Grímnismál. Dikten 
berättar om hur Oden, under täcknamnet Grimner, vandrar till kung Geirröds 
hall för att avgöra om han är en dålig (dvs. matsnål) eller god härskare. 

                                                      
532 Se Nordberg 2003. 
533 Se Schjødt 2010; Sundqvist 2002 (särskilt s. 141ff.) 
534 Schjødt 2008. 
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Kungen fängslar Grimner och placerar honom mellan två eldar i hallen i syfte 
att plåga honom till att berätta sitt ärende. I åtta dagar sitter Oden mellan el-
darna innan kungens son, Agnar, går fram till honom och ger honom att dricka 
av ett horn med mjöd.535 Agnar tycker att kungen handlat illa då han plågar sin 
gäst. För denna handling belönas Agnar med numinöst vetande. Han ges insikt 
i kosmologin och får slutligen veta vem Grimner är. När det går upp för kung 
Geirröd vem den mystiske främlingen i själva verket är, vill han frigöra ho-
nom. Han skyndar sig upp men snubblar och faller över sitt svärd, vilket blir 
hans död. I samma stund försvinner Oden och hans bistånd riktas från den 
stunden till Agnar, den nya kungen.536  

Ett annat exempel finns i Rígsþula. Rig reser till olika sociala grupper i 
samhället: från fattiga trälar till rika jarlar och slutligen, i en del som saknas, 
troligen till kungar. I prosatexten identifieras Rig med Heimdall, men det finns 
goda skäl för att anta att dikten ursprungligen gällde Oden, åtminstone när det 
gäller att initiera Jarl.537 Hos jarlens ätt är det tydligt att den unga aristokraten 
skulle lära sig att bemästra vapen- och krigskonster. Därefter (strof 36) skulle 
han lära sig genealogi och rúnar ’hemlig kunskap’, ’lärdom’, ’skaldskap’ och 
’trolldomstekniker’.538 När Jarl får söner med Erna växer dessa upp i jarlsgår-
den (hallen) och får kunskap om idrotter, stridskonst och rúnar. Strof 45 är 
intressant eftersom den berättar om hur Jarl initieras och övergår till att kallas 
Rig. Det borde inte råda några tvivel om att han här lär sig kunskap på ett sätt 
som liknar Odens sökande efter kunskap hos jättar, i synnerhet när Oden gäs-
tar jätten Vaftrudner:  

 
Hann við Ríg iarl rúnar deildi, Med Rig fick Jarl i runvett tävla 

                                                      
535 Att det är mjöd eller öl kan förklaras av strof 51, där kung Geirröd, som sitter på ett högsäte 
i den hall där Oden placerats mellan eldarna, blivit berusad. Det finns ingen anledning att tro 
att Agnar erbjuder gästen att dricka något annat. Det hade varit kränkande och ett dåligt karak-
tärsdrag hos den blivande kungen. 
536 För Jere Fleck (1970, 1971) var den form av kunskap som Oden lärde furstar av en sakral 
karaktär. Fleck menade att ett centralt element för kungen var att lära sig kunskap om genealogi, 
mytologi och runor. Han initierades därmed till sin roll som kung. Eftersom genealogi var en 
grundprincip, menade Fleck att det i det forna Skandinavien rådde en princip om ultimogenitur, 
med vilket menas att den yngsta sonen ärver kungadömet efter sin far. Han använde främst 
Grímnismál som utgångspunkt för sin tes, men hämtade även stöd från Hyndlolióð och 
Rigsþula. 
537 Haugen 1983. Ursula Dronke (1997: 175) har tänkt sig att två myttraditioner här har glidit 
samman. En där Heimdall i likhet med sin roll i Vǫluspá fungerar som en stamfader åt männi-
skan och en annan där Oden figurerat i rollen som beskyddare och förfader åt aristokratin: 
”Óðinn is ancestor and patron only of aristocratic houses, of earls and kings. His teaching is of 
power, by wisdom, magic, and war. From the interplay of these two myths, which pull in op-
posite directions – the one elitist, the other egalitarian – springs the humorous irony of the poem, 
a social wit that makes it perennially up to date”, jfr Schier 1963; von See et al. 2000: 487.    
538 Ordet översätts vanligen med ’runor’, men behöver inte syfta på ”skrifttecken”, då termen 
också avser kunskap i vidare mening, se Dronke 1997: 234; Fritzner (III) 1954: 138; Heggstad 
et al. 2008: 506.  
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brǫgðom beitti ok betr kunni; 
þá ǫðlaðizk ok þá eiga gat 
Rígr at heita, rúnar kunna. 

och nådde längre i list och kun-
skap; då fick han odal och akta-
des värdig att kallas Rig, ty han 
kunde runor. 

 
Också Saxo Grammaticus berättar om hur Oden färdas till en furste och in-
struerar honom i krigskonst. I sjunde boken av Gesta Danorum berättas om 
den unge Haralds uppväxt. Oden kommer till honom och lär honom att ställa 
upp sin här i en formation som kallades svinfylking, den skulle vara spetsig 
framtill och bred baktill. När formationen drog fram på slagfältet kunde de 
kämpar som var i dess spets genombryta fiendens linjer, medan de baktill 
kunde krossa de skaror som skingras av fylkingens framfart.539  

4.3.3 Magiska föremål och jättar 
I mytiska traditioner erövrar Oden i första hand föremål och magisk kunskap 
från jättar. I kapitlet har flera fall påvisats men det finns fler exempel vilket 
tyder på att det rör sig om ett upprepat mytiskt mönster. I Hárbarðslióð skryter 
Oden om att han får ett magiskt redskap, gambanteinn ’ett trollspö’ eller ’en 
gandstav’, av jätten Hlebard.540 Sammansättningen gambanteinn m. har av 
Axel Kock härletts ur ett äldre *gand-band-teinn ’trollbandsstav’, det vill säga 
en stav laddad med trolldomskraft. Stavtypen ingick i en völvas trolldomsrek-
visita, vilket utöver beskrivningar i sagalitteratur och diktning även stödjs av 
arkeologiska fynd.541 En trollbandsstav syftar på att binda någon med trolldom 
och var en praxis som flera yngre trollformler och dialektala ord vittnar om, 
där trolldomsband brukades som kraftmedel i betydelsen ”att förhäxa”.542 
Oden lönar Hlebard genom att göra honom vettlös och har med list erövrat 
ytterligare en skatt från jättarna.  

                                                      
539 Saxo Grammaticus 2005: 495ff. 
540 Denna typ av magiska stavar förekommer på flera håll i norrön litteratur med ett välkänt 
exempel i Laxdœla saga (kap. 76), där en völva äger en seiðstafr mikill ’stor sejdstav’. Neil 
Price (2002: 175ff.) har med exempel från både litteratur och arkeologi, övertygande argumen-
terat för att sådana stavar var en del av den rekvisita utövare av fornnordisk trolldom använde. 
Han har även (s. 180) diskuterat gambanteinn i Skírnismál 32: ”The gambanteinn thus emerges 
as a particularly terrible weapon, employed by the highest levels of the sorcerous hierarchy 
within a narrow range of sexual and violent functions”, se även Mitchell (2011: 53). Price var 
inte först med att se likhet mellan völvornas stavar och de man funnit i gravar. Detta påtalades 
redan av Emanuel Linderholm (1918: 112f.) Linderholm stödjer sig på den danske arkeologen 
Conrad Engelhardts teorier från utgrävningar i mossen vid Vimose, vilka presenterades under 
andra hälften av 1800-talet. Price har dock på ett förtjänstfullt sätt placerat detta i ett större 
sammanhang. 
541 Se Kock 1911: 117; Linderholm 1918: 114; Price 2002.  
542 Kock 1911: 120f. I en fantastisk samling signelser och besvärjelser av Bang (2009: 154ff) 
ges många exempel på formler där utövaren binder objektet. De finns under rubriken ”Nøg-
lerne, Binde, klome”; från nummer nr. 272 och vidare (exempelvis nummer 277, 284, 290, 297, 
301).   
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Ordkampen i Hárbarðslióð 43-45 utmynnar i att Tor frågar vem som lärt 
Harbard (Oden) hånfulla ord. Oden svarar att det är av aldrœnom ’åldringar’, 
som búa í heimis skógom ’har sin hemvist i skogen’. Tor svarar att han tycker 
att det är ett märkligt namn för dysiom ’dösen, stenhögar, gravhögar’.543 An-
spelningen torde vara att Oden vunnit kunskap från de döda, eventuellt från 
sådana som Tor slagit ihjäl. Eftersom vi rör oss på ett mytiskt plan bör det 
representera ”döda” jättar med kännedom om det fördolda.544 Vaftrudner är 
en sådan jätte, hans kunskap är förbunden med dödsrikets mysterier vilket ger 
honom ett skådande som sträcker sig till urtiden, till de tidigaste jättarna och 
till världens skapelse.  

I de mytiska narrativen finns det ytterligare en gestalt som knyts till Oden 
och fungerar som gudens rådgivare: jätten Mimer. Vaftrudner och Mimer fyll-
ler en jämförlig funktion. Intressant nog ingår ett halshuggningsmoment för 
båda.545 Mimer är förbunden med mjödet och är inblandad i dess tillkomst. I 
Fagrskinna (ca 1220) beskrivs hallar under andra hälften av tusentalet, där 
sägs att de var likartade i de skandinaviska länderna. Det berättas att den för-
nämste gästen var en gammal och vis man som kallades konungs ráðgjafi 
’kungens rådgivare’. Det var sed att kungen hade med sig gamla, visa spe-
kingar ’rådgivare’ för att konsultera om seder och kunskap om förfäder (at 
vita forna siðu ok dœmi sinna forellra). Den främsta rådgivaren, en äldre vis 
man, satt bredvid kungen på ett särskilt säte. Det är denna rådgivare som my-
tiskt motsvaras av de jättar som Oden uppsöker. Oden offrar sitt ena öga hos 
jätten Mimer för att få tillgång till en skådande klarsyn i de olika världarna. 
Mimer förkroppsligar visdom och förmedlar kunskap till Oden. Det är i en 
orakelroll Mimer konsulteras inför stundande kosmiska omvälvningar och 
hans kunskap är, liksom Odens, förbunden med dödens mysterier. Det är 
främst i egenskap av det avhuggna huvudet Mimer associeras med det limi-
nala. Som sådan befinner han sig på tröskeln mellan liv och död. I Vǫluspá 28 
berättas att det vid den rot av världsträdet som sträcker sig till rimtursarna 
finns en brunn som kallas Mimers brunn. Oden söker sig dit i jakt efter kun-
skap, eftersom Mimer anses vis på grund av att han var morgon dricker ur 
brunnen. Eftersom mötet med Mimer inte berör en hall faller en närmare 
granskning utanför mitt huvudsyfte.546 Vi ska dock närma oss ett annat särdrag 

                                                      
543 Se kommentarer och litteraturhänvisningar till dessa strofer i von See et al. 1997: 236ff. 
544 Uppgiften om boende i skogar kan också föras till jättar. Deras hemvist är den otämjda 
vildmarken. Öster om Asgård utsträckte sig skogar där trollkvinnor höll till. I Vǫluspá 40 och 
42 omnämns en jätte som sitter på hög vid namn Eggter samt en åldrig jättinna som föder Fen-
risulvens ättlingar i Järnskogen.    
545 I en variant halshuggs Mimer av Oden (Sigrdrífumál 18). I en annan av vanerna (Ynglinga 
saga, kap. 4). Ulf Drobin (1991: 127) har med rätta påpekat att myterna förmedlar samma re-
sultat: Oden förvärvar Mimers huvud och får därmed tillgång till dess visdom. 
546 I en kommande artikel som antagits till Scripta Islandica utreder jag jätten Mimer och grans-
kar hans relation till Oden och esoterisk kunskap. 
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i mytiska traditioner om Oden, nämligen att han ideligen framställs som enögd 
och att hans blick betraktas som kraftladdad.  

4.3.4 Odens blick och furstens blick 
En framstående furstes blick beskrivs ofta i källorna med adjektiv som under-
stryker att den var både vass och kraftfull. En skarp och intensiv blick förknip-
pas med makt och inre styrka.547 Fursten kunde rituellt spegla Oden, vilket en 
berömd hjälm från den aristokratiska graven vid Sutton Hoo, daterad till 600-
talet, kan vara ett exempel på. Själva båtgraven och de föremål som påträffa-
des i graven avslöjar många likheter med fynd daterade till vendeltid från 
Valsgärde, Vendel och Gamla Uppsala. Ceremoniella hjälmar som täckte hela 
eller delar av ansiktet kunde bäras av furstar och högstatuskrigare inne i hal-
larna, något som Beowulf (r. 396) vittnar om.548 Neil Price och Paul Mortimer 
har med stöd av arkeologiska fynd tänkt sig en scen i furstens hall där Sutton 
Hoo-hjälmens ena markerade öga reflekterade eldens sken, vilket gjorde att 
den såg ut att skina inne i hallen.549 Om de har rätt så har hjälmen medvetet 
konstruerats på ett sätt som gjorde att det ena ögat inte reflekterade ljus, medan 
det andra var menat att blänka när det belystes. Detta skulle, enligt Price och 
Mortimer, ha gett sken av att bäraren såg enögd ut. Många andra föremål, 
främst från Skandinavien, där ett öga medvetet har suddats ut eller avlägsnats 
från en figur eller hjälm, beskrivs av Price och Mortimer. Dessa föremål, as-
socierade med ett öga, stärker teorin om att de var knutna till Oden, den gud 
som framför andra förknippas med enögdhet.  

Symbolik knuten till Oden hade en given plats inne i hallen.550 Hallägaren, 
det vill säga fursten, kunde ceremoniellt förkroppsliga Oden när han satt i sitt 
högsäte. Under sådana situationer sammansmälter människans och gudarnas 
värld på ett mycket konkret sätt. Fursten, hans hird och hallbyggnaden blir 
symboliskt förenade med Oden, hans einhärjar och Valhall.551 

Det är således naturligt att denna egenskap också skildras i mytiska narra-
tiv. Oden beskrivs som báleygr ’den flamögde’. Med ögats makt kan han 
binda sina fiender och han kan med sin flammande blick göra deras vapen 
slöa, stilla spjut som viner genom luften, eller förvirra sina fiender (jfr 
Hávamál 148, 150, 155). I Vǫluspá 28 binder Oden völvan med sin blick och 
får makt över henne. Hon sitter ute, vilket är ett tecken på magisk rituell 

                                                      
547 Lassen 2003: 17ff.; Marold 1998; Røthe 2010: 94ff. 
548 I dikten ombeds Beowulf lämna sina vapen och sin sköld vid ingången till kung Hrodgars 
hall men tillåts bära rustning och hjälm, den senare kallas för feng. heregrīma m. ’stridsmask, 
hjälm’. Se Klaeber’s Beowulf 2008: 15, 395. 
549 Price & Mortimer 2014: 522. 
550 Price & Mortimer 2014. 
551 Se Nordberg 2003. 
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praxis; útiseta f. används om att sitta ute på nätterna och utöva trolldom.552 
Han beskrivs som Yggjungr ’Yggs son (eller ättling)’, troligen rör det sig om 
ett appellativ eller egennamn. Adjektivet yggr ’förskräcklig, skadlig’ och ver-
bet yggja ’frukta, vara rädd (för)’ tyder på att namnet syftar på något fasaväck-
ande. Ygg är ett välkänt namn för Oden och kan möjligen tydas som ’den som 
slår sina fiender med fasa’.553 Rimligen åsyftas ett magiskt tillstånd: Oden 
kommer till platsen och söker med flammande blick völvans ögon (ok í augo 
leit). Stämningen är hotfull, hon betvingas och besvarar sedan hans frågor. 
Verbet leita ’leta efter, söka, fresta’ är viktigt. Det syftar på att Oden eftersträ-
var att fästa sin blick vid hennes. En kraftmätning råder när blickarna möts 
och hon bryts slutligen ned av hans övermakt. Ögon är en känslig punkt. Fö-
reställningar kring sårbarhet förenat med blickar är vanligt, liksom ”det onda 
ögat” eller de dödas och döendes kraftfulla och farliga blickar.554 Robert Höck-
ert menade att Odens öga laddats med kraft när han drack av Mimers brunn 
vilket, enligt Höckert, var en förutsättning för att Oden är i stånd att överraska 
och betvinga völvan i Vǫluspá.555 Höckert ansåg vidare att völvan sitter ute 
och sejdar, samt att en fiendskap råder mellan henne och guden. Syftet med 
sejden var att skada Oden men hon står värnlös när gudens flammande blick 
plötsligt överrumplar henne.  

Intressant nog finns många exempel från nordisk folktro om just blickens 
eller ögats makt, vilken kunde avvärjas om man undvek ögonkontakt eller inte 
                                                      
552 Uttrycket förekomer även i medeltida lagsamlingar, se Fritzner (III) 1954: 820, jfr útise-
tumaðr m. ’en som sitter ute och utövar trolldom’.   
553 Gering & Sijmons (1927: 38) tolkar yggjungar ása som patronymikon av Yggr (Oden) med 
betydelse ’kung, furste’ och tolkar det som ’asarnas konung’. Jfr Falk (1924: 34). Sigurður 
Nordal menade däremot att namnet bör tolkas ’tvivlaren; den ångestfyllde grubblaren bland 
asarna’. Förklaringen kan tyckas orimlig. Varför skulle Oden beskrivas som en ångestfylld 
grubblare? Hör det samman med varsel och drömmar? Är yggjungr nom. agent till ugga ’vara 
rädd för’, kan det läsas ’han som fruktar’, men blir med Sigurður Nordals (1927: 66) tolkning 
problematisk, då det inte stämmer överens med Odens natur. Är Oden rädd att völvan ska få 
makt över honom? 
554 Blicken kan tillskrivas fasansfulla dimensioner och vara till stor fara. Det är ett vanligt före-
kommande motiv i norrön litteratur samt på ett par runinskrifter t.ex. en amulett från Valby 
(vilken är formad som ett öga) med inskriften wiþr Afunþ och tyder på att föreställningarna är 
gamla i Skandinavien. Det onda ögats destruktiva makt förstör eller påverkar vad som helst: 
människor, djur, natur, föremål eller byggnader. Skyddet var att täcka över ögonen på den som 
hade makten. Se Kuusela 2015b; Lassen 2003: 31ff.; Reichborn-Kjennerud 1928: 66ff.; Ström 
1947:38. 
555 Höckert har utgått från en tolkning av ordet fela i Heinzels Eddakommentar som offentlig-
gjordes i Detters kommentarer till Vǫluspá (1899) och senare i deras gemensamma Eddakom-
mentar (1903). De utgick från att fela tolkas som ’dölja’ och att hlióð inte syftar på ’horn’, utan 
på ’hörsel, lyssnande’. Sammanställt med Odens öga i brunnen bör det alltså förstås som att 
gudarna får sin underbara hörsel respektive synförmåga genom att de druckit ur brunnen. Höck-
ert (1926: 46) var kritisk till betydelsen av fela som ’överlämna som pant’ och tänkte sig att: 
”det öga som Oden ʻdoltʼ i Mimers brunn måste ha varit det öga, som han ännu hade i behåll, 
ej det han mist. Enligt denna tolkning användes fela här för att beteckna en handling af magisk 
innebörd.” 



160 

lät sig överrumplas. Höckert skriver: ”det var isländsk folktro, att om den, som 
skulle göras till föremål för häxeri, kunde i förväg få syn på häxeriets utöfvare, 
hade denne icke längre någon makt öfver honom.”556 Detta motiv påträffas 
över hela Norden, där just ögonen som bräckliga punkter kan uppfattas som 
en öppning till själen eller motsvarande.557 Folkliga föreställningar utgår från 
att det ur ögonen strömmar en farlig kraft. En skadlig makt kan vara medfödd, 
eller tillskrivas någon senare i livet. I strid gäller det enligt Reginsmál 22-23 
att först se sina fiender innan de får syn på en själv för att säkra seger. Reich-
born-Kjennerud ger många exempel på denna över världen utspridda tro. Han 
menar att: 

Øiet kunde hos de gamle også ha en hypnotisk makt. En stor fare møter krigeren 
dersom hans motstander dør mens han ser på det. I dødsøieblikket har nemlig 
det vonde øie størst makt […] Det vonde øie er av to slags, det som virker be-
visst, med det mål å gjøre skade, og det som virke ruten at en tenker over det.558  

 
Odens blick ingår i ett sådant mönster.559 Den tillhör Odens arsenal av egen-
skaper och präglar hans väsen i myterna och det är inte sällan den anlitas när 
han konfronterar jättar. Även jättar var på ett liknande sätt kraftfulla och kunde 
utnyttja samma maktmedel.560  

4.4 Konklusion  
Detta kapitel har lyft fram och granskat en typ av kunskapsrika jättar i fornnor-
disk mytologi vars kunskap motsvarar, eller till och med överstiger, den hos 
Oden. Det är värt att understryka att kunskapsförmedlingen äger rum inne i en 
mytisk hallmiljö. Jättarnas vetande hänger dels samman med att de är äldst av 
alla väsen, dels med att de står i förbindelse med dödsrikets mysterier. Det är 
hos mångkunniga jättar svaren finns. Dessa svar är skyddade av olika hinder 
som Oden tränger igenom för att ta del av en förborgad kunskap om kosmo-
login, dess orsaker, sammanhang och utgestaltning. Förenat med kunskap om 
urtiden är kännedom om samhällsbildningen, det mänskliga samhällets ur-
sprungsformer och rötter. Odens interaktion med jättarna är, som betonats i 

                                                      
556 Höckert 1926: 47. 
557 Campbell 1933: 121ff. 
558 Reichborn-Kjennerud 1928: 68. 
559 Även folkliga uppfattningar om ”den onda tungan” kan attribueras till honom. Lokes vassa 
tunga infaller i samma mönster. Deras ord är växlande giftiga, skarpa, skadliga, förrädiska och 
svekfulla, se Reichborn-Kjennerud 1928: 70ff. 
560 Detta är också påtagligt i folktron, där troll eller andra övernaturliga väsen söker överrumpla 
personer och binda dem med ord eller ögonkast. Se Reichborn-Kjennerud (1944: 186ff.) Jfr s. 
170ff. i samma verk, där trollsyn även kan tillskrivas någon som är synsk, samt till de döda vars 
blick kan avslöja det fördolda (s. 180f.) Blicken ansågs med andra ord farlig och kunde föras 
till det övernaturliga, det hotfulla.  
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detta kapitel, av en visdomssökande natur. De jättar han interagerar med mot-
svarar av episka skäl drag som motsvarar Oden själv.  

I undersökningen har mjöd och visdom varit centrala komponenter. Oden 
har varken skapat eller uppfunnit mjödet, utan dess mytiska förhistoria 
sträcker sig tillbaka till gåtfulla urtidsmakter, till dvärgar och jättar.561 Genom 
att Oden stjäl drycken blir den tillgänglig för gudar och människor. Myter om 
mjödets och ölets ursprung förklarar hur rusdrycken fördes från en jättes hall 
till gudarna (i kapitel 5 beskrivs hur Tor tillskrivs en jämförbar handling). 
Mjödet har, genom att det cirkulerat i mytvärlden, bemängts med kunskap och 
kraft från de olika världarna. 

Med hjälp av den information som kan utläsas från de mytiska traditionerna 
får vi upplysningar om föreställningar om interaktionen mellan gäst och värd. 
De ger oss även information om fredsbestämmelser och visar vilken betydelse 
drycken och kunskapen har för hallkulturen. I hallen förenas fursten och hans 
skalder med gudarna i deras mytiska hallar. Genom mytiska narrativ berättas 
och jämförs furstarnas stordåd med mytiska händelser, medan fiender kunde 
anknytas till jättarna. Den visa rådgivaren, i rollen som kunskapsförmedlare, 
motsvaras i mytiska narrativ av visa jättar. Den främsta rådgivaren, som satt 
på ett särskilt säte i kungens närhet, är en figur som mytiskt motsvaras av de 
jättar som Oden rådfrågar och som ger honom kunskap om förborgade ting. I 
den rådgivare som hallens furste konsulterar, tycks både jätten Mimers kloka 
råd och Vaftrudners genealogiska vetande speglas. Härskarmakten har använt 
sig av många olika medel för att legitimera sin ställning. Mytiska traditioner 
var således ett naturligt verktyg som vittnar om olika intressen och ideologier.  

De mytiska traditionerna om Oden beskriver tillfälliga konflikter där guden 
söker upp och utmanar jättar. Det tyder dock inte på dualism eftersom någon 
grundläggande motsättning eller fiendskap inte tycks föreligga. Dessutom in-
går han ett äktenskap med en av jättarnas döttrar och mottas väl i de hallar han 
besöker. I de fall som beskrivits fungerar jättarna som goda värdar medan det 
är Oden som tycks förkroppsliga föreställningar om en hotfull och farlig gäst. 
I flera av myterna finns ett ideologiskt budskap som bekräftar en furstes auk-
toritet och stärkte både furstens och den egna gruppens förbindelse till gu-
darna. Andra grupper kunde liknas vid de mytiska jättarna, dvs. de kunde be-
traktas som ”de andra”, folk och andra grupper som befann sig utanför den 
egna gruppen. Det gäller inte bara fiender eller andra furstar, utan kan förstås 

                                                      
561 Det måste medges att i Snorres version av skaldemjödets upphov (Skáldskaparmál kap. 57) 
är Kvaser (som i sin tur skapas av gudarnas spott) dryckens upphovsman. Där är det först när 
han dödats av ett par dvärgar och hans blod blandas med honung som drycken realiseras. Mjödet 
lagras en tid hos jätten Suttung innan det stjäls av Oden. Jag tänker mig att det är av betydelse 
att mjödets upphov cirkulerat mellan alla dessa makter. Den fick sin kraftladdning och betydelse 
först efter att den dröjt en tid hos de olika grupperna. I Hávamál 104-110 beskrivs inte dryckens 
förhistoria. Gamla kenningar knyter drycken till dvärgarna (Kvasis dreyri, dverga farkostr, 
dverga drykkr, bergs geymilǫ dverga etc.), eller att den är Odens tjuvgods (Viðurs þýfi), se 
Simek 2006: 379      
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i ett bredare perspektiv som personer vars identitet eller avsikter ännu inte var 
kända. Det kunde vara främlingar som kom utifrån eller personer från ett kul-
turellt eller geografiskt avstånd från den egna gruppen. De kunde föra med sig 
åtråvärd eller skrämmande kunskaper. Myterna bidrar med information om 
föreställningar knutna till hallarna som kompletterar den information vi får av 
de historiska hallarna i arkeologiskt material och sagalitteraturen. 
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5 Möten mellan Tor och jättar i en hallmiljö 

Tor är den gud som främst utmärks som en jättebekämpare: Mikil myndi ætt 
iǫtna, ef allir lifði (”Stor skulle jättars ätt vara om alla fick leva”), säger han 
till Oden i Hárbarðslióð. Ur ett narrativt perspektiv bidrar det till spänning. 
När gudarnas suveränitet hotas, ingriper Tor. Med sin hammare decimerar Tor 
jättarnas population och befinner sig i en oupphörlig kamp mot dem. Tor upp-
rätthåller en kosmisk ordning med gudarna som rådande makt.562 Tor tronar i 
hallen Bilskirner som är belägen på Trudheim eller Trudvang, namn som vitt-
nar om kraft och styrka. Gamle gnävadarskald meddelar, i en strof från ett 
kväde om Tor, att Bilskirners furste inte rubbades av hjärtats svek när han slog 
mot Midgårdsormen med sin hammare, vilket tyder på att föreställningen om 
Tor som hallens furste var etablerad redan under 900-talet.563  

Enligt eddadikten Grímnismál 24 har Tors hall lika många dörrar som 
Odens Valhall. Att Tor hade en roll som även kunde tilltala enskilda krigare 
och kämpar är enligt min mening tänkbart.564 I Adam av Bremens (kap. 26) 
berömda skildring av kultbyggnaden av kultbyggnaden i Uppsala är Tor pla-
cerad på en tron inne i en hall. Han står mellan Oden och Frej och beskrivs 
som mäktigast bland dem.  

Även om Tor beskrivs som den som kämpar ensam, är det mod och den 
styrka som han uppvisar goda ideal även för sådana krigare som kämpar i 
grupp.565 Som jag visade i kapitel 3 har Torshammarringar påträffats i garni-
sonen på Birka, i en kontext som kan föras till både en hallmiljö och till krig. 
Tors roll som kämpe och ett värn mot jättar och andra hotfulla makter, begrän-
sas inte till livet utanför hallen, utan han var även beredd att bryta mot den frid 
(grið) som förväntades upprätthållas inne i den.566 Detta inflikar Loke i Loka-
senna 64, efter att han först smädat gudarna och Tor kommit till i Ägers hall: 
mun ek út ganga, þvíat ek veit, at þú vegr (”jag ger mig av endast för dig, jag 

                                                      
562 Denna funktion finns världen över. I regel är det en ”kraftgud”, ofta en åskgud, som värnar 
kosmos mot fientliga makter och vidunder. Se Fontenrose 1980; Watkins 2001. 
563 Strofen citeras i Skáldskaparmál (kap. 4) 1998: 16. 
564 Med detta menar jag inte att Tor var en krigsgud, utan att det fanns drag hos guden i förhål-
lande till mod, heder och ära som tilltalade krigare. 
565 I skaldedikten Þórsdrápa kämpar Tor tillsammans med Tjalve mot jättar. På sätt och vis 
utkämpar han en strid mot Hrungner och Mökkurkalve tillsammans med Tjalve, även om de 
möter varsin motståndare, se Kuusela 2016.  
566 I brytningstiden var Tor den gud som framför andra åberopades som ett värn mot mission-
ärer.  
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vet om dig att du dräper”). Tors roll som försvarare mot fientliga krafter och 
upprätthållare av kosmisk ordning tycks i kritiska situationer vara överordnad 
svurna löften.  

Tor är ständigt på resande fot för att bekämpa jättar. Hans mytiska funktion 
som jättebekämpare framgår tydligt av den uppsjö poetiska synonymer som 
skalderna brukade för att beskriva honom. Ett fyrtiotal kenningar anspelar på 
Tor som jättarnas fiende eller baneman, vilket är en tydlig indikation på att det 
rör sig om något centralt i uppfattningen om guden Tor.567 Tor färdas till skill-
nad från Oden inte under täckmantel när han gästar jättar, vilket speglar deras 
motsatta handlingsmönster. Tor, i rollen som en modig kämpe, är, menar jag, 
urtypen för kämpande episka hjältar, krigsfurstar och krigare. Kämpar till-
skrivs ära genom sitt mod och genom att fysiskt strida mot sina fiender. I my-
ter om Tor är hans motståndare olika vidunder, medan det för fursten och hans 
hird var andra furstar och deras krigarföljen. Nästan alla myter om Tor är sam-
tidigt myter om hans möten med jättar. Men det betyder inte att myter om Tor 
ger ett uttryckligt stöd för en dualistisk världsbild. Föreställningarna om Tor 
är komplexa och det är inte alla jättar han slår ihjäl, en del bemödar han sig att 
hjälpa och en del hjälper honom. Han avlar också barn med en del jättinnor 
och får uttryckligen hjälp i svåra situationer av andra. Konflikterna är tempo-
rära och bidrar till kraftfulla skildringar. Vi ska nog inte underskatta att de 
utgjorde ett inspirerande, underhållande och episkt berättarstoff för diktarna.568 

Tor ges mer utrymme i den här undersökningen än Oden. Anledningen är 
helt enkelt att det finns mycket mer material bevarat som berättar om Tor. 
Trots detta har en granskning av den betydelse dessa möten kunde tänkas ha 
för en hallkultur förbisetts i tidigare forskning. I följande kapitel utreds Tors 
resa till olika jättars hallar och den interaktion som sker i en sådan miljö ur ett 
hallperspektiv samt till den krigarideologi som hörde till hallen. Min utgångs-
punkt är möten i fyra jättars hallar: Hymers hall, Tryms hall, Geirröds hall och 
Utgårdalokes hall. Något som är gemensamt för interaktionen i jättarnas hallar 

                                                      
567 En del kenningar hör samman med namngivna jättar, kända från dikter eller genom Snorres 
prosa. Andra kenningar alluderar på jättar som är okända från annat håll. Meissner (1984: 254f.) 
ger exempel på över trettio kenningar av typen ”Tors kamp mot jättar och jättinnor”. Drygt 
hälften av Meissners exempel är hämtade från Þórsdrápa, men antalet är ändå så pass stort att 
det kan ses som en viktig del av gudsbilden. Andra exempel på att Tor betraktades som jättarnas 
största antagonist är kenningarna þurs ráðbani ’tursars baneman’ (Hymiskviða 19) och jǫtna 
ótti ’jättars skräck’ (Haustlǫng 14).    
568 Ett par exempel utöver de som behandlas i avhandlingen är på sin plats. Snorre berättar i 
Skáldskaparmál (kap. 17) att Tor vid ett tillfälle säger till jättinnan Groa att han en gång vadat 
genom en iskall flod med hennes make, Aurvandel, i en korg på sin rygg. Jättens tå stack ut ur 
korgen och frös till is så att den bröts av. Tor kastade tån upp i himlavalvet där den bildade en 
stjärna. När Oden i Hárbarðslióð 20 skryter om att han gäckat jätten Hlebard och gjort honom 
galen, svarar Tor i följande strof att Oden belönat jätten illa. I Hymiskviða 7 berättas att en Egil 
tar hand om Tors bockar. Eftersom Egils gård tycks ligga nära Hymers, är det rimligt att tänka 
sig att Egil också var en jätte. Många barn avlas också med jättinnor och Tors egen mor, Jord, 
tillskrivs i flera källor ett jätteepitet. 
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är att de slutar i ett blodbad där Tor inte bara dräper den hallägande jätten, 
utan även alla de andra som vistas i hallen. I kapitlet är mitt syfte att undersöka 
vad Torsmyter kan ge för information om hallinstitutionen. 

5.1 Hymers hall 
Hymers hall beskrivs i dikten Hymiskviða. Där tycks hallen vara belägen nära 
världshavet, invid en skog drygt en dagsresa från gudarnas boningar. I Hymers 
hall lever inte bara jätten och hans kämpar. Där lever också Hymers maka, 
beskriven som fager och iklädd en gyllene skrud. I hallen finns också hennes 
gamla mor som sägs ha niohundra huvuden och därmed beskrivs hon som 
monstruös. Mot slutet av dikten berättas att Hymer var furste över ett stort 
manskap, vilka kan tolkas som hans skara av krigare. Utanför hallen, i skogen 
strax intill, går Hymers oxar på bete. Vid havet ligger Hymers båt förtöjd. 
Hallens interiör beskrivs flyktigt och det berättas inte mer än att det där finns 
stolpar och rader med kittlar.  

I det följande kommer endast Tors möte med Hymer i hallen att undersö-
kas. Därför kommer jag inte att analysera gudens fiske av Midgårdsormen el-
ler hur hans ena bock tänktes bli halt. Den bakomliggande orsaken till att Tor 
färdas till Hymer är att gudarna behöver en kittel att brygga öl i. Härmed fyller 
Tor en liknande funktion som Oden i det att han hämtar den materiella förut-
sättningen för ölbryggning, medan Oden hämtar drycken och kunskapen om 
själva bryggkonsten. Båda gör det från jättars hallar.      

5.1.1 Källor till Tors möte med Hymer 
Eddadikten Hymiskviða innehåller många av de motiv som diskuteras i detta 
kapitel. Först företas en resa till jätten, sedan sker ett möte i en jättes hall där 
guden måste utföra en rad kraftprov. Efter dessa dräper Tor jätten och alla 
hans följare. Hymiskviða finns bevarad i två handskrifter (R och A). Erik 
Noreen har liknat diktens stil med skaldedikternas och menade att: ”om en 
Ulv Uggason hade uppträtt som diktare i fornyrðislag kan man föreställa sig 
att resultatet kunde ha blivit ungefär som Hymiskviða”.569 Tillsammans med 
Þrymskviða karakteriseras de båda som rent episka gudadikter. Samtidigt är 
de i många avseenden varandras motsats. Hymiskviða hör till de mest svårför-
ståeliga och komplexa eddadikterna, medan Þrymskviða i sin stilistiska klar-
het tillhör de lättaste.570 Båda dikterna har fått namn efter en jätte: Trym, re-
spektive Hymer (alternativt: ”Tor drog upp Midgårdsormen”). Överlag har 

                                                      
569 Noreen 1926: 214. 
570 Noreen 1926: 80f. 
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dikter namngivits efter den mytologiska gestalt guden (eller gudarna) intera-
gerar med i dikten, vilket i flera fall är en jätte eller jättinna.571  

Hymiskviða anses tillhöra de yngre eddadikterna, daterad till en isländsk 
lärd renässans under 1100–1200-talet.572 En sådan renässans och dess antikva-
riska intressen bör inte överbetonas som ett kriterium för att datera diktens 
innehåll.573 Även om Hymiskviða nedtecknats sent betyder det inte att dikten 
saknar äldre motiv. Sannolikt använde diktaren sin kunskap om äldre myter, 
som Tors möte med Hymer och Midgårdsormen, oavsett om dessa hängde 
samman från början eller inte.574 En möjlighet är att det, som Franz Rolf Schrö-
der framhållit, fanns äldre varianter av dikten och att den dikt som bevarats är 
en sen variant.575 Dikten återger tre, möjligen fyra, äldre myter. De större epi-
soderna kan delas in i en episod där Tor besöker en jättes hall i syfte att be-
slagta en kittel, en episod där han gästar en jätte och hans bock blir halt och 
en episod som förklarar hur han får sina tjänare, samt en episod som beskriver 
Tors kamp mot Midgårdsormen. Jag tror att diktaren arbetat med en rad fri-
stående myter och motiv som sammanvävts i dikten (vilket i och för sig inte 
är ovanligt men framgår tydligt i Hymiskviða). Av dem är Tors fiskafänge och 
episoden om hur en av hans bockar blir halt bekanta från andra källor. Dikten 
anses vara en av de mer svårtydda eddadikterna och är ovanligt rik på ken-
ningar. Stilistiskt står den nära skaldediktningens mer invecklade stil.576  

Tors möte med Hymer omnämns också av Snorre i Gylfaginning (kap. 48) 
men där fästs störst intresse vid Tors kamp mot Midgårdsormen. Snorre pla-
cerar berättelsen som en direkt fortsättning på Tors vistelse hos Utgårdaloke 
och den ärekränkning det mötet inneburit för guden. Han berättar att Tor reste 
till Hymer i syfte att hämnas och att han förklätt sig till en yngling (en uppgift 
som saknar stöd i dikten).577 Inga strofer ur Hymiskviða citeras i Snorres redo-
görelse. När Snorre presenterar i övrigt okända uppgifter har det förklarats 
med att det är hans författarprodukter, men en sådan slutsats är förhastad. Hos 
Snorre finns exempelvis uppgiften om att Tor reser till Hymer utan vagn eller 

                                                      
571 Vaftrudner (Vafþrúðnismál), Hymer (Hymiskviða), Trym (Þrymskviða), Loke (Lokasenna), 
Fafner (Fáfnismál), Hyndla (Hyndlolióð) och Groa (Gróagaldr). Till dessa kan räknas völvan 
som sägs vara fostrad av jättar (Vǫluspá), samt jättinnorna Fenjas och Menjas sång när de maler 
Grottekvarnen (Grottasǫngr).  
572 Se t.ex. von See et al. 1997: 277; de Vries 1967: 117.  
573 Snorre skrev sin Edda i början av 1200-talet i syfte att bevara skaldekonsten eftersom den 
höll på att ersättas av enklare diktformer, medan kännedom om forna myter riskerade att falla i 
glömska. 
574 Hymer har tydligt jätteepitet hos Snorre. Midgårdsormen kallas för ormr m. ’orm’. I de flesta 
handskrifter av Snorres Edda utelämnas H i Hymir och ger namnformen Ymir. I handskriften 
R finns bägge formerna, majoriteten har korrigerat namnet till Hymer, vilket även görs här. 
575 Schröder 1957. 
576 Jón Helgason 1953: 37. För diskussion om diktens ålder och tidigare forskning se Dronke 
(2011: 67ff.); von See et al. (1997: 253ff.) En analys av dikten som ett ”lapptäcke” av andra 
myter, särskilt genom kenningar, se Klingenberg 1983: 138ff. 
577 Gylfaginning 2005: 43f. 



167 

följeslagare, samt att hans fötter slår igenom båtens undersida när han är låst i 
en dragkamp mot Midgårdsormen. Den senare detaljen förekommer på en 
svensk runsten från 1000-talet, samt en dansk runsten från tidsperioden 700–
1000 (troligen början av perioden). Jämförs dessa bilder med Snorre är det 
rimligt att anta att Snorre drygt tvåhundra år senare, oberoende av stenarnas 
bildmotiv, kände till en muntlig variant av myten.578 Muntliga skildringar flo-
rerade där motiv kunde bevaras och där detaljer växlat från berättelse till be-
rättelse. Den muntliga traditionen går inte att nå. Sannolikheten att diktare ex 
nihilo kompilerat dikter, som innehållsligt harmonierar med andra dikter och 
bildkonst från skilda områden, är inte stor. Därför utgår jag från att diktens 
innehåll bör betraktas som förkristet. 

5.1.2 Tor gästar Hymer 
I Hymiskviða är Tor och Tyr gäster i Hymers hall. Hos Snorre, i Gylfaginning 
(kap. 48), är Tor ensam hos Hymer, men det framgår att han gästar honom: 
Þórr dvalðisk þar at gistingu of nóttina (”Tor vistades där som gäst över nat-
ten”).579 Dikten ger många detaljer om jättens bostad. Där sägs att Hymer lever 
i en hallbyggnad (både hǫll och salr används) tillsammans med sin familj och 
en skara krigare (strof 7, 10, 11, 12, 35). Där bryggs också öl åt jätten ur den 
kraftfulla och rymliga kittel som gudarna vill stjäla.     

I Hymiskviða meddelas att Tor på sin väg till Hymer söker natthärbärge hos 
en annan jätte vid namn Egil där han lämnar sina bockar i förvar.580 När Tor 

                                                      
578 Meulengracht Sørensen 1986; Sigurðsson 2004: 10ff. 
579 Snorri Sturluson 2005: 44. 
580 I Hymiskviða 37 berättas om hur Tors ena bock blir halt vilket var något som Loke vållat. 
Hos Snorre har Loke ingen skuld till att bocken blir halt. Det kan vara ett tecken på att han inte 
kände hela dikten, eftersom den annars passar hans uppfattning om Loke som en ambivalent 
gestalt som ställer till med otyg för gudarna. Snorre menar att Tor och Loke gästar en mänsklig 
bonde på väg till Utgårdaloke och att det är bondens son som gör bocken halt. Bonden får böta 
genom att hans barn tillfaller Tor som tjänare. Snorre citerar ingen eddadikt i avsnittet om Tors 
resa till Utgårdaloke och kände sannolikt till en avvikande variant. I Hymiskviða 38 berättas att 
en jätte får sota för att Tors bock faller halvdöd framför vagnen. Det bot Tor kräver är jättens 
barn: hver af hraunbúa / hann laun um fekk, er hann bæði galt / born sín fyrir (”vad för en bot 
han av bergsbon fick, som gäldade bägge barnen för skadan”). Det rör sig inte om människor 
som hos Snorre, utan om jättar. Jätten omnämns som hraunbúi m. ’en som bor i sten, bergsbo’ 
och syftar på en i övrigt okänd Egil (Jónsson, ”hraunbúi”, 1931: 278). Det är hos honom Tor 
lämnar sina bockar. Är det Tjalve och Röskva som åsyftas härstammar de följaktligen från jät-
tarna. En viktig skillnad mellan Snorre och Hymiskviða 38 är att värden hos Snorre beskrivs 
som en búandi m. ’bonde’, medan dikten omtalar en jätte (hraunbúi m). Ursula Dronke (2011) 
har förklarat hraunbúi som ett skrivfel hos nedtecknaren, en förvirrad lapsus av hræddr 
búandinn ’den skrämda bonden’: ”a tired scribe’s memory must have played havoc with the 
text of Hymiskviða here, swerving off on similar lines from a different familiar poem.” 
(2011:107). Det kan mycket väl ha funnits en tradition där jättens tjänare eller barn tillföll Tor, 
eftersom inte alla jättar bör tolkas som gudarnas fiender. Snorre beskriver faktiskt en gestalt 
med epitet búandi som av kontexten bör vara en jätte (Skáldskaparmál, kap. 39-40). Det är 
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och Tyr sedan kommer till Hymers hall möts de av en vacker kvinna som 
sträcker över en bägare öl och hälsar dem välkomna.581 Handlingen följer ett 
välbekant mönster i germansk litteratur och speglar en aristokratisk miljö. Den 
vackra jättinnan råder dem att gömma sig under kittlarna eftersom Tyrs far är 
på väg in. Hymer, som har ett rykte om sig att vara illvillig mot gäster, kommer 
in i hallen och det antyds att han varit långt borta eftersom det hänger istappar 
från hans skägg.582 Den vackra jättinnan hälsar sin make med att det finns an-
ledning att fira eftersom sonen, i dikten identifierad med Tyr, äntligen har 
kommit till deras hall.583 Hon tillägger att i hans sällskap färdas ”Hrods fiende” 
(Hróðrs andskoti),584 en vän till människorna som kallas för Veor (= Tor).  

Tor och Tyr har gömt sig bakom en pelare men när Hymer ser mot deras 
håll sprängs pelaren i bitar och takbjälken brister så kittlarna brakar ned från 
sina ställningar. Bara en kittel förblir oskadd och ur den kryper Tor och Tyr 
fram. Hymers blick motsvarar Tors i andra strofen. Med blickens kraft 
spränger jätten bjälken. Denna detalj bör väl, utöver att öka dramatiken, också 
understryka att Hymers blick var en kraftfull furstes blick. Han var alltså en 
värdig motståndare till Tor. Hymer kallas forn iǫtunn ’den åldriga jätten’ och 
Tor omnämns med en kenning som gör gällande att han är den som får jättin-
nor att falla i gråt (strof 14). Ett gästabud tar vid med gudarna som hedersgäs-
ter. Tor slukar raskt två oxar och Hymer klagar över att hushållet, på grund av 
gästens glupskhet, framöver måste leva av villebråd. Gudens enorma aptit är 
ett motiv som upprepas i exempelvis Þrymskviða, där Trym, i tron att Tor är 
Freja, förundras över hur mycket guden slukar. Att äta stora mängder mat var 
i detta avseende ett tecken på en krigares fysiska kraft. Jätten måste fylla sina 
förråd eftersom hans gäster ätit honom ur huset. Tor vill följa med Hymer på 
hans fiskafänge, men jätten svarar att Tor måste ordna sitt bete själv. Tor går 
ut ur hallen och sliter (eller vrider) huvudet av en kolsvart tjur. Oxen saknar 
egennamn – till skillnad från Snorres version – men beskrivs med adjektivet 
alsvartr ’helsvart’ (strof 19). De kenningar som används om Tor i Hymiskviða 
är: briótr berg-Dana, þurs ráðbani, gýgiar grœti och Hrungnis spialli, vilka 
                                                      
Hreiðmarr som fängslar Oden, Loke och Höner när de dräpt hans son, Otr. Att det är en jätte 
framgår av att han fängslar Oden och hans medföljare (något en människa knappast förmår), 
samt att han beskrivs som en mäktig trollkarl. Två av hans söner, Fafner och Regin, bär i edda-
diktningen jätteepitet. De beskrivs som dvärgar men jag menar att terminologin för ”de andra” 
i mytvärlden, liksom för övernaturliga väsen i den här världen, kunde glida samman (Skáld-
skaparmál 1998: 45f.), Se också Ciklamini 1961: 87f. 
581 Hon visar sig vara Tyrs mor och guden kallas både sonr m. ’son’ och Áttniðr iǫtna ’jättars 
frände’ (strof 9). 
582 Rimligtvis är det från denna strof som Snorre hämtat uppgiften om att jätten vill ro långt ut. 
583 Uttrycket som används när hon hälsar Hymer är vera í hugum góðum (”vara vid gott [vänligt] 
sinnelag”) vilket endast återfinns här inom diktningen, men har en parallell på en avbruten pinne 
med inskrift från Bryggen i Bergen (daterad till ca 1200). Inskriften lyder ok: ihuhum: goþom 
(ok í hugum góðum). Aslak Liestøl (1964: 37f.) menar att läsningen är oproblematisk och tänker 
sig att den är hämtad från Hymiskviða.  
584 Strof 11. Hróðr m. är annars okänd, men är rimligen ett jättenamn. 
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understryker gudens fiendskap till jättarna och inskärper därmed det spän-
ningsmoment som finns latent i hallen mellan värden och gästen.   
     Dikten redogör sedan för hur Tor och Hymer ror ut och fiskar (strof 20-
22). Denna del kommer inte kommenteras annat än att hela världen skakar när 
Tor slår ihjäl ormen, som därefter sjunker livlös mot havets botten.585 Det 
råder inget tvivel om att Tor faktiskt dräper Midgårdsormen, eftersom ken-
ningen orms einbani används om Tor (strof 22).586 Jag tyder den som att han 
på egen hand är ormens baneman. Calvert Watkins har visat att formeln KILL 
SERPENT kan spåras i många indoeuropeiska språk och följer ett gammalt 
indoeuropeiskt poetiskt mönster. Den har paralleller i framförallt germansk 
diktning, inte minst i Beowulf.587 Vi lämnar Tors fiskafänge, då myten inte 
berör någon interaktion i en hallmiljö, men vi kan notera att den i likhet med 
en majoritet mytiska traditioner knutna till Tor berör mod och manlighet, 
egenskaper som kan överföras på hallkulturens krigarideal.      

5.1.3 Hymers förbindelse till mjödkitteln 
I en intresseväckande studie tolkar Franz R. Schröder myten om Tors stöld av 
mjödkitteln komparativt utifrån ett omfångsrikt indoeuropeiskt material. Han 
anser att följande beståndsdelar var genomgående 1) gudasonens födelse upp-
fattas av den äldre himmelsguden som ett hot mot faderns makt, 2) rovet av 
gudadrycken ger sonen oövervinnlig styrka, 3) vilket leder till en kamp och 
detronisering av den äldre himmelsguden.588 Enligt Schröder är Tor himlaso-
nen och mytkomplexet har hos germanerna spjälkats upp i flera episoder. 
Oden övertar Tors roll som mjödhämtare och gudadrycken har omgestaltats 
från odödlighetsdryck till skaldemjöd. Schröder tänker sig att mjödkällan och 
kitteln är identiska. Bakom föreställningen om kittelrovet förväntas en dryck-
esprövning i form av en dryckeskamp mellan jätten och Tor. Gudasonen stjäl 
faderns dryckeskittel och får av den sin ásmegin.589 Schröder betraktar Hymer 
som en äldre himmelsgud och fadersgestalt, vilket antyds när han framställs 

                                                      
585 Kenningen för Midgårdsormen, úlfs hnitbróðir ’ulvens broder’ (strof 23), har tolkats som en 
syftning till mötet under ragnarök och att ormen överlevde fisket (både Fenrisulven och Mid-
gårdsormen är Lokes barn). Att ormen beskrivs som broder, möjligen en ’kamp- eller stridsbro-
der’ (av hnit n.), behöver inte tyda på en kampsituation vid just ragnarök, eftersom släktskap är 
lika giltigt oavsett om ormen kämpar mot Tor i havet eller senare. Sammansättningen *hnit-
bróðir m. är inte belagt från andra källor, det kan tydas som ’tvillingbror’ eller ’bördsbroder’ 
eftersom ordet åsyftar att de är ”behäftade” vid varandra, eller att de inte kan separeras, se 
Neckel 1936: 81.  
586 ’Eneste Banemand’ hos Fritzner (I) 1954: 304. Jämför med einbani m. ‘ene-banemand’, som 
ene dræber (en anden)’ och anförda textpassager hos Jónsson 1931: 102. 
587 Watkins 2001: 414ff. (om Hymiskviða 22, s. 419). 
588 Schröder 1957: 36. 
589 Schröder 1957: 25f. 



170 

som far till Tyr. Bakom många myter om jättar finns, anser Schröder, spår av 
äldre gudar – en utveckling som jämförs med titanerna i grekiska myter.590 

Jättarna är mytiska väsen och har troligen inte varit föremål för någon form 
av kult.591 Det finns inget som tyder på att Hymer betraktades som en äldre 
gudom. Att gudarna stjäl gudadrycken från jättarna är ett utmärkande inslag i 
flera myter. Jag menar att det finns all anledning att jämföra Tors rov av kitteln 
från Hymer med Odens rov av drycken från Suttung.  

Mjödkitteln och härden var viktig kultrekvisita i de dryckesriter som utför-
des i hallen. Dessa redskap är således intimt förbundna med hallmiljön. För 
kulten var drycken en viktig beståndsdel för kommunion med gudarna. Myter 
syftar på att åskådliggöra hur rusdrycken kom till gudarna och från dem till 
människorna. Att Hymer framställs som far till Tyr är inte ett tecken på gu-
domlig status då många gudar, däribland Oden och Tor, faktiskt härstammar 
från jättarna, åtminstone på mödernet.592 Det märkliga i sammanhanget är att 
både far och mor till Tyr är jättar (jfr att Heimdall är son till nio jättinnor).593 I 
dikten beskrivs Hymer som en jätte men han är inte Tors far, utan Tyrs. Schrö-
ders tes är därför till sin helhet något svårsmält.594 Enligt min mening följer 
myten ett bekant mönster där en jätte äger ett föremål som gudarna eftertraktar 
och erövrar. I detta motsvarar Hymer delvis Suttung – de är jättar som är för-
bundna med mjödet. Myter redogör för hur kunskapen om mjödframställning 
stjäls av Oden och bryggkitteln stjäls av Tor. Föremålen förs från jättars hallar 
och de är båda intimt förknippade med en sådan miljö. De två beståndsdelarna 
kompletterar varandra och var lika oumbärliga för bryggningsprocessen och 
livet i hallen. Det kan inte vara en slump att den mytiska bryggaren, Äger, 
också är en jätte i vars hall gudarna sägs samlas för gillen.  

                                                      
590 Schröder 1957: 17. I en fornindisk parallell är det havets gud som äger den mjödkälla som 
gudarna vill erövra. I fornnordisk tradition är jätten Äger den mytiska bryggaren, medan jätten 
Hymer äger själva kitteln. Se Schröder 1957: 12f.; de Vries 1957: 132. 
591 Steinsland (1986) föreslår med hjälp av flera intressanta exempel att det kan ha funnits apo-
tropeiska riter riktade mot jättar. 
592 I strof 3 kallar Tyr jätten Hymer för sin far och jättens hustru omnämner Tyr som sin son 
(strof 8 och 11). Tyr benämns vidare som áttniðr jǫtna ’jättars ättling’ (strof 9). I strof 8 inträder 
en äldre kvinna med niohundra huvuden som är Tyrs far- eller mormor.592 Hon beskrivs, i kon-
trast till den väna modern, som ett vidunder. Ett huvudbry är Tyrs marginaliserade roll som helt 
skyms av Tors centrala ställning i dikten. Det är frestande att tänka sig att en annan version av 
myten gav Tyr en mer framskjuten roll, möjligen att han var delaktig i flera kraftprov. Diktaren 
ville framställa en episk dikt med Tor i centrum och placerade därför andra gudagestalter i 
skymundan. 
593 I Heimdalls fall sker det dock utan inblandning från en manlig jätte. I många andra fall är 
det en gud och en jättinna som alstrar nya gudar. Ett avvikande fall är Loke som beskrivs som 
en son till en förmodad gudinna och en jätte.  
594 Inga andra källor omnämner Tyr som Hymers son. Hos Snorre är han Odens son. Jan de 
Vries (1957: 19) avvisar att Oden ursprungligen var Tyrs far, då identifikation troligen är rela-
tivt sen. 
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5.1.4 Hallen krossas 
I Hymiskviða överlever Hymer fisket av Midgårdsormen – i motsats till Snor-
res version – och ror med bistert sinne mot land.595 Där försöker han håna Tor 
genom att föreslå att guden kan hjälpa honom att bära ett antal valar till hallen, 
eller välja det mindre krävande alternativet att förtöja båten. Tor slänger upp 
båten på land och bär valfiskarna på egen hand. Detta kraftprov förtörnar Hy-
mer som snabbt replikerar att Tor inte uppvisar tillräcklig styrka om han inte 
kan krossa jättens bägare. Tor blir rasande och lyfter bägaren som han våld-
samt kastar rakt igenom en stenpelare med sådan kraft att pelaren brakar sam-
man. Trots detta förblir bägaren intakt. I detta exempel är det enligt min me-
ning tydligt att Tor krossar en av hallens pelare, något vi har anledning att 
återkomma till. Strof 30-33 återger hur Hymers frilla (Tyrs mor?) av tillgiven-
het (ástráð n.) ger Tor rådet att han måste kasta bägaren mot Hymers skalle, 
eftersom den är hårdare än någon sten i hallen.596 Episoden påminner om Tors 
kamp mot Hrungner.597 Tor kastar bägaren mot jättens huvud och bägaren slås 
i bitar, men skallen förblir oskadd. Hymer klagar över att han mist sin bägare 
och att han aldrig mer till ölet kan utbrista: þú ert, ǫlðr, of heitt! (strof 32: ”nu 
är du fullbryggt!”). Därefter (strof 34-35) försöker de lyfta den stora kitteln. 
Först gör Tyr ett försök, men han misslyckas. Sedan plockar Tor upp den och 
brakar genom golvet men kommer loss och skyndar iväg med kitteln på hu-
vudet. Han ser hur Hymer tillsammans med en skara krigare kommer ur ste-
niga hål mot dem från öster. Tor ställer ifrån sig kitteln och slår ihjäl samtliga 
jättar, omnämnda som hraun[h]vala ’lavalandskapets valar’ (strof 36).598 
Dessa kraftprov är jämförbara med andra myter om Tor där han måste utföra 
kraftprov i en jättes hall.599 Tor har med detta ödelagt pelarna i Hymers hall, 
visat prov på sin överlägsna styrka och dräpt både Hymer och hans kämpar.  

I dikten skymtar ett annat motiv som myter om Tor vanligen förmedlar – 
kontrasten mellan mod och feghet, där mod förknippas med manlighet och 
feghet med kvinnlighet. I myter om Tor är det, som i fallet ovan, vanligt att 
jätten på något vis försöker utmana Tors heder genom att utsätta honom för 
prov eller genom att verbalt ifrågasätta hans manlighet. Denna aspekt är typisk 
för myter om Tor och har enligt min mening en klar krigarideologisk funktion, 

                                                      
595 Snorre berättar (Gylfaginning kap. 48) att Tor, efter att Hymer skurit av agnet, slår jätten 
med sådan kraft över örat att han faller överbord och att hans fotsulor fortfarande är synliga på 
havsbotten. Kanske rör det sig om en etiologisk förklaring till en undervattensklippa eller annan 
naturformation någonstans utanför Island som var känd under Snorres tid?  
596 Episoden har likheter med folksagan, särskilt med typen ”jätten utan hjärta”, se von Sydow 
(1914). 
597 I kampen mot Hrungner får jätten det råd att han bör ställa sig på sin sköld eftersom Tor 
anfaller underifrån. Hrungner, som till stora delar består av sten, gör detta och får sin skalle 
krossad av Tors hammare. Se Kuusela (2016a) och där angivna referenser. 
598 Kenningen kan vara bildad efter samma mönster som gljúfrskeljungr ’bergklippsväggens 
val’ av Gamle gnävadarskald (från 900-talet), se von See et al. 1997: 270.  
599 Tydligast är detta hos Snorre i hans berättelse om Tors färd till Utgårdaloke. 
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där kämpar kunde identifiera sitt mannamod och sin djärvhet i strid med Tors 
prototypiska mytiska handlingar.600  

5.1.5 Slutsats: Hymers hall 
Hymer äger den stora ölkittel som krävs för att asarna ska kunna brygga öl. 
Just kitteln är också en viktig del av hallinteriören. Tor beger sig till jättens 
hall i syfte att erövra jättens kittel och föra den till gudarna. Myten kan ses 
som en motsvarighet till Odens rov av skaldemjödet. Tor för med sig den ma-
teriella förutsättningen för att brygga öl från jättarna medan Oden för med sig 
kunskapen som krävs för samma process från jättarna. Båda dessa föremål, 
drycken och kitteln, är intimt förbundna med hallen. Gudarna kompletterar 
således varandra.  

I Hymers hall utmanas Tor i ett antal tävlingsmoment: att finna ett bete, en 
kamp mot Midgårdsormen, att bära två valar till Hymers hall samt att finna ett 
sätt att krossa jättens skalle. Hymer beter sig som en dålig värd. Förvisso låter 
han utspisa sina gäster men han förolämpar dem samtidigt och försöker därför 
kränka Tor som inte dolt sin identitet. Tor svarar med våld och befäster sin 
manlighet genom att dräpa, inte bara Hymer, utan även hans folk. Dessförin-
nan krossar Tor stolpar inne i hallen och förstör delar av dess interiör. Jag ser 
det som ett uttryck för att hallen krossas.   

5.2 Geirröds hall 
Tors interaktion med jätten Geirröd och hans döttrar beskrivs i flera källor. 
Det är tydligt att det rör sig om en kraftfull och illasinnad jätte som på ett eller 
annat sätt lockat Tor till sin hall för att kränka honom. I skaldediktningen (och 
troligen även i andra former av narrativa traditioner) kunde jättar liknas vid en 
furstes fiender, medan furstarna själva liknades vid gudarna. Detta kommer 
att behandlas närmare nedan. Jag menar att en identifikation av den här typen 
tjänade ett syfte som i en historisk kontext kunde användas för att likna furs-
tens fiender med jättar och gjorde dem till legitima mål för räder, något som 
motiverades av mytiska traditioner där gudar kämpade mot jättar. I det arkeo-
logiska materialet syns ibland att hallar förstörts av eld. I en del fall utan att 
någon egentlig plundring skett, vilket tyder på att det var en rituell ödeläggelse 
med syftet att kränka motståndaren (se kapitel 3). Nedan kommer jag att ar-
gumentera för att Tor ödelägger jättens hall med eld. Syftet, överfört på krig-
föring och maktstrategier mellan hallar i vår värld, är naturligtvis att föröd-
mjuka en motståndare och kan därför ses som rituell krigföring.   

                                                      
600 Tydligt i myten om Tors kap mot Hrungner, se Kuusela 2016a. 
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5.2.1 Källor till Tors möte med Geirröd 
Tors konfrontation med Geirröd behandlas utförligt i skaldedikten Þórsdrápa 
av Eilif Gudrunsson som var verksam mot slutet av 900-talet. Det har föresla-
gits att dikten presenterades inför jarl Håkon Sigurdsson. Håkon var en ivrig 
anhängare av den äldre religionen och byggde kultplatser och befäste sin makt 
från norra Norge, efter att han drivit bort sönerna till Erik blodyx. Han käm-
pade också mot den missionerande kungen Olav Tryggvasson. Eilif associeras 
i Skáldatal (ca 1260) med Håkon jarls hirdskalder. Hans poesi finns endast 
bevarad i handskrifter av Snorres Edda.601  

För drygt hundra år sedan underströk Finnur Jónsson att Þórsdrápa var: ”et 
af de sidste, om ikke netop det allersidste Skjaldekvad til Tors Ære”. Jónsson 
ansåg vidare att den var en av: ”de mest uforstaaelige Skjaldekvad over-
hovedet.”602 Trots att lång tid förflutit och forskningen varit livlig har ingen 
säker tolkning presenterats. Þórsdrápa tycks ligga till grund för Snorre som 
bearbetat myten i Skáldskaparmál (kap. 18). Texterna skiljer sig åt, trots att 
Snorre citerar dikten i sin helhet.  

Finnur Jónsson var starkt kritisk till att Snorre byggde sin framställning på 
dikten. Han lyfte ut den ur sin eddautgåva och bifogade den som bilaga, med 
hänvisning till att dikten var ett relativt sent inskott i handskrifterna.603 Han 
förklarar diskrepansen med att Snorre själv inte infogat dikten i sitt verk ef-
tersom den avviker från hans berättelse. Istället anser Finnur att Snorre följt 
en annan källa: ”nemlig en mundtlig Tradition.”604 Räknar vi med en sådan 
rör det sig om ännu en källa vi endast känner genom Snorre. Det är med andra 
ord en typ av källa som ofta förkastas på grundval av att den inte kan styrkas 
med någon större säkerhet. Jag tror inte att vi kan utesluta att Snorre var bekant 
med dikten, oavsett om den ursprungligen citerats eller om den är ett senare 
inskott – likheterna är helt enkelt för många. Dikten och Snorre bygger på 
liknande mytisk tradition, de skiljer sig åt på en detaljnivå, vilket kan förklaras 
av att Snorre systematiserat dikten för att passa den helhet han vill presentera. 

                                                      
601 Ström 1981: 440ff. Det har framhållits att Eilif diktat en kristen halvstrof, men vid närmare 
granskning ges inte mycket fog för att han skulle varit kristen. Istället tycks han ha anpassat sin 
diktning efter behov. Han diktar om Róms konungr (Kristus) vilken lagt länder under sig med 
ett bildspråk som för tankarna till krigsfurste, och refererar till Kristus som: kveðja sitja … at 
Urðar brunni, en gud som sitter vid Urds brunn. Därmed kombineras förkristna med kristna 
motiv, se Attwood (2007: 43f.)  För den ”kristna” halvstrofen, se Jónsson (1973: 144), jfr 
Clunies Ross (2011: 122). Jag tycker inte att det är sannolikt att Þórsdrápa skulle vara en kos-
misk dikt med utgångspunkt från att Eilif var kristen som Anthony Faulkes framhållit (not till 
vers 50, 73-91, 267), Skáldskaparmál 1998: 165, 171f., 200. Þórsdrápa är en helt igenom all-
varsam dikt, med stor episk tyngd. 
602 Jónsson 1900: 369.  
603 Jónsson 1900: 90, 183ff.  
604 Finnur Jónsson (1900: 370f.) anser att det är säkert att Snorre kände dikten, men att han inte 
direkt har utgått från den. Finnur Jónsson har i sin utgåva av Snorres Edda valt att lyfta ut dikten 
från Skáldskaparmál och bifogat den som ett tillägg. (s. 183ff. ) 
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Dikten är infogad i tre handskrifter av Snorres Edda (R, T, W) men saknas i 
Uppsalahandskriften (U). Den senare refererar till dikten men innehåller inga 
citat. I U finns också material som inte förekommer i de andra handskrif-
terna.605  

I Sneglu-Halla þáttr, som ingår i textsamlingarna Flateyjarbók och 
Morkinskinna, finns ett par skaldestrofer bevarade som refererar till myten av 
skalden Tjodulf, verksam omkring 1035–1066. Kontexten är att kung Harald 
hårdråde är ute och vandrar tillsammans med skalden Tjodulf när de hör ett 
gräl mellan en garvare och en smed (i en handskrift är det en smed och en 
skomakare). Kungen ber skalden att komponera en strof om detta men för att 
göra utmaningen svårare bör strofen anspela på myten om Tor och Geirröd.606 
Whaley har visat att vokabulären är påfallande lik mellan Þórsdrápa och de 
två smedstrofer med mytiskt tema som Torulf diktar.607 Den glödande järn-
klumpen transformeras i metaforiskt språkbruk till utslungade ord. Smeden, 
som identifieras med Tor, vräker kraftiga förolämpningar mot garvaren eller 
skomakaren, vilka symboliskt förs till ett mytiskt plan och jämförs med hur 
Tor kastar järn mot jätten.  

Saxo Grammaticus berättar i åttonde boken av Gesta Danorum om hjälten 
Thorkillus expedition till jättarnas land. Truppen kommer till ett kungadöme 
i nordöstra Skandinavien där de finner ett förfallet palats som tillhör Geruthus. 
I hallen sitter en genomborrad gestalt omgiven av tre kvinnor med brutna ryg-
gar. Saxos redogörelse är en direkt parallell till Snorre och Þórsdrápa. Geirröd 
har genomborrats av glödande järn och hans döttrars ryggar är knäckta. Saxo 
meddelar inte att kvinnorna är Geirröds döttrar och han nämner tre kvinnor 
istället för två, men innebörden bör ändå vara densamma och kan ses som 
uttryck för olika mytvarianter. Den fräna lukt av sot som beskrivs i palatset 
för tankarna till den glödande järnklumpen och Tors motangrepp som beskrivs 
i skaldedikten och hos Snorre. Saxos berättelse om Thorkillus besök hos 
Ugarthilocus kan jämföras med Snorres version eftersom båda rimligtvis byg-
ger på liknande bakomliggande myttraditioner. Skildringen enligt Saxos kro-
nologi är tidfäst till runt år 800. Saxos framställning av mörka palatsruiner 
ligger nära Eilifs beskrivning i Þórsdrápa, där Tor dräper både Geirröd och 
döttrarna inne i en bergssal. I strof 20 använder Eilif jättekenningen kalfa un-
dirfjalfrs bliku alfheims. Kenningen är svårtolkad men behöver inte bekymra 

                                                      
605 Se inledning av Heimir Pálsson (2012) till den senaste textutgåvan av Uppsalahandskriften. 
606 Varp ór þrætu þorpi / Þórr smiðbelgja stórra / hvaptseldingum hǫldnum / hafra kjǫts at 
jǫtni. / Hljóðgreipum tók húða / hrøkkviskafls af afli. / glaðr við galdra smiðju / Geirrøðr síu 
þeiri. (“The Þórr <god> of huge forge-bellows [SMITH] flung jaw-lightnings [INSULTS] from 
his quarrel hamlet [MOUTH] at the proud giant of goats’ flesh [TANNER]. The cheerful 
Geirrøðr <giant> of the curving scraper of hides [TANNER] took in with his soundgrabbers 
[EARS] that molten substance of the smithy of spells [MOUTH > INSULTS], powerfully.”) 
Whaley 2009: 169. Jfr Jónsson 1973: 350, Kock NN § 1140. 
607 Whaley 2009: 170. 
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oss annat än att den, i likhet med Saxos skildring, berättar att Geirröds hall är 
dold och mörk.608 

 En variant som bygger på mötet mellan Tor och Geirröd finns i fornaldar-
sagan Þorsteins þáttr bæjarmagns. Det är en märklig saga eftersom flera epi-
soder om Tor, som är kända från äldre källor, infogats eller omformats i be-
rättelsen. Sagan anses vara förhållandevis ung. De äldsta handskrifterna här-
stammar från början av 1300-talet.609 Trots sent nedtecknande är det klokt att 
vara öppen för att sagan kan innehålla rester av äldre mytiska motiv som inte 
är kända från annat håll. Det är uppenbart att sagans hjälte, Torstein, är avsedd 
att föra tankarna till guden Tor: dels är namnet en fingervisning, dels beskrivs 
han som stor och stark. Torsteins tillnamn bæjarmagn ’gårdsstyrka’ sägs han 
ha fått för att han ansågs så pass stor och kraftig att han inte kunde komma in 
i ett vanligt hus.610  

5.2.2 Tor gästar Geirröd 
Geirröd är den jätte som framför andra kan karakteriseras som en dålig och 
grym värd. I berättelsen är det jätten som bryter mot de regler som annars 
gäller för en hall. Enligt Snorre har inte Tor med sig sitt styrkebälte eller sin 
hammare när han färdas till Geirröd. Förklaringen, som inte nämns i skalde-
dikten, är att Loke lånar Friggs falkhamn och flyger till jättens gård. När han 
kommit till Geirröds hall kikar han in genom ett fönster men avslöjas av jät-
tarna. Geirröd beordrar en av sina kämpar att fånga honom.611 Jätten inser att 
det är en man i falkhamn och försöker få honom att tala, men Loke vägrar. Då 
låser Geirröd in honom i en kista och låter honom svälta under tre månader. 
Geirröds skamliga handling kan jämföras med en matsnål furste. Loke svälter 
och behandlas på ett sätt som kan liknas vid en nidbild av hur en gäst bör 
bemötas i en furstes hall. Efter detta avslöjar Loke vem han är och går ed på 
att om han släpps fri kommer han att föra Tor till jätten utan vare sig styrke-
bälte eller hammare.  

Snorre berättar att vid Geirröds gård erbjuds Tor härbärge i en byggnad där 
getter håller till, något som naturligtvis var ärekränkande med tanke på att Tor 

                                                      
608 ”Alvvärldens strålgömmes kalvar” (Johansson & Malm i Snorres Edda 1997: 124); ”calves 
of the underground refuge” (Frank 1986: 98); ”the calves of the secret cave of elf-world’s shine” 
(Faulkes i Skáldskaparmál 1995: 86); “en (uklar) kenning for bjærgthule” (Jónsson 1931: 581). 
609 Simek & Pálsson 2007:394. 
610 Røthe 2010: 125. 
611 Det finns också en jämförbar episod hos Saxo till Snorres om hur Lokes fötter fjättras vid 
den fönsteröppning han suttit på i Geirröds hall. Hos Saxo sker detta i samma kusliga palats 
som ovan när Thorkillus och hans följeslagare klivit in. När de ser alla rikedomar varnar Thor-
killus sina följeslagare att inte vidröra något eftersom den som gör det kan fastna som om den 
vore bunden av osynliga fjättrar. 
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inte dolde sin identitet.612 Inne i uthuset (eller sidohuset) finner de en stol som 
Tor sätter sig på. När han satt sig lyfts stolen upp mot taket. Tor tar motspjärn 
med hjälp av den stav han tidigare fått av jättinnan Grid. Efter en kort stund 
hörs ett brak följt av gälla skrik. Det är Geirröds döttrar, Gjalp och Greip, som 
varit under honom och vars ryggar han knäckt när de försökt häva honom mot 
taket. Uppsalahandskriften av Snorres Edda rymmer även en vers om Tor 
(strofen härstammar troligen från en idag förlorad dikt av samma typ som de 
som samlats i Den poetiska Eddan) vilken berättar om Geirröds döttrar. Där 
berättas att Tor krossar jättinnornas ryggar när de försöker lyfta honom mot 
taket i en av gårdens byggnader: 

 
Einu neytta ek  
alls megins 
jǫtna gǫrðum í, 
þá er Gjálp ok Gneip, 
dǿtr Geirraðar, 
vildu hefja mik til himins. 

 

Once I used 
all my strength 
in giants’ courts, 
when Gjálp and Gneip, 
daughters of Geirrøðr, 
tried to lift me to the sky. 613 

Geirröds döttrar är till antalet två, åtminstone i strofen ovan, samt i Skáldskap-
armál och Þórsdrápa. Saxo menar istället att de var tre. Resultatet är det-
samma – de har på något vis försökt att krossa Tor och har till följd fått sina 
ryggar brutna. Tidigare i Þórsdrápa berättas, och samma förklaring ges av 
Snorre, att en av döttrarna dessutom urinerat mot Tor vilket blev till en häftig 
flod som Tor (tillsammans med Loke eller Tjalve) fick kämpa sig igenom.  

Efter att Tor krossat ryggarna på döttrarna beger han sig in i Geirröds hall. 
Där utmanas Tor av att jätten kastar en glödande järnklump mot honom. Geir-
röd agerar inte som en god värd och respekterar ingalunda vare sig gästfrihets-
normer eller sociala regler om grið.  

5.2.3 Geirröd likställs med furstens fiender  
Geirröd, hans döttrar och andra jättar beskrivs flera gånger i Þórsdrápa med 
grundord från i övrigt okända jättenamn (till exempel strof 4: Gangr m.). 
Andra gånger brukas ord som förbinder jättar till folkslag eller natur. De folk 
diktaren anspelar på med jättekenningar är bland annat: hörder [folk i Norge, 

                                                      
612 Jfr med ordspråket ”margr ferr í g. ullar at biðja”, ”geitahús” i Heggstad et al. 2008: 204. I 
W och U står det gestahús n. ’gästhus, gästrum’ istället för geitahús n. ’gethus’. Se Clunies 
Ross & Martin (1986: 61 n. 13). En sådan skrivning förändrar situationen. Istället för den skam 
det innebär att sova bland getter rör det sig om en avgränsad del för gästerna och ger inte samma 
kränkande innebörd.  
613 Övers. Anthony Faulkes med text från The Uppsala Edda 2012: 96f. 
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i Vestlandet] (strof 11), svear [Svíþjóð, det vill säga mellersta Sverige], dans-
kar (strof 12), skottar (strof 2), kimbrer (strof 13) och möjligen till engelsmän 
med kenningar bildade av Ellu (-kind, -niðr, -konr).614  
     Dessa syftningar, där grundord i kenningar för jättar används om folk som 
låg i strid med den furste kvädet hyllade, är ett starkt tecken på att Eilif gestal-
tade jarlens fiender som jättar. Jarlen och hans folk identifieras i dikten med 
gudarna. Det är en av anledningarna till att episoden där Tor och Tjalve käm-
par mot en strid flod orsakad av en av Geirröds döttrar stundtals beskrivs i 
ordalag som för tankarna till en strid.615 Exempelvis beskrivs Gandvik i andra 
strofen som jättarnas hemvist.616 Detta drag av att identifiera olika fiender med 
jättar är inte unikt för Þórsdrápa, utan påträffas i flera skaldedikter och i det 
fornengelska kvädet Beowulf. I dikterna vävs mytiskt stoff samman med reella 
händelser.  

Kenningarna som anspelar på jättar kan ge oss information om verkliga 
förhållanden ur skaldernas omvärld. En sammanställning av sådana kenningar 
från olika skaldedikter i tolkning av Edith Marold presenteras nedan.617 
 
Danskar 

� Tjodulf från Hvin, Haustlǫng 18: Berg-Danir (”Dänen der Berge”)618 
� Völu-Stein, Ǫgmundardrápa 2: Danr myrkbeina grœnnar Hlǫðvinjar 

(”der Däne der Dunkelknochen der grünen Hlǫðyn [= Erde]”) 
Knochen der Erde = Steine, Dänen der Steine = Reisen 

� Gisle Sursson, Lausavísur 14: Skjǫldungar bjargs (”Skjǫldunger [= 
Dänen] das Bergs”) 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 12: Danir flóðrifs (”Dänen der Rippe 
der Flut”) [Rippen der Flut = Steine, Dänen der Steine = Reisen]  

 
Saxare 

� Einarr Helgason skålaglam, Vellekla 6: berg-Saxar (”Berg-Sachsen”) 
 
                                                      
614 Frank 1986: 102f., Ella m. var en legendarisk engelsk kung i Northumberland, känd i sa-
gorna som Ragnar Lodbroks baneman, men fick sätta livet till när Ragnars söner hämnades. 
”Ella 2.” i Jónsson 1932: 108 
615 Roberta Frank (1986: 103ff.) har jämfört Þórsdrápa med den fornengelska dikten Exodus. 
Hon ser i dikterna uttryck för två skilda trossystem, vilka kämpade om herravälde med liknande 
religiös symbolik och språkbruk. Enligt Frank kan de ha uppkommit i syfte att bekämpa motsatt 
tro. Det är en spännande jämförelse, men jag tror inte att dikterna var skapade som en slags 
polemik. Dikterna uppvisar många likheter, särskilt i det aggressiva språket. De är båda till-
komna i en turbulent tid, men att ställa dem mot varandra underminerar den genuina tro som de 
också ger uttryck för. Þórsdrápa är rimligen en förkristen drápa tillägnad en kung som kan 
spegla sig i den. Samtidigt anknyter den till en fornnordisk mytisk föreställningsvärld, med eller 
utan udden riktad mot kristendomen. 
616 Jónsson 1973: 139. 
617 Marold 1992: 691f. Se fler exempel hos Meissner 1984: 258.  
618 Samma kenning förekommer även i Hymiskviða 17. 
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Svenskar/Götar 
� Ulf Uggason, Húsdrápa 6: fjall-Gautr (”Berg-Gautr”) 
� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 12: kolgu-Svíþjóðar (”Kälte-

Schweden”, eine Variation zu hrím-þursar) 
 
Finnar/Samer 

� Tjodulf från Hvin, Haustlǫng 13: fjalla Finnr (”Finne der Berge”) 
 
Folk från Storbritannien 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 2: Skotar Gandvíkr (”Schotten der Zau-
berbucht”) 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 11: skytju skyld-Bretar (”Briten, 
vrewandt (mit) der Schützin [= Skaði]”) 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 13: Kumrar hellis (”Kymrer der Höhle”) 
� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 20: Ella steins (”Ella [ags. König, Geg-

ner von Ragnarr loðbrók] des Steins”) 
 
Norrmän 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 11: Hǫrðar barða (Hǫrðar der Steilab-
hänge”) 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 13: hreinar gnípu Lista (”Rentiere der 
Felsen von Listi”) 

� Eilif Gudrunsson, Þórsdrápa 20: Rygir val-látr-Lista (”Rygir des Fal-
ken-Lagers [= der Felsen] von Listi”)  

� Hofgarda-Ref Gestsson, ”En dikt om Torstein” 3: berg-Mœrir (”Berg-
Mœrir”) 

 
Det är påfallande många folkgrupper som likställs med jättar i skaldedikt-
ningen. Grupperna bör motsvara sådana som den furste vilken kvädet hyllar 
låg i strid med. Fursten och hans hird utmålas som allierade med gudarna, eller 
jämförs själva med gudarna. Denna metod måste varit lovsjungen i hallarna 
och den krigarideologi som hyllades där.619 Ett annat exempel på ett liknande 
drag påträffas i Beowulf där feng. eoten (eotenum pl.) används som epitet för 
friser och jutar, det vill säga en nidbeteckning på en grupp som av samman-
hanget beskrivs som fiender.620  

                                                      
619 I fornaldarsagor är jättarnas hem ofta geografiskt belägna österut eller norrut i världen. De 
förbinds med regioner som Gandvik, Bjarmaland, Finnmarken, Kvänland och Ryssland. I denna 
typ av sagor blandas faktisk och mytisk geografi. Det är också vanligt att associera samer, finnar 
och kväner med jättar. Se Mundal 2000; Røthe 2010. 
620 Samma förhållande gäller vid flera andra tillfällen, exempelvis när Beowulf skryter om att 
han dräpt jättars ätt (eotena cyn r. 421a), vilket även Sigemund sägs ha gjort (r. 883b). Andra 
exempel från Beowulf är när Hnæf dödats till följd av att han trott på jättars heder (Ēotena 
trēowe r. 1072a), då Finn erbjuds fredsvillkor som omfattar villkor för jättars barn (Ēotena 
bearn r. 1088a), när Hengest befinner sig bland dessa jättars barn (r. 1141a), samt slutligen när 
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Det finns en skaldedikt som kan vara intressant att föra till diskussionen, 
nämligen Vellekla av Einar skåleglam som komponerades för att hylla Håkon 
jarl. Einar använder en kenning där nordmän poetiskt tycks skildras som Tors 
män. I strof 14 kan möjligen följande kenning utläsas: menn Einriða ’Einrides 
män’. Einride är ett heiti för Tor; således ingår gudens namn i en folkkenning 
för nordbor.621 Detta bruk är ovanligt i skaldediktningen. En jämförbar sam-
mansättning finns i Vǫluspá 1: megir Heimdalar ’Heimdals söner’ och an-
vänds där om hela mänskligheten. I Vellekla ingår kenningen i en kontext som 
refererar till en fred runt gårdar och kultplatser mellan Håkon jarl och nord-
männen:  

14. Ǫll lét senn inn svinni   
sǫnn Einriða mǫnnum    
herjum kunn of herjuð    
hofs lǫnd ok vé banda, 
áðr veg jǫtna vitni  
valfalls of sæ allan 
— þeim stýra goð — geira 
garðs Hlórriði farði. 
 
The wise one soon made all the harried lands of the temple of Einriði (=Þórr) 
and the sanctuaries of the gods, famous among the peoples, lawful for men, 
before the Hlórriði (=Þórr) of the fence of spears [SHIELD > WARRIOR > 
Hákon jarl] ferried evidence of slaughter to the path of the giants [MOUN-
TAINS = Norway?] across all the sea; the gods guide him.622 
 

Vellekla 14 är inte en oproblematisk källa. I editionen har Marold valt att inte 
föra mǫnnum till Einriða, utan till lǫnd hofs. Anledningen är att: 

[…] it is unclear why the sanctuaries of the bǫnd ‘gods’ should have to be au-
thorised for these followers of Þórr. Moreover menn ‘men, humans’, while it is 
used to denote the followers of a ruler (LP: maðr 3), is never used for the dev-
otees of a god.”623  

 
Om vi trots allt tänker oss att det är just ett sådant fall som föreligger, där 
gudens följare och en furstes krigare avser samma skara, tycks gåtan lösas.624 
I den här avhandlingen åberopas flera fall där just fiender till en furste kunde 

                                                      
Hunlaf lägger ett svärd i sin sons knä, vars egg sägs vara berömd bland Ēotenum (r. 1145a), 
vilket också syftar på ”jättarna” (1967: 286-287). Se Kaske 1967; Kuusela 2015: 141. 
621 Sonne 2013: 176f.  
622 Marold 2012b.  
623 Marold 2012b: 301f.  
624 Ernst A. Kock (§401 1924: 63) läser lét sǫnn mǫnnum Einriða (”lät för folket Tors tämpel”). 
Även Gabriel Turville-Petre (1976: 61) associerar till gudens heiti och läser ”the followers of 
Þórr”. Sonne (2013: 173) tolkar den första helmingen på följande vis: ”Hurtig lod den kloge 
(>fyrsten) alle gårdens befolkningskendte lande (>Norge) og guders hærgede helligsteder være 
sande for Einriðis (>Thors) mænd (>nordmændene).    
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föreställas som jättar, men det berör tillfälliga konflikter, ett ”vi-mot-dem-per-
spektiv”, och det finns inget som hindrar att den motsatta parten också identi-
fierade sig själva med gudarna. Denna identifikation är intressant och har san-
nolikt haft en viktig roll i den krigarideologi som kan knytas till konflikter 
mellan olika hallar och deras följen. Skaldernas sinnrikhet och bildspråk för-
enas med mytiska föreställningar. De olika scenarier som gestaltas i skalder-
nas kväden är därför värdefulla för att tolka den historiska hallinstitutionen. 

5.2.4 Hallen krossas  
I myttraditioner om Geirröd är det jätten som agerar som en dålig värd. Han 
visar sig vara en nidbild av en god värd eftersom han beskrivs som snål och 
grym mot sina gäster. Tor, som inte döljer sin identitet, hämnas på jätten ge-
nom att han dräper honom och krossar hallens pelare.625 Dessutom slås folket 
i hallen ihjäl (Þórsdrápa 19-21). När Tor stiger in i hallen kastar jätten med 
hjälp av en tång en stor klump av glödande järn mot honom. Geirröds avsikt 
är uppenbart att dräpa gästen, men Tor är beredd. Anledningen är enligt Snorre 
(Skáldskaparmál kap. 18) att jättinnan Grid tidigare avslöjat Geirröds sanna 
natur som en grym värd (jfr Hymiskviða där en jättinna varnar Tor för hallens 
värd). Att Tor får hjälp av en jättinna är ett gott exempel på att vi inte kan 
betrakta alla relationer mellan Tor och jättarna som fientliga. Grid ger honom 
råd och skänker honom ett par järnhandskar och en stav.  

Tor fångar den glödande klumpen med hjälp av de järnhandskar han fått av 
jättinnan och kastar den tillbaka mot jätten som står gömd bakom en av hallens 
pelare. Järnklumpen genomtränger pelaren och genomborrar Geirröd. Tillvä-
gagångssättet för Geirröds död är intresseväckande eftersom det även före-
kommer hos Saxo. Varianterna skiljer sig dock från Þórsdrápa 19 där Tor slår 
ihjäl Geirröd och hans folk med sin hammare.626 Kastandet av en järnklump 
genom en pelare påminner om Tors kast av en bägare i Hymers hall. Dessa 
projektiler tränger igenom hallens pelare. Det finns ingen anledning att enbart 
tolka dikten med Snorres glasögon och förutsätta att Tor var utan hammare 

                                                      
625 Skáldskaparmál (kap. 18) 1998: 25; Þórsdrápa 18 i Jónsson 1973: 143. 
626 Hos Saxo är det oklart hur Tor dödat dem. Åskviggarna kan vara ett uttryck för slag med 
hammaren. Margaret Clunies Ross (1981: 383ff.) har tolkat myten som att den förklarar hur 
Tor får sin hammare. Han tar den från dess tidigare ägare, jättesmeden Geirröd. I gudens händer 
blir den till ett dödligt vapen. Hon menar att myten skildrar en ung gud som genomgår en pas-
sagerit och initieras till krigare. Clunies Ross menar att Tor växer i styrka och att det slutliga 
mötet med Geirröd slutar med att Tor vinner sin största skatt, hammaren. Den stav guden får av 
jättinnan tjänar som ett substitut för hammaren: ”The only sensible conclusion to be drawn from 
this juxtaposition of terms is that the two instruments are one and the same, in other words, that 
we are dealing with a myth in which Geirrøðr is the giant smith who has forged what is to 
become Þórr’s characteristic weapon” (s. 388).   
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bara för att Snorre hävdat detta.627 Istället bör vi förvänta oss variationer, vilket 
är ett typiskt drag för muntlig tradition. Berättelser kan variera beroende på en 
mängd faktorer. I skaldedikten orsakar Tor slakten með dreyrgum hamri ’med 
bloddrypande hammare’ (strof 19). Hos Snorre är Tor utan hammaren. Istället 
sägs att han hade den stav han fått av jättinnan. Men kenningen i skaldedikten 
ger skäl till att betvivla att Tor saknade sin hammare. I slutändan dräps Geirröd 
och han kan tolkas som matsnål och grym, det vill säga själva antitesen för 
hur en god värd förväntas agera.   

Eilif anspelar på Geirröds nid eftersom jätten kastar sitt järn mot guden. 
Idrottsleken förändras och blir i ett slag dödsbringande. Själva framställningen 
av strof 15-17 skiljer sig från Snorre, där Tor efter episoden med döttrarna tar 
sig in till Geirröds hall. Sammankomsten med jättarna beskrivs som ett omilt 
gästabud, där värden och värdfolket utfodrar sin gäst med våld istället för mat 
och dryck. Tor svarar med samma medel när han deltar i ölglädjen, ironiskt 
av den mest våldsamma sort. Geirröd beskrivs som ”bågspännaren”, alltså en 
krigare som kastar en glödgande järnklump mot Tors mun som, ”sväljer med 
armarnas snabba munnar [händerna] glödande järnstyckets dryck i luften”.628  

Värden får sota för sitt beteende och ”serveras” en stenpelare som brakar 
samman över hans huvud. Därefter slår Tor jätten med järnklumpen som träf-
far Geirröd i magen och orsakar jättens död.629 Här kan en parallell dras till 
när Snorre berättar om hur Tor fasthålls under Hrungners ben.630 Jätten får 
takstolpen över sig och hålls fjättrad medan Tor ser sin chans att slå ihjäl ho-
nom med ett välriktat slag riktat mot magen. Det är intressant att Tor som en 
gäst dräper hallens värd genom ett slag mot magen. En värd förväntas utfodra 
en gäst genom att fylla dennes mage med mat och dryck. Geirröd gör inte detta 
och får istället sin mage fylld med ett dödligt vapen. Snorre, som möjligen 
bygger på muntlig tradition, låter inledningsvis Geirröd svälta Loke under tre 
månader, vilket verkligen tyder på att jätten kan betraktas som en grym värd. 

Tors raseri och massaker i Geirröds hall motsvarar den i andra myter, ex-
empelvis Tors bloddrypande hämnd i dikterna Þrymskviða och Hymiskviða. 
De kränkningar han utsätts för upphävs när han återerövrar sin heder genom 
att i raseri utplåna kränkningarnas källa: först Geirröds döttrar, sedan Geirröd 
                                                      
627 Märkligt nog tycks det som om Eilif menar att Tor och Tjalve är beväpnade med svärd och 
sköld på vägen till Geirröd. Se t.ex. strof 9, 11, 14. Ingen av dem är annars känd för att slåss 
med dessa vapen, vilket minner om krigare i en aristokratisk krigarmiljö.  
628 Prosaisk ordföljd efter Finnur Jónsson (1973: 143): svalg hrapmunnum handa lyptisylg síu 
á lopti. Kenningen för den glödande järnklumpen är beroende av framställningens bildspråk. 
Finnur Jónsson tolkar lyptisylgr m. ’løftet, hævet, drik, slurk’ sammansatt med síu i samman-
hanget; ’glødende jærnbolt’ (1931: 386). 
629 Bígyrðill m. = gyrðill m. ‘bälte’, Jónsson (1931: 48). Marlene Ciklamini (1961: 81) menade 
att Tor dödar jätten med Grids stav efter att han med järnklumpen vält pelaren över jätten. Jag 
tror inte att Eilif avser staven utan istället att Tor slår ihjäl honom med sin hammare, eftersom 
staven dyker upp i sista strofen då Tor dräper de jättar som finns kvar i hallen. Olika vapen som 
beskrivs i dikten kan mycket väl vara synonymer för Tors hammare.  
630 Skáldskaparmál (kap. 17) 1998: 22. Se Kuusela 2016a. 
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och slutligen Geirröds folk. Hos Snorre är det bara Geirröd och hans döttrar 
som dräps. Snorre berättar att Tor kastar en glödande järnklump genom en 
pelare och att den därmed genomborrar Geirröd.631 Den utbroderade bilden av 
hur Tor slaktar jättarna och hur han ”vållade sorg för jättens bänkvänner” ges 
i de sista stroferna av Þórsdrápa (19-21). I sista strofen beskriver Eilif att jät-
tarna inte kunde stå emot gudens raseri. Tor som upprätthållare av gudarnas 
fysiska makt visar gång på gång att de som trotsar denna ordning obönhörligt 
kommer att tillintetgöras.632  

Saxo berättar i Gesta Danorum (bok 8) om att Thorkillus finner jätten 
Geruthus hall. Hallen beskrivs som fullständigt förfallen på insidan och täckt 
av smuts och sot. Det berättas att jätten Geruthus satt på ett högsäte, död sedan 
länge och genomborrad av en järnstång. På en bänk nära honom satt tre kvin-
nor med brustna ryggar. Thorkillus förklarar för sina män att Tor i forntiden 
hade dräpt jätten med en glödande järnstång och att kvinnorna är hans döttrar 
som krossats av fulminum ’blixtrar’. Det hade Tor gjort för att de haft fräck-
heten att sätta sig upp mot hans makt.633 I fornaldarsagan Þorsteins þáttr 
bæjarmagns (kap. 10) berättas att Torstein gnider på en magisk sten inne i 
Geirröds hall och att han därmed dräper jättarna med eld. Torsteins vapen bör 
rimligtvis motsvara Tors åska, det vapen som tänder eld på hallen.634 

5.2.5 Slutsats: Geirröds hall 
De olika varianterna av myten som berättar om Tors möte med en jätte vid 
namn Geirröd visar att mötet i jättens hall slutar med att Tor dräper Geirröd 
och krossar hallen. Jätten är i de olika varianterna, särskilt i Þórsdrápa, en 
oduglig och illasinnad värd. Genom att värden förvisar sina gäster till ett uthus 
för boskap där hans döttrar försöker döda Tor, visar han sitt totala förakt gente-

                                                      
631 Det ord Snorre använder om järnklumpen är járnsía f. Termen finns inte belagd i andra 
källor och bör väl närmast tolkas som ’järngnista, klump av smält järn’, se Heggstad et al. 2008: 
331.   
632 Om vi växlar perspektiv till den historiska hallen är det uppenbart att en furste på ett liknande 
sätt kan identifiera sig med denna typ av handling. När folk blir trotsiga kan de kuvas med 
vapenmakt. Myter kan legitimera en sådan handling, eller ger exempel på ett mytiskt plan, där 
gudarna besegrar sina konkurrenter. 
633 ”Længere fremme så de et flækket klippestykke og ikke langt fra det en gammel mand med 
gennemhullet krop, der sad på en forhøjning af en slags foran revnen i klippen. Desuden var 
der tre kvinder med svulster over hele kroppen, der sad sammen og så ud som om de havde 
mistet al styrke i ryggen. Thorkils kammerater var nysgerrige efter at vide hvad det var, og han, 
der vidste nøje besked med hvordan det hele hang sammen, forklarede at guden Thor engang i 
ophidsele over jætternes frækhed havde stødt en glødende jernstang gennem brystet på Gerud, 
der havde sat sig op imod ham. Og jernstangen var fortsat og havde knust og gennemboret 
klippen. Kvinderne, fortalte han, var blevet ramt af lynet og havde betalt med radbrækkede 
kroppe for deres angreb på den samme gud.” Saxo Grammaticus 2005: 569. 
634 Jfr Bertell 2003: 211ff. (om eldslåendet och åskgudar). 
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mot guden. Skildringen nämner inget om att gästerna trakterades med mat el-
ler dryck. Den lek som iscensätts är dödlig. Skalden har nyttjat ett metaforiskt 
bildspråk som för tankarna till ett våldsamt gästabud. Geirröds försök att 
kränka gästen bör ses som en kränkning av hallfriden och av Tors heder. 

Jag argumenterade för att jättens hall ödelades av eld och att det är med 
åskviggen som Tor krossar pelaren i jättens hall och dräper hans folk. En an-
nan slutsats är att just skaldedikten Þórsdrápa tjänar som ett gott vittne om att 
en furstes fiender kunde gestaltas som mytiska jättar, medan fursten och hans 
hird likställdes med gudarna. Det tycks alltså som om en skald i ett hyllnings-
kväde kunde prisa en furste genom att med sinnrika kenningar anspela på hur 
fursten, likt Tor, kämpar mot sina fiender, som betecknas med grundord vilka 
hör samman med Tors fiender, jättarna. Följaktligen identifieras fursten och 
hans hird med gudarna och hans fiender med jättarna.     

5.3 Tryms hall 
En myt som fått starkt fäste för eftervärlden berättar om hur Tor förlorat sin 
hammare och hur han förklädd till brud måste resa till en jättes hall för att 
återhämta den. Den har endast överlevt i en eddadikt, men dess huvuddrag kan 
skönjas i yngre nordiska ballader. Grundmotivet om hur en åskgud förlorar 
sitt redskap till en fientlig makt finns spridd i många olika former och kul-
turkretsar.635 I eddadikten Þrymskviða heter den jätte som stulit Tors hammare 
Trym. Namnet Þrymr är ett typiskt jättenamn som anspelar på högt ljud eller 
oväsen.636 Jättens begär efter Freja följer ett välbekant och ofta upprepat möns-
ter i de fornnordiska myterna och kan föras till ett större mytiskt tema.637 Den 
                                                      
635 Frog 2014. 
636 Namnet figurerar som jättenamn i þulur (Jónsson 1973: 659) och ordet þrym f. ’den lar-
mande’ används som heiti för flod och pilbåge (Jónsson 1973: 665f.). I övrigt är det inte känt 
från poesin, annat än i sammansättningar och hör ofta till en stridskontext (Se Cleasby-Vigfuss-
son 1884: 747, t.ex. i skaldedikten Vellekla 29 [ca 986] där striden beskrivs som Þrymr, Fritzner 
(III) 1954: 1046; Jónsson 1973: 122). Jätten Tjatses gård kallas Þrymheimr i Grímnismál 11 
och hos Snorre (Gylfaginning kap. 22; Skáldskaparmál kap. 1) där räknas det upp tillsammans 
med namn på olika gudars gårdar. Ordet þrymr m. betyder ’buller, brak, larm’ och betecknar 
oväsen eller höga ljud, vilket förklarar dess förekomst i skilda sammanhang (Jfr Fritzner, III, 
1954: 1046; de Vries 1962: 624). Jättens namn påminner om den grupp av jättenamn som bil-
dats till oväsen, exempelvis jätten Hrungnir eller jättinnan Skríkja (listad i þulur). Det kan för-
klara att Tjatses gård betecknas som den gör och behöver inte sammanföras med jätten Trym. 
Något gårdsnamn förekommer inte i Þrymskviða. 
637 Clunies Ross (1994: 103ff.) har ingående behandlat detta tema. I Vǫluspá 25-26 har Freja 
blivit bortrövad, eller möjligen utlovats till jättarna. I vrede bryter Tor eder. Det är tänkbart att 
han färdas till Jotunheim för att föra henne tillbaka. Är det då inte rimligt att vi har att göra med 
samma grundmotiv ”Freja gifts bort till jättar” också i Þrymskviða? Sannolikt är det just kring 
sådant stoff som dikten komponerats. Senare har det kombinerats med hammarförlusten för en 
ökad dramatisk effekt. Motivet kan egentligen föras till en bredare kontext och jämföras med 
olika varianter av hur t.ex. Persefone/Kore i grekiska myttraditioner rövas bort av underjordens 
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bevarade texten, dikten Þrymskviða, är förhållandevis ung och återger rimli-
gen en sen variant av myten. Därför ligger det i sakens natur att en myttolkning 
blir trevande. Det borde i vilket fall stå klart att jättarna vill avväpna sin död-
ligaste fiende och att de lyckats röva hans vapen.  

Tidigt i diktens handling (strof 6) när det berättas hur Loke flyger till jättens 
gård, är det tydligt att det är en aristokratisk miljö som gestaltas. Det uttrycks 
genom flera statussymboler: Trym sitter på hög, han flätar guldband åt sina 
hundar och han klipper manen på sina hästar. I strof 23 berättas om Tryms 
gård att det där fanns helsvarta oxar, kor med horn av guld, samt att jätten äger 
en stor mängd gods och värdefulla smycken. Dessutom omnämns att jätten 
beordrar sina män att ställa i ordning hallen för bröllopsgillet och att han där-
med styr över sin gård som en furste.     

5.3.1 Källor till Tors möte med Trym 
Den äldsta kända versionen av myten står att finna i Þrymskviða. Diktens nå-
got burleska och komiska inramning har gjort att en del tvivlat på om dikten 
återger en myt eller om den är förvanskad, vilket naturligtvis beror på vad som 
avses med mytbegreppet.638 Jan de Vries gick så långt att han menade att näs-
tan hela dikten var avsedd som ett skämt: ”Jede Szene, fast jedes Wort ist als 
ein Spaß gemeint.”639 Åke Ohlmarks gick ännu längre när han kallade den: 
”värdelös som källa, sentida stilpastisch av Snorre”.640 Peter Hallberg inställde 
sig i ledet av forskare som såg dikten som skämtsam och menade att i dikten: 
”ligger skaldens humoristiska ådra i öppen dag”.641 Andra var av diametralt 
motsatt åsikt t.ex. Henrik Schück, Axel Olrik, Finnur Jónsson och Berta Phill-
potts. Finnur Jónsson har beskrivit dikten som ett kärnfullt mästerverk, till-
kommen i Norge på 800-talet, vars innehåll återfinns i nordiska folkvisor.642 

                                                      
härskare Hades. Om Trym är en underjordisk furste framgår inte, men det är inte omöjligt att 
hans hall ansågs befinna sig långt ned under jorden. Att sitta på hög tycks vara något som görs 
för att komma i kontakt med ”den andra världen”. För Persefone/Kore-myten, se Burkert 1985: 
159ff. och Nilsson 1985: 118ff. 
638 Karikatyr och överdrifter är kännetecknande för fornisländsk komedi, vilket Theodore An-
dersson (2000) framhållit i en artikel om humor i isländska sagor, främst med utgångspunkt i 
Egils saga. Detta kan med fördel appliceras på Þrymskviða. Det dråpliga elementet i dikten 
sker på Tryms (och inledningsvis Tors) bekostnad. I slutändan dräper Tor jätten och de andra 
jättarna i hallen. En underfundig ironi är att jättens syster erhåller gudens dödliga hammarslag 
istället för brudgåvor av guld och silver (en form av humor som också finns hos Snorre utan 
han bör betraktas som diktens upphovsman), se också Almqvist (1965: 166 n. 29). Snorre som 
upphovsman, se Hallberg 1954. 
639 de Vries 1967 (II):117. 
640 Ohlmarks 1963: 11. 
641 Hallberg 2003b: 50. 
642 Jónsson 1907: 53. Finnur Jónsson (1920: 164ff.) fördjupar sin diskussion i en utökad utgåva, 
men är fortfarande övertygad om att dikten är en av de äldsta, särskilt då den inte uppvisar 
tecken på att ha uppblandats med andra myter. Ett ”kraftigt bevis for dette”, fortsätter Finnur 
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Många dateringsprinciper bygger grovt på en estetisk värdering av innehållet, 
vilket delvis förklarar divergerande åsikter. I senare forskning betraktas 
Þrymskviða som en av de yngre eddadikterna, tillkommen under mitten av 
1200-talet.643  

Diktens berättelse är inte känd från annat håll. Snorre refererar vare sig till 
dikten eller till dess handling.644 Däremot uppvisar dikten rent fraseologiska 
paralleller till andra edda- och skaldedikter. Det tyder antingen på ett möjligt 
lån från dikten, vilket var en vanlig uppfattning i äldre forskning eftersom man 
såg Þrymskviða som en av de äldsta eddadikterna, eller så tyder det på ett lån 
till dikten, vilket är rådande tolkning i dagens forskningsläge där dikten räknas 
till de yngre eddadikterna.645 Naturligtvis kan det tyda på ett lån från en för 
diktarna känd muntlig tradition (både stil och språkligt), en fråga som inte 
utreds med lätthet. Diktaren kan på förhand ha känt till ett antal fraser eller 
formler och sedan improviserat från en narrativ formelbank under själva reci-
tationen. Ett exempel är de två närmast identiska stroferna Þrymskviða 14 och 
Baldrs draumar 1. Dikterna är i grunden uppbyggda kring traditionella berät-
tarmönster med muntliga varianter. Kärnan kretsar kring myter som florerade 
i varierande former. Dessa berättartekniker kan förklara hur liknande strofer, 
där dikten håller samma versmått, kan dyka upp på olika håll, utan att det 
behöver tolkas som litterära lån från en dikt till en annan. 

                                                      
Jónsson, är ”at Trym på ægte gammeldags vis sidder på en höj, en skik, som sikkert er gået af 
brug o. 900 eller måske lidt för” (s. 166) Han menar att den inte kan tillhöra början av 800-talet 
på grund av det utvecklade språket med dess flytande rytmer och regelbundna metrum. Därför 
är den alltså, enligt Jónsson, från slutet av 800-talet.  
643 Dikten innehåller många arkaiska drag och går inte att avfärda på grundval av att den är 
okänd för Snorre eller att den framställer Tor som omanlig. 1800-talets naturmytologer (t.ex. 
Ludwig Uhland) menade att diktens symbolik anspelade på att förlust av hammaren kan likstäl-
las vid att regnet uteblev tills guden återfått sin kraft. Andra har menat att den speglar ritualer 
(t.ex. Alfred Vestlund), eller att förlusten av hammaren symboliserar förlust av manlighet (Mar-
garet Clunies Ross). Det finns de som menat att den arkaiska stilen kan ses som tecken på att 
den är ung, men att diktaren önskat komponera en dikt i äldre stil. Erik Noreen (1923: 17) 
uttryckte att dikten: ”i sin utomordentliga enkelhet och klassiska klarhet i diktionen står 
Þrymskuiða tämligen isolerad […] Dikten står så isolerad i sin klassicitet att man lika gärna vill 
tro att resultatet av en särutveckling här föreligger.” Berta Phillpotts (1920: 62ff.) argumente-
rade för att dikten hade rötter i norsk muntlig rituell tradition och att den nedtecknade dikten 
bevarat muntliga drag, medan den bevarade versionen är isländsk och influerad av Nibelungen-
cykelns dikter. Phillpotts framhöll att dikten kunde vara baserad på en äldre dikt: ”modelled on 
an older chant-metre [dvs. ljóðaháttr]” (1920: 73). Oavsett om vi ser dikten i sin helhet som en 
ung produkt eller inte, bör ändå möjlighet ges för att den kan innehålla äldre motiv. För en 
diskussion av datering och äldre forskningshistoria, se Hallberg (1954: 52f.), eller von See et 
al. (1997: 512ff.) Även Birger Nermans (1963) undersökning bör nämnas där han jämförde 
diktens innehåll med arkeologiskt material och ansåg att den tillkommit under vikingatid. 
644 de Vries 1967:120. 
645 Hallberg 1954:51ff.; Jakobsen 1993: 678. Hos Hallberg finns en god genomgång av tidigare 
forskning.  
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     Dateringen är omstridd och det är tänkbart att Þrymskviða i sin helhet inte 
varit känd på Island fram till förhållandevis sen tid. Åke Ohlmarks (något se-
nare också Peter Hallberg) menade att Snorre komponerat Þrymskviða. Hur 
Ohlmarks kom fram till detta framgår inte, men Hallberg anger en artikel av 
Jan de Vries, ”Over de dateering der Þrymskviða” (1928), som avgörande. 
Den holländska forskaren satte in dikten i ett större kulturhistoriskt samman-
hang och inrangerade den bland 1200-talets blomstrande ”vikingaromantik”. 
Likartat innehåll och liknande stil som Snorres texter, samt reminiscenser av 
uttryck från eddadikter, fick Hallberg att tänka sig Snorre som diktens upp-
hovsman, även om han framhåller att tanken kan uppfattas som djärv.646 Det 
kan vara viktigt att påpeka att Snorres Edda faktiskt aldrig var avsedd att vara 
en handbok i mytologi, utan den var som bekant en handbok i poesi. De myter 
Snorre använder anförs på grund av deras betydelse för poetiken.  

Rent språkligt är Þrymskviða tydlig och lättbegriplig, utan tillkrånglade 
kenningar eller dylikt. Den kan alltså mycket väl ha varit känd av Snorre. 
Kanske tyckte han att den stilmässigt var för simpel och marginell för att tjäna 
som ett gott exempel på skaldekonst. I ett sådant läge är det märkligt att han 
överhuvudtaget inte refererade till dess händelseförlopp. Ett forskningsläger 
har istället menat att Þrymskviða bör räknas som gammal på grund av en del 
arkaiska ordformer.647 Ålderdomliga ordformer är dock inget säkert kriterium, 
då de kan införas i betydligt yngre texter för att ge ett gammaldags intryck. 

 Jag anser att diktens kärna, det vill säga ”hammarhämtningsmotivet” och 
konfrontation med jätten i dennes hall, är gamla. Den bevarade dikten har san-
nolikt komponerats förhållandevis sent efter en äldre förlaga, sannolikt under 
inverkan från folkliga traditioner. Att gudarna är beroende av Tors vapen för 
att upprätthålla sin dominans över jättarna är också underförstått. Även om 
diktens kärna berör ett kritiskt tema ramas det in i en komisk skrud. Avsedd 
publik bör ha förstått vilken kosmisk katastrof förlusten av hammaren – ute-
blivande av åska och regn – innebar. Samtidigt roades sannolikt publiken av 
hur guden motsträvigt förnedras genom att ikläs kvinnokläder i ett skenbröl-
lop. Tors manlighet är aldrig ifrågasatt, annat än av guden själv.648 Han gäckar 
jätten, återfår sedan sin fulla kraft och slår därefter ihjäl jätten och hans folk. 
Därmed återvinner Tor sin ära och den kosmiska maktbalansen återställs till 
gudarnas fördel.649 För de som lyssnade till dikten måste detta ha varit otvivel-
aktiga självklarheter.  

                                                      
646 Ohlmarks 1948: 285. I sina kommentarer till eddadikterna var han mer nyanserad än senare 
och kallade Þrymskviða för ”ett mästerligt stycke”, men trodde samtidigt att den var ung och 
att Snorre själv skapat den efter mönster av det baltiska sagomotivet ”åskgudens redskap stulet” 
och äldre nordiska bröllopsceremonier. Ohlmarks var med andra ord inne på tanken om Snorre 
som diktens författare ett par år innan Peter Hallberg 1954 (särskilt 69ff.) 
647 Se Jónsson 1920: 165ff.; Kristjánsson 1988:39; Nerman 1963:131. 
648 Kuusela 2017. 
649 Erik Noreen (1923: 25) är tveksam till att det saknas en mytisk bakgrund som han kallar 
”själva fabeln i dikten”. Han skjuter försiktigt in att: ”måhända kan källornas tystnad rörande 
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     Þrymskviða tillhör en grupp av dikter som namngetts efter en jätte och inte 
efter den gud som handlingen kretsar kring. Diktens namn står utskriven i R 
efter första raden och var alltså etablerat när dikten nedtecknades.650 Även om 
dikten kan räknas som förhållandevis ung, behöver det inte tillmätas avgö-
rande betydelse, eftersom den tycks vara uppbyggd kring en äldre mytkärna 
vars tematik stämmer överens med andra myter om Tors interaktion med jät-
tar. Exempel från andra nordiska och utomnordiska mytologier, där åskguden 
förlorar sitt verktyg för att framkalla regn och åska är viktiga faktorer för att 
betrakta motiven som äldre. Det är skillnad på en muntligt traderad myt och 
en skalds poetiska fixering av myten (se kapitel 1). Dess överlevnad i tid och 
rum, om än i förändrad form, bör förklaras genom en förankring i de breda 
folklagren där Tor länge var populär, även efter det att huvudparten av befolk-
ningen blivit kristna.651 

5.3.2 Tor gästar Trym 
I dikten är inte Tor en inbjuden gäst. Istället är det Freja och en brudtärna 
(Loke) som inviterats till Tryms hall och bröllopsgille. Tor färdas sällan under 
täckmantel, vilket jag menar är ett kännetecken som diktaren här tar fasta på. 
Genom att låta Tor klä ut sig, inte bara till en anonym gäst, utan låta honom 
iklä sig rollen av en gudinna, uppnås en komisk kontrast. Jag kommer dock 
att betrakta interaktionen i dikten som en mellan Tor och en jätte i en jättes 

                                                      
Trym bero på att Þrymskviða är en relativt sen dikt som mycket fritt och nyskapande behandlat 
ett mytiskt ämne”. 
650 Som överskrift i handskriften står det Hamarsheimt. En intressant analys av förhållandet 
mellan Þrymskviða och den i R följande dikten Vǫlundarkviða görs av Paul Beekman Taylor 
(1994: 276f.). Han menar att dikterna har många likheter. De handlar delvis om motstånd och 
baseras på traditionellt stoff: ”In effect, the sequence of Þrymskviða and Völundarkviða moves 
from mythic concerns with man’s struggle against inimical forces of nature to punctual con-
cerns with man’s socio-political concerns […] Their stories are optimistic in the sense that the 
dangers each hero faces – whether they represent the Christian Church, foreign political inter-
ests, changes in migratory pattern due to the climate, or even local social unrest – are success-
fully countered with a compensatory profit. They are pessimistic in the sense that each poem 
identifies a recurrent and ineradicable menace, Thor does not remove all the giants, and Völund 
does not destroy all of those who would enslave his kind.”    
651 Varianter av berättelsen i Þrymskviða levde länge kvar under olika namn i Norden. Den är 
känd från isländska rímur, medeltida ballader och folkvisor från Norge, Danmark, Sverige och 
Färöarna. Sophus Bugge och Moltke Moe publicerade en studie 1897 där de kunde visa på 
kontinuitet från Þrymskviða till yngre nordiska ballader. H. Grüner Nielsen (1911: 72ff.) menar 
att Torsvisan fortlevt tack vare att den traderats på Färöarna, som ofta anses vara ett reliktom-
råde, i ett slags mellanstadium i förhållande till de kända skandinaviska visorna. Den är känd 
sedan pastor H. Schrøter omnämnande: ”En Viise om Locke der hendtede Thors Hammer fra 
Trolden har været brugt; nogle faa Vers har ieg hørt, de ligne meget den Svenske Viise” (s. 72). 
Sophus Bugge och Moltke Moes slutsats var att rimverser och folkvisor går tillbaka på 
Þrymskviða och var aldrig ursprungligen fristående. Den svenska folkvisan ansågs sekundär i 
förhållande till de andra. För vidare diskussion och litteraturhänvisning, se Bertell 2003: 53ff. 
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hall, då jag anser att det är mot en sådan bakgrund som dikten och dess av-
sedda kontraster blir meningsfulla. 

Trym omnämns vid sex tillfällen som þursa dróttinn (strof 6, 11, 22, 25, 
30, 31), vilket ger en ordagrann betydelse av ’tursadrott’.652 Även iǫtunn ’jätte’ 
(strof 23, 26, 28, 29, 31, 32) används vid lika många tillfällen om honom. 
Detta tyder på att diktaren föreställde sig Trym som jätte. Beteckningen þursa 
dróttinn bör betraktas som en titel. Turs och jätte är två termer som, i likhet 
med andra benämningar, kunde användas för att beteckna ett större kollektiv 
av ”jättar”. Ordet þurs användes i regel, men inte uteslutande, om tämligen 
illasinnade jättar (se kapitel 1).653 Det råder inga tvivel om att Trym beskrivs 
som en furste över en skara jättar. Diktaren uttrycker att Tryms folk benämns 
som jättar, medan turs används för att uttrycka hans härskarstatus. Jǫtunheim 
förekommer nio gånger i dikten som benämning för jättarnas land (strof 5, 7, 
9, 12, 13, 20, 21, 26, 28) vilket, som Nanna Løkka påpekat, kan ses som en 
kontrast till gudarnas boningar. Uppräkning och beskrivning av motpoler lyfts 
fram och blir tydliga i dikten, menar Løkka.654 

Mötet i hallen ser ut att följa förväntade regler för ett gästabud. Freja (Tor) 
och hennes brudtärna (Loke) hedras och utspisas i jättens hall. Eftersom Trym 
vid ett tillfälle böjer sig fram till sin brud i avsikt att kyssa henne (strof 27), är 
det rimligt att tänka sig att brudens plats är jämte högsätet. Jätten förfäras över 
att bruden äter och dricker stora mängder, vilket naturligtvis varken var pas-
sande för en brud eller för en gäst (råd om gott uppförande för en gäst som 
vistas i en hall ges i flera strofer av Hávamál, t.ex. i strof 19 och 20). När 
bröllopsgillet är över och brudgåvor utbytta, bärs hammaren in och placeras i 
brudens knä. Inte mycket mer kan utläsas av dikten eller dess beskrivning av 
jättens gård/hall.   

5.3.3 Trym och hotet mot gudarnas världsordning  
Att jättarna kunde betraktas som gudarnas största rivaler om makten över kos-
mos är ett tema som upprepas gång på gång i de mytiska traditionerna. Stölden 
av hammaren antar kosmiska proportioner, avsaknaden av det främsta vapnet 
i kampen mot jättarna orsakar en kris och medför att makthierarkin rubbas.655 

                                                      
652 Uttrycket hör samman med kung eller furste, ofta med anknytning till en anförare av en 
stridsskara, se förklaring i Fritzner (I) 1954: 267; Hellquist 2008:156; de Vries 1962: 84f. 
653 Jfr Kuusela 2014; Schulz 2004: 42f. 
654 Løkka 2011: 76. 
655 En del menar att hammaren symboliserar en fallos (Fritzner, I, ”hammarr”, 1953: 715; 
Clunies Ross 1994: 61ff; Perkins 2001: 108, 115) till vilken Tors maskulinitet är nära knuten. 
Förlusten av hans vapen är en ärekränkning och förminskar hans kraft och manlighet. Att ham-
maren skulle symbolisera en fallos är enligt min mening en övertolkning. Jón Karl Helgason 
(2002: 159ff.) menade att Tor och Loke skulle vara involverade i någon form av sexuell relation 
i diktens inledande fas, en idé som helt saknar stöd i källorna.  
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Motivet med det stulna åskredskapet har nyligen utretts i detalj av Frog.656 Det 
är inte nödvändigt att undersöka det här då det inte direkt tillför något som kan 
förklara interaktionen i en hallmiljö.  

Ur ett krigarideologiskt perspektiv är förlusten av ett statusvapen, vilket 
hammaren måste tolkas som, förknippat med ett nederlag och förlust av ära. 
Tor har mist sitt vapen till sina motståndare. Därmed är han kränkt tills dess 
att han återvunnit det, helst på ett sätt som gör att hans manlighet och heder 
inte bara återställs, utan där han samtidigt förnedrar sin motståndare för att 
betona att han är den mest kraftfulla krigaren.  

Lokes replik i Þrymskviða 18, om att Asgård snart är i jättars ägo om Tor 
inte återfår sin hammare, kan ses som diktens och den bakomliggande mytens 
egentliga kärna. Försvaras inte Asgårds gränser och gudarnas hallar, hotas de-
ras herravälde. Gudarna står hierarkiskt över jättarna men deras position är 
inte given på förhand. De måste ständigt kämpa för att behålla sin dominans. 
Det faller på Tor att bekämpa de jättar som utmanar gudarna. Episka krav för-
ser gudar med jättar som motsvarar deras makt. Det är ingen tillfällighet att 
flera av de jättar Tor dräper i myterna är stora och fruktansvärda krigare, me-
dan Oden övervinner de visaste bland jättarna. Gudarna är benägna att bryta 
löften och eder för att uppnå sina mål, något Clunies Ross definierar som ne-
gativ reciprocitet.657 Oden bryter löften på ett uppenbart sätt, Tor gör det end-
ast vid kritiska förhållanden men det rör sig om tillfälliga konflikter, inga per-
manenta tillstånd. I myterna är Tors hammare gudarnas mäktigaste vapen. 
Mytiska motsvarigheter kan dras till andra indoeuropeiska gudar, exempelvis 
Indra som dödar Vritra med sitt vapen, eller Zeus/Jupiter som dödar titaner 
med åskviggar.658 Förlusten av gudens vapen (hammaren) motsvarar ett kos-
miskt krisläge och är förnedrande för Tor, vars ära utmanats och hotas av den 
jätte som erövrat föremålet.659 Hur jätten lagt beslag på hammaren är egentli-
gen oväsentligt för handlingen, det viktigaste är att guden saknar sitt vapen, 
inte hur jätten kommer över det. 

                                                      
656 Frog 2014, jfr Bertell 2003. När Tor saknar sitt vapen drabbar det människan. En åskgud 
utan sitt redskap är försvagad vilket kan innebära torka och katastrofala följder för skörden. 
Människor, växtlighet och djur är beroende av regn för att frodas. Jämför med hur regnfram-
kallande ritualer utövats i syfte att åstadkomma det efterlängtade regnet. Henrik Schück (1904: 
115 ff.) har beskrivit detta i förhållande till gudinnan Nerthus och det bad av gudinnan som 
Tacitus redogör för. Shück räknar upp flera jämförbara fall från andra källor. 
657 En term Clunies Ross lånat från antropologen Marshall Sahlins. För en diskussion av hur 
detta utbyte sker mellan gudar och jättar i fornnordisk mytologi, se Clunies Ross 1994:103ff. 
658 Se t.ex. Blinkenberg (1911). Boken är starkt evolutionistisk men intressant då den ger en 
god överblick över åskan som vapen i folklore, myter och arkeologiskt material från olika kul-
turer. Jacob Grimm var tidig med att jämföra Tor och Indra. Tanken delades av Viktor Rydberg, 
men där Grimm (2007: 26) var försiktig i sin jämförelse var Rydberg (1889:100ff) tvärtom. 
Med entusiasm framhöll Rydberg att Tor och Indra ursprungligen var en och samma gud. Se 
även Ljungberg (1947: 58ff); Schröder (1957). För Mjölners etymologi, se de Vries 1962: 390. 
659 Meulengracht Sørensen 1983: 23f.; Perkins 1988: 279ff. 
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5.3.4 Hallen krossas 
I den sista delen av dikten kräver Tor vedergällning för att hammaren har stu-
lits. Det görs i samband med att hammaren lyfts in i hallen och läggs i Frejas 
(Tors) knä. Då skrider han omedelbart till handling.660 Tors sanna identitet röjs 
och med hammaren i hand dräper han först Trym, sedan slaktar han hela jät-
tens släkt. Diktaren betonar särskilt att Tor slår ihjäl jättens syster som varit 
fräck nog att be om brudgåvor (strof 31-32). Gudens vrede hindrar honom inte 
från att dräpa jättinnor, vilket flera källor ger prov på. Att Tor inte drar sig för 
att orsaka ett blodbad stämmer väl med den roll vi känner från andra källor. 
Något som är återkommande i myter om Tor är att han inte tvekar att kränka 
den grið som annars förväntas upprätthållas i en hallmiljö.    

Vi möter sålunda ett återkommande mönster i myter om Tors interaktion 
med jättar i en hall, där guden först slår ihjäl hallägaren för att sedan dräpa 
jättens följeslagare (jfr mötet med Hymer och Geirröd). Diktaren nämner inte 
direkt att Tor krossar hallens interiör, men i sammanhanget är det enligt min 
mening ett rimligt antagande. Aggressionen som befäster gudens makt inne-
fattar också en symbolisk kränkning av hallen, det vill säga sinnebilden för 
Tryms makt. Att ödelägga en hall var en kraftfull maktmanifestation som na-
turligtvis var oerhört kränkande för den som inte förmådde skydda sitt makt-
säte. Även om hallägaren slogs ihjäl, betyder förlusten av en hall att ägarens 
eftermäle vanäras och därmed att hans konkreta maktmanifestation i land-
skapet tynar bort. Myten hjälper oss här att förstå och tolka de rituellt krossade 
historiska hallarna. 

5.3.5 Slutsats: Tryms hall 
Förlusten av Tors hammare är ett kraftigt nederlag för gudarna och uttrycker 
en temporär förlust av ära och status till jättarna. Ett statusvapen får inte falla 
i fiendens händer. För att vapnets ägare inte ska betraktas som omanlig måste 
vapnet återerövras. Trym beskrivs klart och tydligt som en hallägande furste. 
Han råder över en stor gård med både hästar och hundar i sin ägo. Hans krav 
för att lämna tillbaka hammaren är att äkta Freja, hon som av jättarna var den 
mest eftertraktade gudinnan.  
                                                      
660 Jacob Grimm framhöll att frambärandet och vigandet med hammaren, samt att den läggs i 
brudens knä, hade en rituell-mytisk dimension. Elard Hugo Meyer (1903: 357) byggde vidare 
på samma teori och ansåg att hammarens placering i brudens sköte hade en lyckobringande 
funktion som främjade fruktsamhet. I Östgötalagen förekommer uttrycket hamar siangh i be-
tydelsen brudsäng, vilket har flera paralleller i yngre svensk folktro. Uppteckningar från sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal har visat att traditionen där brudens säng bäddas med en brudham-
mare förekommer med spridning från Gotland och Öland till Småland, Blekinge och angrän-
sande områden av Skåne och Halland. Hammaren hade en dubbel funktion, dels skyddar den 
brudparet mot avundsjuka och onda makter, dels tryggar den ”barnalycka” (Wuttke 1900, cite-
rad av Tillhagen 1991: 133f.) En tolkning av hammarsymboliken i bröllopsritualer ges av 
Elgqvist 1934. 
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I Þrymskviða måste Tor förnedras genom att förklä sig till Freja och färdas 
samman med Loke som brudtärna till jättens hall. I hallen trakteras gästerna 
rikligt och Trym beskrivs som en god furste i det avseendet. Det bröllop som 
skildras i hallen ger oss information om hur ett bröllop och ett gästabud i en 
aristokratisk hallmiljö kunde föreställas. Tor, som varit förklädd till Freja, in-
väntar att hammaren förs fram och läggs i hans knä. Därefter återerövrar han 
sin ära och manlighet genom att bryta hallfriden och orsaka ett blodbad: först 
dräps Trym och därefter alla som vistas i hallen. Det brutala angreppet mot 
hallägaren och alla hallens gäster är jämförbara med den kränkning som Tor 
utsatts för. Jag argumenterade också för att han därmed sannolikt ödelägger 
hallen genom att slå sönder dess interiör (även om det sistnämnda inte tydligt 
beskrivs i dikten).  

5.4 Utgårdalokes hall 
Snorre meddelar att Utgårdalokes hall är belägen inne i en gigantisk borg som 
ligger ute på ett stort fält. En kraftig grind leder in till hallen. Där inne sitter 
kung Utgårdaloke, omgiven av två bänkar med krigare. Det berättas vidare att 
det finns tjänare, en katt och en gammal gumma i borgen. Inne i hallen finns 
gott om mat och dryck och platsen fungerar som en arena för gästabud. Utan-
för finns också en kapplöpningsbana. Överlag verkar den skildra en aristokra-
tisk miljö. Saxo beskriver istället platsen som en mörk, övergiven hall från 
forntiden. Källorna beskrivs närmare nedan. 

Snorres skildring av Tors interaktion med Utgårdaloke i jättens hall, samt 
den tidigare beskrivningen av Tors sammanstötning med Skrymer, är till sin 
karaktär folklig och kan som genre närmast liknas vid folksagan.661 Det är 
märkligt att jättarna framställs som storväxta, något som inte är vanligt i de 
mytiska traditionerna. Det är istället ett vanligt drag i just folksagor.662  

                                                      
661 Jag tror att Snorre till viss del låtit sig inspireras av folkliga berättelser när han fogat samman 
Utgårdaloke och Skrymerepisoden. Dessförinnan hade delarna traderats muntligt, vilket vi sett 
exempel på ur edda- och skaldediktningen (handskmotivet och Tors brottning mot ålderdomen 
är med all säkerhet äldre än Snorres skildring). Att särskilja folkliga motiv från mytiska är ingen 
lätt uppgift, då de kan ha glidit samman. En ursprunglig form kan alltså inte nås. Äldre varianter 
är mer eller mindre grumlade. Jättar är naturliga för den här typen av narrativ, eftersom de lever 
fjärran från gudar och representerar uråldriga krafter. I episoden hos Utgårdaloke innebar det 
förmågan att förvrida sinnet på Tor och hans följeslagare. Samtidigt visar gudens handlingar att 
han kan mäta sig med vilda naturkrafter. Det senare ger också Saxo exempel på eftersom Ugart-
hilocus sägs vara kapabel till att förändra vädret. 
662 Kaarle Krohn (1922: 207ff, 215) menade att den natt Tor spenderar i jättens vante är jäm-
förbar med en finsk folksaga (Aarne nr. 650B, var. 244, 246, 254 och var. 255). Snorres uppgift 
om att Tor söker härbärge i jättens vante är ett motiv som återfinns i ett flertal djursagor där 
djuret söker skydd i en vante av något slag. Se vidare H.1273.2 “Quest for three hairs from 
devil’s beard” i Boberg 1966: 486. 
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Både Saxo och Snorre kände till en tradition om en jätte vid namn Utgår-
daloke. Namnet Utgarðaloki utgår från en pluralform Útgarðar ’utgårdarna’, 
men återges ibland i singularis som Útgarðr. Förleden út- används i flera fall 
som en beteckning för ’bortom havet’, vilket passar in i skildringarna av Tors 
(hos Snorre) eller Thorkillus (hos Saxo) färd till jätten.663  

Snorres berättelse är till ytan komisk men understryker samtidigt vilka 
enorma krafter Tor förfogar över. I Tors färd till Utgårdaloke finns ett tydligt 
inslag av en resa till ”den andra världen”. Nedan kommer jag att undersöka 
interaktionen mellan Tor (Thorkillus) och Utgårdaloke i jättens hall. Sannolikt 
ligger det mytiskt stoff bakom de varianter av berättelsen som bevarats, något 
som stödjs av att mötet omnämns i den äldre diktningen (om än fragmenta-
riskt).  

5.4.1 Källor till Tors möte med Utgårdaloke 
Färden till jätten Utgårdaloke berörs i flera källor. Snorres variant i Gylfagin-
ning (kap. 45-47) är mest utförlig.664 Han kryddar sin berättelse med framställ-
ningar från både skriftlig och muntlig tradition. Även Saxo Grammaticus har 
beskrivit en liknande berättelse, där jättens namn latiniserats till Ugarthilocus. 
Sannolikt har bägge öst ur äldre traditioner, men valt att framställa och tolka 
dem olikartat. Vi ska snart undersöka dessa redogörelser, men först granskas 
edda- och skaldediktningen.  
     I Lokasenna 60-62 smädar Loke den skara av gudar som sitter samlad i 
jätten Ägers hall. När Tor kommer till hallen försöker Loke förnedra hans he-
der genom att redogöra för ett tillfälle då Tor drog skam över sig. Lokes an-
grepp gör gällande att Tor under en resa österut gömt sig i tummen till en 
handske och att han utan framgång försökt öppna en säck som innehöll en 
jättes proviant. Den manlige Tor framställs som en nervös pojkspoling som 

                                                      
663 Faulkes 1998: 59f., 177. Det rör sig om en yttersta gräns för jättarnas riken, ett land bortom 
Jotunheim och det av Snorre konstruerade ortnamnet Utgård. Saxos namn på jätten är märkligt; 
han kallar honom för Ugarthilocus, inte ett väntat Utgarthilocus. Anatoly Liberman (1992) 
tänkte sig att Saxo använder prefixet u- som en negation bildat till *Úgarðr, med betydelsen 
’Ingenmansland’. En dansk besvärjelse ”At ingen skal stiele fra dig” som ingår i Ferdinand 
Christian Peter Ohrt (1917: 400) formelsamling (Nr 914) förbannar tjuvar och binder dem till 
Djävulen. Formeln är upptecknad i två varianter 1) […] Det hører Dievlen Ugartilok til at stiele 
og gaae til ham, naar du faaer det i Sinde!  2) […] og naar du faaer det i Sinde [att stjäla från 
den som uttalar besvärjelsen], da gaae til Djevelen Uugardelok, thi det hører ham til. Varianter 
av namnet Utgårdaloke har kvarlevt som namn för Djävulen i sen tid; den som stjäl från bes-
värjaren bestraffas av en mytisk demongestalt. 
664 Snorre använder aldrig jätteepitet om Utgårdaloke eller hans folk. Däremot är den geogra-
fiska belägenheten långt i öster, över havet, till ett land som kallas Utgård, skäl nog för att anta 
att det rör sig om ett land befolkat av jättar. Det rör sig om en Torsmyt och det är ytterst få som 
inte redogör för jättar som gudens motståndare. Viktor Rydberg (1886: 171f.) gjorde ett stort 
nummer av Utgårdaloke som likställdes med Fjalar och Suttung. Rydberg försökte pussla sam-
man ett flertal lösa trådar och fragment till en helhet.  
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inte ens mäktar att öppna en matsäck. Lokes verbala utfall angriper gudens 
manlighet (mod och styrka) och är därför ett angrepp mot krigarens ära. Feg-
het är det sista en kämpe vill beskyllas för. Tors svar blir som väntat att han 
hotar med att slå ihjäl sin bespottare. Efter hotelsen om att mista sitt liv finner 
Loke det bäst att hastigt retirera från platsen (trots att hallen skyddades av 
grið).   
     I Hárbarðslióð är Tor och Oden inbegripna i en träta mot varandra. Genren 
som dikten ingår i är en diktform som går ut på att motståndare utmanar 
varandra i förmågan att bäst förnedra den andra. Oden, förklädd till färjkarlen 
Harbard, förlöjligar Tor och får honom att framstå som vettskrämd och oman-
lig när han en gång sägs ha gömt sig i en jättes handske. Jättens namn är här 
Fjalar, ett namn som förekommer som jättenamn i þulur, samt som synonym 
för Suttung i Hávamál 14 (se kapitel 4). Vi kan alltså förutsätta att det fanns 
en myt där Tor gömde sig i en jättes handske och att namnet skiftat i olika 
varianter. Fjalar förklaras av Finnur Jónsson som en variant, en synonym för 
ett annat jättenamn, vilket förklaras vara ett vanligt stilgrepp för att finna ljud-
rim inom diktningen. Det finns ingen anledning att uppfatta de olika version-
erna som motsägelser.665  

Både Oden och Loke driver med Tors manlighet. Han är känd som en orädd 
och ärorik krigare men beskylls för dess motsats. Det är själva syftet med 
skymfen som ges extra potens när den riktas mot den gud som allra minst 
förväntas agera omanligt. Feghet och svaghet står i motsatt förhållande till 
mod och styrka. Harbard står på säkert avstånd från Tor, skyddad av ett vat-
tendrag. Loke befinner sig i en hall där bruk av våld är ett brott mot hallens 
normer och regler, men de glåpord han utslungat är tillräckligt svårartade för 
att han måste fly platsen eftersom Tor är känd för att bryta dem. Ära och heder 
var centrala komponenter i det fornnordiska samhället, ett tema som upprepas 
i sagalitteraturen, därför upplevdes angrepp mot den som extremt kränkande 
och besvarades med våld, ett drag som Tor ger uttryck för i mytiska tradi-
tioner.   

Ytterligare en dikt som nämner Tors besök hos Utgårdaloke är komponerad 
av Kväll-Ulf, traditionellt daterad till omkring år 878. Dikten finns bevarad i 
handskrifter av Egils saga (kap. 24). Egils farfar Kväll-Ulf klagar över att 
Torolf dött och att nornorna varit hårda mot honom. Han är gammal och kraft-
lös och kan inte dra ut i strid för att utkräva hämnd. Den kenning som används 
om ålderdomen är Þórs fangvina ’Tors kvinnliga brottarvän.’666 Elle är den 
gumma Tor brottas med i Utgårdalokes hall (enligt Gylfaginning) och hon är 

                                                      
665 Jónsson 1921: 108. 
666 Jónsson 1973: 26. Finnur Jónsson (1921: 112) daterar Kväll-Ulfs dikt till omkring år 878. 
Jfr Finnur Jónsson: ”Tors brydekamp-veninde”. 
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där en personifikation av ålderdomen. Även om man utgår från att Snorre skri-
vit Egils saga, betyder det inte att han komponerat versen. Den är förmodligen 
mycket äldre och har sedan infogats av honom.667  

Saxos och Snorres skildringar skiljer sig åt. Hos Saxo omnämns exempel-
vis en dyster grotta belägen långt över havet som jättens viste. Hjälten hos 
Saxo heter Thorkillus, ett namn som uppenbart erinrar om Tor. I den grotta 
(eller en mörk, övergiven hall) som Thorkillus och hans män kommer till – de 
klämmer sig in genom en springa precis som hos Snorre – ser de Ugarthilocus, 
en gestalt med fjättrade händer och fötter och med ett långt hår, kraftigt som 
spjutskaft. Det sägs inget om jätten är levande eller om han är död, men det är 
mest sannolikt att han är ett förruttnat kadaver som minner om en svunnen 
forntid. Thorkillus drar ett hårstrå ur Ugarthilocus skägg och en stank slår 
emot dem som nära på kväver manskapet.668 Saxo beskriver alltså jättens bo-
ning som en mörk grotta eller ett stort becksvart rum. Jag menar att det är 
möjligt att tolka rummet som en övergiven och krossad hall som i forntiden 
ödelagts av Tor. Ett argument för detta är att Saxo i anslutning till jätten näm-
ner ett antal bänkar av järn, något som av förklarliga skäl inte hör hemma i en 
naturligt formad grotta. 

Utgårdaloke är inte känd från andra källor. De fåtal referenser som görs till 
det händelseförlopp som Snorre beskriver är kryptiska i eddadiktningen. Vad 
som kan utläsas är att det fanns föreställningar om en farlig plats som en mäk-

                                                      
667 Peter Hallberg (1962) har fört fram tesen om att språkstilistiska likheter, särskilt i ordförråd, 
mellan Snorres texter (främst Heimskringla) och Egils saga gör att Snorre bör räknas som sa-
gans upphovsman. Teorin hade tidigare prövats av bl. a Per Wieselgren (1927) som kom fram 
till ett liknande resultat. Ett motsatt resultat presenterades av von den Toorn (1959). Ingen kon-
sensus råder idag, även om en majoritet följer Wieselgrens och Hallbergs tolkning. 
668 Episoden i tolkning av Peter Zeeberg: ”Derpå lod han de andre gå i forvejen med lys og 
klemte sig igennem den snævre åbning ind til hulen, hvor han landede midt i et mylder af 
slanger og alle vegne kunne se en mængde bænke af jern. Lidt fremme viste der sig en stille 
bæk, der rislede fredeligt hen over sandbunden. På den anden side af den kom de til en lidt 
dybereliggende grotte. Og fra den kunne de se ind i et skummelt, sort rum. Herinde fik de øje 
på Udgårdsloke med kolossale, tunge lænker om hænder og fødder og med stinkende hår så 
lange og stive at de lignede spydstager. Et af disse hår trak Thorkil, med hjælp fra sine kamme-
rater, ud af kinden på kæmpen – som ikke fortrak en mine ved det – og det tog han med for at 
folk bedre skulle tro på hans bedrifter. Men i samme øjeblik strømmede der så gennemtræng-
ende en stank ud mod de omkringstående at de kun kunne få vejret når de holdt kappen op for 
næsen” (Saxo Grammaticus 2005: 577). På återvägen angrips manskapet av ormar som sprutar 
etter över dem. I desperation åkallar de sina gudar. Bara Thorkillus bönfaller ”hela världens 
gud” och överlever samman med ett fåtal av sitt följe. Själva utvägen från ”jättarnas land” är 
intressant. Saxo talar om att de seglar från mörker till områden där himlen är renare och där 
elementen äger sitt rätta ljus och känslor av hopplöshet skingras. Zeeberg tolkar passagen: ”Og 
her var det som om de så ind i en anden verden og øjnede selve indgangen til menneskenes 
land.” (ibid). Jättarnas land blir här tydligt markerat som ”den andra världen” och uppvisar på 
den punkten slående likheter med Snorres mer utbroderade berättelse. 
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tig jätte råder över och att jätten i traditionen ges olika namn. De olika uppgif-
terna, vilka anspelar på gudens mod och manlighet, kan sammanställas enligt 
följande: 
 

1. Skrymer-Utgårdaloke (Snorre) / Fjalar (Hárbarðslióð 26) / namnlös 
(Lokasenna 60): en jätte som ägde en stor vante i vilken Tor vid ett 
tillfälle sökt skydd. Det tolkas som en omanlig handling. 

2. Utgårdaloke (Snorre) / Ugarthilocus (Saxo): En jätte (Snorre) eller 
gud (Saxo) som styr över ett övernaturligt rike dit Tor (Snorre) eller 
Thorkillus (Saxo) beger sig och kämpar i en eller flera svåra pröv-
ningar.  

 
Hos både Snorre och Saxo beskrivs Utgårdalokes rike som beläget långt borta. 
Guden, respektive hjälten, måste färdas över ett hav för att nå dit. Havet sym-
boliserar en gräns, vars yttre kanter tillskrivs hotfulla och farliga egenskaper. 
Det är en av många symboler för den värld som finns bortom det som var 
bekant, dvs. det kultiverade samhället.669 I båda fallen rör det sig om en resa 
på ett horisontellt plan. Snorres skildring är episk medan Saxo förankrar fram-
ställningen till historiska miljöer. Det är rimligt att utgå från att både Saxo och 
Snorre baserade sina framställningar på muntliga berättelser, vilka har kom-
binerats och uppblandas med folksagomotiv. 

Nedan kommer jag att utgå från Snorres text, eftersom det är den som i 
störst detalj beskriver vad som sker i hallen. Varken Saxo eller eddadikterna 
ger några viktiga upplysningar som kan öka förståelsen av interaktionen mel-
lan Tor och Utgårdaloke i jättens hall. 

5.4.2 Tor gästar Utgårdaloke 
Snorre berättar i Gylfaginning (kap. 46) att Tor och hans följeslagare färdades 
österut till en enorm borg. I hallen finns två långbänkar fullpackande med 
storväxta hirdmän, en detalj som understryker Utgårdalokes roll som en kung 
eller furste.670 Utgårdaloke hälsar inledningsvis sina gäster men är därefter 
hånfull. Därmed beter han sig inte som en god värd. Ingen får vistas i hallen 
som inte kan visa sig duglig i idrott eller andra konststycken. Loke erbjuds att 
tävla mot Loge. Tjalve springer ikapp med en pojke vid namn Huge. Efter 
deras förlust utmanas Tor. Utgårdalokes spydighet och nedsättande ton är up-
penbar i berättelsen. Tor var känd för att kunna dricka enorma kvantiteter öl. 

                                                      
669 Hastrup 1985: 136ff.  
670 Snorres Edda skrevs, som bekant, omkring 1220–1225, en tid då termen hirðmenn m. pl. 
främst brukades om en biskops eller konungs hov.  
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I eddadikten Þrymskviða 24-25 dricker han exempelvis på egen hand tre tun-
nor mjöd.671 En tjänare bär fram ett viteshorn som Utgårdalokes hirdmän bru-
kar dricka ur. Tor försöker vid tre tillfällen tömma hornet men med klent re-
sultat. Utgårdaloke hånar Tor och föreslår en ny tävling: att lyfta huskatten 
från golvet. När Tor höjt katten tills den lyfter en tass, avbryts tävlingen. Tor 
blir vred och vill brottas, men får det vanhedrande svaret att det vore skamligt 
för hans hirdmän att brottas med honom. Den enda lämpliga kandidaten är 
Utgårdalokes gamla fostermor. När de brottas får hon Tor att falla på knä. 
Utgårdaloke avbryter och visar Tor och hans följeslagare till bords där de trak-
teras väl. På morgonen följer Utgårdaloke med till porten. Där säger Tor att 
han dragit vanära över sig.  

Trots att skildringen av hur Tor och hans sällskap gästar jätten Utgårdaloke 
beskrivs som ansträngd, sker ingen strid eller blodsutgjutelse i hallen. Även 
om värdens agerande är utmanande och stundtals nedsättande, är han aldrig 
direkt antagonistisk eller snål mot sina gäster. Utgårdaloke trakterar gästerna 
med rikliga mängder av mat och dryck. I hallen var det också vanligt med en 
kraftmätning mellan kämpar i form av olika idrotter, vilket i denna beskriv-
ning ges en episk form. Utgårdalokes hall är med all sannolikhet baserad på – 
och skiljer sig inte annat än i dess episka gestaltning från – verkliga hallar.  

5.4.3 Utgårdaloke och krigarens mod 
Utgårdaloke avslöjar för Tor vad som egentligen inträffat i hans hall – Tor var 
nära att störta alla jättarna i olycka med sina kraftprov.672 Vid en första anblick 
kan det tyckas som om Tor kommit till korta i Utgårdalokes hall. Men jag 
tolkar det annorlunda och menar att det finns ett dubbelt budskap i berättelsen. 
Till ytan blir guden kränkt och riskerar att betraktas som omanlig, men vid en 
närmare granskning är det uppenbart att Tor trots allt är nära att övervinna 

                                                      
671 Motivet att tömma ett horn i ett svep förekommer i ett par isländska sagor. I fornaldarsagan 
Þorsteins þáttr bæjarmagns (som innehåller många anspelningar till myter om Tor) finns ett 
särskilt dryckeshorn i jätten Geirröds hall. I sagan berättas att ingen levande man kan tömma 
hornet i ett svep. I kungasagan Ynglinga saga förekommer också ett horn som kung Ingjald 
Illråde tömmer i ett svep, vilket han sedan prisas för, se Røthe 2010: 128. 
672 Tor och hans sällskap utsattes för mäktiga bländverk. Vad de uträttat var inte vad de förmo-
dat; Loke tävlade mot Logi ”elden” (logi m. ’låga, flamma’) i en kappätning och trots att han 
var utsvulten, kan ingen segra mot eldens hunger. Tjalve sprang ikapp med Hugi, Utgårdalokes 
tanke (hugr m. ’tanke, håg’) och ingen springer kvickare än tanken. Tor mötte först Utgårdaloke 
som Skrymer, och den matsäck han inte kunde öppna var bunden med magiska knutar (grésjárn 
n.) De mäktiga hugg Tor slagit jätten med träffade i själva verket ett berg och orsakade tre 
dalsänkor, den ena djupare än den andra. Sedan drack Tor ur ett horn vars ände gick ut i havet 
och orsakade ebb i världen. Tidvattnet har enligt denna version skapats av Tor. Därefter var det 
ingen katt som Tor försökte lyfta. Det var Midgårdsormen som han lyft så långt att den närapå 
nådde till himlavalvet. Till sist var Elle inte vilken gumma som helst; hon var en personifikation 
av ålderdomen (elli f.) vilken ingen kan få på fall, inte ens en gud. 
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jättens trolldom. Hans styrka och mod leder till stordåd: hans hugg mot Skry-
mer skapar sänkor i landskapet, hans förmåga att dricka stora kvantiteter 
skapar ebb i världen och han är nära på att lyfta Midgårdsormen. Den makt 
han inte mäktar rubba är ålderdomen.673 Torsmyternas starka betoning av mod 
och ära bör ge oss information om manliga ideal som går att tillämpa på hal-
lens krigare.    

Sett i ljuset av en hallkultur och de krigarideal som rådde där är Tors kraft-
prov i de olika tävlingsmomenten något som kan ses som storslagna hand-
lingar och uttryck för manliga ideal: styrka, mod och beslutsamhet. Samtliga 
var högt värderade egenskaper för hallens krigare. I dessa moment uppvisar 
Tor prov på ett manligt ideal, samtidigt som kampen mot åldrandets fruktade 
och utarmande kraft är något som inte kan övervinnas eller undflys. Ingen kan 
segra över ålderdomen – dess makt över en individ kan i en krigarideologi 
accepteras först efter att stora ärobragder uppnåtts som kan leva vidare genom 
att lovsjungas och prisas efter en krigares död (jfr Hávamál 76-77).  

5.4.4 Utgårdalokes hall, en synvilla 
När Utgårdaloke berättat för Tor vad som verkligen skett blir guden ursinnig 
och griper sin hammare med avsikten att slå ihjäl jätten, men Utgårdaloke är 
då spårlöst försvunnen. Tor vill bryta ned borgen men finner att den inte längre 
står kvar: på den plats där den tidigare stått finns bara ett vidsträckt fält. 
Samma handlingsmönster som i andra mytiska berättelser om Tor kan utläsas: 
Tor utsatts för löje och spe i en jättes hall och svarar genom att dräpa jätte-
fursten, dennes följeslagare, för att slutligen krossa själva hallen.  

En intressant detalj i Snorres framställning av Tors interaktion med Utgår-
daloke är att han använder samma motiv för ramverket kring Gylfaginning, 
där kungen utfrågar Hög, Jämnhög och Tredje om deras kunskaper. Efter sista 
frågan besvarats hör kungen ett kraftigt dån och vänder bort sin blick ett ögon-
blick, men när han ser sig omkring står han ute på ett fält – varken borg eller 
hall finns längre kvar.674   

                                                      
673 Elle är i förlängningen en personifikation av död genom åldrande. Brottningen kan jämföras 
med ett populärt motiv där en hjälte eller gud brottas mot döden. I grekiska källor brottas Her-
akles mot Hades eller Thanatos i syfte att vinna Alkestis. Hos Snorre har dödens skrämmande 
aspekt ersatts av en gammal gumma får kraftguden på fall, vilket brukar tolkas som komik. Jag 
vill inte utesluta att motivet kan ha uppfattats mer dramatiskt och kanske även gett åhörarna 
kalla kårar. Saxos version skiljer sig från Snorres. Istället för en aristokratisk hall skildras ett 
rike nedsänkt i becksvart mörker där jätten sitter fjättrad i en grotta och där ormar slingrar efter 
dess väggar (jfr dödshallen som skildras i Vǫluspá 38, flätat av giftiga ormars ryggar). Saxos 
beskrivning ser delvis ut att skildra ett dödsrike och hos Snorre har Utgårdaloke makten att 
kalla ålderdomen till sin hall. 
674 Gylfaginning 1998: 54. Jämför också med föregående kapitel där handlingen kretsar kring 
hur Oden färdas till en jättes hall och utfrågar hallägaren om kosmologisk kunskap. Snorre 
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5.4.5 Slutsats: Utgårdalokes hall 
Utgårdaloke är en mäktig jätte som utmanar Tor i sin hall. Där måste Tor och 
hans sällskap, åtminstone i Snorres version, visa sig dugliga för att få ta del av 
hans gästfrihet (jfr Oden hos Vaftrudner i kapitel 4). Detta påminner också om 
en del jättar som Oden möter, där gästen måste visa sig tillräckligt duglig för 
att vistas i hallen. Tävlingarna är redan från början avgjorda, eftersom inget är 
vad det ser ut att vara. De tävlande kämpar i själva verket mot naturkrafter och 
andra makter som den trolldomskunniga Utgårdaloke dolt med sina bländ-
verk. Jag föreslog att dessa tävlingsmoment är menade att kränka Tor, men att 
han i slutändan segrar och uppvisar prov på sin oerhörda makt.  

Efter tävlingarna erbjuds Tor och hans sällskap härbärge, samt mat och 
dryck. Utgårdaloke agerar först som en dålig värd eftersom han hånar sina 
gäster och utmanar dem att delta i en rad omöjliga tävlingar. När gästerna visat 
prov på sina krafter blir han dock en god och generös värd som rikligt trakterar 
sina gäster med mat och dryck. Hallens tävlingsmoment tycks också peka på 
populära idrotter i en hallmiljö. Det är tydligt att Utgårdaloke framställs som 
en furste eftersom han dels råder över en borg, dels över ett större följe av 
män. Spänningen i dikten är laddad, men inte fullt ut antagonistisk. Tor och 
hans sällskap respekterar hallens regler och normer.     

När Utgårdaloke berättar vad de egentligen tävlat mot i hans hall, blir Tor 
ursinnig och vill dräpa jätten och krossa hans hall. I det ögonblicket försvinner 
både Utgårdaloke och hans borg. Utgårdaloke är på flera sätt, inte minst ge-
nom sin kunnighet om trolldom, en jätte av en typ som vi annars förväntar oss 
att Oden drabbar samman med. 

5.5 Särdrag i myter om Tor i en jättes hall 
I den mäktiga hallen Bilskirner tronar Tor. Han är den kraftigaste och mest 
stridslystna bland gudarna. Myter om Tor är samtidigt myter om jättar och i 
de mytiska traditionerna om Tor är i regel skådeplatsen en jättes hall. Nedan 
kommer jag att beskriva några särdrag som jag tycker mig urskilja i de mytiska 
traditioner vi har bevarade som berättar om Tors interaktion med jättar. Det är 
mitt syfte att försöka lyfta fram sådana drag som har en relevans även för en 
krigarideologi och den yngre järnålderns hallkultur.  

5.5.1 Tor och motivet att ödelägga hallen 
Hallbyggnaden kan, som påpekats tidigare, ses som en mycket konkret mani-
festation av och uttryck för en hallägares makt. I kampen mellan olika furstar 
                                                      
undviker ramberättelsen när han refererar till dikter om Oden, men använder ett liknande ram-
verk i Gylfaginning och Skáldskaparmál, där en kung respektive en skald utfrågar gudarna om 
liknande spörsmål i gudarnas hall. 
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var det därför en viktig strategi att ödelägga motståndarens hallbyggnad. Hal-
len symboliserade själva maktfästet och sinnebilden för furstens berömmelse 
– den som inte kunde beskydda sin hall förlorade både sitt anseende och sin 
status. Ett sätt att ödelägga motståndarens hall var att bränna den till grunden. 
Denna handling beskrivs i ett par källor (både prosa och poesi) och stödjs av 
det arkeologiska materialet (se kapitel 3).675 Nedan kommer jag att tolka denna 
form av rituella förintelse av fienders maktsäten i förbindelse till myter om 
Tors krossande av hallar, något som mig veterligen ingen observerat tidigare. 

I eddadiktningen förekommer våld i en hallmiljö vid flera tillfällen. I Loka-
senna 65 är det jätten Ägers hall som är föremål för angrepp. Loke har först 
dräpt en av värdens tjänare, sedan har han oinbjuden tagit sig in till hallen och 
smädar gudarna verbalt. När Tor kommer till hallen och hotar att slå ihjäl ho-
nom flyr Loke efter att han först hotar med att bränna ned hallen. Sannolikt 
ska strofen tolkas som att Loke faktiskt bränner ned den och att han därmed 
på ett mycket skändligt sätt angripit gästfrihetsnormen och hallinstitutionens 
normer och regler. 

65. Ǫl gorðir þú, Ægir, enn þú 
aldri munt 
síðan sumbl um gora; 
eiga þín ǫll,   er hér inni er, 
leiki yfir logi, 
ok brenni þér á baki! 
 

 
65. Du, Ägir, som bryggde, skall 
aldrig mer 
hålla något gästabud här: 
elden skall ta allt vad du har 
och bränna dig där bak.  

 

I hjältedikten Atlakviða beskrivs ingående hur Gudrun Gjukesdotter hämnas 
sina bröder genom att först dräpa Atles söner och sedan bränna honom inne i 
hans hall tillsammans med hans hird. Först utplånas alltså Atles arvingar och 
sedan bränns hans hall till marken. Hämndens kränkande dimension, och på 
ett sätt praktiska tillvägagångssätt för att förhindra hämnd från ättlingar, är 
tydligt. Liknande metoder beskrivs i flera sagor där ingångarna till motstån-
darens byggnad blockeras innan byggnaden antänds (húsbrenna f. eller hús-
bruni m.).676  
     I de myter som bevarats om Tor redogörs inte direkt för att några hallar 
bränns ned, även om han visar sin överhet genom att krossa sina motståndare 
i deras hallar (samt att han slår sönder hallens pelare och interiör). Tors namn 
kan härledas ur åskans dunder och hans vapen är hammaren Mjǫllnir, ett red-
skap som kan likställas med åskviggen.677 Detta föranleder tanken om att de 
gånger Tor förintat jättar i en hall, kan själva hallen mycket väl ha ansetts bli 
antänd (jfr Saxos skildring av Geirröd där lukt av aska hänger i luften). Det 
sägs explicit i flera källor att Tor inte bara dräper en hallägare, utan även allt 

                                                      
675 Herschend 1998: 38f.; Nordberg 2003: 115f.; Sundqvist 2015. 
676 Fritzner (II) 1954: 104. 
677 Om Tors namn, se de Vries 1962: 618; Simek 2006: 422. Om hammaren och dess symbolik, 
se Bertell 2003: 72; Simek 2006: 285; de Vries 1957: 124ff. 
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folk i hallen, vilket inkluderar äldre, kvinnor och barn. Ett tydligt exempel, 
som hör samman med uppfattning om manlighet och kränkning, är när Tor 
färdas till jätten Tryms hall för att återerövra sin hammare. När han sedermera 
får hammaren i sin hand slås alla som vistas i hallen ihjäl, med undantag från 
Loke (som färdats dit med honom).  

Med stöd av de exempel som åberopats i detta kapitel, är det enligt min 
mening möjligt att tolka Tors handlingar i jättarnas hallar som ett uttryck för 
att han i slutändan bryter ned, eller avser att bryta ned, hallarna (se ovan i 
beskrivningarna av Hymers, Tryms, och Utgårdalokes hallar). I myter om Tor 
anspelas ofta på teman som hör samman med manlighet och mod: han utsätts 
av den hallägande fursten för situationer som prövar hans manlighet, vilket 
kan tolkas som försök att vanära honom.  

I de möten som undersökts ingår ett tävlingsmoment. Tor utmanas till att 
utföra stordåd som är närmast omöjliga att vinna, men han visar i slutändan 
prov på sin enorma makt: fisket hos Hymer, kraftmätningar hos Utgårdaloke, 
de hinder han utsätts för på väg till Geirröd, tvekampen mot Hrungner, återer-
övrandet av hammaren från Trym etc. Att Tor, som en av gudamakterna, kla-
rar dessa prövningar är en förutsättning. Efter kraftproven går han till motan-
grepp mot den jätte (eller de jättar) som försökt kränka honom. Att bara dräpa 
den som varit hans värd och hallägarens följe är inte tillräckligt. Genom att 
också slå sönder jättens hall utplånas jättens makt och kontroll över området 
och befäster Tors överhet gentemot den jätte som kränkt honom. I de tillfälliga 
kraftprov mellan gudar och jättar som relateras i myterna är handlingen ett 
ideal som tycks efterliknas av krigsfurstar när de river ned sina motståndares 
hallar. Genom handlingen bekräftas makten över området som hallen tidigare 
dominerat. I denna rituella krigföring identifieras krigsfurstar med gudar och 
deras motståndare med jättar. Myter om Tor gestaltar ett ideal som har ett högt 
krigarideologiskt värde och kan, enligt min mening, ses som central för hall-
kulturen.     

5.5.2 Hall och fridslöfte      
Tor är den som i synnerhet beskyddar både gudar och människor från jättar. 
Det är genom hans kraft som jättarnas framfart begränsas. Att han av den an-
ledningen också kan bryta löften, även sådana starka och grundläggande som 
grið, är därmed överordnat svurna löften. Det kan ses som legitimt vid de till-
fällen då gudarnas suveränitet över kosmos hotas. I exempelvis Vǫluspá 26 
sägs att Tor, efter det att Ods mö – en gestalt som sannolikt är identisk med 
Freja – blivit bortförd till jättarna, exploderar i ett vredesutbrott: á genguz 
eiðar, orð ok sœri, mál ǫll meginlig, er á meðal fóro (”då brötos eder, ord och 
löften, alla deras mäktiga inbördes avtal”).678  
                                                      
678 Tydligast i Vǫluspá 26 och Lokasenna 64, samt det faktum att han dräper de jättar som han 
gästar i de exempel som jag gett i detta kapitel. 
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Vanligtvis betraktades edsbrott som den värsta formen av nidingsdåd i det 
fornnordiska samhället, där föreställningar om ära och heder var sträng och 
hämndaktioner kunde bli blodiga. Den som bröt eder riskerade att bli utstött 
och förlora gemenskap med samhället och kunde mista sitt band till gu-
darna.679    

Hur Hrungner och Tor möts i en tvekamp finns bevarat i många olika vari-
anter, från skaldediktning till Snorres redogörelse (se kapitel 6). Hos Snorre 
har Oden lett Hrungner till Valhall. Där beter sig jätten skrytsamt och över-
lägset och hotar sina värdar (gudarna). När Tor kommer in i hallen och ser vad 
som äger rum är hans vanliga handlingsmönster att tillgripa vapen, men jätten 
åberopar kvickt Odens fridslöfte. Just föreställningar om att gästen i en hall 
omfattades av grið ’fridslöfte, fri lejd’ är återkommande i sagalitteratur och 
poesi. Trygghet för liv och lem är en form av avtalad fred som av källorna att 
döma var vanlig. Att bryta mot detta var ett svårt nidingsdåd. I mytiska trad-
itioner klargörs genom olika scenarier hur denna avtalade fred upprätthålls. 
Både gudar och jättar följer vanligen dylika rättesnören, vilket tyder på att de 
var en viktig beståndsdel för gemenskap. Episoden kan jämföras med Loka-
senna (se kapitel 6) där Loke förolämpar gudarna och beter sig som en niding. 
När Tor kliver in i hallen vill han först tillgripa vapen men hindras eftersom: 
þar var griðastaðr mikill (”där rådde stort fridslöfte”).680 Berättartekniskt 
torde en sådan syftning innebära att Hrungner kunde känna sig trygg av löftet, 
men då Tor i kritiska situationer kunde bryta det, var jätten tvungen att finna 
en utväg. Med list påtalar han för Tor att han är vapenlös. Därmed vore det 
omanligt att dräpa honom. Istället erbjuds Tor att kämpa i en tvekamp på en 
utvald plats. Med utsikten om att vinna ryktbarhet förväntas inte Tor avböja 
eftersom det hade varit ett tecken på omanlighet. Möjligheten att vinna ära och 
berömmelse genom att fälla en mäktig och ryktbar krigare är ett centralt tema 
i myten. Tors möte med Hrungner har jag undersökt i detalj på annat håll och 
då det faller utanför föreliggande avhandlings hallperspektiv hänvisas läsare 
istället dit.681  

5.5.3 Tors ära som ett krigarideal 
Mytiska traditioner om Tor kretsar kring heder och mod. I gudens kamp mot 
jättar understryks gång på gång vikten av att trotsa mäktiga fiender och inte 
visa sig feg och omanlig. Ett gott exempel på detta är Tors strid mot jätten 
Hrungner som kretsar kring fysisk styrka, ära och mod i strid. Aspekter som 
inte kan ha gått förlorade för den publik som värderade krig, ära och djärvhet 
högt. 

                                                      
679 Straffen mot sådana som brutit eder och löften kunde vara extremt hårda, se Vogt 1937.  
680 Prosainledning till Lokasenna. 
681 Kuusela 2016a. 
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Det var, som diskuterats ovan, en grov anklagelse att utmåla sin fiende som 
feg, sexuellt pervers eller som en niding. En krigare som utsätts för en sådan 
kränkning, utan att replikera i ord eller handling, förlorade sitt anseende. 
Grønbech har menat att: ”uden ære er livet umuligt, ikke blot værdiløt, men 
umuligt at opholde. Man kan ikke leve med skam, det betyder i gammelt sprog 
meget mere end nu.”682 Myter om Tor är symboliskt knutna till detta komplex 
av uppfattningar om ära och manlighet. Guden beskylls i flera myter för att 
vara omanlig, men visar genom sitt handlingsmönster att han i själva verket 
är själva sinnebilden för vad som hölls för manliga ideal.  

Tors handlingsmönster kan betraktas som ett krigarideal. I de fall där jättar 
försöker kränka honom är hans vedergällning skarp och kraftfull. I ett par my-
ter dräper Tor inte bara den som försökt kränka honom, utan även allt folk 
som finns i jättens hall. Vedergällningen sker i regel i en hall, vilken, för att 
bekräfta överhöghet, kan slås sönder. Här kan myterna hjälpa oss att tolka de 
historiska hallarna. Tidigare har vi sett hur en furstes fiender mytiskt kunde 
framställas och liknas vid Tors fiender. En krigsfurste kunde försöka få makt 
över sina motståndare genom att symboliskt kränka dem, men det kunde också 
ske genom att angripa och totalt demolera källan till motståndarens status och 
makt, det vill säga hallen.  

5.5.4 Tors blick och krigarideal 
Tors blick har drag som kan föras till ett ideal för fursten och krigaren. Ögat 
som kraftkälla finns belagt även i framställningar av hjältar och kungar. En 
vass och skarp blick skulle vara skrämmande för fienden och symboliserar 
ädelmod och styrka. I Rígsþula 34 berättas om hur Jarls ögon var grymma som 
på ormens yngel (ǫtul vóro augo / sem yrmlingi). En krigsfurstes blick bör 
vara skarp och vass. Den ska slå fiender med fasa. Åtminstone är det på ett 
sådant sätt som skalderna uttrycker saken i sina lovdikter.683 Tors intensiva 
blick är ett motiv som återkommer i både dikt och prosa. Snorre berättar i 
Gylfaginning (kap. 44) att den unga bonde som brutit av köttbenet på hans 
bock och orsakat att den blev halt, möttes av en outhärdligt hård blick från 
guden som var så intensiv att bondsonen fruktade för sitt liv. I den berättelsen 
tyglar Tor sin ilska, vilket är en förutsättning för hans roll i myterna som män-
niskans beskyddare.684  

Ett annat exempel är när hans blick möter Midgårdsormens, en episod som 
tydligt beskrivs av Snorre i Gylfaginning (kap. 48). Snorre menar att den som 

                                                      
682 Grønbech 1909: 116. 
683 Annette Lassen (2003: 17ff) och Edith Marold (1998: 7ff.) har undersökt blicken i fornnor-
disk litteratur. De ger goda exempel på hur en intensiv blick förknippades med kungamakt och 
hjältedåd. 
684 Lindow 2000: 174. 
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aldrig sett hur Tors och ormens blickar möttes, den har aldrig sett något fasa-
väckande. När två av de mest kraftfulla gestalterna i kosmos fixerar sina 
blickar mot varandra målas en ohygglig syn upp, vilket är logiskt ur ett narra-
tivt perspektiv. Dessutom tillägger Snorre att det var av den anledningen som 
Hymer skar av agnet eftersom jätten blev så rädd att han skiftade färg (en 
uppgift som inte finns i Hymiskviða). Tors blick kan tolkas som uttryck för 
den oerhörda kraft som han råder över. Den är lika intensiv, ursinnig och död-
lig som åskviggen. I Þrymskviða 27 tycker jätten Trym att det brinner ur Tors 
ögon. Blicken beskrivs i dikten med adjektivet ǫndóttr ’skrämmande, barsk, 
bitter’.685 Blixtrande ögonkast är ett signum för guden, vilket känns igen från 
andra källor, bl.a. gudens möte med Midgårdsormen (samma term för blicken 
brukas i Húsdrápa 4) eller när han fixerar den unge jätten med sin blick i Hy-
miskviða 2.686  

Den förtätade kraft som finns i Tors blick tycks också finnas i avbildningar 
av guden. En intensiv blick är även skulpterad på ett par Torshammare, där 
särskild möda lagts på att utforma skrämmande ögon på hammarens figurhu-
vud. Att en intensiv blick förknippas med styrka och makt är knappast förvå-
nande. I strid var en intensiv och orädd blick något som prisades och intygade 
kämpens bravur, makt och kämpaglöd. Att vika med blicken är än idag ett 
tecken på underläge. Enligt min mening har Tor av denna mycket enkla psy-
kologiska förklaring föreställts som en gud med en intensiv, kraftfull och mäk-
tig blick. Den är ett tecken på hans övermakt, kraft och mod.  

5.6 Konklusion 
I detta kapitel har jag visat hur myttraditioner om Tor kan tolkas ur ett hall-
perspektiv. I första hand syftar dessa myter på mod och heder och i flera av de 
granskade fallen försöker en jätte, på ett eller annat sätt, utmana Tors heder 
och sätta hans manlighet på prov. Tor slår våldsamt tillbaka mot dylika kränk-
ningar och en majoritet av de exempel som berörts slutar med ett blodbad inne 
i jättens hall. Inte bara jätten som hånat Tor, dvs. den hallägande fursten, utan 
även hela hans följe slås ihjäl. Dessutom har jag visat att Tor i flera fall tycks 
slå sönder hallen. Detta signaleras av att han bryter ned och krossar hallens 
pelare. Gudens vapen kan likställas med åskviggen. Därmed är det naturligt 
att tänka sig att hallen efter Tors angrepp också antänds. I motsats till myter 
                                                      
685 Ture Johannisson (1948: 190) har försökt härleda etymologin och avledningar av -óttr. Ordet 
ǫndóttr förekommer inte i prosa, utan används endast i poesin. Ett tydligt samband finns enligt 
honom mellan skalde- och eddadikten, särskilt i samband med Tors ögon. Det går inte att säga 
om diktaren av Þrymskviða kände till Húsdrápa. Ordet Ǫndóttr är namnet på en jätte i þulur. 
686 Uttrycket leit í augo används om Tor när han övervinner den unge jätten i Hymiskviða 2. 
Samma uttryck används om Oden när han betvingar völvan med sin blick i Vǫluspá 28. Uppen-
barligen var just handlingen att söka någons blick, att fixera blicken vid en annans, förenat med 
att få makt över personen. 
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om Oden är Tor sällan förklädd när han kommer till en jättes hall. I och med 
det uppvisar de jättar som försökt kränka honom dåliga egenskaper och kan 
liknas vid snåla och skadelystna furstar. Tors motangrepp kan följaktligen lik-
nas vid hur en motståndares hall bryts ned och hur dess ägare därmed förned-
ras på flera nivåer. Något annat som skiljer Tor från Oden i de källor som 
granskats är att Oden färdas till jättarna ensam, medan Tor gör det i sällskap 
(Loke, Tyr, Tjalve och Röskva).  

Slutligen bör det understrykas att Tor var en hallägande furste som inte 
tålde att andra furstar, det vill säga jättar, utmanade hans suveränitet. I hall-
kulturens krigarideologi var mod och ära centrala aspekter. I maktspelet mel-
lan olika furstar och deras följeväsenden ingick ett visst ärekränkande ele-
ment, där den som blev beskylld var tvungen att besvara kränkningen, oftast 
med våld, för att inte förlora sitt anseende. Tor är därför ett ideal och kan be-
traktas som en förebild. Flera mytiska traditioner om Tor berör hans mod och 
hans kampvilja, något som ur ett krigarperspektiv motsvarar hans manlighet. 
Föreliggande kapitel lyfte också fram att kenningar för en furstes fiender i 
skaldediktningen kunde syfta på jättar, medan fursten själv jämfördes med gu-
darna. Med en sådan sinnebild var det legitimerat att liksom Tor söka upp sina 
fiender och ödelägga deras hallar. De mytiska traditionerna lär oss om den 
kulturhistoriska hallen. I förhållande till Tor är det uppenbart att det var hans 
mod, heder och ära som var det viktigaste och mest uppburna temat i mytiska 
traditioner om honom.  
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6 Två fallstudier: Hrungner och Loke som 
gästnidingar 

I föreliggande kapitel granskas två fallstudier där en gäst beter sig illa och 
bryter mot hallens normer och regler. I det första exemplet gästar en jätte 
Odens hall. I det andra gästar Loke en jättes hall. Gästens uppträdande i båda 
dessa exempel gör att de kan kategoriseras som gästnidingar. Med gästniding 
avses här en gäst som bryter mot de normer och de konventioner som förvän-
tas respekteras av en gäst i en hallmiljö. Beteckningen förekommer inte i käl-
lorna, utan är en nybildning inspirerad av den befintliga termen matníðingr.687 
Den som bryter mot gästningens upphöjda och centrala funktion i samhället 
betraktas som en niding och ett legitimt mål för repressalier; personen kunde 
av detta bedömas som ett hot mot den sociala ordning som hallinstitutionen 
värnar om.688 Vad dessa mytiska traditioner uppvisar och exemplifierar är där-
för gästinstitutionens gränser.  

6.1 Hrungner gästar Odens hall 
I Skáldskaparmál (kap. 17) berättar Snorre om hur en jätte vid namn Hrungner 
färdas till Odens hall. Där agerar jätten på ett sätt som närmast kan betraktas 
som en förvrängning av hur en god gäst förväntas uppföra sig. Episoden är av 
intresse för den här undersökningen av flera anledningar. Jag har valt att dela 
upp Snorres förhållandevis korta textavsnitt i tre delar, där var och en kan föras 
till de huvudfrågor som undersöks i avhandlingen: 
 
1. Visdomsmotivet: Oden söker kunskap hos en jätte. Genom en fint lockas 

jätten att rida sin häst till Odens hall. 
2. Hallen: Interaktion mellan en gud och en jätte sker i en hall. Hallen besk-

rivs som en fredad plats, dvs. hallen är tryggad av grið. 
3. Gudarnas ära och heder: Tor strider mot en jätte. Gudars och jättars ära 

avgörs i en tvekamp mellan den kraftigaste från respektive grupp.  
 
                                                      
687 Termen matníðingr m. förekommer i flera norröna källor, samt i runinskrifter, se kapitel 3. 
688 I källorna förekommer uttrycket griðniðingr för den som bryter mot löften om avtalad frid. 
Termen används med vidare konnotationer än regler och normer för hallen. Därför har jag valt 
ett annat ord.  
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Det är särskilt den första och andra delen som är relevanta för den här under-
sökningen. Den mytiska traditionen om Hrungner och tvekampen mot Tor 
skildras i flera källor, men då hallkontexten endast berörs hos Snorre utgör 
hans redogörelse underlag för följande analys. Jag har på annat håll grundligt 
undersökt Tors tvekamp mot Hrungner och dess symboliska innebörd för en 
krigarideologi.689 Min uppfattning är att Snorres variant av Hrungnermyten 
bygger på äldre muntliga myttraditioner, vilket delvis förklarar varför den in-
nehåller partier som inte är kända från annat håll. Att förutsätta att stoff vi inte 
har tillgång till vore Snorres konstruktioner är inte konstruktivt. Synnerligen 
inte då partierna tematiskt korresponderar med andra kända nordiska myttra-
ditioner. 

Odens roll i berättelsen har sällan diskuterats. Ett viktigt undantag är en 
artikel av John Lindow.690 En vanlig position är annars att inte nämna Odens 
roll överhuvudtaget, eller göra gällande att han beger sig till Jotunheim utan 
egentliga skäl.691 Lindow har på goda grunder framhållit att Odens agerande 
faktiskt spelar en betydelsefull roll i den skildring som ges.692 Det råder, anser 
jag, ingen tvekan om att episoden följer ett mönster vi känner igen från andra 
mytiska traditioner om Oden, där han är den stora kunskapssökaren. Detta står 
i kontrast till mytiska traditioner om Tor vilka kretsar kring hans mod och 
styrka. Hos Snorre lyfts båda dessa aspekter hos gudarna fram och understryks 
genom deras interaktion med jätten Hrungner.  

Snorre inleder sin berättelse med att redogöra för hur Oden färdas till 
Hrungner på en häst. När de möts frågar Hrungner vem som ridit över luft och 
land för att nå honom.693 Oden, som i vanlig ordning färdas inkognito, svarar 
att han vågar sitt huvud i pant på att det bland jättar inte finns en bättre spring-
are än den som han själv rider. Huvudet som insats kan ses som en parallell 
till Odens visdomstävling mot jätten Vaftrudner, där samma motiv ingår (se 
kapitel 4). Uppgiften om en gyllene hjälm är intressant. En förklaring kan vara 
att Oden uppsöker en furste bland jättarna och att han vill göra intryck på ett 
sätt som inte avslöjar vem han är, men ändå gör honom förtjänt att samtala 
med. Denna detalj kan också liknas vid Vafþrúðnismál där Oden först måste 
visa sig värdig för att få tala med jätten Vaftrudner. Det är viktigt att Oden 
inte avslöjar sin sanna identitet innan han uppnår sitt mål. Oden framställs 

                                                      
689 Kuusela 2016a. 
690 Lindow 1996. 
691 Clunies Ross har ingående studerat Tors möte med Hrungner i två arbeten (1994a; 1994b). 
hon menar om mötet att: ”The initial section of Snorri’s tale, in which Óðinn goes to giantland 
for no specific reason” (1994b: 115). 
692 Lindow 1996: 8ff. 
693 Hos Saxo hjälper Oden i en enögd främlings gestalt en ung Haddingus och lyfter upp honom 
på sin häst. Sedan galopperar de över hav och land: ”Hadding lå gemt under hans kappe, ryst-
ende og bævende, og da han kastede et blik ud gennem slidserne, så han til sin store forbløffelse 
at havet lå udbredt under hestens hove. Men da han havde fået forbud mod at se ud, måtte han 
tage øjnene til sig og lamslået vende blikket bort fra den skrækindjagende rejse” (2005: 113). 
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aldrig som en impulsiv sökare. Han gästar inte dödliga motståndare utan en 
kalkylerad avsikt. Även om hans drivkraft hos Snorre vid en första anblick ter 
sig omotiverad, bör det ses i ljuset av ett större mytmönster. Att sätta sitt huvud 
i pant är synonymt med att guden riskerar sitt liv och indikerar utmaningens 
kosmiska dimensioner. När Oden möter Hrungner säger jätten att främlingens 
(Odens) häst är god men att hans egen, Gullfaxe, tar vidare steg. Jätten blir 
rasande och sätter genast efter Oden som hunnit rida iväg.694 Oden galopperar 
till Valhall och det är en hård kamp. Hästarna är likvärdiga, men Oden hinner 
före, vilket är nödvändigt ur ett kosmiskt perspektiv.695 Jätten, som är honom 
i hälarna, har drabbats av sådan vrede att han inte märker vart de galopperat 
förrän han är innanför Asgårds grindar.  

Vad är det som driver Oden till en sådan handling? Ingen egentlig dialog 
mellan Oden och Hrungner nämns, men det står klart att Oden förmår jätten 
att rida efter honom in till Asgård. Därmed förs jättens utmärkta häst från jät-
tarnas område till gudarnas område. John Lindow menar att:  

It is important that the head of the gods should have the best of horses; indeed, 
the gods should and must have the best of everything that can be compared if 
they are to maintain their hierarchical position above the jǫtnar.696  

 
Lindow anser vidare att kapplöpningen är misslyckad eftersom Oden inte hål-
ler jätten utestängd från Asgård.697 Det sista påpekandet är tankeväckande, 
men jag menar istället att Odens syfte faktiskt var att föra jättens häst till Val-
hall. Hos Snorre förklarar det varför gudarna söker Tors skydd. Resultatet blir 
ju i slutändan att gudarna övertar hästen från jätten, något som förutsätter att 

                                                      
694 Gullfaxi m. betyder ’den gyllene manen’. Det är ett märkligt namn för en jättes häst. Prefixet 
gull(in)- ingår i ett flertal namn på mytiska djur: Gullinborsti m. (Frejs svin), Gulltopr m. (hos 
Snorre Heimdalls häst, i Grímnismál 30 och þulur en mytisk häst utan given ägare), Gullin-
kambi m. (en tupp i Vôluspá 43 som kommer gala vid ragnaröks), Gullinn ackusativ (Háttatal 
19 i en kenning där hästen betecknar skeppet) och Gyllir m. (en av asarnas hästar i Gylfaginning 
kap. 15 och þulur). Det förekommer också hos ett par mytiska gestalter: t.ex. Gullveig f. (kvinna 
i Vôluspá 21 som misshandlas av gudarna), Gullmævill m. (en dvärg i þulur) samt Gullintanni 
m. (ett epitet för Heimdall hos Snorre). Hästen Gullfaxe förekommer även i skaldedikten 
Þorgrímsþula 2 där en uppräkning av olika mytiska hästar görs, varav en heter Gyllir. Snorre 
citerar ett par strofer ur dessa ramsor. De är inte kända från annat håll. Här räknas Gullfaxe upp 
som en av asarnas hästar: Gollfaxi ok Jór með goðum (”Gullfaxe och Jor hos gudarna”), se 
Jónsson 1973: 656. 
695 Snorre berättar att Oden galopperat iväg men att jätten är nära att rida ikapp, trots gudens 
försprång. Detta kan ses mot bakgrund av Odens vanliga handlingsmönster där han segrar med 
hjälp av att tillgripa svek och list.  
696 Lindow 1996: 10. 
697 Oden vill lägga beslag på Hrungners häst. Genom att lura jätten till gudarnas rike var det 
lättare att hålla honom på plats i väntan på att Tor kommer till Odens hall. Motivet av att en 
gud förföljs av en jätte återfinns i flera källor, t.ex. när Oden erövrat skaldemjödet och flygande 
i örnhamn har Suttung tätt bakom sig, eller när Loke i falkhamn bär Idun och förföljs av Tjatse. 
Märk väl att flykten går från en jättes hall till en guds hall i båda dessa exempel. 
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den rids till Odens hall. Väl på plats bryter Hrungner mot gästfriheten och det 
blir Tors uppgift att utmana jätten. Enligt min mening kan dessa komponenter 
ses som en del av Odens kalkylerande list.698  

Väl i hallen tar Hrungner Odens plats vid gillet, han dricker av Tors horn 
och tar sedan till orda för att uttrycka sin vilja. John Lindow liknar jättens plats 
i högsätet med en inventerad spegling av Odens roll, där guden efter att han 
druckit kosmisk dryck yppar visdom, medan jättens framtida utsikter istället 
speglar jättarnas motsatta perspektiv.699 Jättens skrytsamma och druckna hot 
kan uppdelas i fem grupper, som var och en speglar hur jätten vill omkasta 
den hierarkiska ordningen. Punkt 1, 2 och 4 har tidigare framhållits av Lin-
dow: 
 
1. Han tänker föra bort Valhall från Asgård till Jotunheim. Betydelsen blir 

att jätten omvandlar asarnas mest centrala hall till jättarnas hall och sam-
lingsplats. Asarnas centrum omvandlas därmed till jättarnas centrum.  

2. Han hotar att angripa Valhall och dräpa alla gudar. Detta speglar Tors och 
Odens färder till Jotunheim och deras upprepade angrepp mot jättarna, ett 
angrepp som inleddes redan med dråpet av Ymer. 

3. Han tänker dränka Asgård. Denna handling ekar motivet med jättar som 
omkommer i en stor flod, ytterst orsakad av gudarnas dråp av urtidsjätten. 
Det omnämns hos Snorre Gylfaginning (kap. 7), i Vafþrúðnismál 35 och i 
Beowulf (r. 113-114, 1687-1693). 

4. Han tänker föra med sig Siv och Freja hem. Även denna handling speglar 
gudarnas bortförande av och sexuella relationer med jättinnor. Det speglar 
också vad Clunies Ross kallat negativ reciprocitet.700  

5. Han tänker dricka upp och tömma gudarnas bestånd av öl. Oden har stulit 
skaldemjödet från jättarna och Tor har burit bort Hymers enorma brygg-
kittel.701 Mjöd och öl som kultdryck skulle således upphöra och utplåna 

                                                      
698 Se Kuusela 2016a; Lindow 1996. 
699 Lindow 1996: 10. 
700 Clunies Ross 1994a: 103ff. Jag har i en artikel tolkat gudarnas våld mot jättinnor med ut-
gångspunkt i den förbannelse som yttras av Skirner mot jättinnan Gerd i Skírnismál. Där argu-
menterar jag också för att Odens våld mot Rind (hos Saxo), hans försök att snärja Billings dotter 
i Hávamál 96-102 och skryt om makt över jättinnor i Hárbarðslióð 18, 20, samt andra försök 
att betvinga jättinnor kan tolkas som exempel på hur gudarna angriper jättinnor, se Kuusela 
2014. 
701 John Lindow (1996: 10) tänker sig att anledningen till att Freja iskänker öl åt jätten är på 
grund av hennes förmåga att blicka in i framtiden. Lindow menar att hotet om att dricka upp 
asarnas öl skulle beröva dem förmågan att anordna gillen, vilket är ett direkt hot mot Oden då 
hans visdom till stor del hänger samman med att han livnär sig på vin. Jag tror man kan dra 
större växlar av skeendet och se det i perspektiv av Odens intima förbindelse med det kosmiska 
mjödet. Mjöd och öl hade stor betydelse i det fornnordiska samhället. Jättens hot anspelar på 
att jättarna blivit berövade sin tillgång till rusdrycken. Odens visdom hänger till viss del sam-
man med rusdryck men är inte beroende av den. Uppgiften om vin bör vara en senare detalj, 
influerad av en aristokratisk miljö.     
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ett för människan vitalt föreningsband till gudarna. Drycken var, som be-
tonats tidigare, en central komponent för hallkulturen.  

 
Den skarpa motsättningen mellan gudar och jättar är typiskt för Snorres fram-
ställning av myterna. Något liknande scenario finns inte i edda- eller skalde-
diktningen. Snorre fortsätter berätta om att Tor tillkallas och kommer till hal-
len understryker han faran genom att utbrista: hverr því ræðr er jǫtnar hund-
vísir skulu þar drekka, eða hverr seldi Hrungni grið at vera í Valhǫll eða hví 
Freyja skal skenkja honum sem at gildi Ása. (”vem som sagt att illsluga jättar 
skulle dricka där och vem som lovat Hrungne fred i Valhall och varför Freja 
skulle hälla upp åt honom som på asarnas gillen”). Det är intressant att Tor 
kallar jätten för hundvíss. Beteckningen används annars om särskilt kloka jät-
tar. När orden flödar ur Tors mun är det av sammanhanget, enligt min mening, 
att förstå som pejorativt – en slug jätte har nästlat sig in till asarnas gille.702 
Hrungner är inte någon menlös jätte. Det är han som för dialogen vid gillet 
och det är också han som får sista ordet och klarar sig, trots sitt uppförande, 
helskinnad från hallen (liksom vid mötet med Oden). Den åsikten som många 
framhållit om att Hrungner skulle vara en dum jätte stämmer alltså inte.703  

Varför slår inte gudarna ihjäl Hrungner inne i hallen? Utan tvekan bryter 
hans beteende mot den ömsesidiga respekt som förväntas upprätthållas mellan 
en värd och en gäst inne i en hall. När Tor kommer in i hallen och ser vad som 
försiggår är hans vanliga handlingsmönster att tillgripa våld, men jätten åbe-
ropar Odens löfte om hallfrid (var á hans griðum). Just föreställningar om att 
gästen i en hall omfattades av grið, finns det, som vi sett tidigare, många ex-
empel på i den isländska sagalitteraturen och i den norröna diktningen. Trygg-
het för liv och lem är en form av avtalad fred som av källorna att döma var 
högt värderad. Att bryta mot en sådan frid betraktades som ett svårt nidings-
dåd. Mytiska skildringar klargör olika scenarier för hur denna ömsesidiga fred, 
som tryggade både värden och gästen, eftersträvas. I källorna följer vanligen 
både gudar och jättar dylika rättesnören. Det tyder på att det var en viktig be-

                                                      
702 Ordet används ofta om någon som är vis, men det kan också brukas pejorativt. Ett exempel 
på det senare finns i Helgakviða Hiǫrvarðssonar 25 där Helge hotar Hrimgerd med att hon ska 
ligga hos en motbjudande jätte vid namn Loðinn ’den ludne’, den värsta bland bergsfolk. Han 
beskrivs som hundvíss iǫtunn vilket av kontexten har en klart nedsättande betydelse, se von See 
et al. 2004: 515.    
703 Martin (2006: 91) anser att kontrasten mellan visdom och dumhet är ett viktigt tema i myten, 
och tolkar det som genomgående för Snorres version. Den punkt där Hrungner kan tyckas 
handla oförståndigt är när han ställer sig på sin sköld. Varför han gör det förklaras av källorna 
disparat: antingen vållar asarna det eller så övertalas han av Tors medhjälpare. Tor bekämpar 
jättarna fysiskt, medan Oden tillgriper andra medel. Gudarna agerar för att bevara maktstruk-
turen i kosmos där de är ett styrande elitskikt. Myter om Oden och Tor är viktiga för att förklara 
hur man tänkte sig att maktstrukturer inrättats och regleras. Genom gudarnas handlingar upp-
rätthålls en kosmisk balans. Människan vänder sig sedan till gudarna som garanter för denna 
ordning. 
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ståndsdel för en fungerande social gemenskap även på en samhällsnivå. Epi-
soden kan jämföras med Lokasenna där Loke allvarligt förolämpar gudarna i 
tur och ordning. Därmed beter han sig som en stor niding. När Tor vill gripa 
till vapen hindras han eftersom: þar var griðastaðr mikill (”stället var högtid-
ligen fridlyst”). Berättartekniskt torde detta innebära att Hrungner kunde 
känna sig trygg, men då Tor i kritiska situationer faktiskt bryter löften (jfr 
Vǫluspá 26) är jätten tvungen att finna en utväg. Med list påtalar han för Tor 
att han står vapenlös. Därmed vore det omanligt att dräpa honom. Istället ut-
manas Tor till tvekamp på en av jätten utvald plats.704 Oden har förlorat kon-
troll över sin hall och Tor ingriper för att skydda gudarna. Med utsikt om att 
vinna ryktbarhet förväntas inte Tor avböja.705 

En tydlig parallell till episoden om Hrungner i Valhall är Grendel i kungs-
hallen Heorot i det fornengelska kvädet Beowulf.706 Detta tyder på att motivet 
med en jätte som gästniding är gammalt. I Beowulf finns ett flertal referenser 
till symboliken kring gäst och värd. Särskilt i dess första del som berättar om 
hur Beowulf bemöts och uppträder i kung Hrodgars hall och när hallen däref-
ter våldgästas av Grendel (senare även av Grendels mor).707 Istället för mat 
och dryck slukar Grendel och hans mor Hrodgars krigare och dricker av deras 
blod. Grendel beskrivs i dikten bland annat med uttrycken feng. þyrs och feng. 
eoten, termer som är besläktade med fvn. þurs och fvn. jǫtunn. Han är således 
en jätte.708 Grendels agerande leder till en hård kamp mot Beowulf inne i hal-
len. Efter att jätten flytt från hallen leder hans skador till att han mister livet. 
Som en hämndaktion våldgästar Grendels mor hallen. Jag har på annat håll 
granskat dikten ur ett gästperspektiv och argumenterat för att Grendel bör be-
traktas som en jätte (och som en antigäst) efter samma mönster som de 
fornnordiska jättarna, något jag anser vara befogat eftersom narrativen växt 
fram ur samgermanska myttraditioner.709  

Den redogörelse som Snorre skildrar i Skáldskaparmál, där en inflytelserik 
och kraftfull jätte gästar gudarna i deras mest centrala hall, är förenlig med de 
övergripande mytiska motiv som undersöks i föreliggande studie. Den under-
stryker Tors och Odens respektive mytiska roll, samtidigt som en stor del av 
händelseförloppet koncentreras till interaktionen mellan en gäst och en värd i 
                                                      
704 Jag har på annat håll (Kuusela 2017) diskuterat hur viktigt det var att Tor förkroppsligar 
manliga ideal och att det var särskilt relevant för en krigarideologi. I ett flertal mytiska tradit-
ioner är det just gudens manlighet som ifrågasätts och han måste bekräfta manliga ideal genom 
att säkerställa att de inte kränks eller hotas. 
705 Om tvekampens symbolik och anspelning till krigarens ära, se Kuusela 2016a. 
706 Normalt brukar diktens tillkomst räknas till omkring åren 650–900, men den har också tid-
fästs ett par hundra år tidigare. Beowulf finns endast bevarad i en handskrift, daterad till omkring 
år 1000 som anses vara nedtecknad av två skrivare. Att dikten är äldre än handskriften är de 
flesta överens om, även om ett fåtal förfäktar att dikten är en författarprodukt som inte är mycket 
äldre än handskriften, se Bjork & Obermeier 1996. 
707 Se Jackson 2014; Kuusela 2015; Lionarons 1996. 
708 Kuusela 2015: 122ff. 
709 Kuusela 2015. 
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en hallmiljö. I Snorres skildring är det otvivelaktigt att när en mäktig jätte 
gästar gudarnas hall, då bryts de konventioner som förväntas uppfyllas mellan 
gäst och värd. Hrungner kan betraktas som ett exempel på en gästniding – han 
är en dålig gäst som skryter, hotar, dricker sig berusad och beter sig illa, trots 
att Oden och de andra gudarna gör vad som förväntas av dem i deras roll som 
hallens värdar.  

6.2 Loke gästar Äger 
Dikten Lokasenna är omdebatterad. Vad som framförallt har diskuterats är 
diktens ålder och skälet till att gudarna smädas.710 I ramberättelsen hånar Loke 
gudarna, men det betyder inte att dikten komponerats av en kristen diktare. 
Satir av gudar är inget nytt fenomen, eller ett säkert tecken på en fientlig in-
ställning gentemot gudarna.711 I kvädet, som bara har bevarats i Codex regius 
(samt i en strof som bygger på tre strofer ur Lokasenna hos Snorre i Gylfagin-
ning kap. 20),712 antyds ett flertal myter, varav ett par inte är kända från andra 
källor.713  

Skälet till att dikten avhandlas här är att handlingen uttryckligen utspelar 
sig i en hallmiljö. Diktens skådeplats är den mytiska ölbryggaren och jätten 
Ägers hall. Märkligt i sammanhanget är att Äger är en mycket perifer figur i 
kvädet. Ingen dialog tillskrivs honom och den enda gången han tilltalas, utan 
att erbjudas ett genmäle, är i diktens avslutande strof. I dikten intar Oden en 
framskjuten position och det är han som tycks vara hallens mest prominenta 
figur. 

Loke har inte berörts annat än i förbigående tidigare i avhandlingen. Att 
Loke inte diskuterats beror på att han är en komplex figur som skulle kräva 
för mycket utrymme för att göra rättvisa. Dessutom är inte hallmiljön central 
i andra myttraditioner om honom.714 Även om han inte direkt beskrivs som en 
jätte i källorna – hans mor är troligen en gudinna medan hans far är en jätte – 
har han genom blodsblandning blivit upptagen till gudarnas krets. Lokes upp-
trädande i dikten motsvarar delvis Hrungners i föregående fallstudie. Därför 
kan det betraktas som ett gott exempel på en interaktion i en hallmiljö.  

Ett tydligt exempel på någon som ger uttryck åt själva idén om en gästni-
ding är alltså Loke och hans våldgästning av jätten Ägers gästabud. Lokasenna 
inleds med ett kort prosaavsnitt där det berättas att gudarna samlats för att 

                                                      
710 Se von See et al. 1997: 363ff. 
711 Se exempelvis Dronke 1997: 350ff. 
712 Dronke 1997: 332, 348. 
713 För en diskussion av dikten och vidare hänvisningar, se Dronke 1997: 332ff.; von See et al. 
1997: 363ff.; Simek 2006: 249ff. 
714 Det finns många studier av Loke. Ett par inflytelserika arbeten eller översikter är Dumézil 
1959; Hultgård 2001; Rooth 1961; Ström 1956; de Vries 1933. 
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delta i ett praktfullt gille hos Äger. Det betonas att hallen var högtidligen frid-
lyst (Þar var griðastaðr mikill). Med på gillet är Loke, men han dräper en av 
Ägers tjänare efter att tjänaren lovprisats av gudarna. Då sägs att gudarna 
skramlar med sina vapen och ryter ilsket, för att sedan driva ut Loke till sko-
gen. Sedan återvänder de till gillet. Den första diktstrofen berättar att Loke 
samtalar med Ägers andra tjänare, Elder, utanför Ägers hall. Loke hör hur 
gästabudet pågår inne i hallen. Den första frågan Loke ställer är: hvat hér inni 
/ hafa at ǫlmálom sigtíva synir? (”vad dryfta de här inne vid dryckeslaget, 
segergudarnas söner”).715   

Även om vi bortser från den prosaiska inledningen, där saken är uppenbar, 
kliver Loke in i hallen utan att först bli inbjuden. Därmed bryter han mot en 
gammal sed: gästen måste inviteras till hallen och kan inte oinbjuden eller utan 
sakliga skäl ta sig in till hallens gästabud. I dialogen med Elder är det tydligt 
att Lokes syfte är att våldgästa och förstöra gillet. 

3. ’Inn skal ganga   Ægis hallir í, 
á þat sumbl at siá;  
iǫll ok áfo   fœri ek ása sonom,  
ok blend ek þeim svá meini 
miǫð.’ 

 
3. “In skall jag gå i Ägirs hall 
att gästa detta gillet, 
vålla asarna vrede och split 
och blanda men i mjödet.” 

 
Lokes utsikt att ”blanda men i mjödet” kan betraktas som diktens kärna: han 
smädar de i hallen samlade gudarna och gudinnorna i tur och ordning. Redan 
i strof 10 vill Oden erbjuda en plats åt Loke: lát úlfs fǫður sitia sumbli at, síðr 
oss Loki kveði lastastǫfom Ægis hǫllo í (”låt vargens fader sitta på gillet som 
gäst, så att Loke ej säger smädliga ord till oss i Ägirs hall”).716 Detta upprepas 
senare av Idun (strof 16). I dikten tjänar det inget till, trots värdens (i det här 
fallet Oden) försök att behålla hallens frid är det lönlöst. Resterande strofer 
kretsar kring smädandet. Flera av diktens strofer tar också fasta på rusdryck-
ens vanskliga sidor (3, 6, 9, 18, 45, 47, 55, 65). På sätt och vis kan detta tolkas 
som en varning: häftigt dryckeslag kan leda till fördärv och konflikter. Var-
ningen gäller i hög grad också för den historiska hallmiljön: i hallen och på 

                                                      
715 Rusdrycken har hos gudarna, liksom hos människan, en given plats i hallens gästabud. I 
Lokasenna kallas Frejs tjänare för Byggvir (alt. Beyggvir) och är sannolikt en personifikation 
av själva kornet (av bygg n.), se de Vries ”bygg”, ”byggvir 2” (1962: 66f.) Se också Olsen 
(1915: 106ff.); von See et al. (1997: 475f.) Namnet antyder att han hör samman med ölbrygg-
ning och förbinder därmed Frej till drycken. Att kornet kan tala ska inte förväxlas med att det 
rör sig om en ölgud eller dylikt. Den följer ett mönster som finns runt om i världen där samtal 
kan föras mellan månader, odlingsväxter, bruksföremål eller husdjur, till exempel den dikt som 
kallas ”Humlet och kornets skryt” med mordvinsk-baltisk-östersjöfinsk utbredning, se Kuusi & 
Honko (1983: 117ff.) De tre största gudarna är förbundna med den sakrala drycken, vilket kan 
vara ett uttryck för olika samhällsgruppers behov av en kosmisk myt som berättar om dess 
tillkomst. 
716 Uttrycket kan möjligen vara en kränkande anspelning på att Vidar kommer att dräpa ulven 
under ragnarök. 
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gillet, en plats där krigsmän sitter samlade och där kraftmätning och vaksam-
het över ära och heder råder, bör den fördärvande rusdrycken inte få för stor 
makt över deltagarnas sinnen. 

Det finns inte utrymme att gå in på de specifika beskyllningarna i dikten. 
De kretsar i stort sett kring hot och beskyllningar om omanlighet, feghet och 
promiskuitet. Denna typ av okvädingsord och de skymfer som haglar mellan 
Loke och gudarna tänjer och anstränger hallens grið. I strof 57 kommer Tor 
in i hallen och hotar Loke till livet. En tänkbar hypotes är att Tor agerar i 
egenskap av den som värnar om gränser. I det här fallet har gästningens grän-
ser kränkts av Loke och det skydd som de tänkts ge har därmed brustit. Tors 
roll i sammanhanget kan tolkas som att han uppenbarar sig och bryter in när 
hallens grið är nära att brista. Loke har med sina beskyllningar och sitt age-
rande gått över de gränser som kan anses acceptabla i en hallmiljö. Tor, i egen-
skap av gränsernas vaktman och försvarare, hotar att krossa alla ben i Lokes 
kropp om han inte tiger.   

I en språklig analys av dikten har Magnus Olsen delvis utgått från ett gäst-
perspektiv.717 När Loke återvänder till hallen och gästabudet, gör han det som 
en ny gäst. Den som först tilltalar Loke när han kommer in i hallen är Brage. 
Olsen beskriver Brage på följande vis: ”Brage er den som mest har ordet i sin 
makt, og han har i gudekretsen hatt det hverv å tale på alles vegne når en gjest 
trådte inn”718 Olsen jämför Brages agerande med hur guden beskrivs i skalde-
dikterna Hákonarmál och Eiríksmál, samt med den roll en þyle hade i den 
fornengelska kungahallen (paradexemplet på detta är naturligtvis Unferds till-
bakavisande hållning gentemot Beowulf i kungshallen Heorot).719 Brage ne-
kar Loke en plats. Anledningen är att han inte vill att någon med illvilligt upp-
såt ska vistas på deras gästabud. Loke vänder sig då till Oden och menar att 
de en gång i tiden blandat blod med varandra och gett varandra löftet om att 
aldrig dricka öl om det inte bjöds åt dem båda. Oden befaller sin son Vidar att 
resa sig upp och iskänka dryck åt Loke. Han vill också att en plats ska beredas 
åt Loke, eftersom han vill undvika ärekränkningar i Ägers hall.720 När rus-
dryck bjudits Loke börjar han sin egentliga träta. Lokes första måltavla är 
Brage. Dikten kretsar sedan kring hur gudar och gudinnor i tur och ordning 
avbryter Lokes dråpliga ord och blir själva föremål för nästa omgång av smä-
delser. En viktig detalj är, som Olsen framhållit, att släktskapsband omsluter 
församlingen: syskon, föräldrar och barn, samt till sådana som är upptagna i 
samma krets utan att vara köttsliga släktingar. Just sådana band var särskilt 
                                                      
717 Olsen 1960. 
718 Olsen 1960: 6. 
719 Brennan 1985: 10. 
720 Olsen (1960: 23ff.) tänkte sig att Loke stod upp under hela gillet. Olsen försökte också att 
avgöra hur gudarna och gudinnorna satt bänkade i hallen. Även om hans resonemang är intres-
sant är den mindre relevant för min undersökning. Olsen tänkte sig att Oden satt i ett högsäte, 
vilket innebär att han fungerade som hallens värd, men Olsen reflekterade inte över bänkplace-
ringen för Äger, Vidar eller de mytologiska gestalterna Byggver och Beyla. 
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känsliga och fick inte kränkas (något som både Idun och Siv påminner Loke 
om).721  

Loke har överskridit gränsen för det skydd som grið annars medför. Hans 
hånfulla ord och angrepp mot släktskapsband, samt hans avslöjade illgär-
ningar, är för grova för att han ska kunna förvänta sig att skyddas av hallens 
grið. Därmed har han förverkat sin plats i hallen och Tor infinner sig för att 
verkställa att Loke lämnar gillet. Det är av den anledningen som Lokes ord till 
Tor blir: enn fyr þér einom mun ek út ganga, þvíat ek veit, at þú vegr (”jag ger 
mig av endast för dig, jag vet om dig att du dräper”). Det är, menar jag, Tors 
viktigaste funktion i dikten. Han säkerställer i sin roll som hallfridens garant 
att nidingen lämnar hallen, paradoxalt nog genom hot om våld. Men i dikten 
bryter inte Tor hallfriden. Som en sista skymf mot gudarna förbannar Loke 
hallen och riktar sina ord mot Äger med hot om att bränna ned hans hall.  

6.3 Konklusion 
I kapitlet har exempel på mytiska narrativ analyserats där gästfrihetsnormens 
yttersta gränser sprängts. Både Hrungner och Loke har betett sig som nidingar 
i förhållandet till hallens regler och normer. Oden kan i egenskap av en god 
värd inte tillmötesgå gästens (Hrungners) glupande aptit och törst. Hrungner 
är i sin tur en dålig gäst som överskrider de gränser som förväntas upprätthål-
las i hallen. Tor, som vakar över gränser, vill tillgripa våld, men hindras av 
både gästen och värden (Hrungner och Oden) eftersom hallen omfattas av 
grið.  

Skildringen av Äger i Lokasenna är också ett exempel på en beskrivning 
av en god värd som trakterar sina gäster med ett ståtligt gille. Han har redan 
blockerat Loke från hallen och gästabudet. Loke, den dåliga gästen, dräper en 
tjänare och bryter därmed hallens grið. Därefter tar han sig oinbjuden in i hal-
len och förolämpar dem som vistas där. När hans illdåd blivit för allvarliga 
tillkallas Tor som hotar att slå ihjäl den farliga gästen. Loke hotar värden med 
att hans hall ska brinna och flyr därefter platsen.  

I dessa exempel är både en gud och en jätte skildrade som goda värdar som 
respekterar och försöker upprätthålla hallens frid. Det är gästen som i båda 
fallen beter sig illa och bryter den frid som fanns där innan. Hallens normer 
och regler kan tänjas till en viss gräns, men de olyckor som medföljer av att 
de sprängs kan få allvarliga konsekvenser. De mytiska narrativen ger exempel 
på sådana konsekvenser.   
 

                                                      
721 Olsen 1960: 13. Jfr beskrivningen av ragnarök i Vǫluspá 45 där släktband slits sönder i ett 
inledande skede av själva undergångsskildringen. 
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7 Hallen i myterna: Konklusioner, hallmodellen 
och likheter respektive skillnader i mytiska 
narrativ om Oden och Tor  

De myttraditioner som redogör för hur gudar interagerar med jättar i en hall-
miljö kan bidra med kunskap för att förstå och tolka den historiska hallkul-
turen. I kapitel 3 formulerade jag – med stöd av kulturhistoriska undersök-
ningar och information om verkliga hallar – ett analysredskap, en ”hallmo-
dell”. Den modellen har jag utgått från i kapitel 4-6 där jag analyserat de my-
tiska hallarna. Modellen har hjälpt mig att få fram vissa teman som jag 
förhållit mig till i undersökningen av de mytiska hallarna. Den kan även kasta 
nytt ljus på myterna och vår förståelse av dem. Jag har också använt mig av 
det konfliktperspektiv som presenterades i kapitel 2. I analysen av myterna 
har ny kunskap om hallmiljön nåtts i jämförelse med den kunskap som tidigare 
forskning nått genom kulturhistoriska undersökningar. Det gäller bland annat 
en utförligare information om interaktionen mellan gäst och värd, fredsbe-
stämmelser, dryckens och kunskapens betydelse i hallen, hederns betydelse i 
hallen och så vidare. Jag vill också hävda att vi genom att studera myterna kan 
komma åt traditioner om hallen vilka troligtvis går tillbaka på förkristen tid. 

Det finns fördelar med att jämföra den interaktion som sker i en mytisk 
hallmiljö med den reella hallkulturen. Myterna kan visa på strukturer och ett 
handlingsmönster som kan hjälpa oss att förstå den historiska hallmiljön. Dik-
terna är inte enbart avsedda för en aristokratisk elit, utan traderades på olika 
nivåer, i olika miljöer. Hallbyggnader var däremot konkreta statusmarkörer 
för en aristokratisk elit, men dess symbolik bör även ha varit möjlig att upp-
fatta för sådana som inte var direkt engagerade i hallinstitutionen. Eftersom 
kungar och furstar i den historiska verkligheten tronade i storslagna hallar, var 
det en naturlig referenspunkt att tänka sig att gudarna gjorde samma sak. På 
samma sätt tänker jag mig att det är befogat att föreställa sig att mäktiga jättar, 
gudarnas främsta maktrivaler, också ansågs leva i minst lika storslagna mil-
jöer. De normer för hallen som beskrivs i mytiska narrativ överensstämmer på 
många punkter med de normer som vi kan utläsa från beskrivningar av histo-
riska hallar. Myter som utspelar sig i en hallmiljö kan bidra till en kulturhisto-
risk kunskap. Jag utgår från mytens kontext, det vill säga att mytiska narrativ 
som berör hallar kan ses som uttryck för och ge bekräftelse åt samhällets reli-
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giösa värden och normer knutna till en sådan miljö. I myterna uttrycks möns-
tergilla handlingsmönster som anses värda att efterlikna. Det är dessa mönster 
som varit viktiga att undersöka.  

Både Oden och Tor råder över en hall, Valhall respektive Bilskirner. Dessa 
hallar, liksom andra gudars och jättars hallar, betraktas som gestaltningar av 
den historiska hallen. När det gäller Odens hall är det också rimligt att den 
speglade det krigarväsende som hörde till en historisk aristokratisk hallmiljö. 
Nedan kommer ett par viktiga likheter och skillnader mellan Odens och Tors 
interaktion med jättar i en hallmiljö att lyftas fram. Jag vill dock föregå med 
att ringa in viktiga drag som utmärker mytiska traditioner om respektive gud: 

 
� Oden hämtar kunskap från jättarna. För en krigarideologi var Oden en 

central gudom, inte minst för furstar och följeväsendet, samt till före-
ställningar om krig och död. Oden färdas ensam till jättars hallar.  
 

� Tor markerar heder, ära och mod. Tor hade också en roll som kan 
förbindas med en krigarideologi där han symboliskt kan knytas till 
individuella krigare eller kämpar, men han tycks inte ha varit central 
för större följen av vapenföra män. Tor reser tillsammans med en eller 
flera gestalter till jättars hallar. 
 

Både kunskap och ära är centrala teman i hallmiljön. Förbindelsen till hallens 
krigarideologi ser olika ut för gudarna, men tycks ändå vara ett centralt tema.  

I avhandlingen har jag utgått från beskrivningar av hallar i den isländska 
sagalitteraturen och arkeologiska hallar för att analysera hallar i mytiska trad-
itioner. Nedan presenteras det material som undersöktes i kapitel 4-6 i ljuset 
av den hallmodell som presenterades i kapitel 3. Modellen används för att få 
fram vissa teman som jag fördjupat mig i kring myterna. Därefter kommer jag 
att granska likheter och skillnader i mytiska traditioner om Oden respektive 
Tor med utgångspunkt i en hallkontext.  

7.1 Hallkulturen som modellen 
De skandinaviska järnåldershallarna hade en allmän härskar- och krigarideo-
logisk betydelse och kan relateras till stormännens strävan efter att stå nära de 
mytiska makterna, både på ett genealogiskt och på ett kultiskt plan. I tidigare 
kapitel har jag redogjort för mytiska traditioner som skildrar hur gudar besöker 
jättar i deras aristokratiska hallar. Jättarnas förbindelse med en hallmiljö har 
tidigare förbisetts av forskningen. Fördelen med ett sådant perspektiv är att 
det förenar hallen som mötesplats i mytiska traditioner med den reella hallin-
stitutionens normer och regler. De mytiska narrativen ger oss ny kunskap som 
kan hjälpa oss att förklara förhållanden i den historiska hallen. Eftersom de 
källor som utgör grunden för min undersökning kan anses vara förkristna är 
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de ett viktigt bidrag till tolkningen av ideologier, normer och regler i en för-
kristen hallmiljö. 

I hallen förekommer en rad olika osynliga normer och attityder som också 
tycks vara centrala för de mytiska narrativ som utspelas i en sådan miljö. Det 
är möjligt att tolka interaktionen mellan gudar och jättar i ljuset av den hall-
modell som introducerades i kapitel 3. Med hjälp av en sådan modell, vilken 
avgränsar och belyser olika aspekter av hallkulturen, anser jag att det går att 
komma åt principer som speglar viktiga normer i samhället. I det följande ar-
gumenteras för hur hallinstitutionens konventioner och osynliga normer kom-
mer till uttryck i de mytiska traditionerna. I mytiska skildringar av gudarnas 
boningar i Grímnismál 4-17 beskrivs Asgård som ett slags kulturlandskap vil-
ket består av ett världsträd, en brunn, en tingsplats och ett flertal präktiga hal-
lar som tillskrivs olika gudar.722 Mytiska abstraktioner av den aristokratiska 
hallen kan hjälpa oss att förstå och få kunskap om hallar under yngre järn-
åldern. För dem som residerade i hallarna, var det knappast märkligt att deras 
tillvaro i hallmiljön kunde uppfattas som en metaforisk gestaltning av gudar-
nas boningar, om än ur ett mikrokosmiskt perspektiv.723 De mytiska hallarna 
var i all sin prakt idealbilder av faktiska hallar, men det betyder inte att de var 
skapade ur fantasins flätverk – de hade en reell grund i den historiska hallen. 

I mytiska traditioner uppsöker gudarna olika jättar i deras boningar, i regel 
rör det sig om storgårdar och hallbyggnader. Interaktionen mellan gudar och 
jättar ser ut att följa ett handlingsmönster som liknar förhållandet mellan en 
gäst och en värd i beskrivningar av hallar i sagalitteraturen där de har en mer 
historisk prägel. Jättarnas boningar beskrivs ibland med termer som gäller för 
en hall, i andra fall är det kontexten som uppvisar likheter med sådant som 
känns igen från större gårdar och en aristokratisk hallinstitution. 

En källkritisk invändning är naturligtvis att det som jag här kallar de ”reella 
hallarna” eller de ”historiska hallarna” baseras på kunskap om regler och nor-
mer med utgångspunkt i en föreställd hallmiljö i den isländska sagalitteratu-
ren. Mytiska hallmiljöer är av den anledningen ett viktigt komplement till 
andra skriftliga texter och till det arkeologiska materialet. Vi kan inte nå säker 
kunskap om normer och handlingar i en fornnordisk hallmiljö, men det går 
åtminstone med utgångspunkt i det källmaterial jag använt att formulera rim-
liga antaganden.  

I tur och ordning kommer hallmodellens olika komponenter att granskas 
med utgångspunkt i resultat från tidigare kapitel. De delar som sammanfattas 
under fem övergripande rubriker nedan inkluderar a) hallfriden b) värden som 
generös c) gästen som fientlig d) hallen som forum för dryckesritualer och 
kunskapsförmedling, e) rituellt krossande av hallar.  

                                                      
722 Løkka 2011: 199. 
723 Nordberg 2003: 169; Sundqvist 2016. 
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7.1.1 Hallfriden: grið och spänningen mellan gäst och värd 
Jag har argumenterat för att den världsbild som genomsyrar de fornnordiska 
myttraditionerna är mer komplicerad än vad en monistisk eller dualistisk 
grundprincip gör gällande. De mytiska traditionerna är mer komplexa och 
skildrar både motsättningar och samarbeten mellan gudar och jättar. I den här 
studien har utgångspunkten för min tolkning varit konflikter mellan gudar och 
jättar i en hallmiljö. Det spänningsfält som kan utläsas mellan gudar och jättar 
i de mytiska traditionerna har jag valt att betrakta utifrån ett konfliktperspek-
tiv, där temporära konflikter står i fokus. Som påpekats vid flera tillfällen i 
undersökningen är konflikterna inte av permanent natur. De är övergående och 
berör motsättningar mellan vissa jättar och gudar i specifika situationer.  

När gudar besöker jättars hallar är det ett möte mellan furstar.724 De relat-
ioner som beskrivs i mytiska traditioner kan jämföras med liknande situationer 
i sagorna och deras beskrivningar av olika hallmiljöer. När någon gästade en 
främmande furstes hall kunde det innebära ett mått av osäkerhet med risk för 
den som gästar och för den som är hallens värd. Av den anledningen krävdes 
starka trygghetsförsäkringar knutna till hallen. Detta uttrycktes med begreppet 
grið (pl.), ett löfte om en ömsesidig trygghet. Den som gästar ges garanti om 
att i fri lejd inträda i hallen och att i fri lejd kunna lämna hallen. När en person 
tog steget över tröskeln in till en hall var han en gäst som innebar en potentiell 
fara för värden, precis som värden innebar en potentiell fara för gästen. Mötet 
i hallen präglas av denna spänning mellan en värd och en gäst som ömsesidigt 
betraktar varandra som möjliga hot. Spänningen kunde förstärkas av den lad-
dade ställning som fanns mellan olika konkurrerande hallar. Regler, ritualer 
och normer knutna till hallen är därför till för att överbrygga dessa motsätt-
ningar och garantera frid. Studien har understrukit att latenta konfliktspän-
ningar av den här typen gäller för mytiska narrativ. Spänningen mellan olika 
maktsäten genomsyrar kosmologin och är därför högst relevant i mytiska hall-
kontexter. Därmed är de viktiga för att tolka liknande situationer i den histo-
riska hallen.    

I de två fallstudier av Odens interaktion med jättar som undersöktes i kapi-
tel 4 bröts inte grið i något av fallen. Vapenfreden med en garanti om trygghet 
för liv och lem kan därmed anses intakt. När Oden gästar Vaftrudners hall 
utmanar jätten honom i ett tävlingsmoment. Varken jätten eller guden bryter 
hallfridens regler. När Oden gästar Suttung hålls också friden intakt under 

                                                      
724 När gudarna söker sig till jättarna aktualiseras och uttrycks gästfrihetsregler och relationen 
mellan gäst och värd. När Oden besöker Vaftrudner (Vafþrúðnismál), eller Suttung (Hávamál 
104-110), gör han det som gäst, medan jätten har värdens roll. Likartade förhållanden gäller när 
Tor gästar Hymer, Utgårdaloke eller Trym. Jämförbara villkor gäller också när gudarna gästar 
jätten Äger. Denna typ av normer för hallen gäller också när en jätte gästar gudarna. Ett exempel 
på det senare är den berättelse som Snorre berättar om hur Hrungner tar sig till Valhall. Se 
kapitel 6 och Kuusela 2016a. 
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själva gästabudet och den bröllopsceremoni som äger rum i hallen (även om 
Oden något senare stjäl ett statusföremål och bedrar jättens dotter).  

I de exempel som granskades om Tor i en jättes hall framgick att guden 
kunde bryta hallens frid (se kapitel 5). I två av fallen (hos jättarna Hymer re-
spektive Trym) är det Tor som bryter mot grið. Han dräper inte bara hallägaren 
(Hymer, Trym) utan även hans tjänare. I båda fallen är en av anledningarna 
att Tors ära kränkts och den andra att han stjäl eller återvinner en kraftfull 
statussymbol: en ölkittel respektive sin hammare. I ett tredje exempel, Tors 
besök hos Utgårdaloke, hånas Tor. Han är då beredd att bryta grið genom att 
dräpa jättarna och krossa hallen. Men på grund av jättens trolldom finns var-
ken någon hall eller några jättar kvar när han ska skrida till verket. I det sista 
fallet är det hallägaren, Geirröd, som bryter mot hallens frid. Det gör han så 
fort Tor stiger in i hans hall. Vad myterna här kan lära oss är att heder och ära 
värderades högre än frid i hallen. I samtliga fall där Tor agerar våldsamt har 
hans manlighet på ett eller annat sätt kränkts eller utmanats av den hallägande 
jätten. Genom att handgripligen svara med våld kan han bekräfta sin heder och 
manlighet.   

I kapitel 6 granskades två fallstudier: Loke som gäst i Ägers hall respektive 
Hrungner som gäst i Odens hall. I dessa bryts inte heller grið även om dess 
gränser ansträngs till det yttersta. Dess inflytande i hallen markeras särskilt 
och tycks utgöra orsaken till att inget blod spills i någon av hallarna. För Lokes 
del gäller det från hans andra vistelse i hallen. Vid det första har han dräpt en 
tjänare vilket gjorde att han blev bortjagad från gillet av gudarna. Kanske är 
det på grund av att den han dräpt ansågs ha lägre status som gör att han kan 
återvända, även om han gör det oinbjuden.        

I studien argumenterades för att den som bröt mot hallens regler och normer 
kunde betraktas som en niding. En sådan person ansågs vara utan heder och 
hade förlorat sin status. Att bryta fred och uppgjord förlikning inne i en hall-
byggnad ansågs vara ett svårt nidingsverk och ett övertramp av de sakrala och 
politiska förhållningsregler som tillskrevs hallinstitutionen. Endast i nödlägen 
kunde dessa regler och normer brytas, vilket illustreras av de mytiska tradit-
ionerna om Tor. Det är också möjligt att betrakta det hån som Tor utsätts för 
som konkreta angrepp: under sådana förhållanden är det jättarna som bryter 
mot hallens frid, vilket utgör ett legitimt underlag för Tors motangrepp. Ver-
bala smädelser (tunguníð n.) räknas som allvarliga ärekränkningar och var 
svårartade fridsbrott som, åtminstone i de norska och isländska medeltidsla-
garna, kunde leda till böter eller fredlöshet.725 Det betyder inte att Tors våld-
samma massakrer skulle vara accepterade på samhällsnivå, eftersom samma 
spelregler inte gäller för gudar som för människor. Vad gäller Tor tycks hans 
roll som beskyddare och garant för den kosmiska världsordningen, med gudar 
som den dominerande makten, vara överordnad hallens normer. Till denna roll 
                                                      
725 Almqvist 1965: 38ff. I de svenska landskapslagarna var böter vanligare, se Wallén 1976: 
548ff. 
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hör också att han skulle betraktas som ärorik och manlig, därför bevakade han 
detta ideal. Myter kan alltså visa hur regler och normer institutionaliseras just 
genom att de i episka skildringar tänjs, eller rentav bryts. Reglerna och nor-
merna existerade för att garantera säkerhet både för hallägaren och hans folk, 
samt för gästen och hans manskap. Myterna om gudars och jättars interaktion 
i en hallmiljö ger oss goda exempel på detta. 

 

7.1.2 Den generösa värden 
Tolkningen av interaktionen mellan gudar och jättar i en hall har lett till att ett 
antal komponenter ringats in. En sådan är att en god hallägare bör betraktas 
som givmild. Att vara frikostig och generös mot sina gäster var något som 
värderades högt. Hur en hallägare, dvs. en värd, uppträdde i relation till gäst-
frihetsnormer stod i proportion till (och gav samtidigt uttryck åt) värdens so-
ciala status. Som stöd för detta lyftes runinskrifter och exempel ur sagalittera-
turen fram. På samma sätt hade en snål eller grym värd ett mycket lågt anse-
ende. Förmågan att hålla storslagna och frikostiga gillen (vilka ofta ägde rum 
i en hall) var något som ökade värdens sociala prestige och heder. Deltagarna 
förväntades svara med motgåvor, oavsett om det var i form av värdeföremål 
eller löften om allianser, lojalitet, trohet och vänskap.  

Den furste som var snål och inte utspisade sina gäster kunde benämnas 
matníðingr. Ett exempel på detta skymtar i den prosaiska inledningen till ed-
dadikten Grímnismál, där kung Geirröd (som delar namn med en jätte) be-
skylls för att vara: matníðingr sá, at hann kvelr gesti sína, ef hánom þikkia 
ofmargir koma (”en sådan matniding, att han tar ihjäl sina gäster, om han 
tycker att det kommer för många”). Orden är lagda i Friggs mun och av kon-
texten framgår att hon och Oden mäter sina gunstlingar mot varandra. Oden 
menar att det är den största lögn och de slår vad om saken. Med andra ord 
väger anklagelsen tungt i berättelsen. 

Om vi växlar perspektiv till de myter som granskats om Odens besök i en 
jättes hall framgår det att både Vaftrudner, och i ännu högre grad Suttung, 
fungerade som goda värdar.726 När Oden kommer till respektive hall erbjuds 
han dryck. I Vaftrudners hall måste Oden visa sig värdig att vistas i hallen 
men när han gjort detta tycks inget tyda på att Oden inte trakteras efter gäst-
vänlighetens normer. När Suttung gästas iskänks drycken av Gunnlöd, vär-
dens dotter, och Oden erbjuds att sitta på en hedersplats. Syftet är att ingå ett 
äktenskap med Gunnlöd och därför hedras Oden som en uppburen gäst med 
hög status.   

                                                      
726 Suttung skildras annorlunda av Snorre, men då han inte direkt beskriver en hallmiljö faller 
en grundlig analys av hans skildring utanför. I sammandrag kan den bild som Snorre ger sägas 
spegla en matsnål furste som inte trakterar Oden eller bjuder honom till sin hall. 
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Hos Hymer erbjuds Tor och Tyr först en dryck av en jättinna som berättar 
att Hymer är känd för att vara hård mot sina gäster. Trots detta tillåts gudarna 
vistas i Hymers hall och erbjuds husrum och trakteras rikligt med mat och 
dryck. Beskrivningen tyder på en spänning mellan Tor och jätten där ett latent 
hot från var sida är påtagligt.727 Trym erbjuder Tor och Loke rikligt med mat 
och dryck efter konstens alla regler. Hans hall är rustad för bröllop och jätten 
har i egenskap av värd och brudgum ordnat det bästa för sina gäster. Av den 
orsaken kan han betraktas som en god värd. I Snorres beskrivning av Utgår-
dalokes hall är jättens roll som värd att betrakta som både negativ och positiv. 
När Tor och hans sällskap kommer till hans hall hånas de och måste utföra en 
rad kraftprov, men därefter erbjuds de ofantliga mängder av mat och dryck 
och logi över natten. Av de jättar som undersökts i föregående kapitel, vilka 
agerat i egenskap av värd, är det bara en som tydligt förefaller vara framställd 
som en snål värd. I flera olika källtexter är jätten Geirröd karakteriserad som 
en negativ figur och symboliserar på flera plan en grym och matsnål värd. Dels 
erbjuds Tor och hans sällskap logi i en ärekränkande byggnad (ett uthus för 
husdjur), dels angrips Tor (gästen) av Geirröd (värden) när han kommer in i 
hallen. I Þórsdrápa har skalden alluderat på symboliken kring hur en värd 
trakterar en gäst, där jätten istället för mat och dryck utskänker våld. När det 
gäller Hrungner som gäst i Valhall tycks gudarna följa de regler som förväntas 
av en god värd. De låter en gudinna iskänka dryck åt sin gäst och han erbjuds 
kost. På samma sätt förhåller det sig i jätten Ägers hall: han beskrivs som en 
mycket god värd och hans hall är mötesplats för gudarnas gästabud.  

I samtliga myter som undersökts färdas Oden under täckmantel. Den jätte 
som fungerar som värd för honom har därför ingen vetskap om vem som be-
söker hans hall. När det gäller myter om Tor uppvisades ett motsatt förhål-
lande – guden färdas utan täckmantel och hans ärende är vanligen okomplice-
rat och lätt att uppfatta. Ett undantag är Tors färd till Trym där han av särskilda 
skäl dolt sin identitet. Tors ovänskap gentemot jättarna lyfts fram i kenningar 
eller kan utläsas av att spänningen mellan Tor som gäst och jätten som värd är 
särskilt ansträngd. Ibland av att en anspelning görs på att Tor tidigare dräpt en 
ättling till den jätte han besöker.  

Min bedömning av hur jättarna agerat i förhållande till den ideala bilden av 
en generös värd är att en majoritet av de jättar som undersökts faktiskt agerar 
som goda värdar. Myterna ger oss här kunskap om hur en ideal värd bör agera, 
där tyngdpunkten tycks vara att han ska välkomna och traktera sin gäst. Dess-
utom får ingen form av ärekränkning förekomma. Spänningen mellan en värd 
och en gäst är tydlig i de beskrivningar som jag granskat, men den tyder inte 
på givna fientliga attityder. Beskrivningarna tycks följa liknande normer som 
de som skildras i de isländska sagorna. Detta styrker min hypotes att jättar 
framställdes som furstar och att deras hallar kan liknas vid gudarnas hallar. De 
                                                      
727 Av den anledningen är det svårt att avgöra om jätten är en god värd eller om gudarna är 
dåliga gäster.    
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jättar som granskats i tidigare kapitel beskrivs som hallägande furstar som 
normalt tänktes följa de förväntade normer och konventioner som vi känner 
igen från källor som redogör för den historiska hallmiljön. 

7.1.3 Den farliga gästen 
När en gäst i egenskap av en främling besöker en hall innebär det att gränser 
blir sårbara och är därmed en potentiell fara för värden. Det är orsaken till att 
riktlinjer och konventioner i förhållande till gästinstitutionen tillkom. I kapitel 
3 påpekade jag att ordet gäst, fvn. gestr, av germ. *gastiz, är besläktat med lat. 
hostis med betydelsen ’främling, fiende’. Detta uttryck för gästen som en risk-
faktor framgår av mytiska narrativ. I de exempel som jag undersökt framgår 
det att samtliga gästsituationer är av en hotfull natur och är mer eller mindre 
konfliktfyllda. Gudar och jättar är maktrivaler. När de gästar varandras hallar 
bör vi också räkna med att hallinstitutionens förväntade normer och regler an-
strängs eller bryts.         

När Oden besöker Vaftrudner har han dolt sin identitet och sina verkliga 
intentioner. Skildringen av interaktionen mellan Oden och Vaftrudner avslutas 
med att jätten förlorar sitt liv. Hos Suttung har Oden också dolt sin identitet 
eftersom hans syfte är att stjäla skaldemjödet. Även denna skildring slutar med 
att värden dör, medan hans dotter faller i gråt. Oden bör med andra ord betrak-
tas som en farlig gäst.   

Även när det gäller Tors besök i jättars hallar framhålls den spänning som 
råder mellan honom och den värd han besöker. Hymer förlorar sitt liv efter det 
att Tor stulit hans kittel. Trym förlorar sitt liv efter det att Tor fått sin hammare 
tillbaka. Geirröd, som är en synnerligen dålig värd, dräps också av Tor. Den 
enda jätte som klarar sig med livet i behåll är Utgårdaloke, men där framhålls 
det att Tor är på väg att störta alla jättar i fördärv. Tor kan också betecknas 
som en farlig gäst.  

I beskrivningen av Hrungner i Valhall framgår det att också han är en farlig 
gäst som hotar hallens värd. Första gången Loke infinner sig på Ägers gästa-
bud dräper han en av värdens tjänare och blir utvisad från gillet. När Loke 
tagit sig in till Ägers gille en andra gång angriper han värden och de andra 
gästerna med glåpord och beskyllningar. Både Hrungner och Loke är alltså 
farliga gäster.  

Jag påpekade att flera visdomsverser i Hávamál berör förhållandet mellan 
en gäst och en värd. Där varnas för att det lätt kan bli missämja på ett gille. 
Diktens budskap är att en god gäst därför bör tiga eller tala väl för sin sak, äta 
och dricka måttligt, löna gåvor med gåvor och inte stanna på samma plats för 
länge. Det tycks alltså likna motsvarande normer i det fornnordiska samhället 
och den spänning som rådde mellan olika grupperingar, där det var svårt att 
veta vem som var ens vän, rival eller dödlig fiende. Hallens normer är där för 
att skydda bägge parter. Myten bekräftar detta, inte minst genom narrativ som 
skildrar förhållandet mellan gudar och jättar. Detta bör ha varit lätt att uppfatta 
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för myternas avsedda publik – en gäst erbjuds mat och husrum, men är samti-
digt en främling och ett potentiellt hot. Mytiska traditioner kan i detta avse-
ende anses ge uttryck för en konfliktfylld och otrygg världsbild där gäster 
skulle kunna utgöra en fara för hallfriden.  

7.1.4 Hallen: dryckesritualernas arena och forum för 
kunskapsförmedling 
Mytiska gästabud beskriver gemensamma dryckesgillen mellan gudar och jät-
tar i en hallmiljö.728 I de källor som beskriver en sådan hallmiljö framgår det 
tydligt att gillen var en central komponent i hallkulturen. Odens krigare (ein-
herjar m. pl.) möts dagligen i en hall för att njuta av mjöd och äta av offer-
måltiden i form av svinkött från galten Särimner, medan deras dryck iskänks 
av valkyrior. Det rituella drickandet återspeglas i flera myter, inte sällan i sam-
band med att den döde ingår i dödsrikets gemenskap genom att erbjudas dryck 
av en mytisk kvinnogestalt som i regel är en jättinna eller en valkyria. Gudars 
och jättars gästabud kan, i ett ceremoniellt sammanhang, ses som en mytisk 
spegling av ett kultiskt drickande. 

I kapitel 4 föreslogs att Oden initieras i kunskap från en särskild typ av 
mångkunniga jättar. I mytiska traditioner tänks Oden uppsöka ett antal jättar 
vars kosmologiska insikter motsvarar eller överstiger hans egna. Av dessa är 
hans sökande efter kunskap hos jätten Vaftrudner utmärkande. Jätten förfogar 
(i likhet med andra kraftfulla väsen som jätten Mimer, jätten Hlebard, eller 
döda völvor) över en kunskap vars flöde rinner upp ur dödsrikets mysterier. 
Därmed äger Oden en klarsyn som sträcker sig in i de olika världarna. Dikter 
och andra former av mytiska narrativ om honom och hans kunskapsinhämt-
ning från jättar förklarar hur kosmos och världen är beskaffad. Det är naturligt 
att Oden, gestaltad som en furste bland gudarna, är den som inhämtar denna 
typ av kunskap. Han är den gud som närmast kan liknas vid fursten och hans 
mytiska handlande kan därmed tolkas som en modell för den furste som vill 
betraktas som mångkunnig och vis.  

Odens möte med Suttung och Tors möte med Hymer kretsar kring ett annat 
tema.729 De berättar om den kosmiska rusdrycken och dess mytiska ursprung. 
För hallkulturen har rusdryck en central betydelse och den ingår i ceremoniella 
sammanhang, riter och praktiskt taget all form av kult. Drycken var mer än en 
ceremoniell beståndsdel eftersom den mytiskt kunde spåras tillbaka till Odens 
rov av mjödet från Suttung och Tors rov av mjödkitteln från Hymer. Dessför-
innan hade den cirkulerat bland den mytiska världens bebyggare och bemängts 

                                                      
728 Detta motiv förekommer i flera dikter, exempelvis i Hymiskviða och i Lokasenna. Att jät-
tarna var dryckens ursprungliga ägare bör ha haft en symbolisk innebörd (se kapitel 4). 
729 Drycken har också en viktig roll i Tors möte med Utgårdaloke och Trym. Hos båda dricker 
Tor mängder av drycken vilket kan ses som ett episkt motiv som befäster hans styrka: en kraft-
full krigare äter och dricker kolossala mängder. 
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med kunskap och insikt från de olika världarna. Drycken kan knytas till hall-
institutionen på flera plan. Dels binder den samman fursten med följeväsendet 
i det att eder om trohet svärs i samband med att skålar utbringas, dels är den 
mytiskt förbunden till skaldskap och kunskap samt till Odens och Tors eröv-
ring av drycken, dels är den rituellt förbunden med hallens kvinnor. Myterna 
ger oss här information som är svår att nå från andra källor, särskilt gäller det 
den roll som tillskrivs Tor i samband med hur drycken kom till gudarna.  

Kvinnans roll har inte berörts i detalj, men vi kan konstatera att ett par jät-
tinnors ageranden tycks ansluta sig till den rituella roll som en högättad kvinna 
förväntades ha i en hallkultur. Gunnlöd (se kapitel 4) och den fagra jättinna 
som Hymer lever samman med (se kapitel 5), skänker båda i öl åt Oden re-
spektive Tor efter ett mönster som är att vänta i en aristokratisk hallmiljö.730 
Att det sker just i mytiska traditioner som berättar om hur skaldemjödet upp-
stod kan därför inte sakna betydelse. Både Oden och Tor välkomnas av en 
vänligt sinnad jättinna som hjälper dem att stjäla rusdrycken, respektive den 
fysiska förutsättningen för att brygga den. Jag menar att jättinnornas agerande 
kan liknas vid den roll som aristokratiska kvinnor hade i en hallmiljö, där de 
fungerade som iskänkerskor av öl eller mjöd (och som mottagare av löften om 
stordåd och trohet). I myterna är de delaktiga i att drycken förmedlas till gu-
darna.    

Oden är språkets och det talade ordets herre och han behärskar den yttersta 
kunskapen. Den goda fursten bör också vara vältalig och äga kunskap om allt 
från kosmologi till politiska, religiösa och juridiska aspekter. Jag föreslog att 
fursten initierades till insikter och kosmologisk kunskap av Oden. Till den 
kunskap som Oden lär fursten, ingick kännedom om centrala element som ge-
nealogier, mytologi och runor. Med hjälp av den kunskap som Oden lär av 
jättar och som furstar lär av Oden, blir fursten en duglig och slagkraftig höv-
ding, strateg och ett föredöme i såväl praktiska som religiösa frågor. Inget an-
nat av de fall som undersöktes kretsar kring kunskap om kosmologin.  

I kapitel 3, där ett kulturhistoriskt perspektiv lyftes fram, framhölls att en 
härskare som råder över ett följeväsende måste vara rik för att kunna leva upp 
till den grad av givmildhet som förknippas med hans status. Han bör vara i 
stånd att skänka sina män tillräckligt med ynnestbevis och samtidigt vara en 
tillräckligt inspirerande ledare för att vara värd att kämpa för. Furstens styrka 
avspeglades på flera nivåer: i hans hall, genom hans möjlighet att uppbåda en 
här, hans generositet mot sina följemän samt av de kultiska och kosmiska di-
mensioner som kunde binda honom till gudarna. Det var naturligt att en stark 
furste mottog tribut i form av värdeföremål och boskap. Furstarnas relationer 
var av personlig karaktär, vidmakthållna genom lojalitet mellan olika stormän 
som med- eller motvilligt erkände hans makt. Basen för hans makt var alltså 
hans kontroll av människor, krigare och bönder som ställde upp med vapen 

                                                      
730 Om detta mönster, se Enright 1996. 
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och förnödenheter när fursten önskade. En furste som kunde spåra sin här-
komst till gudarna kunde öka sin legitimitet och stärka sin maktpositionering.  

I hallkulturens ritualer ingick ett element av kunskapsförmedling vilket 
omfattar information om genealogier och om mytiska traditioner. Helst skulle 
en god furste betraktas som klok och vara kapabel att ge sina män goda råd. 
Det var naturliga attribut för en god ledare. I hallen var han en naturlig sam-
lingspunkt och det var i hans närhet som skalder reciterade dikter vilka med-
delade mytologiska insikter om tillvarons mysterier. Kosmiska referenser till 
hallen och fursten gjorde att härskarmakten fick en religiös och politisk legi-
timering som var viktig för erkännandet av hans överhöghet och samhörighet 
med gudamakterna, särskilt med Oden. I hallen kunde skalden recitera dikter 
om gudarnas stordåd. I de fallen där dikten var ett hyllningskväde till fursten 
kunde hans dåd och strider jämföras med gudarnas kamp mot jättarna (se ka-
pitel 5). Den diktare som prisade sin furste var väl förtrogen med diktarkons-
tens mytiska bildvärld, dess regelsystem och olika formprinciper. Något vi bör 
räkna med att fursten och ett avsett auditorium i varierande grad också var, 
åtminstone bör de mytiska gestaltningarna och den bildvärld som gestaltats 
varit lätta att uppfatta för den som ägde kunskap om mytologin och diktkons-
tens natur (se kapitel 1). Vad som framgår av undersökningen är att mytiska 
traditioner som på olika sätt beskriver hur drycken kom till gudarna, eller som 
redogör för kosmologisk kunskap, är väl förankrade i en hallmiljö. Hallen är 
forum för kunskapsförmedling och dryckesritualernas arena.  

 

7.1.5 Rituellt krossande av hallar 
I avhandlingen har ny kunskap nåtts som inte uppmärksammats tidigare i för-
hållande till hur Tor kunde tänkas krossa en motståndares hall. I de Torsmyter 
som granskades argumenterade jag för att Tor ger uttryck för en form av ritu-
aliserad krigföring av en typ som tecknades i kapitel 3. När guden utsatts för 
kränkningar av en jätte svarar han med att krossa jättens hall. På det sättet 
återvinner han sin status och visar prov på sin manlighet. Eftersom hans vapen 
är åskslaget menade jag att det är naturligt att tänka sig att de hallar han krossar 
också antänds. Eftersom Tor uttrycker hjältemod kan en på slagfältet döds-
föraktande krigare identifiera sig med Tor som en orädd och ärelysten kämpe. 
Tor var det heroiska mansidealet. Krossandet av fiendens hall är, liksom 
många mytiska traditioner om Tor, knutna till föreställningar om att värna sin 
heder och öka sin berömmelse och prestige genom att besegra kraftfulla fien-
der. Av de mytiska narrativ som undersöktes i kapitel 5 framgick att Tor, efter 
det att han blivit föremål för förolämpningar, krossar interiören i Geirröds och 
Hymers hallar. Han angriper också Trym och dennes följare men där nämns 
inte explicit att han angriper hallen. Vid hans besök hos Utgårdaloke beskrivs 
att han önskar riva ned jättens hall (även om den vid tillfället försvunnit spår-
löst).  
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De mytiska narrativ som granskats om Oden i kapitel 4 ger inte uttryck för 
att någon hall krossats eller bränts ned. Däremot förekommer denna symbolik 
i de två sista fallen som granskades i kapitel 6: Loke i Ägers hall och Hrungner 
i Odens hall. När Loke jagas från Ägers hall, efter att han kränkt gudarna, 
utslungar han ett hot mot hallen, där det framgår att Äger aldrig mer kommer 
att kunna hålla gästabud i sin hall och att elden kommer att ta allt han har. Det 
tycks vara en direkt anspelning på nedbrännande av hallar (eller en referens 
till att världen kommer att stå i lågor under ragnarök). Att han riktar orden mot 
hallens ägare bör i vilket fall anses anspela på symboliken kring krossandet av 
hallar. När Hrungner gästar Odens hall hotar han att dräpa gudarna, dränka 
Asgård och sedan föra Valhall till Jotunheim. Det sistnämnda tolkar jag som 
att han vill rasera gudarnas maktsäte och göra det till sitt eget.  

Den kulturhistoriska bakgrunden och en modell över hallen presenterades 
i kapitel 3 och kan kortfattat sammanfattas här. Till hallen och furstens följe-
väsende kan vi räkna en krigarideologi där männen ärades för sina krigiska 
bedrifter, medan ett ideal för fursten var att vara segerrik och som en följd av 
detta, fredsbringande. Den främsta statussymbolen för fursten och hans käm-
par var deras hall. Hallen var ett storslaget maktsäte som var menat att uttrycka 
glans, potens, dominans och krigsstyrka över den region där den låg belägen. 
Framgång och bedrifter i krig var något som hyllades. På slagfältet, i räder 
eller i drabbningar med andra kämpar kunde krigaren infria sina löften till 
fursten och fick då en möjlighet att visa prov på sin lojalitet och djärvhet. Hall-
en var ett maktsäte och som sådant en mycket konkret manifestation av furst-
ens makt. I kampen mellan olika furstar var därför en ödeläggelse av motstån-
darens hallbyggnad ett naturligt mål. Denna typ av krigföring var, som påpe-
kats i kapitel 3 och 5, av rituell natur.  

Att krossa och bränna en motståndares hall var ett direkt angrepp mot hall-
ägarens status och betraktades som ett förnedrande nederlag för den angripnas 
rykte. Ett stöd för att det rör sig om rituell krigföring är att det arkeologiska 
materialet visar att dyrbara föremål i hallen inte plundrades. Ändamålet var 
att symboliskt förödmjuka sätet för motståndarens makt genom att slå sönder 
byggnadens interiör och antända hallen. Av den orsaken är denna typ av krig-
föring inte av ekonomisk natur, utan kan istället förklaras som driven av poli-
tiska (och religiösa) faktorer. Exempel på sådana hallar beskrevs i kapitel 3 
och 5. Angrepp och ödeläggelse av hallar var en medveten maktpositionering 
från den angripande fursten som gav uttryck för en suveränitet över en mot-
ståndare. Skalder kunde sedan smäda den som övermannats och hylla den som 
segrat med ett bildspråk som liknade den segerrike fursten och hans följe vid 
gudarna och den besegrade fursten och hans följe vid jättarna. Det finns också 
exempel på att en god furste skulle känna till medel för att släcka en hall som 
stod i brand. I Hávamál 152 är den sjunde formeln som Oden behärskar den 
att han med galdrar kan släcka eld i en brinnande hall. Liknande förmåga för-
knippas med en kung i Rígsþula 44, där kännedom om runor som kan kväva 
eld (kyrra elda) ingår i kungens esoteriska insikter. 
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7.2 Likheter och skillnader mellan Oden och Tor 
I en intressant artikel har Jens Peter Schjødt undersökt funktioner och relat-
ioner hos de tre största gudarna: Oden, Tor och Frej.731 Detta sker parvis: Oden 
och Tor genom sin funktion i förhållande till krig och kamp, Oden och Frej 
till härskarmakten och Frej och Tor till fertilitet.732 Ett argument som lyfts 
fram är att Tor, till skillnad från Oden, inte hör samman med krig och fältslag 
eftersom han i en del källor framställs som den som kämpar ensam. I Loka-
senna 60 tillskrivs Tor epitetet Einheri. Men i dikten används namnet av Loke 
i en hånfull kontext där det sägs att Tor vid ett tillfälle i österled varit så rädd 
att han gömt sig i en handske. I sitt svar hotar Tor att slå ihjäl Loke med 
”Hrungners bane”, en kenning för hammaren som anspelar på Tors strid mot 
Hrungner. I den striden var inte Tor ensam, utan han hade sällskap av 
Tjalve.733 I de fall som granskats i den här undersökningen är Tor aldrig ensam 
när han reser till en jätte. Flera mytiska traditioner berättar förvisso att Tor 
färdas ensam i österled, men det gäller också mytiska traditioner om Oden. 
Faktum är att Tor till skillnad från Oden i flera fall färdas i sällskap med andra: 
Loke, Tyr eller Tjalve (och Röskva). I Þórsdrápa är det dessutom uppenbart 
att Tjalve kämpar vid Tors sida.734 Jag kommer inte att argumentera för att Tor 
var en krigsgud på samma nivå som Oden, men jag menar att det finns drag i 
mytiska traditioner om Tor som är förenliga med en krigsideologi: oräddhet, 
värn om ryktbarhet och heder, fysisk styrka och koppling till hallbyggnaden.          

I artikeln visar Schjødt hur gudarna relaterar till varandra där Oden är mer 
förknippad med intellekt och mental förmåga än Tor och Frej, vilka istället 
förknippas med natur och fysisk förmåga. Här är jag enig. På samma sätt me-
nar Schjødt att Tor förknippas med periferin, medan Oden och Frej förknippas 
med ett maktcentrum. I detta skulle jag dock vilja hävda att Tor också kan 
föras till idén om ett center, inte minst med tanke på att han beskrivs som en 
hallägande gud och att hans hall skildras som minst lika storslagen som Odens. 
Tor kan förvisso knytas till periferin genom sin kamp mot jättar utanför gu-
darnas områden, men en möjlig funktion för hallideologin och dess krigaride-
ologi är fortfarande tänkbar. Slutligen menar Schjødt att Oden och Tor relate-
ras till krig och död, medan Frej associeras med fred och sexualitet. Jag tänker 

                                                      
731 Schjødt 2012b. 
732 Det vore inte orimligt att också Frej associerats med krig, även om källorna på den punkten 
är något bristfälliga. 
733 Se Kuusela 2016a. 
734 I fornaldarsagan Þorsteins þáttr bæjarmagns och i Saxos berättelse om Thorkillus leder 
också hjälten (vars namn och äventyr sannolikt är baserade på mytiska traditioner om Tor) ett 
följe av krigare. När avhandlingen var i korrektur hos förlaget fick jag vetskap om en artikel av 
Tom Grant (2016) som med utgångspunkt i Þórsdrápa argumenterar för att Tor kunde fram-
ställas som en härförare i diktning som användes polemiskt mot ett växande hot från kristna 
krigskungar. Jag har inte hunnit läsa artikeln, bara ett abstract. Jag menar inte att Tor fungerat 
som en krigsgud, snarare att han symboliskt kunde tilltala enskilda krigare.    
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mig att även Tor kan förknippas med sexualitet, inte minst genom hans sexu-
ella relationer till jättinnor. I huvudsak är jag enig med Schjødt, men en viss 
reservation mot att skarpa skiljelinjer mellan olika funktioner kan vara svåra 
att dra – de var sannolikt flytande, dels över tid och rum, dels beroende på 
kontext och vilken social grupp som traderade myterna. 

I det följande ska likheter och skillnader mellan Odens och Tors interaktion 
med jättar baserat på resultaten från föregående kapitel diskuteras. Det 
material som har granskats visar att gudarnas handlingsmönster skiljer sig åt. 
Men det visar också att det finns flera likheter. Ett ändamål med följande av-
snitt är att försöka ange orsaken till att det föreligger likheter respektive skill-
nader mellan de båda gudarnas handlingsmönster i deras interaktion med jättar 
i en hallmiljö. Inledningsvis skrev jag att de två viktigaste temana i myter om 
Oden och Tor är kunskap och ära, vilket vi sett exempel på ovan där hallmo-
dellen tillämpades på myterna. Båda dessa teman är centrala för järnålderns 
hallinstitution.  

 

7.2.1 Likheter 
Källorna beskriver både Oden och Tor som hallägare. Även om det kan tyckas 
naturligt att associera gudomar med hallbyggnader är de hallar som tillskrivs 
Oden och Tor synnerligen praktfulla och storslagna. Oden framställs ofta som 
furstars och skalders gud, sittande i sitt högsäte i Valhall. Skildrad som en 
sådan är han en klar hallägare och därtill gestaltad som en kosmisk furste. 
Även om vi oftast möts av denna bild bör den endast ha varit av intresse för 
en minoritet, en fåtalig aristokratisk elit. Det bevarade källmaterialet är till 
största delen sprunget ur en sådan aristokratisk elitmiljö.  

Att alltså Oden tillskrivs en praktfull hall är naturligt. Hans Valhall är en 
stor och imposant hall med 540 dörrar. Vad som sällan observeras är att även 
Tor äger en praktfull hall. Hans hallbyggnad – Bilskirner – är minst lika re-
spektingivande och överdådig som Odens Valhall. Enligt eddadikten 
Grímnismál, som ger uppgiften om antal dörrar i Odens hall, berättas att även 
Bilskirner har 540 dörrar. Hallarna är med andra ord likvärdiga vilket är värt 
att notera ur ett samhällsperspektiv där hallens storlek har betydelse.735 Ju 
större och präktigare hall en furste ägde, desto mer framstående och betydande 
var hans makt, inte bara på ett symboliskt plan utan även rent konkret. Hallen 
ska helst synas på avstånd och den ska uttrycka ägarens makt och inflytande. 
Uppgiften om Tors hall omnämns även i en skaldedikt av Gamle gnävadar-
skald. Associationen till hallen är med andra ord en etablerad del av myttrad-

                                                      
735 Ur ett historiskt perspektiv var ett stort antal ingångar rimligen ett skrytsamt uttryck för 
status och rikedom. Det innebar sannolikt att det blev svårt att hålla värmen inne i hallen, sär-
skilt under höst- och vintertid, samt att fler och större eldar fordrades för detta ändamål, se 
Carstens 2015: 16. 



229 

itioner om Tor under 900-talet. I framställningar av Oden och Tor läggs sär-
skild vikt vid att beskriva gudarnas blickar som kraftfulla. De motsvarar ett 
ideal av krigarens, hjältens och furstens skarpa och dödsföraktande blick.  

Källorna berättar att Oden och Tor ständigt var ute i världarna, stundom 
besökte de människan, stundom gästade de jättarna. Få källor beskriver livet i 
Asgård, istället utspelas en majoritet av texterna i Jotunheim. Spänningen och 
interaktionen mellan gudar och olika jättar är ett av myttraditionernas huvud-
teman. Både Tor och Oden är, för att upprätthålla sin hierarkiska dominans, 
beroende av de potentiella resurser som fanns hos jättarna. Genom erövringen 
av föremål eller kunskap som förvaltas hos deras mytiska konkurrenter kan 
dessa omvandlas till kulturprodukter och förklara hur de kommit människan 
till del. Det är tydligt i olika berättartraditioner om skaldemjödet. I kapitel 4 
visade jag hur Oden tänktes ha fört denna kunskapskälla till människan, men 
i kapitel 5 påpekades också att Tor tänktes ha fört den materiella förutsätt-
ningen för bryggkonsten till gudarna. Denna detalj har till stor del förbisetts 
tidigare. Oden och Tor kompletterar varandra: Oden inhämtar drycken, dvs. 
kunskapen och de immateriella förutsättningarna för att brygga, medan Tor 
hämtar själva kitteln, vilket motsvarar de materiella villkoren. Båda inhämtar 
dessa produkter från jättarna. Gudarnas tillvägagångssätt är karakteristiskt för 
respektive gudsbild: Oden vinner skaldemjödet genom list, medan Tor ge-
nomgår flera kraftprov. Utgången blir densamma, eftersom gudarna tvingas 
fly och förföljs: Tor av Hymer och hans krigare, Oden av Suttung. I båda fallen 
dräps den jätte som varit ägare till drycken respektive kitteln.  

Gudarnas mytiska motståndare motsvarar de episka krav som förknippas 
med guden ifråga. Ur ett sådant perspektiv är det naturligt att de jättar som 
uppsöks av Oden är visa och mångkunniga, medan de Tor drabbar samman 
med är starka och kraftfulla. Detta stildrag framhäver gudarnas kraftområden. 
Genom att övervinna jättar vars krafter motsvarar Odens och Tors främsta 
styrkor – eller till och med överstiger dem – framställs gudarnas segrar som 
desto mer lysande.  

Odens kunskap sträckte sig även till ofredens område och han framställdes 
i kulten som den store fältherren och strategen. När Oden i Vǫluspá initierade 
ett krig genom att kasta sitt spjut och viga en här till sig, kunde denna krigs-
handling upprepas av en krigsrådig furste. De kämpar som följde fursten 
kunde i ett sådant läge identifiera sig med den viljekraft och krigsfasa som 
Oden stod som en representant för. Samtidigt kunde de identifiera sig med det 
mod, den styrka och den handlingskraft som Tor uppvisade mytiskt. På slag-
fältet och i stridsvimlet stred fursten och hans kämpar med gudarna på sin sida. 
De uppfylldes av gudarnas kraftflöden medan de stred mot och nedkämpade 
sina fiender. Fiender kunde (som vi sett i kapitel 5) identifieras med jättar. Det 
var på slagfältet som ära och ryktbarhet erövrades, både för den enskilde indi-
viden och för hären.  

Efter segern på slagfältet kunde fursten och hans följe samlas i hallen och 
höra hur deras handlingar lovordades i sång och kväden. Även vapendöda var 
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tryggade i det att deras handlingar säkrat en plats hos gudarna, där de levde i 
en hinsides tillvaro i en stor präktig hall. De som föll i strid värvades till Odens 
hird och ingick i den skara av skickliga kämpar som Oden samlat hos sig. I 
Hárbarðslióð 24 berättas, i en hånfull kontext, att Oden får alla jarlar som 
fallit i strid medan Tor får trälars släkt (enn Þórr á þræla kyn). Strofen är lagd 
i Odens mun och ska nog inte ses som en föreställning om att fallna krigare 
kunde tillfalla Tor.  

7.2.2 Skillnader 
Det finns viktiga skillnader som framgår vid en jämförelse av de båda gudar-
nas mytiska roller och deras handlingsmönster. Oden är den gud som i hög 
utsträckning kan identifieras med tankeförmågan. Han är listig, en god retori-
ker, trolldomskunnig och äger en stor kunskap om kosmiska skeenden och ett 
genealogiskt vetande. Myten förklarar här att en god furste på samma sätt som 
Oden bör vara en god ledare och äga en aktningsvärd kunskap om omvärlden 
och om genealogier. Tor är den gud som förknippas med fysisk handlings-
kraft, med mod, ära och styrka. Han är därför sinnebilden för den orädde kri-
garen som försvarar sin heder och slår hårt mot sina fiender. En god furste bör 
alltså, liksom de enskilda krigarna i hans följe, värna om sin heder och vara 
dödsföraktande. Fursten bör inte vika sig i strid eller låta någon kränka hans 
heder. I mytiska skildringar är Tor ett krigarideal som troligen tilltalade kri-
gare.  

Tor är överlag den gud som omfattas av störst antal kenningar vilket kan 
ställas i kontrast till Oden som tillskrivs flest namn. Jag menar att det delvis 
förklaras av hur gudarna uppträder i egenskap av gäster. Tor färdas till skillnad 
från Oden sällan under täckmantel. Odens syfte är i regel att utvinna kunskap 
medan Tor istället använder sin fysiska styrka för att vinna ära. Att Oden fär-
das inkognito hör samman med en förrädisk natur där gästfrihetsregler utnytt-
jas och vänds till hans fördel, något som inte vore tänkbart om hans sanna 
identitet avslöjas. Dessa omständigheter bör ha varit lätta att uppfatta för my-
ternas avsedda publik: en gäst bör erbjudas mat och husrum samtidigt som han 
(eller hon) är potentiellt hotfull. I sagalitteraturen finns många exempel på hur 
en framstående person förklär sig, benämner sig ”Gäst”, och gästar någon i 
syfte att utföra något som inte vore möjligt om identiteten på förhand vore 
känd. Den samling av visdomsord som påträffas i första delen av Hávamál 
(och Loddfáfnismál) vittnar om detta. Samlingen redogör för att gäster bör 
utfodras och välkomnas till en hall och att de kan föra med sig nyheter om 
omvärlden. Samtidigt är gästen främmande och potentiellt farlig och medför 
en risk för att hallens maktbalans och ordning rubbas.  

Där Oden tillgriper list, använder Tor istället styrka och mod. Skillnaden 
mellan gudarna och deras interaktion med jättarna är därför lätt att uppfatta. I 
Vǫluspá 26 och Snorres version om jätten som byggmästare understryks att 
Tor i extrema tillstånd kan bryta eder och löften. För Oden krävs inga extrema 
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tillstånd då han förväntas bryta sina eder. Skillnaden mellan Oden och Tor är 
också skillnaden mellan fursten och krigaren. De två gudarnas handlings-
mönster är i de mytiska traditionerna olikartade.  

Jag anser att myterna kan hjälpa oss att förstå viktiga teman i den historiska 
hallmiljön och en till hallen knuten krigarideologi. För fursten var strategiskt 
tänkande och kunskap om fiender lika angeläget som hans förmåga att inspi-
rera genom att framstå som en god krigare och en skicklig retoriker. Det föll 
på furstens lott att avgöra hur en strid skulle utkämpas och vilken taktik som 
skulle utnyttjas. Krigaren förlitade sig till furstens omdöme och fäste vikt vid 
sin förmåga att själv handgripligen kunna bryta igenom fiendens försvar och 
vinna ära i striden. En kämpe var mån om sin heder och sina utsikter till att 
vinna berömmelse. I de mytiska traditionerna värnar Tor om sin manlighet 
och sin ryktbarhet. Hans kamp mot mäktiga jättar och fasansfulla vidunder 
kan i en sådan relation fungera som ett föredöme för en krigare. I kontrast till 
Tor tillgriper Oden sin mentala förmåga och försöker ständigt utöka sin vis-
dom genom att konsultera jättar. Dessa teman – kunskap och ära – upprepas i 
de mytiska traditionerna och kan därför betraktas som grundläggande och ton-
givande i det förkristna samhället. 

Myterna ger i hög grad uttryck för en våldsideologi där det är gudarna som 
angriper jättarna, inte det omvända. Denna hypotes stödjs av de källor som 
granskats. I myter om Oden är det tveklöst han som angriper jättarna, inte 
tvärtom. Orsaken är att han vill utöka sin makt samt att jättarna äger något 
som anses värt att erövra (kunskap, föremål). I myter om Tor ser det vid en 
första anblick ut som om Tor angriper jättarna. Denna slutsats måste emeller-
tid nyanseras då det i själva verket är jättens handlingar, inte minst genom 
kränkande ord och handlingar, som gör att Tor skrider till handling. 
 

7.3 Avslutning  
Det är min förhoppning att föreliggande studie bidragit till ny kunskap om 
mytiska traditioner och dess sociala motsvarigheter inom ramen för en av de 
viktigaste institutionerna i äldre tid: hallen. I undersökningen har de hypoteser 
som formulerades i kapitel 1 bekräftats. Som helhet har studien visat att före-
ställningar om kosmologin och tillfälliga konflikter mellan gudar och jättar 
också tycks ha genomsyrat järnålderns hallkultur och krigarideologi. Särskilt 
har jag visat att myter om Oden och Tor kan ge oss information som kastar 
nytt ljus över fursten och hans krigare i en hallmiljö.  

Ett viktigt resultat som studien lyft fram är att det finns skäl till att Tors 
mytiska agerande kan ha spelat en viktig roll för hallinstitutionens krigaride-
ologi, inte minst genom krossandet av hallar. En annan poäng är att många 
myter om Tor kretsar kring hans heder och krigsmod och att det är kränkningar 
av detta som leder till våldsamma repressalier. Ett annat resultat, som sällan 
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uppmärksammats i tidigare forskning, är att jättar verkligen framställdes som 
furstar och att de rådde över storslagna hallar. De temporära konflikter som 
uppstår mellan enskilda gudar och jättar i mytiska traditioner svarar sannolikt 
mot tillfälliga konflikter mellan olika grupper i samhället. Att just hallen är 
föremål för många mytiska narrativ har sin förklaring i att de symboliserar 
makt och inflytande. Värdet av att konsultera de mytiska traditionerna gör att 
vi får ny information som kan förklara den historiska hallmiljön, framför allt 
om ideologier och föreställningar som kan förenas med en förkristen hallinst-
itution.  
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8 Summary 

Summary and Conclusion  
A central aim of this thesis has been to try to contextualise Old Norse mytho-
logical narratives that describe the interactions between gods and giants in a 
hall environment. The majority of the thesis has examined Óðinn and Þórr as 
guests of giants who own halls. Another aim has been to determine in what 
way mythological depictions can be compared to the norms and rules found 
in historical Iron Age hall culture, especially in connection with its warrior 
ideology. My intention in the following is to summarise the study’s most im-
portant results, with my point of departure in the thesis’ approach to the prob-
lem and research questions, and to argue for how they are related. The results 
and a brief summary of the respective chapters are presented below. 

 

Chapter 1: Introduction 
In my account of previous giantology – that is, the research history about gi-
ants – I give an overview of how giants have been interpreted from the begin-
nings of research on Old Norse mythology in the 1600s until modern times. 
Older research generally regards giants as older gods, forces of nature, de-
mons, or forces of chaos etc. During the 1990s, a change occurred: giants, 
especially giantesses, were interpreted in a more positive light, and it was em-
phasised that the gods were dependant on the giants due to their (potential) 
resources and knowledge of cosmological value. The giants were regarded as 
representatives of “the Other” in relation to the gods. The latter is also the 
point of departure for this study, in which giants are interpreted as hall-owning 
rulers. From such a perspective, Óðinn and Þórr are hall-owning gods. The 
gods can, from a perspective of halls, be brought to a we (“us”), while the 
giants could express mythical representations of opponents (“the Other”), but 
were at the same time a part of the complex alliance system, both inside and 
outside of their own group. 

For my argumentation and interpretation, I mainly rely on mythic accounts. 
However, in order to create the cultural context, I have investigated historical 
halls as described in Icelandic sagas and archaeological sources. In my thesis, 
I have proposed five hypothesises:  
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� Myths about Óðinn’s and Þórr’s interaction with the giants in the gi-
ants’ halls identifies different types of giants with specific values. The 
giants Óðinn visits represent knowledge and wisdom, while the ones 
Þórr visits are characterised by their strength.  

� Many myths can be interpreted as expressing a warrior ideology, 
where the gods – not the giants – play the most aggressive part.  

� The Old Norse worldview is not dualistic or monistic. It is far more 
complex. Instead, I argue for a perspective of temporary conflicts, not 
permanent in nature as previous views have suggested. 

� Similar norms and rules apply for the historical and the mythical hall. 
For this, I have created a theoretical tool, a model of the hall that is 
based on descriptions of halls from historical sources (Icelandic sagas 
and archaeology). The model is based on five themes (see below) and 
is used for analysing interaction in a hall environment as described in 
the mythic accounts.  

� Myths that express interaction in a hall can be used to gain new 
knowledge about the historical Iron Age halls.    

 
In this thesis, the Old Norse terms used in source texts for central concepts 
like hall, giants and gods were replaced with umbrella terms in modern Swe-
dish/English. For example “giant” approximates terms like jǫtunn, þurs, 
bergbúi, risi, trǫll etc. This was motivated by the fact that the original terms 
could change in one and the same source text. The concept of myth utilised 
here has been inspired by Lauri Honko’s definition of myth, especially in or-
der to explain the function of the myth in a specific context, justifying and 
specifying reasons for power structures, rules and norms. Mythological ideas 
can be expressed in various ways, notably in (most often epic) narrative, poetic 
lay, tales, charms, allusions, recitations or curses; but also through dramatiza-
tions, rituals, ceremonies or pictorially. 

The most important source texts are examined and I argue, with the support 
of studies of orality and oral tradition, that the sources, despite being commit-
ted to writing in an unchanging form during the Christian period, can be used 
to study pre-Christian religion. With a starting point based on research into 
orality, there are therefore reasons to read the source texts diachronically. 

 

Chapter 2: Gods and Giants in Cosmology 
Attempts to explain the Old Norse conception of the world as dualistic or mo-
nistic can be criticised as misleading. Nothing seems to indicate that gods and 
giants form a unified principle, or that they are to be regarded as completely 
different cosmic opposites. Instead, I have chosen to interpret my source ma-
terial from a perspective of temporal conflicts in which two groups compete 
for power. The giants were in a close, sometimes peaceful, sometimes hostile, 
relationship with the gods. Existence is basically governed by their power 
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games; usually they were in conflict with one another, but they could also 
interact without conflict. In Old Norse myths, the relationship with the giants 
is not always hostile and examples are to be found of peaceful dealings, not 
least with giantesses. However, I argue that the most significant relationship 
– both overall and in extant sources – was one of conflict in nature, albeit not 
a permanent conflict. Even in Old Norse theogony it is clear that the ancestors 
of the giants and gods were the same. The ancestry of the gods is derived from 
the giants on the maternal side, but on the paternal side they are of a different 
nature. The first gods kill Ymir and bring order to existence with parts of his 
body. With this deed, the gods establish themselves as the dominant power in 
the cosmos. The power struggle that characterises Norse myths addresses this 
fundamental conflict about the power over existence. In spite of temporary 
alliances, relationships and settlements, the world will finally end in a war 
between the groups.  

In Vǫluspá, it is told how three powerful giantesses come from the outside 
to the gods and cause disruption. In the episode, it is also told that the gods 
play a board game, whose symbolism expresses sovereignty. The arrival of 
the giant women breaks a time of peace which had characterised creation since 
the killing of the proto-giant, and leads to a renewed conflict between gods 
and giants. This conflict then characterises many mythical traditions that de-
scribe the relationship between gods and giants. 

I argue that the gods battle as a group against giants in a war early in the 
cosmic drama, as attested in Vǫluspá. With a starting point in the description 
of the first war in Vǫluspá, I propose that nothing in the poem indicates that 
gods fought against gods. Rather, I argue that the war could equally well por-
tray the gods as a collective group against the giants. Such an interpretation is 
logical in the context of the poem, in which it is talked about how Þórr breaks 
all oaths and promises when someone offers Óðr’s maiden to the giants. His 
normal pattern of behaviour is to restore her to the gods, which is done with 
violence. This can be compared with real social relations in which women 
from “the Other”, i.e. people from outside one’s own group, were coveted and 
in crisis situations (war, looting etc.) were sometimes abducted with violence. 
Gods and giants fight in a way similar to how warrior kings in the historical, 
Iron Age society fight over power, prestige and knowledge.  

 

Chapter 3: The Institution of the Hall 
One purpose of the present thesis is to contextualize mythical halls, and com-
pare them with the historical hall institution. The purpose with this approach 
is to construct an analytical model for the halls, based on cultural-historical 
information.  

The oldest halls in the archaeological material appear as the communal 
room at larger farms in the first century. They transitioned into freestanding 



236 

buildings that had political (economic, military, representative) and ceremo-
nial functions. These halls became common in the 300s and 400s in Scandi-
navia. During the Vendel period, they transitioned into becoming great build-
ings designed to reflect prestige, often strategically placed on high ground in 
order to bear witness to the hall-owners dominance over the area, and raised 
by kings in central places (for example Gamla Uppsala, Gudme, Lejre, and 
Borg).  

In this chapter, the martial function of the hall is emphasised, since it ex-
presses a ruler’s social prestige, dominance and power. During the early Iron 
Age, the hall building became the foremost material expression of the ruler 
and his followers. The oldest description of a Germanic retinue is found in 
Tacitus’ Germania, from around the year 98 ad. Tacitus emphasises the sig-
nificance of glory and honour amongst the warriors, and how their deeds in 
war is rewarded with renown, gifts, food and drink by the ruler that they fol-
low. In a definition of warrior ideology, I follow John Lindow’s explanation 
of Nordic honour that can be divided into two types: “the honor of martial 
glory” and “the honor of social utility”.  Interplay between these forms can be 
read out of the sources when those who form a part of a retinue are praised for 
their individual deeds on the battlefield, but where both the warriors and the 
ruler also have obligations towards the retinue. 

The term grið (pl.) designates a special vow of peace and truce that applied 
inside a hall, and that a person is to be given safe-conduct to both enter and 
leave a hall, i.e. without bloodshed. One who breaks this peace is considered, 
according to law texts and saga literature, a níðingr. Violation of this peace 
could lead to severe punishment. Furthermore, rules about hospitality in a hall 
are examined, as is the relationship between a guest and a host. Since the hall 
was a meeting place, it meant that the hall was an arena for interaction between 
a guest and a host. A guest (particularly a stranger) always meant a potential 
threat, just as a host constituted a potential threat for a guest. Rules and regu-
lations for social interaction lie, in other words, in the institution of the hall 
and are a recurrent topic in Old Norse literature (which ought to reflect social 
interaction in society). 

A central and highly praised quality of a ruler was his generosity. A ruler 
who was generous towards his guests and who possessed the qualities of a 
good host was considered a good ruler. One who was stingy and ill disposed 
towards his guest was considered a “food-níðingr” and was therefore a cruel 
ruler. Finally, intoxicating drinks, beer and mead, as central components of 
the hall culture are discussed. Drink had a prominent role and was included in 
virtually all forms of ceremonial and cultural activity. Through drink, com-
munion between gods and men was obtained. 

The descriptions of halls in the myths are compared with the conditions in 
historical halls, in which warriors and guests in halls of great men and kings 
were served with food and drink. In the halls, the ruler had his high-seat, from 
which he ruled over his lands and took political decisions about war and peace 
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and other important issues. The hall was, in other words, the manifestation of 
the ruler’s position in society. It is therefore natural that similarities can be 
traced in mythical narratives, in which gods and giants respectively appear as 
mythological rulers who fight over cosmic dominion. The historical halls 
therefore provide context for the epically-created halls analysed in following 
chapters analyse. The hall as an institution, and the warrior ideology that can 
be connected to such an environment, is a prerequisite for my interpretation 
of the myths. The information we can gain from the historical halls has con-
stituted different themes and can therefore be used as analytical instruments 
that are applied in the investigation in chapter 4-6. The following themes were 
scrutinized from the historical accounts:  

 
� Grið within the hall: rules for maintaining peace and truce within the 

hall with the purpose to avoid conflict and bloodshed. 
� The good host as a generous host. 
� The guest as dangerous or hostile. 
� The hall as an arena for knowledge and distribution of mead and beer. 
� Destruction of halls as an attack on the hall owner’s fame and honour.  

 
These five themes will, as noted earlier, be used when the mythical accounts 
are analysed. By observing these themes, I suggest that it is possible to gain 
new information from the myths that also applies for the historical halls.  

 
 

Chapter 4: The Meeting of Óðinn and a Giant in a Hall Environment 
Óðinn is the god who, under cover, is constantly on the move and seeking 
knowledge. In the present chapter, Óðinn’s interaction in two halls is exam-
ined: at the hall of the giant Vafþrúðnir and at the hall of the giant Suttungr. 
The giants that Óðinn visits are very knowledgeable and have cosmological 
insights. This knowledge seems to be partly linked with the fact that the giants 
were the oldest of all beings, and partly because they were connected with the 
mysteries of death.  

The giant Vafþrúðnir embodies this great learning and is therefore a natural 
target for Óðinn. The meeting between Óðinn and the giant is only described 
in the poem Vafþrúðnismál. Snorri cites verses from the poem and reproduces 
them but does not refer to the actual context, which is the meeting between 
Óðinn and the giant in a hall. The poem can be described as an esoteric di-
dactic poem, in which the giant lists cosmic knowledge in front of Óðinn. In 
the poem, it is obvious that the giant follows the rules as expected of a host 
when an unknown guest comes to his hall. The giant functions as a clear im-
parter of knowledge who initiates Óðinn into cosmic mysteries and gives him 
genealogical insights. The norms of hospitality are maintained by the giant 
when he is visited by the disguised Óðinn. Óðinn seeks the giant and wins by 
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cunning, with the result that the giant dies; in other words, I interpret it as an 
attack on the giant’s hall. 

Stories of how Óðinn visits the giant Suttungr, a rival ruler, are portrayed 
in two diverging traditions. Hávamál (strophes 13-14, 104-110) describe how 
Óðinn, under cover, stays as a distinguished guest in Suttungr’s hall, where he 
seduces the giant’s daughter in order to steal the mead of poetry. Snorri, how-
ever, tells that Óðinn, under cover, seeks to serve the giant’s brother and with 
his help breaks into the giant’s hall in order to steal the mead of poetry. The 
variations have in common that Óðinn steals the beverage and that he gets to 
take part of the mead by seducing the giant’s daughter Gunnlǫð, caretaker of 
the mead. Instead of cosmic knowledge it is the mead itself, or perhaps rather 
the knowledge within the mead, that Óðinn steals from the giant. The drink 
has circulated amongst the inhabitants of the mythological worlds and is 
mixed with insights from the different worlds. The hall owner Suttungr ap-
pears, from a hall perspective, to represent a rival ruler who is conquered by 
the visiting ruler (the hostile guest). The mead of poetry as a status symbol 
can be compared with how treasure and other objects of high value were stolen 
from the halls of competing rulers in historical contexts. To lose an object of 
status to an enemy was a loss of honour, while the capturing of such an object 
was associated with honour. 

A characteristic feature in mythological traditions about Óðinn’s interac-
tions with giants is that he extracts knowledge from them. He wins over the 
giants by using tricks, cunning and manipulation. He is the hostile guest who 
in disguised shape steals or gain knowledge, mead and treasures. Likewise a 
good ruler in Iron Age society should also, besides needing to be an inspiring 
warrior and a skilled commander, be full of good sense: he should be regarded 
as wise and therefore he need to increase his knowledge of the nature of the 
world, genealogies, the cosmos and the cult. On one such level, the Óðinn of 
the myths conforms to the ideal picture of the ruler in this world. On one level 
Óðinn is initiated to higher levels of cosmic insights by the giants. The func-
tion of the mythical giants that impart knowledge for Óðinn is possible to 
compare with the rulers’ wise advisors. They are consulted before important 
events and their wise words have as their purpose to help the ruler make wise 
decisions. 

Finally, the symbolism around the ruler’s eye and Óðinn’s eye as emblems 
of a sovereign’s and warrior’s power-laden gaze is discussed. The ruler, his 
band of warriors and the hall building is symbolically associated with Óðinn, 
his following of warriors and Valhǫll. The myths can therefore – at least from 
a hall perspective – be regarded as ideological myths in which the ruler’s 
power over the hall is emphasised and legitimised in a warrior-ideology con-
text. 
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Chapter 5: The Meeting between Þórr and a Giant in a Hall Environment 
The hall-owning Þórr sits enthroned in Bilskírnir and rules over Þrúðheimr or 
Þrúðvangr, names that highlight the god’s majesty and strength. Þórr is con-
stantly on travelling and seldom travels alone or under cover when he visits 
giants in their halls. In the myths, he is a giant slayer of distinction, and as 
such seems an ideal of masculinity, strength and courage. His role is to protect 
against foreign forces, and maintaining a cosmic order with the gods as the 
dominant power is, in critical situations, a higher priority than the keeping of 
promises he has sworn. Myths about Þórr can be linked to one of my hypoth-
esis: he travels to halls of giants, breaks the norms and rules within them and 
destroys the halls. He does this in order to humiliate the giants and to win 
glory and fame for himself. 

Þórr’s meeting with Hymir is described in Hymiskviða, by Snorri in 
Gylfaginning (ch. 48), in a small number of skaldic poems, and in pictorial 
motifs of the Viking period. According to the eddic poem, Hymir’s hall is 
located on the horizon. Þórr and Týr travel there in order to collect a beer kettle 
so that the gods will be able to brew beer. That Þórr collects the kettle can be 
seen as a necessary compliment to how Óðinn collects the mead of poetry (i.e. 
knowledge about the production of beer). Beer and mead are intimately related 
to the hall institution. Hymir is described as a ruler of a hall and is depicted as 
ill-disposed towards his guests. He does, however, allow his guests to be 
treated to food, drink and shelter, and in thus follows the norms of a good host. 
Þórr eats more than is considered appropriate and violates the good conducts 
of a guest. Both inside and outside the hall Þórr must overcome a number of 
trials. Hymir attempts to verbally insult Þórr and attacks his honour, which 
leads to Þórr smashing one of the hall’s pillars, stealing the kettle and killing 
Hymir and his people (on the topic of destroying halls, see below). 

In Geirrǫðr’s hall, the giant’s attack on Þórr’s honour is a fundamental 
theme. Variants of the underlying myth are found preserved in various sources 
with somewhat divergent explanations: Þórsdrápa, Snorri in Skáldskaparmál 
(ch. 18), Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum (book 8), and in the late saga 
Þorsteins þáttr bæjarmagns. The skaldic poem is used as the main text in this 
investigation, with emphasis on events taking place in the giant’s hall, not on 
the journey there. Geirrǫðr is a stingy and cruel host who attacks and insults 
Þórr. In anger, Þórr strikes back and crushes the pillars of the hall, kills the 
giant and then kills everyone who is visiting in the hall. With the support of 
other sources, it can be stressed that the greatest probability is that Þórr de-
stroys the seat of the giant’s power with fire. Finally, the kennings used about 
the giant in the poem are discussed. Through comparisons with other skaldic 
poems it is argued that skalds could depict enemies of the ruler as giants, while 
the praised ruler and his men are portrayed as the band of gods. Mythical ex-
emplary patterns could compare between “we” (the praised ruler and the gods) 
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and “the Other” (rival rulers and the giants) and therefore legitimate attacks 
on rival rulers.  
In the eddic poem Þrymskviða, Þórr travels to Þrymr’s hall to retrieve his ham-
mer, stolen by the giant. The episode is not described in other Old Norse 
sources (but is subsequently found in younger Nordic ballads), and the myth-
ological motif of how the thunder god’s tool was stolen is found scattered in 
both Nordic and non-Nordic traditions. The poem is connected to the motif 
concerning the giants’ desire for goddesses. When Þórr’s weapon is stolen, 
the gods’ cosmic sovereignty is threatened. By having Þórr dress himself in 
Freyja’s clothes, his masculinity is put to the test and a humorous dimension 
is added. Þrymr is a good host and offers food with abundance. But Þórr eats 
and drinks more than is considered appropriate and is in this regard a bad 
guest. When the hammer is borne into the hall, Þórr rapidly kills everyone in 
the building and confirms his masculinity. Through the massacre of the host 
and his people, the prestige lost by the theft of the weapon is regained. In 
connection with the deaths of the giants, it is suggested that Þórr may also 
crush the interior of the hall. 

The final case that is examined is Þórr’s visit to Útgarðaloki’s hall. The 
depiction of the meeting begins with Snorri in Gylfaginning (ch. 45-47) and is 
compared with a variant in Saxo’s Gesta Danorum (book 8), together with the 
fragmentary instances from eddic and skaldic poetry. The story is clearly in-
fluenced by folktales and the motif of a journey to the other world. The giant, 
his following, and the hall are all described as large, something that otherwise 
is not characteristic for the giants of the myths. In the hall, Þórr, Loki and 
Þjálfi are challenged to compete in various sports. In Saxo’s account, the giant 
has been dead for a long time. The episode is associated with the hero Thor-
killus’ journey where he also meets a dead Geruthus (i.e. Geirrǫðr) and his 
three daughters. The name Thorkillus closely resembles Þórr. The dead giants 
in Saxo’s account are reminiscent of a bygone ancient age and are said to be 
the result of giants having defied Þórr. Since both Snorri and Saxo describe a 
giant with the name Útgarðaloki and Ugarthilocus respectively, it can be con-
cluded that the authors build upon older oral and possibly somewhat different 
traditions. In the hall, food, drink and lodging is offered after Þórr and his 
companions have competed against Geirrǫðr’s followers. Even in this ac-
count, Þórr is considered to be able to drink more than others, but his drinking 
contest is not described as a violation of the norms within the hall. During the 
time in the hall, Útgarðaloki attempts to insult Þórr. The god tries to kill the 
host and tear down his dwelling, but cannot take action since both the hall and 
the giants were an illusion. 

Many mythological traditions about Þórr revolve around his glory and hon-
our, which were fundamental values for a warrior ideology in hall environ-
ments. Something that largely marks Þórr out is that his pattern of actions can 
be seen as a reaction to the giants’ attempts to bring dishonour upon him. He 
is the god that defends borders and maintains the dominance of the gods with 
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force and strength. Despite this, the glory and honour that he defends are in-
dividual to the highest degree – it is his own honour and reputation at stake, 
as opposed to the honour of the collective (the gods, the family, the social 
group, the state etc.) The latter are generally widespread in the “honour cul-
ture” which permeates the Icelandic sagas, in which violence and revenge 
break out as a result of violations against the honour of the group – for exam-
ple, when someone’s family member is insulted. I argue that warriors could 
identify with Þórr because they had, to a large extent, to earn individual hon-
our on the battlefield or by challenging and fighting against seemingly over-
whelming odds. Individual honour is thus, in other words, important for both 
a ruler and for the individual fighters who joined his retinue. When they fight 
in a group, their united victories in battle are important for a collective honour 
which made a following particularly feared and regarded as capable in battle. 
In this chapter, it is emphasised that Þórr’s gaze is described in terms that 
suggest that it was regarded as sharp and powerful. This concentrated charge 
of power means that he, with the help of his gaze, could strike his enemies 
with dread. The eye as a source of power is often described in representations 
of rulers and outstanding warriors. Þórr’s powerful and sometimes violent 
gaze can, from the perspective of a warrior ideology, be considered exem-
plary. A powerful gaze was associated with power, fearlessness and daring in 
battle. 

A striking feature in myths about Þórr is that they describe the destruction 
of giants’ hall buildings, signalled by him crushing the pillars of the hall; and 
that the halls, by dint of his weapon being a thunderbolt, are possibly also set 
on fire. In mythological material, these destroyed hall buildings are a result of 
a defamation of Þórr in which the giants try to defame his masculinity and 
courage. It is suggested that it was an important strategy for various hall own-
ers in historical contexts to destroy the opponent’s hall buildings. The reason 
for this is that the hall is a seat of power and itself the symbol of the ruler’s 
renown and manifestation of power over an area, not least when it often lay in 
strategically important and dominant locations in the landscape. Because the 
hall building can be interpreted as a ruler’s heart and soul, those that lose their 
hall to an opponent are also deprived of their reputation and their status. Many 
Old Norse sources, and comparable descriptions in Germanic sources from 
outside the Nordic area, bear witness to this form of ritual warfare, something 
that is also supported by the archaeological material in which many halls have 
been burnt to ground without any actual robbery having occurred. 

 

Chapter 6: Two Case Studies: Hrungir and Loki as Guest-níðingrs 
I term one who breaks the norms that usually prevail in a hall a guest-níðingr. 
It is a term that demonstrates the outermost limits of the institution of the guest 
and hospitality. Many mythological traditions describe Þórr’s battle with 
Hrungnir, but it is only Snorri (Skáldskaparmál ch. 17) that describes how 
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Hrungnir visits the gods in Valhǫll. The episode is introduced with Óðinn 
seeking the giant out and encouraging him to ride to Ásgarðr. I argue that there 
was a purpose for this, and that Óðinn wished to seize the giant’s horse. There-
after a reversal of how a good guest ought to behave is described: Hrungnir is 
invited into the hall of the gods, but he gets drunk and threatens to kill the 
gods as well to destroy the hall and Ásgarðr. Due to grið he is protected when 
Þórr comes to the hall and they decide that they will fight a duel elsewhere.  
The second case study is based on Lokasenna, which describes how Ægir 
holds a banquet for the gods who are protected by grið. Loki kills one of 
Ægir’s servants and goes uninvited into the hall, where he abuses those who 
sit together. His conduct is interpreted as a violation of the norms of hospital-
ity, partially because he kills a servant and breaks the peace of the hall, and 
partially because of his cutting and ruthless insults. Þórr is called to the hall 
and is ready to kill him. Loki retreats but threatens the host by saying that his 
hall will soon burn. I interpret the latter as an allusion to the burning of enemy 
halls. It is also emphasised that this could be an allusion to the fire that the 
giants ignite the world with during Ragnarǫk. 

 

Chapter 7: Concluding Remarks 
In my investigation, it was observed that there are similarities between Iron 
Age halls and mythological halls, including the halls of giants. For this reason, 
I argue that it is reasonable to assume that similar commonalities prevail in 
relation to different warriors and their retinues. This relationship also applies 
to the Iron Age’s aristocratic sovereigns and the dynamic that was found in 
the connection and rivalry between different halls and hall owners. These 
could shift between peaceful or martial dealings. The actions of the gods could 
be interpreted as ideologically-driven narratives focused on the power of the 
ruler and the quest of the aristocracy to assert their authority in relation to 
other social groups (and in the internal competition between members of their 
own group). 

Mythological stories about the interaction between gods and giants in a hall 
environment resemble experiences in the historical hall. In mythological sto-
ries, governing rules and norms are described for the hall and give an example 
of the interaction between competing power groups (gods and giants). Myth-
ological narratives are partly idealised and exemplary, and express important 
aspects of the gods, who are described as rulers in those cases that are exam-
ined. Therefore, the mythological traditions about Þórr are at the same time a 
test of a warrior’s courage, physical power and the importance of personal 
fame, while the mythological tradition about Óðinn to a greater extent pro-
vides a test of wisdom, strategic thinking and power of reasoning. The main 
differences between the visits of Óðinn and Þórr to giant’s halls can be sum-
marised as follows: 
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� Óðinn embodies wisdom and he extracts knowledge from the giants. 
He always travels alone and under cover. He does not break grið, alt-
hough he uses cunning tricks and manipulates the hall owners or his 
retinue. For a warrior ideology, Óðinn was a principal god, not least 
for the ruler and his retinue. He was also central for notions of war 
and death. 

� Þórr embodies physical strength, honour, glory and courage and his 
dealings with the giants often seem to revolve around these themes. 
He seldom travels alone or under cover and seems to break grið more 
often than not. Þórr had a role that symbolically can be associated with 
individual warriors and fighters, but the god does not seem to have 
been of greater importance for warrior retinues as a group.   

 
Both gods travels to the giants halls with a certain purpose: to gain an object, 
knowledge or proving their superior position.  

In a concluding chapter, the hall model that was presented in Chapter 3 is 
examined with a basis in the investigations undertaken in Chapters 4-6. It ap-
pears that many of the norms and rules that applied to the historical halls also 
were applicable to the mythological halls. Notions of grið are upheld in myth-
ological narratives about Óðinn, but broken by Þórr. I emphasise that the rea-
son could be to show how rules and norms are institutionalised by being bro-
ken in epic representations. Þórr’s role as guarantor and maintainer of cosmic 
order means that what would have to have been understood as a violation and 
an act of war in Iron Age society is instead shown as proof of the gods’ status 
as the dominant power in the cosmos.  

Giants, with the exception of Geirrǫðr, function largely as good hosts in 
those myths that have been examined. This supports the notion that giants 
likewise ought to be regarded as mythological hall owners, following similar 
principles to the gods as competing hall owners. In the mythological narratives 
that were examined, the guest was considered as a potentially dangerous and 
peace-disturbing figure. This was interpreted as an expression of uncertainty 
and tension between different social groups in the past, when a stranger posed 
a potential threat. The word guest, Old Norse gestr, from Germanic *gastiz, is 
related to the Latin hostis in the meaning of ‘stranger, enemy’. That mytho-
logical traditions and saga literature describe an uncertainty surrounding 
strange guests ought to be a sign that a guest in society was assessed with some 
concern. 

The hall is described as an arena for drinking rituals where those that took 
part in the ritual drinking united with the divine. It was found that both Óðinn 
and Þórr had an important role in the procurement of the drink from the giants. 
When the gods and giants visited each other’s halls, (alcoholic) drink was 
sometimes an important component in the welcoming of a guest. The hall was 
also a forum for the dissemination of knowledge, something that is most 
clearly seen in mythological traditions about Óðinn. A ruler should ideally be 
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regarded as knowledgeable and insightful in everything from genealogies to 
political, religious and legal knowledge. 

Finally, ritual warfare was discussed in the sense of destroying the halls of 
other rulers. The attack and destruction of halls was a conscious positioning 
of power that expressed sovereignty over an opponent. Skalds could then de-
fame the one who was overpowered and praise the one who had won with 
figurative language that can be compared to the victory of the gods and the 
defeat of the giants. The mythological traditions illustrate this aspect of war-
fare between halls: Þórr wrecks the interior of many halls, and both Hrungnir 
and Loki threaten to attacks opponents’ halls. In archaeological material there 
are also signs that many halls were destroyed as a conscious and humiliating 
act of war, without being plundered of valuables. 

Norse myths have the potential to transmit an ancient worldview. By pri-
marily relying on eddic and skaldic poetry, and looking for themes gathered 
from a historical-cultural hall context, I hope to have shed new light on a fun-
damental aspect of pre-Christian Scandinavia: the hall institution and the in-
teraction between different hall owners.   
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