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Den undersökning om >>Förkristen jul enligt norröna källor>> som här
framlägges, har från början tänkts och utformats såsom första ledet i en
mera omfattande. och allsidig framställning av den nordiska julens
historia. (Den skulle ha blivit del II av >>Nordisk jul», vars första del
utkom 1928). Denna större uppgift förutsätter bl. a. en grundlig genom
arbetning av senare tiders folkliga jultraditioner, i hela deras brokiga
mångfald, under hänsynstagande till de starkt skiftande teorierna om
deras ursprungliga innebörd. Arbetet härpå har sysselsatt mig under
många år och en del specialundersökningar har också framlagts i tryck.
Men uppgiften ha:r till sist vuxit mig över huvudet.
Det är i insikten härom, som jag har ansett mig böra framlägga den
nu föreliggande översikten över de tidigare litterära uppgifterna om
nordisk jul. Den utgör en klart begränsad del av det stora problem
komplexets behandling, som kräver sina särskilda arbetsmetoder, fram
för allt i fråga om filologisk kritik. Och materialet - hur torftigt det
än må. te sig - är på flera punkter av grundläggande betydelse för
uppfattningen av den nordiska julens utvecklingshistoria. Det ger oss
åtminstone några rester av byggnadsgrunden till det tempel, som den
förkristna julen en gång har fyllt med ett levande innehåll av religiös
tro och rituell sed.
Materialet är som sagt torftigt nog. Och jag kan tyvärr inte här
framlägga något egentligt nytt utöver vad som redan finnes tillgängligt.
i tidigare framställningar, senast i Martin P:n Nilssons behandling av
julen i Arets högtider (Nordisk Kult.ur XXII, 1938) och Hans Ellekildes
i Nordens Gudeverden. Det är dock min förhoppning, att deri kritiska
genomarbetning av de norröna källorna, som här ges, åtminstone på
några punkter skall bidraga till en riktigare uppfattning av forntids
julens historiska problem. I en behandling av ämnet, som gör anspråk
på fullständighet, kan det dock inte undvikas att åtskilligt måste
medtagas (om också i största knapphet), där förf. endast refererar tidi-
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gare forskning. Det gäller särskilt om innehållet i kap. III, där bl. a.
Vilh. Gr0nbech geniala synpunkter i Vor Folkeret i Oldtiden ligger till
grund.
Grundtankarna i min framställning har jag tidigare sammanfatt
ningsvis utvecklat i föredrag inför fackmän, dels i mars 1942 på ett
sammanträde i Selskab for nordisk filologi vid Köpenhamns universitet
(se referat i Aarsberetning 1942 s. 4-7), dels på professor Strömbäcks
seminarium i Uppsala i april 1952, till en del också i föredrag på Väst
svenska Folkminnesföreningen i Göteborg. Den här (i kap. I) ut
vecklade uppfattningen av stadgandena om >>ölgärden> i Ä. Gulatings
lagens Kristenrett och av Austrfararvisurs alfablot har också upptagits
av Folke Ström i Diser, nornor, valkyrjor 1954 (se s. 15 f.).
Det återstår mig slutligen att framföra mitt vördsamma tack till
Humanistiska fondens nämnd för beviljat tryckningsanslag.
Hilding Celander

�a den
1a om
)blemfram
:gt det
lse för
�er oss
m den
:eligiös
.te här
ängligt
iing av
.ekildes
critiska
one på
>rntids
tnspråk
måste
ar tidi-

5

FÖRKRIS'l'EN JUL

Il

�I

NÅGRA FÖRKORTNINGAR
Gustav Bilfinger, Das germanische Julfest, Stuttgart
1901.
Emil Birkeli, Huskult og hinsidestro. Nye studier over
Birkeli
fedrekult i Norge. Oslo 1944.
Jan de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte I-II
De Vries
(Grundriss der german. Philologie 12). Berlin, 1935,
1937.
Folkminnen och Folktankar.
Fm Ft
Vilh. Gr0nbech, Vor Folkeret i Oldtiden I-IV. Kbhn
Gr0nbech
1909-1912.
Nils Lid, Joleband og vegetasjonsguddom. Oslo 1928.
Lid I
Jolesveinar og Grnderikdomsgudar. Oslo 1933.
Lid II
J. S. M0ller, Fester og h0itider i gamle dage II. Aarets
(J. S.) M0ller
fester. Holbrek 1931-1933.
Nilsson Studien Martin P:n Nilsson, Studien zur Vorgeschichte des
Weihnachtsfestes (i Archiv för feligionswissenschaft
XIX 1916 s. 50-150).
Ax. Olrik og Hans Ellekilde, Nordens Gudeverden.
N:Gud.
Kbhn 1926-1951.
Norsk Folkeminnelag.
N.F.
Nordisk Kultur.
N.K.
Norges gamle Love.
NgL
H. Celander, Oskoreien och besläktade föreställningar i
Oskoreien
äldre och nyare nordisk tradition. Saga och sed.
(Kungl. Gustav-Adolfs-akademiens årsbok) 1943 s.
71-175.
Bilfinger

f

1ttgart
3r over
; I-Il
. 1935,

Kbhn
) 1928.
Aarets
te des
1schaft
rerden.

1ingar i
h sed.
943 s.

1

KAPITEL I

:Oe äldsta källorna
r. Sp r å k l i g a v i t t n e s b ö r d o m f o r n t i d s j u l e n
En värdefull utgångspunkt för tydningen av den fornnordiska julens
gåta skulle vara given i själva ordet j u 1, om detta kunde tolkas med
full säkerhet. Men så är :tyvärr inte fallet. Än i dag framställes den
ena nya härledningen efter den andra, alla lika osäkra.
Men om alltså språkforskningen inte hittills förmår att ensam lösa
problemet genom en säker etymologi, har den på annat sätt en värde
full hjälp att ge åt kulturhistorien. Den ger åtminstone ovedersägliga
bevis för att det redan före vikingatiden har funnits en nordisk fest
med namnet jul. Finnarna har nämligen lånat ordet från sina svenska
grannar i urnordisk tid, och t. o. m. i två omgångar, dels i formen
7'uhla med betydelsen f e s t (i allmänhet), dels i den yngre formen
J°oulu = julfesten1). Nordborna har alltså använt ordet jul dels i samma
betydelse som nu, dels också så tidigt som på 600-700-talet i den
allmännare betydelsen av fest (överhuvud). I det litterära språket är
ordet fiil, isl. J°6l neutr. pluralis. Det betyder egentligen festerna,
>>festernas fest>>. Julen har sålunda redan i forntiden varit mera än en
vanlig, isolerad fest. Den har varit en serie fester, en stor festtid.
Redan detta är ju ett viktigt faktum att taga vara på, gentemot
Bilfingers förnekande av en förkristen nordisk julfest. Utsträcker man
undersökningen till ordets närmaste släktingar på nordisk eller ger
ytterligare upplysningar. I forn-västnordisk
mansk botten, erhålles
,
poesi förekommer ett Odensnamn J6lner som härstammar från ordet
J°6l, jul. De isländska lärda har också redan på rr-1200-talet detta
1) Se Martin P:n Nilsson och K. B. Wiklund i Studien zur Vorgeschichte des
Weihnachtsfestes (Archiv fiir Religionswissenschaft XIX, i det följande citerat
Studien) s. 138 f. Jfr Gustav Bilfinger, Das germanische Julfest (Stuttgart 1901);
i det följande citerad Bilfinger.
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sammanhang klart för sig, fast somliga menar att julen har fått namn
efter J6lner-Oden, andra tvärtom J6lner-Oden av julen. Det senare
är givetvis det riktiga. 2)
Månadsnamnet ylir är en regelrätt ia-avledning av ful, som med
visshet går tillbaka till förkristen tid. Det betyder sålunda >>jultiden»,
festtiden.3) Ordet är endast känt från en isländsk handskrift från unge
fär mitten av 1200-talet, Bokarbot. Det ingår där i en serie månads
namn, som beteckning på den andra månaden i vinterhalvåret som
enligt dåtida norrön tideräkning omfattade tiden från (omkring) 14
november-13 december. Det har alltså intet att göra med den kristna
julen, som däremot har givit den .tredje vintermånaden (I4 dec.-13
jan.) dess vanligaste namn, f6lmdnaor. 4)
Den angivna till den julianska kalendern knutna fixeringen av de
första vintermånaderna kan dock inte ha tillhört den äldsta, förkristna
årsindelningen. Visserligen torde halvårsindelningen vara gammal och
troligen samnordisk. Men man har ju för förkristen tid närmast att
räkna med en ännu äldre årsindelning, efter månmånader. Redan i
Eddasångerna omtalas på ett par ställen månens funktion som drtali
>>år-täljare>>. Och '!}lir som månadsnamn har utan tvivel ursprungligen
betecknat en månmånad, liksom fallet är med de gamla namnen på
vinterhalvårets fjärde och femte månader, forre och g6i, som ännu i
sentida norska folkminnen har bevarat denna innebörd.
I detta sammanhang har man också att fasthålla de olika månfa
sernas betydelse enligt forntida livssyn. Allt som företages (i rituella
former) i syfte att främja tillväxt, skall ske i växande måne. Särskilt
har själva nytändningen och fullmånen tillskrivits en sådan makt.
2} Se Hjalmar Falk, Odensheite (Kria 1924) s. 20 och där citerad litteratur.
I en kenning Jalna sumbl = dikt (Haleygjatal 16) tolkas det förra ledet olika.
Snorre (Skaldskaparma1 k. 52) uppfattar det som genitiv. av en plural falnar =
asar, Falk i st. av ett neutr. plur. faln, >>guden. Men månne inte ett Odensnamn
här är sannolikare (med anspelning på myten om Suttungs mjödet)? Alltså
falna= gen. sg. av Jalne, en i Agrip (s. 1 r. 21) använd sidoform till ]6lner.
Se Exkurs.
3} :Nilsson Studien s. 137. Julen, N. K. XXII, 18 f. - Ellekilde i Nordens Gude
verden (här citerat N. Gud.) s. 905, 1091 tolkar ordet (utifrån sin teori om julens
början vid 4:de vintermånadens, Thorris, nytändning) som ·>>juleforberedelse
måned, der laver til jul.>>
4) Se Beckman-Kålund Rimtol (1914) s. 76 f. Namnserien lyder här: I gor
m�nuor. 2 ylir. 3 morsugr. 4 porri. 5 goi. 6 eininanuor.
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Välbekant är Tacitus uttalande (Germania II) om germanernas för
hållande till ny och: fullmåne: >>agendis rebus hoc auspicatissimum
initium credunt». Nordisk folktradition överflödar av vittnesbörd
härom. Det måste då ha givit sig själv, att en fest til ars, för ett gott
år (särskilt med avseende på årsväxten) så vitt möjligt har hållits i en
lighet med denna allt behärskande lag.
Månadsnamnet '[;lir ger alltså en - såvitt jag kan finna - ofrånkom
lig tidsbestämning för den förkristna julen, i varje fall på västnordiskt
oniråde. Det är a� vikt att slå fast detta faktum, eftersom det är oför
enligt med de härskande åsikterna i denna fråga, som förlägger forn
tidens jul antingen till själva vintersolståndet (som omkring år rooo
låg vid d. r6 december) eller till en ännu senare tidpunkt. Åsikterna
om den närmare tidfästningen växlar.5) . Julen förlägges antingen till
vintersolståndet, till den första nytändningen efter vintersolståndet
(J. S. M0ller), efter midvinter, >>efter at solen åbenbart er kommet igen>>
(Hans Ellekilde) eller - i regeln - till den av Snorre angivna tidpunk
ten (hQkim6tt, pat er miosvetrarn6tt), d. r4 januari, dvs. en månad efter
vintersolståndet. Till det sistnämnda alternativet återkommer jag
närmare längre fram.
I en tidigare undersökning (När firade våra förfäder jul? Fm Ft 1936)
har jag anslutit mig till den i äldre tid härskande uppfattningen om
julen som en fest vid själva vintersolståndet, med en bevisföring, vars
hållbarhet jag dock numera måste betvivla. Jag utgick då från den
av Martin P:n Nilsson hävdade uppfattningen att ylir betecknade den
första månaden i en forntida två-månads period med början vid mitten
av november. 6) Någon bindande bevisning för denna tanke har dock
inte förebragts. Analogien med angelsachsarnas båda giuli = december
och januari kan ingenting upplysa om förkristen tid, då tidsläget i
detta fall upJ?enbarligen är bestämt av den kyrkliga Jesu-födelsefesten.
I en gotisk kalender, som likaledes har tillkommit i kristen miljö, före6)

Se bl. a. förf. om >>Julfesten och månfaserna>> i Fm Ft. 1936 h. 3 s. 122 f. o.
där citerad litt. o. senast N. Beckman i N. K. XXI s. 49 f. Jfr J. S. M01ler, Fester
og H0jtider Il (1933) s. 376 f. (särskilt s. 380 f.); Ellekilde N. Gud. s. 905 f. (ssk. s .
908) och där angiven litteratur; N. Lid senast i N. K. XXI Tideräkningen s. 123 f. ·
(>>den gamle joleh0gtidi må ha haft relasjon til solvendingsdagem); N. Beckman
ib. s. 33, 50; 1VI. P. Nilsson auf. st. accepterar Snorres tidfästning till >>midvinter»,
omkr. 14 jan.
6) Se M. P:n Nilsson Studien s. 137 f., N. K. XXII 18 f. Jfr Bilfinger s. 12 f.
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kommer en beteckning för november fritma jiitleis. Här återkommer
den västnordiska ylir, men med det viktiga tillägget fruma, vilket tol
kats som >>den tidigare>>. Härav har man slutit, att denna jiuleis
(= november) bör ha åtföljts av en senare månad med samma namn
= december. Denna tolkning synes dock numera vara övergiven av
fackmännen. I S. Feists Vergleichendes Wörterbuch (3 Aufl. s. 3or f.)
heter det härom: >>/ruma jiitleis, november, d e r Mo n a t v o r dem
Ju 1 m o n a t, wie frwma sabbato, der Tag vor dem Sabbat, d. h.
Freitag.>>
De föregivna analogierna från kristnade anglers och goters kalender
terminologi ger sålunda knappast något hållbart bidrag till frågan om
det förkristna isländska ylir-namnets kalendariska innebörd. Antagan
det av två ylir-månader (av vilka den senare i kristen tid omdöpts till
7'6lmanao"r) måste sägas vara en mycket svagt grundad hypotes. Den
enda säkert belagda betydelsen av isl. ylir är = den julianska kalen
derns r4 november-r3 dec., dvs. i förkristen tid säkerligen en mån
månad med ungefär detta läge, den andra månaden i vinterhalvåret.
De nu anförda orden: - jul fvn. j6l ( = fi. juhla), J6lne(r) = Oden
och månadsnamner ylir - har alltså inte så litet att säga oss om den
förkristna julen. Den har varit festtiden par preferance, och som sådan
förbunden med kult av (bl. a.) Oden. Och den har, enligt vad ordet
ylir anger, på västnordiskt område tillhört förvintern, tiden närmast
f ö r e vintersolståndet.
2.

Vittnesbörd i ä1dre norrön diktning

När vi nu går över till vad som brukar betraktas som huvudkällan
för vår kännedom om den förkristna julen, nämligen den äldsta norsk
isländska litteraturen, vore det givetvis ur källkritisk synpunkt oför
svarligt att behandla denna som en enhet. Som omedelbara, doku
mentära primärkällor kan endast betecknas vad som bevarats, i sin
ursprungliga formulering, från förkristen tid eller från den egentliga
brytningstiden mellan hedendom och kristendom. Dit hör dels en del
ställen i den poetiska litteraturen från denna tid, dels också vissa
norska lagstadganden. Vad den bevarade norröna litteraturen, som
börjat nedskrivas först under rroo-talet, eljes kan ha att förmäla om
förkristen jul ---'-- eller överhuvud om hedendomens forn siar - kan
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inte utan vidare betraktas som första-hands-källor. Dessa utsagor
kräver kritisk granskning ur olika synpunkter, innan de godtages.
Första gången julen nämnes i norrön litteratur är omkr. 900, i strof 6
av Haraldskvädet, en hyllningsdikt till Harald Hårfager av dennes
hirdskald Torbjörn Hornklofi. Kungen vill ut på sjön, ut från värmen
vid elden i den ombonade stugan: >>Ute på havet vill han dricka jul
och taga upp Freys lek.>>
Uti vill fal dreMa,
ef skal einn rao a,
fylkir enn framlyndi
ok Freys leill heyfa.
Att fira jul var alltså = att dricka jul. Vad orden >>Freys lek» när
mare syftar på, är inte klart. Ordet leikr användes emellertid i forn
språket bl. a. om olika rituella ceremonier, t. ex. vid ingåendet av fost
brödralag eller vid seid. (Jämför angelsachs. lac = offer.)
Denna tolkning hävdas bl. a. av Magnus Olsen: >>Fröis lek synes i
dette sammenheng å måtte hentyde till (jule-)lek hjemme.>>7)
Torbjörn Hornklofes Haraldskväde ger oss inte bara det tidigaste
direkta belägget om förkristen jul, utan också det enda i norrön dikt
ning från tiden före omkring rroo. Enstaka strofer ur Eddasångerna
och skaldediktningen talar visserligen om blot och blotfester i hov
och horg, men ingenstädes särskilt om julen. Jag förbigår tillsvidare
dessa strofer och deras lakoniska antydningar t. ex. om rödfärgandet
av horgen med offerdjurens blod (hlaut), om hlaut-tein och stalle i hovet,
eller om skåldrickningen vid disablotet (i hövdingshallen på Atley). 8)
Större intresse för vår undersökning har endast några strofer i
A u s t r f a r a r v i s u r av Olav den heliges hirdskald Sigvat Tor
darson, om hans upplevelser under en resa till Svitiod, som på kungens
uppdrag företogs >>om höstem>, troligen år ror8. Jag återger här strof
4-6 om hur han mottogs i byn Hov, någonstans öster om Eioar, dvs.
förmodligen >>Edaskogen», på gränsen mellan Norge och Värmland.9)
7) M. Olsen, Fra norrön filologi (1949) s. 122.
8) Hymiskvida r och Hyndluljod ro, missionären Torvalcl Kodranssons strof i
Kristnisaga k. 2 om hans besök på Hvamm på Island (ca 980), Egils lausavisa i
kap. 44 av Egil Skallagrimssons saga.
8) Översättningen efter Emil Olson i Svenska konungasagor.

I2

HILDING CELANDER

Rdok til Hojs at h�fa.
Huro vas aptr, en spuroum'k
(inn settak nej nenninn)
niorlutr fyrir utan.
Oro gatk fcest af fyroum.
FlQgO baok ' en pait SQg!Ju,
- hnekoumk heionir rekkar
heilagt, vio pau deila.
>>Gakkat (pu) inn», kvao ekk.ja
>>armi drengr, en lengra!
Hrceoitmk ek vio Ooins
- erum heionir ver - rei,oi.>>
Rygr lwazk inni eiga
6pekk., si't,s mer hnekoi,
alfa blot, sem ulfi
6tvin 6r b� sinum.
Nu haja hnekt, peirs hnakk.a
(heinflets) vio mer settu
(peygi bella pollar)
prlr samnafnar (tiri);
po seumk hitt, at 'hl�oir
hafskios myni sioan
iU, hverr es Qlver heitir,
alls mest, reka gesti.

Till Hov jag kom om kvällen,
Dörren var stängd, men lutad
jag sporde mig för där ute:
djärv stack jag näsan i springan.
Kort svar jag fick på min fråga,
de hedniska männen sade,
att heligt det var, och drevo
mig bort. Jag bad trollen ta dem.
>>Kom ej,>>, ropade kvinnan,
>>eländige karl, här närmre!
. Jag fruktar Odens vrede.
Vi dyrka de gamla gudar.>>
Den otäcka kvinnan, som ville
likt hatad ulv mig jaga
från gården, sade att inne
alvablot hon hade.
Nu ha tre namnar drivit
mig bort och vänt mig ryggen ej ha vi skäl att prisa
för högt de männens gärning.
Nu fruktar jag mest, att envar
som bär det namnet Qlver,
på samma sätt skall jaga
de främmande på dörren.

Här är det alltså ett alfablot, som de hedniska bönderna håller om
hösten, v a r o c h e n i s i n g å r d, - trots att där fanns ett Hoj I
- och a11 a p å s a m m a k v ä11. Utom alverna har tydligen
0 d e n haft något med blotet att göra. (Han är ju också känd som
Gaidatyr, götarnas gud framför andra.) Sigvat vittnar förtrytsamt om
den ängsliga iver, varmed husets folk höll främlingarna utestängda från
· de >>heliga>> handlingarna. Detta är värt att lägga märke till som något
för det västsvenska alvablotet väsentligt: det var uppenbarligen en
gårdens och familjens slutna offerfest, vars >)helgd>> äventyrades genom
r närvaron av främlingar: sådant skulle väcka >>Odens vrede>>,
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Ölet (och den rituella skåldrickningen) har helt visst spelat liknande
roll vid detta alvablot som exempelvis vid det västnorska disablotet
i Egils saga kap. 44. Detta är ju a priori sannolikt, ocl� torde måhända
kunna styrkas också här - låt vara på en omväg. Sigvat säger i den
sista av de anförda stroferna, att han avvisades i tre gårdar efter vart
annat av män, som bar samma namn, Qlver. Förhållandet är onekligen
högst påfallande, såsom det också har påpekats av de Vries i hans
undersökning >>Uber Sigvats alfabl6ts-strophem> (Acta phil. scand. VII
s. 169 f.) Han fortsätter: >>Gab es vielleicht bei diesen Opferfesten eine
Person, der man den Namen Qlver beilegte, und die also eine bestimmte
religiöse Rolle in dieser heidnischen Feier spielte?>> (S. 175 f.)
Detta skulle onekligen ge en rimlig förklaring på att Sigvat i varje
gård, där man höll på med alvablotet, stötte på en man, som hette
Qlver. Namnet härledes av de Vries ur ett urnordiskt *alu-ulhaz, vars
första led sammanställes med alu = magisk amulett, >>Heiltum>>, och
dess senare led med got. weiha, präst, och adj. weihs helig. Magnus
Olsen tolkar det som *ala-w1haR, >>den fullhellige>>. (lEttegård og Hel
ligdom s. 267.) Emellertid är det lika möjligt att den första stavelsen
innehåller ordet Ql, öl - vare sig ordet sedan skall uppfattas som en
avledning eller som en sammansättning med ett urnordiskt w1haz,
såsom de Vries föreslår.1°)
>>Den som har med ölet att göra>> eller >>svarar för ölet» vore ju en
synnerligen lämplig beteckning för husfadern i hans funktion att före
stå >>ölgärdem och det husliga dryckesoffret. - Sigvat konstaterar
bara (med ett skämt) det kuriösa förhållandet med tre samnafnar.
Det förefaller mig högst sannolikt, att detta Austrfararvisurs alva
blot - en gårdens och familjens slutna offer-fest - i själva verket kan
ha varit en västsvensk: jul.11) Tiden på året stämmer med vad ordet

l,

tgan.
l.ga,

FÖRKRISTEN JUL

10) I en strof i Eigla k. 44 associeras ordet säkerligen med ordet Ql = öl: Qlvar
mic pvi't Qlvi Ql gervir nu /Qlvan. Egil leker här suveränt med ordgruppen. Att

(
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Olver (såsom de Vries ifrågasätter) skulle ha haft en sakral funktion också vid det
disablot, som Egil bevistade, är dock uteslutet; han kom ju dit tillfälligt, som gäst
med Egil. Däremot är det kanske inte en tillfällighet att de blotande tröndernas
talesman inför Olov den helige enligt Snorre (Olov heliges saga kap. 107-109.)
bär namnet Qlver. - Hans Ellekildes åsikt, att namnlikheten mellan de tre bönderna
i byn, skulle bero på en ren tillfällighet, finner jag mycket osannolik.
11) Denna sammanställning har också hävdats av Mogk i hans Germanische
Mythologie2 (i Pauls Grundriss) s. 163 och den antydes av Georg Sverdrup,
Da Norge ble kristnet, 1942, s. 55.
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ylir har att säga oss om julen. Sigvat anträder (enligt strof I) sin be
svärliga resa at haitsti, om hösten, och enligt Snorre (01. hel. S. kap.
gr) kom han tillbaka till Sarpsborg >>litet före jul».
3. B e s t ä m m e 1 s e r n a o m s a 1n b u r lf a r - Q l o c h j u 1 i A.
Gu l at i n g s l a g e n s K r i s t e n r ätt
D r i c k a j u 1 (i Haraldskvädet) återkommer som den stående be
teckningen på julfirandet i isländsk litteratur. Vad som en gång har
legat i de orden framgår i någon mån av en urkund från själva över
gången från hedendom till kristendom. Då infördes nämligen i den
äldre Gu 1 a t i n g s 1 a g e n (gällande för norska Vestlandet) ett pa:r
stadganden om höstfest och jul, Kristenrett 6-7, som just tar sikte
på denna kärnpunkt i >>den gamla seden>>:
(6) >>Vi hava lovat att göra öl,
som männen kalla sambitroaröl.
Bonde skall göra öl av en mcele
[dvs.skäppa, av malt]och hustrun
likaså. Minst tre bönder skola göra
detta tillsammans, med mindre en
bonde bor så långt ute på ö eller
så högt uppe till fjälls, att han inte
· kan föra sin ölbrygd till andra män,
då skall han göra lika mycket öl
ensam ... Detta öl skall vara gjort
senast . före allhelgonamässan [I
nav.J O�h det ölet skall man signa
åt Kristus och sancta Maria för att
få gott år och frid. Men om någon
inte gör det vid den tiden, då skall
han gälda 3 öre till biskopen och
göra ölet, även om det blir senar. e.12)
Men om han int e gör det, och om
det bevisas, att han sitter så i tolv
måhader utan att göra sambur
dar-öl, då skall han därför böta
tre marker till biskopen.
12)

I öre (eyrir)

=

(6) Ver hajum olgero heitit, pat
kalla menn samburoar ol, mceles ol
boande, en annat huspreya, gera
bcendr. iii. saman hit jcesta, nema
sua ittarla bui i eyiit, ceoa sita ojarla
a jialle at eigi megi olgero sina jcera
til annarra manna, pa scal hann
iammihit ol gera einnsaman ... pat
ol skal gort vcera jiri allra heilagra
messu hit seinsta. En pat ol scal
signa til krist pacca, oc sancta
Mariu, til ars oc til jrMar. En ej
eigi gerir at peirri stejnit, pa scal
giallda aitra. iii. biscope, oc gera
ol po at sioarr se. En ej eigi gerir
oc veror hann at piti kunnr oc
sannr, at hann sitr sva XII. manaoe
at hann gerir eigi samburoar ol pa
scal hann bceta jiri pat morcom
primr biscope.

r/8 mark; enligt Gulatingslagen värdet för 6 alnar vadmal.

r

(7) Ytterligare hava vi lovat att
göra öl, bonden och hans hustru
lika mycket, och att signa ölet
d e n h e 1 i g a n att e n [julnat
ten] åt Kristus och sancta Maria
til ars ok til frioar. Men om inte så
har skett, då skall den skyldige här
för böta tre marker till biskopen.
Men om han sitter tre vintrar utan
att hålla ölgärder och detta blir
bevisat ... då har han förverkat
varenda penning av sin egendom.
Hälften får vår konung och hälften
biskopen. Och han får lov att gå
till skrift och göra bot för sin för
syndelse mot Kristus, och sedan
stanna i Narge. M_en om han inte
vill det, då skall han fara ur vår
konungs land. >>
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(7) Olgero hafum ver enn heitit
at gera boande oc huspreyia iam
vcege'f_itt, oc signa pat natt hina
helgu til !{rist pacca, oc sancta
Mariu, til cirs, oc til frioar. En ef
eigi er sva gort, fa scal bceta firi
fat, morcom. iij. biscope. En ef
hann sitr sva vetr iij. at hann
helldr eigi olgeroum upp, oc veror
hann at pvi kunnr oc sannr, fia
hever hann firi gort hverium penningi
fear sins, pat a halft konongr vcirr,
en halft biscop. En hann a lwst at
ganga til skri/ta oc bceta vio Krist,
oc vcera i Norege. En ef hann vill
pat eigi Ja scal hann fara or landeign
konongs vars.

Om översättningen är följande att anmärka:
Ölgero betyder ölbrygd, men >>heraf ogsaa om selve det ...istand
komne drikkelag.>> (Glassar til Norges gamle lave.)
Til pakka k a n visserligen översättas >>Um Lohn zu erhalten» såsom
M. P. Nilsson gör i Studien s. 148. Subst. pakhir, plur. torde dock här
snarast betyda välbehag, välvilja, nåd ( = lat. gratia). Alltså egentligen
>>för att vinna (deras) nåd>>. Jfr citaten i glossariet till Norges gamle
'Lave under pokk (t.ex. pess venti ek ok, at guo ok hinn helgi Svioun man
kunna os allum pokk), eller hos Fritzner (under betydelsen I >>Tilfreds
hed>>), t. ex. er fat peim pokk til guos. Formeln til Krists pakka etc.
utgör en direkt motsvarighet till sådana medeltida dryckesformler, som
>>in amorem eller caritatem (S:ti Stephani etc.) bibere. >> En parallell
härtill erbjuder det tyska Minne (som senare upptogs också i nordisk
gillesritual), det betyder ju detsamma som amor, caritas. - Se närmare
härom M. Cahen, Le vocabulaire religieux ... La libation (Paris 1921)
s. 189, Ad. Franz, Die kirchlichen Benedictionen I, 290 f.
Det här lagstadgade sättet att fira Jesu födelsefest torde vara utan
motstycke i kristenhetens julfirande. Det skulle vara oförklarligt, om
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man inte finge se det som ett nödtorftigt kristnat arv från den för
kristna tidens sed att >>dricka jul» til ars ok til frioar. Där heden sed
inte gick att utrota, har den missionerande kyrkan i alla tider fått till
gripa metoden att oskadliggöra den, genom att införliva den med kyrk
liga högtider och insätta Kristus r och jungfru Maria i hednagudarnas
stad och ställe.
Vilken betydelse den stridande kyrkan tillskrev det rätta, dvs. i
kristnade former bundna, begåendet av dessa årsfester - och framför
allt julen - framgår klart nog av de stränga straff som tillgripes
gentemot den som inte iakttar >>ölgärderna>> på föreskrivet sätt och däri
genom försyndar sig mot Kristus.
Då det i detta sammanhang också talas om en kristnad h ö s t f e s t,
är det skäl att observera inte bara likheterna, utan också olikheterna
mellan denna fest och julen. De gäller först och främst tidfästningen.
Medan julens fest bindes strängt vid >>den heliga natten», lämnas en
relativ frihet för höstens ölgärd. Normalt hålles den emellertid »före
allhelgonamässam>, dvs. vid en tid som faller nära .forntidens >>vinter
nätter», vid mitten av oktober, som inledde vinterhalvåret.
En annan viktig olikhet är att sammanskott till festölet (samburor)
e n d a s t o m t a 1 a s v i d h ö s t e n s ö 1 g ä r d. Det ges . härom
rätt detaljerade föreskrifter. Undantagen härifrån är den som har en
mindre gård, än som kan föda 6 kor eller kräver ett utsäde av 6 >>såll». 13)
Vid julen är däremot. ölgärden e n e n s a k f ö r d e t e n s k i 1 d a
h u s h å 11 e t . Klarare kan inte julens karaktär av (i första hand)
e n f a m i 1 j e n s o c h h e m m e t s f e s t knappast · uttryckas i
lagtermer.
Texten har i detta stycke misstolkats på ett sätt som lett till alldeles
oriktiga slutsatser. Så skriver Martin P:son Nilsson ännu i sin fram
ställning i Arets högtider (N. K. XXII, 1938) s. 3: >>Julens egensl�ap av
familjefest är en jämförelsevis sen utveckling . . . Avgörande är det
äldsta påbud, som vi känna, de norska lagarnas stadgande, att bön-.
derna skulle slå sig tillsamman och dricka jul tillsamman, en föreskrift,
som säkert går tillbaka till heden tid. Julen är således från början
även den en social fest.>> Här måste avses just detta ställe i Äldre Gula
tingslagen. Men det har undgått förf. (liksom tidigare Bilfinger och
också Gr0nbech), att sammanskott av öl, samburoar-Ql end a s t om13)
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talas i samband med den tidigare >>ölgärdem före allhelgonamässan. 14)
I p. 7 om julen saknas varje antydan härom, vilket omöjligen kan bero
på en tillfällighet. Gulatingslagens stadganden bevisar sålunda, om de
sammanhålles med varandra; raka motsatsen till vad man velat utläsa
ur desamma.
Julen har visserligen firats med ölbrygd och rituell skåldrickning liksom höstens sammanskottsgille - men som en sluten gårdsfest.
Härutinnan överensstämmer den med Austrfararvisurs alfablot. Vi
har utan tvivel också i detta drag att göra med ett arv från den >>gamla
sedens>> jul, fast nu förlagt till >>den heliga nattem och med nödtorftigt
kristnande av skåldrickningens ritual.
Frostatingslagens II zr föreskriver - i stället för höstens sam
burdaröl - ett ionsmesso al, som dock kan framflyttas till (senast)
f ö r e j u 1 : >>Bonde hucer skal ceiga al at ions vakit, titceggia mcela En
erkibiskup hcefir pat lofat, at peir skolu vera fleiri saman er vilia, en peir
fcere (saman). er fcere (saman) vilia, oc eigi po aller, epa giallde 3 aura
biskupi, ef eigi er att firir fal.>> Även i detta fall förekommer alltså
sammanskott.
O r d e t samburoarel >>hopbärningsöl», sammanskottsgille, tycks en
dast förekomma i Gulatingslagens text samt hos Snorre. 15) Från Island
finns veterligen inga belägg. Och det är sannolikt att själva saken sammanskottsgillet - var okänd där. De isländska hov-bloten var i
stället organiserade så att inom varje tempel- och tingskrets (godord),
14)

Grnnbech IV 18. Här ges ett kort referat, där stadgandena i p. 6 och 7 samman
slås på följande sätt: >>Tre bönder i det mindste skal sammenbringe deres fest
öl, eet mål öl for hver husbond og eet for hustru på hver gård, og holde fest om
helligaften til Kristi og Sankte Mariae rere.>>
15). Snorre (som ju har tillvaratagit åtskilliga språkliga fornminnen) använder
ordet samburdarQl åtminstone på ett par ställen i Heimskringla. I kap. 141 av
Olav den heliges saga berättas utförligt om de äventyr som Olavs sändemän julen
ro26 råkade ut för hos de hedniska jämtarna. Det talas då också om ett stort
julgille med orden jolaveizla mikil ok samburdarQl. >>Det var många bönder där i
byn och de drack alla tillsammans där om julen.>> Något historiskt källvärde (be
träffande förkristen sed) kan knappast tillmätas denna berättelse. Sigurdur Nordal
anser den vara >>i slregt med de reventyrlige ·Fornaldarsagaer. >> (Om Olaf den
Helliges saga, en kritisk unders0gelse, Kbhn 1914, s. 198.) - Likaså går ordet
sambu1'darQl igen i samband med skildringen av striden om Kungahälla i augusti
rr35. (Magnus Blindes saga k. 2, ed. nr·s. 333.) - Iregistret till Sverres Kristen
rett (NgL Is. 409) ersättes det gamla ordet samburdarQl med samkundarQl, gillesöl.
I texten bibehålles däremot Gulatingslagens ordalydelse.
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betalade bönderna en avgift, kallad ho/tall, till goden som sedan hade
att svara för blotet.
Synonymt med samburoarQl = sammanskottsgille är ordet sam
nao(a)rol (om hedniska offergillen) som förekommer i Odd munks Olav
Tryggvasonssaga kap. r7 i ett intressant sammanhang. En natt uppen
barade sig den ,helige Martin biskop för konung Olav, och sade till
honom: >>Det har varit sed här i landet att ge sitt samnao·rol till Oden
eller andra asar, men jag vill att du förändrar detta därhän, att jag
ihågkommes vid gästabud och sammankomster och att mitt minne då
drickes.>> - Vad som ligger bakom legendens berättelse, är tydligen
kyrkans målmedvetna strävan att kristna de gamla sammanskotts
gillena. Att det här talas särskilt om drickandet av S:t Martins minne,
tyder kanske på att man har sökt fästa gillet vid S:t Martins dag, som
ju på kontinenten var en av årets stora festdagar.
Från Norge föreligger emellertid ett ännu tidigare belägg, visserligen
inte för o r d e t samburoarQl, men - låt vara endast indirekt - för
s a k e n : böndernas sammanskott in natura till vissa blotfester. Det
är återgivet av Snorre i Haken den godes saga kap. 14: När trönder
jarlen Sigurd på Lade höll en stor blotfest helt på egen bekostnad, så
prisades denna frikostighet i ett drapa till hans ära med dessa ord:
>>Icke före man kärl eller äska med sig till jarlens gille ... Vem vill ej
med glädje gå till den blotfest, som den givmilde hövdingen giver.>>
(Kormakr Ogmundarsons Siguröardrapa str. 6: Ha/it maor ask ne eskes
afspring meo ser pingc.r,t fesceranda at j<Era fats osv.) Detta är alltså ett
sådant tillfälligt undantag, som i hög grad bekräftar regeln om bön
dernas sammanskott till de stora blotgillena.
Gulatingslagens stadgande om julfirandet >>den heliga natten>> anger
samma syfte, som för samburdarölet - til ars ok til frioar - fast den
rituella skåldrickningen i detta fall sker i den enskilda familjens slutna
krets. Kristus och Maria har nu trätt in i dryckesritualen som givare
av dr ok frio. 16) Jämför Gulatingslagens b�gynnelseord: pat er uphaf laga
En helt annan väg att trygga ar ok /riff genom kristen sed har kyrkan slagit
in på i en bestämmelse i Ä, Frostatingslagen (II 3 2): >>Kvällen före Marie bebådelsedag
och allhelgonadag skola alla som är 12 år gamla eller äldre, fasta vid salt och bröd
til ars og frilfar oc til heiUsu allum monnmn. (Den mat de skulle ha ätit då, utdelas
följande helgdag till de fattiga,) - Man har svårt att tänka sig en skarpare kontrast
till forntidens rituella dryckeslag än denna fasta - för samma syfte.
16)
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varra at ver skolom lida aitstr ok bidia til hins helga Krist ars ok fridar.
Men också Olav den helige får fylla denna uppgift. Det heter nämligen
om honom i Glrelognskvi5a: hann af getr af godi sjolfum ar ok frid
ollum monnum. Däri visar sig hans >>heligheb>.
När forntidens norrmän - enligt Haraldskvädet - har brukat
d r i c k a j u 1 och h å 11 a F r e y s 1 e k skedd,e det uppenbarligen
i samma livsviktiga syfte. Frey och de andra vanerna (Njord och väl
också Freyja) var nämligen för dem just de makter som gav >>gott år
och frid>>. 17) Haraldskvädets ord om Harald Hårfagers jul och Gula
tingslagens stadganden om >>den heliga nattens>> julfest betecknar så
lunda - sammanhållna med varandra - två nära förbundna länkar i
julens utvecklingskedja - trots att de hänför sig till två så skilda
miljöer som den hedniske vikingakungens skepp och den kristne bon
dens stuga.
Det kan tilläggas, att också Austrfararvisurs västsvenska alfablot
säkerligen hör hemma här. Denna tanke, som i det föregående endast
har kunnat antydas - under hänvisning till ylir-tiden - får nämligen
ett kraftigt stöd genom Gulatingslagens framställning av (den krist
nade) julfesten som en h e m m e t s fest, i motsats till det tidigare
samburdarölet. Det alfablot, som Sigvat tyvärr icke fick bevittna, var
. likaledes just en sådan sluten hem- eller gårdsfest.
4. D e ä 1 d s t a n o r s k a 1 a g a r n a o m h e d n i s k g å r d s
kult

I,

r
I

De bestämmelser som de äldsta norska- lagarna innehåller om kvar
dröjande rester av hedniskt blotväsen, är tyvärr - enligt sakens natur
- i regeln högst fåordiga. Det ges helt allmänna förbud mot att blota
heidit god, ne hauga, ne horga (Äldre Gulatingslagens Kristenrätt zg)
eller mot att blotad heidnar vcettir (Äldre Frostatingslagen III: r5) . 18) Det ·
utförligaste stadgandet läser vi i Äldre Eidsivatingslagens Kristenrätt
24: >>Ingen man skall i sitt hus ha staf eller stalle, vit eller blot eller något
som hör till heden sed. Men om han har sådant och blir överbevisad
därom, då är han fredlös och ogill (utlcegr oc uhceilagr), och var penning
'Se härom E. Wessen, Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria
(1924) s. 178 f.
18) Jfr i Gragås av 1123 förbudet mot att blota heiffnar vcettir.
(Kristinna laga
f;attr 7.)
17)
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av hans gods förverkad. Nu om blot är funnet i olåst hus, matblot
eller lefrblot, gjort i människogestalt (mannzliki) af ler eller deg, då skall
han fria sig med värjemålsed. >> (Lagen detaljerar ingående de olika
fyndmöjligheterna och deras juridiska påföljd.)
Av de rekvisita, som här omtalas och som användes vid gårdsbloten
inomhus, är stallen tydligen ett slags primitivt altare. Redan i en Edda
dikt (Fjolsvinnsmal 40) talas om blot d stallhelgitm stao, dvs. på en
plats som genom stallen gjordes till en helgedom. I hovet rödfärgades
stallen med offerdjurens blod (hlaut). Eidsivatingslagen tycks förut
sätta, att en stalle också kunde förekomma inne i boningshuset, där den
förmodligen användes i den privata kulten på liknande sätt som i ho
vet.19) - Ordet stafr är att fatta som en lika primitiv gudabild, even
tuellt använd som högsätesstolpe eller uppställd på eller invid stallen. 20)
Vit(t) tolkas allmänt som >>trolldomsredskap>> - jfr vitki . trollkarl.
Ordet blot är ju en allmän beteckning för allt som har med offer att
göra. Det får i fortsättningen en synnerligen intressant specificering.
Man kan knappast vid orden om deg-bilder i människogestalt undgå att
få i tankarna vissa svenska julbröd. Att bröd har använts som offer
gåvor, finnes omnämnt flerstädes. 21)
I de kulthandlingar, som hörde till den >>gamla sedens)) jul, var annars
den rituella d ryc k e s s e d e n det viktigaste momentet. Det fram
går såväl av det stående uttrycket >>dricka jufo som indirekt av den kristNär det i Kristnisagas k. 2 berättelse om missionären Torvald Kodranssons
besök på gården Hvamm (på 980-talet) i en strof talas om heilfnum stalla, är scenen
väl ett hov.
20) Hur en sådan stafr har sett ut och vilka religiösa föreställningar den hör till
sammans med - därom har förts en omfattande diskussion, som det knappast är
nödvändigt att här ta ställning till. Magnus Olsen har i Hedenske lmltminder 1
(1915) s. 251 f. gjort en evident sammanställning av Eidsivatingslagens staf och
stalle med lapska offeranordningat med ett >>träbeläte>> uppsatt på en >>lave>>. I
anslutning till Karl Helm (Altgerman. Religionsgeschichte I s. 214 f. - om
Holzidole und Fruchtbarkeitsgottheiten) tolkar han >)staven>> som en fallisk
gudabild, en fruktbarhetsgud. Emil Birkeli har i en vidlyftig utredning i Huskult
og hinsidighetstro (1944) s. 29-ro9 i stället gjort gällande, att det är fråga om >>fed
restötter», som ett led i den husliga kulten av släktens döda. (Se närmate där
anförd litteratur.) En tredje ståndpunkt intages av Tede Palm, bl. a. i hans
avhandling om Trädkult (1948) s. II9 f. Enligt honom betecknar stafr (liksom
Hervararsagans bl6t-tre) inte någon gudabild, utan en >>offerstång>>, använd i kulten.
21) Se bl. a. Landnåmab6k (k. 19) om den ivrige blotmannen Torstein raudnefr,
som bar brödlevar till forsen; hann bl6talfi forsin.
10)
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nade seden med >>ölgärd>> och skåldrickning til ars ok til frioar, enligt
Gulatingslagens bestämmelser. Att ett slaktoffer - efter råd och lä
genhet - också hörde till vid hemmets blotfest lika väl som vid hovets,
kan man nog utan vidare utgå ifrån. Blodet tillkom de dyrkade (>>blo
tade>>) makterna, köttet de blotande människorna. Måltiden på den
helgade blotmaten har väl i viss mån haft karaktären av en sakramental
måltid. Den kristne Hakan Adalstenfostres fåfänga försök att komma
ifrån de blotande tröndernas krav härvidlag, talar ett nog så tydligt
språk.22)
Slutligen må ännu en gång erinras om att i lagarna också talas om
utomhusoffer. I Ä. Gulatingslagens Kristenrett k. 29 förbjudes att
>>blota heioit goo, ni haitga, ni horga. >> De >>högan>, som det här är fråga
om, är väl närmast de gravhögar, som hörde till de gamla släktgårdarna.
Det var inte bara under järnåldern, som >>Gard og grav dannet en sosial
og religiös enhet» (Georg Sverdrup).23) Emellertid får man nog i detta
sammanhang inte e n d a s t tänka på gravhögarna. (Jämför Sverres
Kristenrett 79: ef maor lceor haitga eoa gerer hits oc lwllar horgh.) Även
en av naturen bildad kulle, en hall, kunde utväljas till kultplats, enligt
vad Landnamabok (k. r47) berättar om Krossholar (där den kristna
Auör en diupauöga hade haft sitt bcenahald): var Ja gorr horg er blot
toku til, tritou peir pvi, at peir dcei i h6lana. >>
I de nu anförda källorna är det ju inte särskilt fråga om julen. Men
att denna hetr1mets stora fest inte har varit främmande för den i la
garna omvittnade gårdskulten i dess olika former, kan man tryggt utgå
ifrån. Det bekräftas också av nyare julsed i ålderdomliga norska bygder.
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Hakon d. godes saga kap. 17; Agrip kap. 5.
Da Norge ble kristnet s. 71.
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KAPITEL II

Snorre Sturlasson om jul och midvinterblot
I. S n o r r e s h Q k u n 6 t t o c h >>m i d v i n t e r n a t t»
De uppgifter om fornnordisk jul eller liknande husliga offerseder,
som står att hämta ur litterära källor från förkristen tid eller från
själva brytningen mellan hedendom och kristendom, har vi nu lärt
känna. De kan synas torftiga nog, men sammanställda med de anvis
ningar, som kan hämtas ur de språkliga fornminn.ena, lägger de i
själva verket en fast grund för vår kännedom om den hedniska jul
festen til ars ok frioar.
Vill vi söka komplettera den bild, som härigenom är vunnen, är vi
närmast hänvisade till de uppgifter, som finns i d e n f o r n i s1 ä n d s k a s a g a - 1 i t t e r a t u r e n.
Det säger sig själv att den största varsamhet är av nöden, när det
gäller att draga några slutsatser om hednisk tro och sed från den is
ländska prosalitteratur, som finnes nedskriven (säkerligen av präster
eller i varje fall i prästskolor utbildade isländingar) tidigast efter rroo
talets mitt, i regeln på rzoo-talet och senare, alltså på en tid då
kristendomen redan i ett par århundraden. hade varit landets officiella
religion. I princip måste man alltid räkna med den möjligheten, att
vad som här meddelas som hednisk sed, i verkligheten kan vara av
senare upprinnelse eller kanske t. o. m. - till större eller mindre del
- vara rena fantasiskapelser eller lärda konstruktioner. Även det
som har historisk bakgrund kan vara mer eller mindre omfärgat eller
missförstått. Vi bör sålunda varken godtaga eller förkasta dessa källor
a priori. Här finns ingen annan väg än att pröva de enskilda upp
gifterna i den isländska sagalitteraturen. var för sig, och så gott sig
göra låter söka bestämma deras. sanningshalt.1)
1) Jfr Walter Baetke, Christliches Lehngu.t in der Sagareligion, Berlin 195r.
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En särställning inom denna litteratur, bl. a. genom sin väldiga be
läsenhet och genom sitt starka antikvariska intresse, intar Snorre
Sturlasson. För uppfattningen av den förkristna julens t i d f ä s t
n i n g har Snorres auktoritet i själva verket fått bli avgörande.2) Här
kräves därför en närmare granskning av Snorres framställning av de
hedniska årsfesterna, inclusive julen.
Den e n d a uppgiften som den isländska litteraturen har att ge om
t i d p u n k t e n för den förkristna julfesten, finns i Snorres Heims
kringla, i kap. 13 av Hakan den godes saga. >>Han satte det i lag att
börja julfirandet vid samma .tid som kristna män, och då skulle var
man ha öl på en mäle eller också böta, och hålla helg så länge ölet
räckte.>> Så långt befinner vi oss på fast mark - jämför Gulatings
lagens kristenrätt! 3) Men så kommer Snorres antikvariska intresse till
---,
orda i följande tillägg: >>Men förut hade julen börjat h Q kun6tt, d e t
v a r m i d v i n t e r n a t t e n, och varat tre nätter.>>
Den senare uppgiften finns i och för sig ingen anledning att betvivla .
För tredagars-perioden vid de viktigaste insnitten i årsförloppet finns
klara belägg i den gamla nordiska kalendern, såsom det har ådaga
lagts av Nils Lithberg i hans viktiga undersökning om Första vinter
natt.4) - Annorlunda ligger saken till i fråga om t i d f ä s t n i 11 g e n
av julen till h Q kit-n6tt eller miosvetrarn6tt.
Ordet h Q kun6tt - som endast är belagt på detta enda ställe - tycks
vara ett fornminne, oförstått redan på Snorres tid att döma av d e
varierande skrivformerna (hoGo-, haitku-). Den sannolikaste språkliga
härledningen är av haka _gen. h Q ku = hake, krok.5) När Snorre identi
fierar detta med >>midvinternatten>>, måste han väl taga det senare
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Så t. ex. ännu i M. P:n Nilssons framställning om julen i N. K. XXII (L938)
s. rg.
3) Osäkert är endast vilken konung, som i Gulatingslagen införde bestämmelserna
om den kristna julen. Bredvid Snorres uppgift om Hakon Adalstensfostre står
Agrip (s. 37) som tillskriver Olav Tryggvason äran härav. Och till sist kommer
Gulatingslagens text som har rubriken 1>BaiJer Olafr ok Magnus ovanför Krist.
6 och 7. Olafr kan här inte betyda någon annan än Olav den helige. Sannolikt
är väl att flera försök att kristna julfirandet hat gjorts av missionskonungarna.
Något resultat har dock knappast uppnåtts förrän under Olav den helige.
4) Etnologiska studier tillägnade Edvard Hammarstedt (r92r) s. r52 f.
5) Se Bilfinger II s. II8 f. och nedan s. 36. Jfr M. P. Nilsson i N. K. XXII s.
r9 f. 57 f. och not 6; N. Lid i N. K. XXI s. r23.
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ordet i den betydelse det hade på hans egen tid, dvs. (i Norge) d. r4
januari.
Snorre tolkar alltså hedendomens jul som ett >>midvinterblot». Om
midvinterblot talar Snorre också på andra stäUen. I Ynglingasagans
kap. 34 säges om uppsalablotet vid >>alla svears ting>> att det hölls at
miofum vetri. I Ynglingasagans kap. 8 nämnes det i samband med
>>Lagasetning Odins>>. Det heter där: >>Vid vinterns början skulle man
blota til ars, (för ett gott år) men vid midvinter til gr6orar (för groning),
det tredje blotet hölls vid sommarens början, det var segerblot.>> Det
hela är en för Snorre typisk antikvarisk konstruktion.
Samma tre tidpunkter återkommer emellertid i Snorres berättelser
om de. hedniska intröndernas (dvs. de fyra östliga trönderfylkenas)
gemensamma storblot på Mären. För att kunna bedöma det historiska
värdet av dessa uppgifter är det nödvändigt att något närmare granska
berättelserna, i Hakan den godes saga (kap. r5-r8), Olav Trygg
vasons saga (kap. 65-69) och Olav den heliges saga (kap. ro7-ro9)
och deras eventuella källor.

2.

T r ö n d e r n a s s t o r b 1 o t i H a k o n d e n g o d e s s .a g a
och Olav Tryggvasons saga

Snorres framställning av sammanstötningarna mellan den kristne
Hakan Adalstensfostre och de hedniska trönderna omfattar inte mindre
än 4 kapitel (r5-r8), där också ingår ett långt tal av Asbjörn af Me
dalhusum, som utvecklar böndernas synpunkter. Händelserna utspe
las i tre etapper: först på Frostatinget (utan närmare tidsbestämning),
sedan vid blotveizlan på Lade >>om hösten, när det led mot vintern» (itm
haustit at vetri) och slutligen vid tröndernas julblot på Mären. Snorres
vidlyftighet står i skarp motsats mot knappheten i de äldre framställ
ningarna i Ågrip k. 5 (ed. r88o sp. II r. 8-25) och Fagrskinna kap. 29.
I Ågrip talas endast om e t t trönderblot, på Mären, u t a n n å g o n
t i d f ä s t n i n g : par efter ger po prrmdir fQr at honum d M cerine och
· bopo hann blota sem apra konunga i Noregi, >>ella rekom ver pic af riki,
nema pu gerir nceckucern hlut i sampycki efter oss.>> En fyr pvi at han
sa dkafa peira . . . at hojpingia rdpi pd snceri hann sva til, at hann fyr
kuap eigi i neckuerom hlut i yfirbragpi til vingonar uip pd. Sva er sagt,
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at hann biti d hross-lifr, oc sva at hann bra ditki itmb, oc beit eigi bera,
en bl6tapi eigi Qpro vis. 6)
Fagrskinnas framställning är något mångordigare; men innehåller i
sak ingenting utöver Ågrip, mera än att trönderna bad honom bl6ta
eptir vanoa hinna fyrra konunga, ok fylla svd hin fornu lQg til ars ok
frioar. Denna vändning har Snorre upptagit i kap. r6 (I rgr r. 5-?),
Det är sålunda en hel del, som Snorre har lagt till u t ö v e r de
äldre källornas framställning. För att här endast hålla sig ·till vad
som gäller bloten hör hit (före Märenblotet) dels ett ting på Frosta
(kap. r5-r6) dels ett blot på Lade (kap. r7), tidfästningen av bloten
på Lade och Mären (till vinternätterna, resp. jul= midvinter), bön
dernas 8 hövdingar som förestod bloten, samt beskrivningen av ritualen
vid trönderbloten (kap. r4). Agrips hästlever (omvecklad med en duk)
går igen dels, med dramatisk utbrodering, på Ladeblotet, dels på Mä
renblotet. En del av dessa nyheter (bl. a. tinget på Frosta och blotet
på Lade) har påpekats av Gustav Storm, i hans arbete om Snorre
Sturlassons historieskrivning (r873, s. rz6), varefter han tillägger: >>Det
är åbenbart, at dette er lokale thrönderske Sagn, og rimeligt, at Snorre
har samlet dem i Norge. Dog ser det heller ikke her ud til, at,Snorre
har genfortalt dem uden videre Behandling . . . Men om end Snorre
selv har skrevet Talerne, viser dette kun hans Stneben efter en fyldig
og plastisk Fremstilling og hans Evne til at udföre dette.>>
Möjligheten att Snorre har känt till och utnyttjat lokala trönde.tska
sägner om dessa händelser, kanske också en förlorad saga om Ladejar
larna, kan varken bevisas eller vederläggas. Vad som däremot är säkert
är hans >>strävan efter en fyllig och plastisk framställning>> som starkt
har betonats av en rad nyare forskare. Och månne inte denna strävan
i princip utgör en tillfredsställande förklaringsgrund till hans stora
avvikelser från de äldre litterära källorna?
Detta gäller i varje fall om den senast av W. Baetke berörda de
taljen, om >>Si g n a n d e t>> av minnes-bägarna (till Oden och ev. Tor)
6)

f·

l<)

Därefter angrep trönderna honom på Mären och bjödo honom att blota som
andra konungar i Norge, >>eller också vräker vi dig av riket, med mindre du gör
oss tillviljes i någon sak.>> Men därför att han såg deras våldsamhet ... vände
han efter hövdingarnas råd saken så, att han sade sig icke i någon ting vilja handla
emot vänskapen med dem. Det är sagt, att han bet i en hästlever, men också att
han svepte en duk omkring den, och inte bet i den bar. Men han blotade inte på
något annat vis.
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(i kap. 17.)7) Det är otvivelaktigt, såsom B. anser, >>eine den Heiden
nachträglich beigelegte Sitte>>. Och förf. tillägger: >>Auch diesen Bericht,
so realistisch er anmutet, diirfen wir nicht als historische Quelle nehmen;
er ist eine dichterische Meisterleistung Snorris, der es verstand, aus den
kurzen Angaben seiner Vorgänger eine ganze dramatische Szene auf
zubauen.>> - Det förefaller mig motiverat att utsträcka detta be
traktelsesätt till hela Snorres framställning om Hakon Adelstenfostres
konflikt" med trönderna - så långt den avviker från Agrip och Fagr
skinna. Såsom självständig historisk källa är dess värde i varje fall
tvivelaktigt. 8) Men härom närmare i det följande.
När Snorre berättar om hur O 1 a v T r y g g v a s o n >>bröt» trönderna
till kristendom, följer händelseförloppet alldeles samma schema som vi
mött i Hakon den godes saga - med lokalisering av dess tre knutpunkter
till Frosta, Lade och Mären - men med den väsentliga skillnaden,
att det endast är på Frostatinget som kungen drar det kortaste strået.
Snorre har här en källa och föregångare: Odd munk, som i kap. 41
av sin saga om Olav Tryggvason berättar om samma händelser på
Frosta och Mären, fast utan någon tidfästning. Olikheterna mellan
dennes framställning och Snorres (i kap. 65-69) gäller i övrigt först
och främst det hos Snorre nytillkomna mellersta ledet i händelseutveck
lingen, händelserna på Lade. Odd säger endast (efter berättelsen om
Frostatinget, där Olov fick ge vika för böndernas övermakt): >>Ok a
Maerinni i prandheimi var hQfitobl6t, ok var pangat enn van Olafs konitngs,
ok kom hann aor heim a Hlaoer.>> Olafs fälla för bondehövdingarna på
den veizla i Lade, som Snorre berättar om i kap. 67, saknas här. I
stället har Odd tidigare berättat härom i e t t h e 1 t a n n a t
. s a m m a n h a n g , kap. 23. Odd förlägger där gästabudet till julen.
Hos Snorre sker det kort före midsommar.
Vad Snorre har vunnit genom att dra in Lade-veizlan i den avgö
rande serien av kraftmätningar mellan Olav och de hedniska bönderna,
förefaller oklart. Vid det slutliga avgÖ!andet, på Märenblotet, har Olav
ju ändå alla trönderbönderna emot sig. Och han vinner sin seger för
kristendomen endast genom ett nytt svek. Något blot får vi här inte
7)

Christliches Lehngut in der Sagareligion (r95r) s. 27 f.
Märklig är också Si1orres från Agrip avvikande framställning av Hakons död,
i kap. 32, och den belysning den ger åt .Hakons inställning till hedendomen. Jfr
vad Agrip har att berätta (ed. sp. 17), som står i bättre samklang med Eyvindr
Skaldaspillirs Hakonarmal.
8)
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beskrivet, kullstörtandet av bilderna av Tor och de andra gudarna på
hovets stallar är det viktiga.
Tidsangivelserna hos Snorre är anmärkningsvärda, men föga trovär
diga. Storblotet på Mären skulle enligt kap. 65 äga rum vid midsom
mar - den enda gång (tycks det) som ett midsommarblot överhuvud
omtalas. De yngre bearbetningarna har här i.stället ett miosvetrarblot,
och det tidigare gästabudet på Lade hålls enligt dem er a leio f6lin9)
Ågrip (s. 37) berättar om Olav Tryggvason: >>han avskaffade blot och
blotgillen, och införde i samförstånd med folket högtidsgillen jul och
påsk, Joans- messo-mungat och höstöl vid Michials-mässa.l> Här har
man knappast rätt anta, att alla dessa årsfester haft motsvarigheter i
heden tid. (I fråga om julen och höstölet är man på den säkra sidan,
tack vare bl. a. Gulatingslagens Kr. 6-7.) - En föreskrift om Jons
messo-öl återfinns också i Frostatingslagen II: 2r. Kanske har vi i
dessa kristna midsommarfester utgångspunkten för Snorres tal om ett
miositmars-bl6t?
Sammanställer man de båda berättelserna hos Snorre om m1ss10ns
konungarna Hakons och Olav T1yggvasons sammanstötningar med de
blotande trönderna, är det uppenbart att den senare (om Olav Trygg
vason) är den jämförelsevis bäst underbyggda. J oh. Schreiner, som
starkt understrukit överensstämmelserna mellan dessa framställningar,
finner dem båda vara >>bygd op av Snorrel> och han fortsätter: l>For. tellingen hos Odd munlc tyder på at inndelingen av Snorres avsnit om
Olav danner grunnlaget, som så er fört over på stykket om Hakans
mislykkede kristningsforsök ... Snorres fremstilling her er karakteri
sert ved en trang til utmaling og vidlöftig beskrivelse, en trang som
gjör sig gjeldende hos ham nettop i de tilfelle, hvor tradisjons-grunn
laget svikter. l> (Saga og oldfunn, r927, s. 42 f.)

I

3 . 0 1 a v d e n h e 1i g e. o c h t r ö n d e r b 1 o t e n
För den utförliga framställningen i Heimskringlas Olav den heliges
saga k. ro7-ro9 föreligger inte några möjligheter till jämförelser med
äldre källor. S n o r r e ä r h e 1 t e n s a m o m v a d s o m h ä r
b e r ä t t a s. Redan detta förhållande är onekligen påfallande. Ur
0) Flateyiarbok 1 s .. 315, 317, 319. - Överhuvud ändrar Snorre ganska flitigt
på sina källors uppgifter omtiden på året. (Se Storms. 145.)
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missionshistorisk synpunkt måste ju Olavs segerrika uppgörelse med de
hedniska intrönderna ha varit utomordentligt betydelsefull. Men inte
ens den legendariska Olavssagan nämner den med ett ord, utan övergår
direkt från ett allmänt hållet omnämnande av Olavs kristna nit (k.
3r-3z) till berättelsen om Dala-Gudbrand (k. 33).
Lika påfallande är .parallellismen mellan Snorres framställningar av
Olav Haraldssons mellanhavanden med de motspänstiga trönderna och av
de tidigare sammanstötningarna under Hakan Adalstensfostre och Olav
Tryggvason, i fråga om händelseförloppets utveckling i stort. Kompo
sitionen följer samma schema, med en spännande stegring genom tre
led, fram till de avgörande händelserna på det sista Märenblotet.
Först hör Olav ryktas om intröndernas manstarka offergillen - med
tillhörande skåldriclrning och höstoffer til arbotar - >>v i d v i n t e r
n ä t t e r.n a>> (vinterhalvårets början, vid mitten av oktober). Bön
dernas ledare - han heter Olver liksom de offrande bönderna vid det
västsvenska alfablotet - lyckas den gången bortförklara samman
hanget med hednisk kult. - Senare om· vintern förmäles det, att in
trönderna höll stora blotgillen på Mären - til frioar ok vetrarfars
g6os - at miofum vetri (vid mitten av januari). De framställes av
Olver som vanliga julgillen - f6laboo· ok samdrykkfur - som dragits
ut över en längre tid. Han lyckas dock endast med möda stilla Olavs
vrede. - Slutligen kommer upplösningen av konflikten mellan de
hedniska intrönderna och den kristne kungen. Vid påsken har kungen
mycket folk hos sig till gästabud. Efter påsken får han genom en för
troendeman i Värdalen visshet om att hans misstankar mot intrönderna
har varit välgrundade. >>Det är deras sed att ha ett blot om hösten och
då hälsa vintern (tagna vetri), ett annat mitt på vintern och det tredje
at sitmri [vid mitten av april], då hälsa de sommaren, fagna sumri . ..
Och nu i vår har Olver att förestå blotet. Han har nu mycket att
bestyra på Mären, och dit är nu förda alla de förråd som tarvas till
veitslan.>> Olaf seglar skyndsamt till Mären med sitt folk, överraskar
bönderna, låter dräpa Olver och hå!ler sträng räfst med de andra skyl
diga. >>Så vände han allt folket till den rätta tron.>>.10)
Om ett hov på Mären talas inte uttryckligen här, (dock i kap. 207 om robnir
stallar osv.) Tidigare är hovet på M. på tal vid Olaf Tryggvasons uppgörelse med
10)

trönderna (0. Tr. S. k. 68-69). Hur stämmer detta med berättelsen i Landnama
k. 343, om porhaldr enn gamli, som var hovgode på Mären? När han flyttade ut
till Island >>tog han ned hovet och hade med sig hofsmoldina ok sulur.>>
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Givetvis kan man inte utan vidare, enbart därför att Snorre är en
sam om denna berättelse, frånkänna den historisk trovärdighet. G.
Storm säger härom (s. r64): >>disse Forta:llinger kan Snorre have hentet
fra sine Forbindelser ved Skule jarls Hird>>, där han vistades r2r9r220. Det finns också en omständighet som synes styrka hans tids
angivelse på en punkt, nämligen beträffande slutakten på Mären:
at sumri, dvs. vid mitten av april. Olav beger sig dit >>efter påsk>>, och
då påskdagen detta år, ro22, inföll den 2 april, stämmer Snorres upp
gifter väl överens härmed.
Här ligger också den faktiska tyngdpunkten i händelseförloppet.
Vad det förut talas om är ju endast rykten om blotfester, som trön
dernas talesman 01\rer å Eggjum ,lyckas nödtorftigt bortförklara, så att
det inte omedelbart kommer till något ingripande från Olavs sida. Tid
punkterna för de tidigare bloten följer Snorres schema i Ynglingasagan 8.
Mycket tyder på att man har att skriva dessa förberedande partier
i kap. ro7-ro8 om blotgillena at vetrnottum och at miofum vetri på räk
ningen av Snorres mästerskap i verkningsfull dramatisk komposition.
Siguröur Nordal säger härom: >>Gla:den ved at skildre, den rent kunst
neriske hensigt, merkes mere i 0. H. än i. de andre sagaer. Det er jo
först og fremmest dette, der har gjort den til mesterverket blandt
kongesagaerne.>>11)
Snorre använder som nämnt s a m m a t r e 1 e d a d e k o m p o
s i t i o n s m ö n s t e r h ä r s o m v i d H a k o n A d a 1 s t e n s
f o s t r e s o c h O 1 a v T r y g g v a s o n s m o t s v a r a n d e u p p
g ö r e 1 s e r med de blotande trönderna. Och han låter Olver å Eggjum
spela samma oratoriska roll såsom böndernas talesman, som tidigare
Asbjorn af Meöalhusum inför kung Hakon och Jarnskeggi inför Olav
Tryggvason. Hela den fast stiliserade framställningstypen gör intryck
av ett genomgående ledmotiv - med nödiga variationer av detaljerna
- som låg nära till hands när det gällde historiska händelseförlopp av
så likartad natur. Det är i själva verket ytterst karakteristiskt för
Snorres målmedvetna framställningskonst.
Måhända får man också räkna med den möjligheten, att stoffet i en
(eventuell!) tröndsk lokaltradition redan förut kan ha omstöpts i enlig-
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11) Om Olaf den heliges saga (1914) s. 198. - Jfr samme förf. i hans Litteratur
historia (N. K. VIII B s. 220): >>Snorres Kongesaga·er er ikke blevet et klassisk,
levende og inflydelserigt vrerlc på grund af hans kritik, men takket vrere hans
fremragende evner som kunstner, skildrer og forheller.>>
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het med folkdiktningens egna oskrivna lagar. Till dem hör, såsom Axel
Olrik har påvisat i sin grundläggande undersökning om Episke love i
folkedigtningen,12) i främsta rummet just >>t r e - t a 1 s -1 a g e m> :
>>Sagnet har en forkrerlighed for tallet tre, både i personer, i ting og i
efter hinanden fölgende optrin. >> Viktiga är också >>bagv::egtlovem
(eftertrycket ligger på det sista ledet) och >>mods::etningslovem. Alla
dessa folkdiktens kompositionslagar tillämpas i denna Heimskringlas
framställning. Den sistnämnda >>lagen>> ligger ju s. a. s. i hela händelse
förloppets egen grundkaraktär, och blir ytterligare markerad genom
införandet på scenen av hedningarnas talesman Olver.
Det är alltså m ö j 1 i g t att redan tröndernas sägentradition f ö r s å v i t t nu Snorre bygger på en sådan - till en del har gjort
undan det grundläggande arbetet på stoffets ordnande och tillrätta
läggande. Vilken andel Snorre personligen har i komposition och
detaljutförande och vad som eventuellt får skrivas på den dåtida sägen
traditionens konto, torde i så fall vara omöjligt att avgöra - bortsett
exempelvis från de av Snorre utformade talen. Sådan som berättelsen
nu föreligger i de tre kapitlen av Heimskringlas Olavssaga, är den ett
mästerstycke av berättarkonst. (Den står i detta hänseende fullt vid
sidan av de klassiska berättelserna om Torgny lagman på sveatinget
och om slaget vid Svolder.) Såsom vi redan har sett av Snorres sätt att
behandla sina källor vid framställningen av Hakon Adalstensfostres och
Olav Tryggvasons uppgörelser med Tröndelagens hedningar, var han
däremot föga nogräknad med den historiska sanningen i fråga om
underordnade enskildheter, när han på så sätt kunde få det väsentliga
i ett stort historiskt skeende att framträda i klarare belysning. Och
där han som här är helt obunden av äldre framställningar, kunde hans
>>hang til utmaling og vid10ftig beskrivelse>> (för att tala med J. Schrei
ner) fritt göra sig gällande.
Även i fråga om Snorres framställning om trönderbloten i Olav den
heliges saga (som allmänt har godtagits av forskningen) får den kritiska
värdesättning som här har motiverats, kraftigt stöd i Joh. Schreiners
undersökningar. Han skriver visserligen härom (i Tradisjon og saga om
Olav den hellige, 1926, s. 57): >>Ut fra indre grunder lar det sig ikke reise
avgjörende invendninger mot Snorres beretning. Fort::ellingen virker i
det store og hele klar og velkomponert. >> Men denna s. a. s. estetiska
12)

Danske Studier 1908 s. 69 f. Se ytterligare Nogle gruudsretninger for sagn
forskniug (1921, Danmarks Folkeminder nr. 23) s. 66 f. och särskilt s. 75 f.
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värdering är en sak. En helt annan är berättelsens historiska trovär
dighet. Härvidlag ställer sig Schreiner synnerligen avvisande (Anf.
arb. s. 58 f.). Det gäller överhuvud hela Snorres framställning i av
snittet om åren ro2r-ro23: >>Snorre setter in i sit kronologiske system
meddelelser, som i hans kilder ikk;e har noe nrermere angit tidspunkt ...
Det viser sig, at alt det Snorre har å fortrelle om begivenheter i året
rozr, lar sig plukke fuldstendig i stykker slik at absolut intet blir stå
ende tilbake . . . Han har loddet sammen de foreliggende tradisjons
grupper ved å fylle ut de mellemrum han fölte var mellem dem, når de
skulde settes efter hverandre i en samlet fremstilling.>>
Om det sista ledet i berättelsen om trönderbloten: >>den sagnagtige
fortelling>> om Olavs ingripande på Märenblotet (i kap. rog) heter det
bl. a. (ib. s. 78): >>Det er påfaldende å legge merke til hvorledes denne
beretning er stöpt over densamme lest som fortellingen om kong Olavs
fremferd overfor de oplandske fylkeskonger . . . Tillitsvekkende kan
det således umulig siges, at Snorres beretning om disse ting er»13) Omdö
met torde i ännu högre grad ha sin riktighet i fråga om· de ryktesvis
omförmälda höst- och midvinterbloten.
4. S 1 u t s a t s e r o m S n o r r e s m i d v i n t e r b 1 o t
De nu granskade uppgifterna om ett midvinterblot - vid sidan av
de blot, varmed man >>hälsade>> vintern (vid >>vinternätterna>>) och som
maren (vid sumarmal) - i Ynglingasagan k. 8 och i sagorna om Hakon
den gode och Olav den helige är inte de enda ställen där Snorre talar
om ett sådant. I kap. rr7 av Olav dep. heliges saga berättar han om
Sigurd Torisson på Trondenäs i Halogaland: >>Så länge heden.domen
varade, plägade han hålla tre blot varje vinter, ett vid vinternätterna,
ett annat vid midvinter och ett tredje at sitmri (vid övergången till
sommarhalvåret). Men då han antog kristendomen, höll han fast vid
samma sed i fråga om gästab�d (veizlur). Då höll han om hösten ett
stort gästabud för sina vänner (vinaboiJ), och sedan f6laboo om vintern
och det tredje gästabudet höll han om påsken . . . Hans son Asbjörn
höll samma sed med sina gästabud.>>
Jfr vad som tidigare (s. 69) har anförts härom: >>Som kunstner når Snorre
på få steder i sin Olavssage så höit som i beretningen om kong Olavs ophold på
Oplandene og hans forhandlinger der ... han har laget de dramatiske optrin og
vekslende scener, fremstillingens bredde og liv. Til gjengjeld har fortrellingen litt
med kjensgjerninger å bestille, det hele må raseres til grunnen.>>
13)

I
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Framställningen om Sigurds tre blot är tillskuren efter samma mall
som de andra i Heimskringla. Något större källvärde kan den knappast
göra anspråk på. I en äldre källa, den legendariska Olavssagan (k. 49)
talas endast om att sonen, Asbjörn Sigurdsson >>hade den sedvänjan att
hålla ett gästabud var höst. >> Det är allt.
Slutligen kan antecknas att Snorre också i Skaldskaparmal kap. 62
(64) talar om ett blotat miofum vetri, av en sagokonung Halfdan gamli.
- Mönstret fasthålles tydligen konsekvent överallt där Snorre kommer
in på dessa ting.
Trovärdigheten av dessa Snorres i olika sammanhang återkommande
uppgifter om ett norskt midvinterblot, är - såsom redan framgår av
det föregående - högeligen diskutabel. Den viktigaste invändningen
är emellertid, att Snorre står a 11 d e 1 e s e n s a m i denna punkt.
Lika flitig som Snorre är i att inskjuta ett midvinterblot i sina fram
ställningar om hedniska årsfester, lika fullständig är tystnaden om ett
sådant i hela den övriga isländska litteraturen. (Bortsett från yngre
bearbetningar av Snorres konungasagor, i Flateyjarbok osv.) Jag
bygger naturligtvis inte ett sådant generellt påstående på min egen
begränsade kännedom om den isländska medeltidslitteraturen, utan
främst på det förhållandet, att en så grundlärd kännare av denna litte
ratur som Konrad Maurer, i sitt monumentala verk Die Bekehrung des
norwegischen Stammes zum Christenthume (I-Il 1855-1856) - som
f. ö. accepterar Snorres identifiering jul = midvinterblot - inte kan
anföra någon annan källa för midvinterblotet än Snorre. 14)
Denna tystnad om midvinterblotet (som. skulle vara forntidens jul)
är så mycket mera påfallande, som de båda andra offertiderna är rätt
väl bestyrkta från släktsagorna. Särskilt gäller detta om höstblotet vid
vinterhalvårets början, i mitten av oktober.
Från Egil Skallagrimssons saga - som f. ö. Sigur5ur Nordal m. fl.
anser skriven av Snorre Sturlasson - kan åberopas en skildring av ett
västnorskt disablot på Atley, om hösten (i kap. 44). På ett annat ställe
14)

Se del II s. 232 f. - Det finns ett undantag: Hakonar pattr Harekssonar
kap. I (Fornmanna Sögur XI, s. 422), som Maurer refererar i en not. Stället lyder:
>>Harek höU tre hofudveizlur varje år: jolabod ok midsvetrar ok at paskum.>> M.
anmärker emellertid at berättelsen >>gibt wie man sieht die Termine fiir die drei
Gastmähler nicht in völlig correcter weise an.>> Belägget torde tryggt kunna beteck
nas som värdelöst i fr. om förkristen tid.
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i sagan (kap. 2) talas om ett höstblot på Gaular (innanför Dalsfjorden
i Sunnfjord alltså nära Atley), som anges som ett berömt hQ/uohof.
Likaså omtalas ett västnorskt höstblot, >>V i d v i n t e r n ä t t e r n a>>
(omkr. 14 akt.) i Viga-Glums saga kap. 6. Det hölls hos Vigfus herse
på Voss. >>Där gjordes disablot, och alla skulle dricka det minnet.>>
Ett blot för Frey vid >>vinternätterna>>, med vilket man skulle >>väl
komna vintern>> (tagna vetri), var också gängse sed på Island, enligt
Gisle Surssons saga (kap. 9,14). Som vanligt hölls därvid stora dryckes
lag. Torgrims höstblot nämnes också i Eyrbyggia saga, kap. 12.
I kap; 49 av Egils saga berättas om ett blotat sumri. Till detta kom
konung Erik (Blodyx) och hans drottning, och en mängd stormän från
Fjordarna, Fjalir och Sogn. Dit begav sig också Egils bror Torolf för
att >>blota och söka lycka>> (leita heilla) för sig och brodern.
Ett vårblot omtalas likaledes i Vatnsdöla saga kap. 45.
Trots alla de kritiska invändningar som kan riktas emot Snorres
i källorna helt ensamstående uppgifter om ett förkristet midvinterblot,
som ett tröndernas landsblot, kan man givetvis inte helt utesluta möj
ligheten att någon faktisk grund härför har förelegat, som geno:rn
muntlig lokaltradition förmedlats till Snorres kännedom. Även om
man vill ta fasta på denna möjlighet, återstår emellertid att besvara
frågan, vilket fog Snorre kan ha haft för sin teori att den förkristna
j u 1e n har varit identisk: med ett sådant midvinterblot. Så vitt jag
kan finna måste denna teori betecknas som fullständigt ohållbar.
Här är fråga om två h e 1t o 1i k a r t a d e o f f e r f e s t e r. Det
är samma grundväsentliga skillnad mellan tröndernas landsblot och
julen, som M. P:n Nilsson (med anledning av Tilles teorier om den
förkristna julen) har angivit som >>der wichtige Unterschied zwischen
Tempelfesten und Hausfesten
- zu der zweiten Klasse gehört das
_
5
Julfest.>> (Studien s. 142.)1 ) Om så är, k a n j u 1e n i n t e h a v a
r i t = e t t m i d v i n t e r b 1o t. De bönder, som skulle ha deltagit
M. P:n Nilsson talar emellertid på annat ställe om >>der Unterschied zwischen
den grossen Opferfesten und den Festen, die g 1 e i c h z e i t i g [spärrat av mig]
an verschiedenen Orten gefeiert werden.>> Han synes sålunda inte vilja dra den här
hävdade konsekvensen av sin distinktion. - Också Birkeli har ett ögonblick varit
inne på denna tanke: >>De fellesblot som Snorre beretter om, var handlinger av
officiell karakter og uttryk for det sosiale fellesskaps interesser.>> De slutsatser
han drager härav är ohållbara, de har dock intet med tidfästningen av julen att
göra. (Huskult og hinsidighetstro s. 124.)
16)
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i midvinterns för en hel landsända gemensam1na blot, kan ju inte
s a n1 t i d i g t fira jul he1nma på sin gård! Och en jul firad utan hus
fadern torde varit otänkbar på släktsamhällets tid.
Kanske har den förkristna julen aldrig varit fixerad till någon när
mare bestämd tidpunkt, annat än eventuellt i den enskilda bygden.
En på förhand fixerad tidpui1kt var visserligen nödvändig när det
gäller de årsblot som var gemensamma för befolkningen inom· ett större
område, t. ex. tröndernas eller gutarnas landsblot.16) En kallelse genom
budkavle förslog inte då, såsom allt för tidsödande - och än mer
gäller detta för ett riksblot sådant som hölls i Uppsala tillsammans
med >>alla svears ting>>.
För gårdsbloten (och därmed eventuellt sammanhängande bygdeblot)
ställde det sig härvidlag helt annorlunda. Tiden för ·dem har säkert
växlat från bygd till bygd, kanske också från år till år. De stod i oslit
ligt samband med arbetslivet, t. ex. med grödans inbärgning och trösk
ning, med boskapens hemförande från sommarbetena och följande
slakttid osv. Härom skall talas närmare i det följande.
Om sålunda (efter vad jag här sökt visa) den av Snorre förfäktade
identiteten n1ellan julen och ett endast hos honom anträffat mio·s
vetrarbl6t är sakligt ohållbar, framställer sig ovillkorligen den frågan,
· hur Snorre överhuvud kan ha kommit på denna tanke att förlägga
den förkristna julen till >>midvinter», dvs. enligt norrön tideräkning
mitten av januari. Svaret härpå ges hos Bilfinger (s. 118 f.) sålunda:
>>Die Christliche Kirche hatte die Geburt Christi auf die Wintersonnen
wende gelegt und eben dadurch zum Mittwinterfest gemacht. Das
Fest J ohannis de's Taufers heisst allge:thein Mittsommer, und Mittwinter
war in Deutschland und England eine offizielle Bezeictinung fur Weih
nachten. In der Hochtid Myddawinter sagen niederdeutsche Urkunden,
und den Angelsachsen war dies bis zur normannischen Eroberung der
stehende Ausdruck ... Als Isländer verstand Snorri ... unter Mio·rvetr
etwas anderes als die Wintersonnenwende.>> Nämligen mitten av januari.
Denna förklaring av Snorres >>midvinterblot» är lika osökt som (såvitt
jag förstår) tillfyllestgörande. Antagandet, att Snorre har känt till
16)

Kanske har man här upphovet till den förkristna årsindelningen? Sambandet
mellan de stora tingen och kalenderväsendet framstår ännu i kristen tid genom
bestämmelserna om hur lagsagomannen på det isländska alltinget hade att kungöra
kalendern för det kommande året.
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angelsachsarnas och frisernas beteckning >>midvintern för julen, kan
knappast betecknas som allt för djärvt, så livliga som förbindelserna
mellan dessa folk och nordborna hade varit under århundraden.17)
Det finns i varje fall i en något senare isländsk källa - den yngre
Olav-Tryggvasonsagan - ett belägg för denna användning av >>m i d
v i n t e r>> = k r i s t e n j u 1 t i d. Det syftar på danernas tingmanna
lid i England vid tiden för Sven tveskäggs död: >>Mikit var riki pinga
manna. Markadr var par tvo tima a tolf manadum: i annat sinn itm
midsitmar, en annat tima u m m i d s v e t r a r s k ce i d . .. Hitern vetr
i m o t i o lit m foru vagnar til borgarinnar . . . til markadarins.>>
(Flateyiarbok I 204.)
Då ordet >>midvinter>> e n 1 i g t d å t i d a v ä s t n o r d i s k t i d e
r ä k n i n g inte kunde passa in på den kristna julen, blev det helt
naturligt för Snorre i stället ett minne om hedendomens jul.
Jag sammanfattar alltså: I det kristna England på rooo-talet och
även senare användes ordet >>midvintern om kristen jul. Teorien att
det norröna årets >>midvintern - v i d m i t t e n a v j a n u a r i - i
f ö r k r i s t e n t i d varit = julen, är däremot en lös hypotes av
Snorre. För hans samtida i den rika isländska litteraturen är tanken
fullständigt främmande.
Innan vi lämnar Snorres problematiska midvinterb_lot, kan det vara
skäl att inte heller alldeles glömma det andra momentet i hans tid
fästning av den förkristna julen, det endast på detta ställe (i kap. r3
av Hakan den godes saga) existerande ordet hokundtt. Även om iden
tifieringen av den förkristna jultiden med >>midvintern (vid den julianska
kalenderns r4 jan.) är ohållbar, kanske i alla fall ordet hokitndtt verk
ligen är ett minne om forntidens jul? Tyvärr är därmed föga vunnet,
17)

Den enda möjligheten att frikänna Snorre för hans >>wertlose Hypotese>> (för
att citera Bilfinger) vore att anta att också Snorre med miosvetrarnott hade avsett
vintersolståndet, som inföll en månad tidigare. Alldeles uteslutet vore detta kanske
inte. I Snorra-Eddans Skaldskaparmal 60 finner man en halvårsindelning, som
utgår just från höstens och vårens dagjämningstider. Vinterhalvårets mittpunkt
skulle då bli vintersolståndet. Härstamningen av denna kronologiska uppgift
(som saknas i Cod. Upsal.) är dock gåtfull. Och det torde därför vara försiktigast
att i Heimskringla räkna med den på Snorres tid gängse halvårsindelningen, med
vinterhalvårets början en månad efter hästdagjämningen, vid mitten av oktober,
och midvinter alltså vid mitten av januari. Så måste i varje fall kronologien i
Olov den heliges saga uppfattas.
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så länge man inte med säkerhet vet, v a r i forntidskalendern denna
märkesdag (eller rättare -natt) är at_t placera. Att ordet är nära släkt
med ord som hake, haka och alltså betecknar en >>krökning>> eller >>krok>>
n1. a. o. en vändpunkt i årsförloppet torde numera vara allmänt an
taget.18) Det kan alltså i och för sig mycket väl 'ha använts som be
teckning för den bondfårets höjdpunkt och vändpunkt, som forntids
julen utgjorde.. (Jämför att isländingarna räknade en människas ålder
i jular eller vintrar.) I fråga om placeringen i en förkristen kalender
är man emellertid hän;isad till osäkra gissningar. Om Snorres >>midvinter»· uteslutes - hQkun6tt skulle då ha betecknat ingången av månaden porre - kan det ligga närmast till hands att tänka på vintersolståndet - en månad tidigare. 19) (Omkring 1120 beräknades vintersolståndet infalla d.. 15 dec. Se N. Beckman i NK XXI s. r8 f.) Men man
har knappast heller rätt att lämna 1nånfaserna ur räkningen: julfesten
bör ha hållits på växande måne. 20) Till sist återvänder man till. den
förkristna ylir-måna:den, närmast före vintersolståndet, som den enda
säkra kalendariska hållpunkten för tidfästningen av den fornnordiska
julen, i varje fall på västnordiskt område.

18)

Se registren till N. K. XXI och XXII under hQkun6tt, höknatten, med till
hörande litteraturhänvisningar och särskilt Bilfinger s. rr8. -· Jfr Olsmässekroken!
19) Så: Lid i N. K. XXI s. 123. Jfr förf. i Fm Ft 1936 s. 58 f. s. 129 f.
,
20) Jfr de isländska norska och lappska folkminnena om nytändningsriter vid
,
,
ingången av thorre- och goi-månaderna. Förf. anf. st. s. 122 f.
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KAPITEL III

Den religiösa ritualen vid den förkristna julfesten
I. D e i s 1 ä n d s k a s a g o r n a o m j u 1 o c h j u 1 g i 11 e n.
Ho v b l o t o c h hem b l o t
När vi i den äldre medeltidens litteratur på isländskt och norskt
språk söker efter ytterligare material om den förkristna julen, nödgas
vi alltjämt konstatera hur oerhört torftiga dessa uppgifter är. Och till
på köpet står man ofta vid en närmare granskning av dessa notiser
lika tveksam, som när det gällde Snorres uppgifter om midvinterblotet.
Om man något betänker den allmänna karaktären av de isländska
sagorna (som det här närmast är fråga om), är detta förhållande knap
past överraskande. Vad denna - ur andra synpunkter så rikt givande
� kunskapskälla har att ge, är ju i stort sett rent biografisk historia.
(När sagan någon gång går en smula utanför denna ram - som i
Eyrbyggiasagans beskrivning av Torolf Mostrarskeggs tempel - är
detta direkt påfallande.) Vad som avhandlas är de enskilda m'ännens
(och ätternas) öden, framför allt deras inbördes mellanhavanden i
ständig tävlan och kamp om makten och äran - mera undantagsvis
om en åtrådd kvinna eller en värdefull jordbit. De glimtar som ges
av livet på gårdarna, i arbete eller i religionsutövning, i fest och vardag,
är rent tillfälliga och betingade av de mera dramatiska händelsernas
ström. (Så t. ex. när det i Egilssagan talas om disablotet på Atley,
eller i Gisle Surssons saga om höstgillet på Säbol.) I fråga om de
taljerna av hedendomens >>forna sed,> förklaras tystnaden väl också
därav, att nedskrivarna av sagorna (på 1200-talet eller senare) var
präster eller prästlärda män: skrivkonsten var obekant utanför deras
krets. Allt detta är ju välkända förhållanden, som emellertid bör
hållas i minnet, för att ensidigheten i källmaterialet inte skall bli allt
för vilseledande.

HILDING CELANDER

Vad vi där får kännedom om är egentligen bara den mer eller mindre
offentliga, utåtvända sidan av julfirandet, vid de stora gästabuden.
Men dessa folaveizlur, folaboo eller vinaboo - som så ofta satte i gång
skickelsedigra händelseförlopp, där den ene efter den andre av byg� dens folk drogs in - är något helt annat än den r e 1 i g i ö s a fest
til ars ok frioar, som var forntidsjulens kärna. Dess riter var i främsta
rummet en sak för den enskilda gårdens husfolk - såsom Sigvat fick
erfara i byn Hov och som ännu Gulatingslagens kristenrätt anger i fråga
om den kristnade julen. Först e f t e r denna kultfest i den slutna
familjekretsen fortsatte bonden (där han så hava kunde) att dricka
jul >>så länge ölet räckte>>. Till den ändan utbytte fränder och vänner
flitiga och ibland rätt långvariga besök hos varandra. Eller en stor
bonde, som kanske också var hov-gode, bjöd på en veizla, ett gästabud,
där bygdens öltörstiga män kunde möta upp i manstarka skaror. Så
styrktes >>friden» i vidare kretsar - det var åtminstone den ideella
innebörden i dessa folaboo, även om sagornas berättelser om dem ofta
pekar i annan riktning.
Det ena som det andra, julens religiösa innebörd, såväl som dess
sociala uppgifter, samverkade till att göra forntidsjulen till >>festerna>>
eller >>festtiden» framför andra, årets höjdpunkt och vändpunkt. Men
häri har också andra faktorer en stor andel, som vi senare får åter
komma till.
1

Offer och offerfester förekom i forntiden (såsom förut framhållits)
av skilda typer. Ytterpunkterna på skalan representeras å ena sidan
av de strängt slutna gårdsoffren (som omvittnas dels i Austrfararvisors
alfablot, dels i lagarnas förbud) å andra sidan av de för stör.r e om
råden gemensamma offerfesterna, som hölls i särskilda hov, t. ex.
intröndernas på Mären. (Man skulle för dessa kunna använda ordet
landsblot.) Mellan dessa motsatta blot-typer - av vilka den förra
representerar det äldsta kulturstadiet och den senare en mera utveck
lad samhällsordning - finns det åtskilliga övergångsformer, som inte
är lätta att närmare fixera eller avgränsa från varandra.1)
Vad Snorres konungasagor (och den likartade historiska litteraturen
från Norge och Island) sysslar med, är ju det o f f e n t 1 i g a livet, i
dess olika skiften. Det gäller också det religiösa livet, sådant det tog
1) Se härom bl. a. Gt0nbech IV s. 6 f. och där angivna beläggställeu samt
nästa sida.
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sig uttryck i de stora offerfesterna och deras kult. Det är ett stort
steg - eller rättare många steg - mellan ett landsblot sådant som
tröndernas blotfest på Mären eller det av Adam av Bremen skildrade
sveablotet i Uppsala, och den kult som bonden utövade i den slutna
kretsen av gårdens folk. Man kan endast med största försiktighet
draga några slutsatser från de förra, landsbloten och de stora hov
bloten, med avseende på gårdsbloten.
A andra sidan får man kanske inte dra en alltför skarp gräns mellan.
hovblot och hemblot. Ett mellanled ,utgjorde bl. a. blotfesterna på
stormännens, bygdehövdingarnas, gårdar. Kulthandlingarna förrättades
då i regeln i ett hov. De samlade en större krets av deltagare, inte
bara av gårdens eget folk utan från vidare kretsar. Ett sådant blot
gille hos goden Torgrim på Säbol hade enligt Gisle Sursons saga inte
mindre än 120 deltagare. 2)
Hoven. var i Norge liksom på Island spridda runt om i landet. En
ligt Magnus Olsens undersökningar finns i Norge inte mindre än 85
gårdar med namnet Hov, och därjämte sammansättningar med -hov,
bl. a. 22 innehållande ett gudanamn som förled. Dessa hov-gårdar
>>danner et Net, som dekker det meste av landet.>> De betecknar >>hellig
steder av ordimer rang>> motsvarande de kristna sockenkyrkorna. 3)
De enskilda bönderna var i Norge förbundna till deltagande i hov
kulten bl. a. genom sammanskott till offren och blotgillena. Gulatings
lagens samburdaröl är ett klart arv från hedendomens tid. Deltagan
det i den offentliga kulten, som alltså var fast reglerat, kunde inte
gärna undgå att återverka på hemgårdens egen religiösa kult och inte
minst dess festfirande, även om detta i mycket, kanske det mesta,
följde sina egna traditioner.
Tvärtom var väl hovens kult - låt vara under utländsk påverkan
- från början framväxt ur samma jordmån, som de enskilda hushål
lens kult av gudar och vättar. Och en del överensstämmelser, särskilt
2) Jfr förhållandena på Gotland, enligt Gutasagans ord: >>Hela landet [dvs. Got
land] hade sitt högsta blot, med människor, annars hade också var tredjedel
(prioiungr) för sig. Och smärre ting hade mindre blot, med kreatur, mat och öl;
de [dvs. deltagarna] kallas suonautar, ty de kokade alla tillsammans.>> :__ På Got
land talas inte om hov, utan om vi och stafgarpa .
3) Magnus Olsen, }Ettegård og helligdom (r9r5), se särskilt kap. IX >il-Iov og
horg.>> Jfr Nordisk Kultur XXVI, Religionshistoria, uppsatserna om >>Kultminne
i stadnamm, rörande de olika nordiska länderna.
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i fråga om den kultiska apparaten, låter sig direkt påvisas. Kärnan
har varit gemensam. Det framgår redan av de i det föregående an
förda bestämmelserna i de fornnorska lagarna om hedniska gårdsblot.
Snorre Stur1assons ski1dring av ett hovb1ot

2.

De gängse framställningarna om. de hedniska årsbloten och deras
ritual bygger överhuvud nästan genomgående på Snorre Sturlasons
Heimskringla.4) Här ges en ofta citerad schematiserande beskrivning
av ett hov och ett hovblot (i kap. 14 av Hakon den godes saga).
Till Snorres beskrivning av hovet är inte mycket att anmärka. Han
hade säkerligen härvid goda källor att tillgå. Detsamma gäller om
hans redogörelse för deltagarnas sammanskott av öl och slaktdjur, om
offerblodet (hlaut), dess utösande på >>stallarna>> och utstänkande på
väggar och människor, och om slaktköttets användning til mannfag
naoar.5)
Dären1ot är det all anledning att dröja närmare vid skildringen av
den rituella s k å 1 d r i c k n i n g e n. (Dess cenhala betydelse även för julen framgår tillräckligt redan av det forntida uttrycket >>dricka
jul»). Snorre skriver härom: skyldi full um eld bera, en sa er geroi veiz
lima ok hQfoingi var, pa skyldi hann signa fitllit ok altan blotmatenn,
skyldi fyrst Ooins full - skyldi pat drehka til sigrs ok rikis konungi
sinum - en sioan Nfaroar full ok Freys full til ars ok frioar. pa var
mQrgitm mQnnitm titt, at drekka par ncest Braga full, menn drukku ok
full frcenda sinna, peirra er heygoir [var: gQfgir] hQfou verit, ok varu pat
minni kQlluo.
Vad som här ur religionshistorisk synpunkt har det största intresset,
är å t v i 1 k a dryckesskålarna ägnades. Litteraturen före Snorre har
inte mycket att säga härom. I Odd munks Saga Olafs Tryggvasonar
kap. 17 ingår e:p. fantastisk legend .om S:t Martin, där det bl. a. talas
4)

I nyare litteratur se t. ex. lVL P:n Nilsson, Studien s. 143 f., Nordisk Kultur
XXII s. 19, N. Lid i Nordisk Kultur XXVI s. 84 f.
5) Sammanskott: se ovan s. 18 om Sigurffardrdpa 6. Hlaut (-bolli, -teinn): se
Eyrb. S. k. 4 och ordböckerna. RiMa stallana: se HyndluljoÖ ro. Bl6tmat11inn,
sldtr: se Agrips berättelse s. II om Hakon Adalstensfostre på trönderblotet, som
visar, att ätandet av slaktköttet ingick i den hedniska kulten. (J fr lagarnas stränga
förbud mot ätande av hästkött!) - Från östnordiskt område se Gutalagens ord
om den form av >>blotam, som ligger däri att någon hafui heizl nakvar tha mep mati
ella mep dryMi sinom, som ey fylgia kristnom sipi.
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om i>sammanskottsöl (samnaor-ol) för Oden och de andra asarna.,>
(Se härom ovan s. 18). Men annars är det främst i F a g r s k i n n a,
som man finner några äldre uppgifter om den religiösa skåldricknin�en
i förkristen tid. En jämförelse mellan denna källa och Snorres fram
ställning har sitt stora intresse.6) Fagrskinna k. 55 berättar som en
inledning till skildringen av danakungen Svens arvöl efter sin fader
Harald Gormsson om hur forntiden i>drack arvöl» (er/i):
1>pa er er/i varu gör at fornum sia, pa skyldi pat skylt at gera pau a pvt
ari, er sa hafoi andazk er er/it var eptir dritkkit, en sa er gera let er/it,
hann skyldi eigi fyrr setfask i pess sceti, er hann er/i, en menn drykki
er/it. Hit fyrsta kveld er menn kvcemi til er/is, pa sl�yldi skenkfa itpp full
märg meo peim hcetti sem ni't eru minni, ok eignitou pau full hinitm rikustu
. frcendum si�U111, eoa por eoa öorum guoum sinum, pa er heio'ni var. En
sioast skyldi uppskenkfa Braga fitll; pa skyldi sa er er/it geroi strengfa
heit at Bragafitlli, ok sva allir peir er at erfinu vceri, ok stig� pd i sceti
pess er erfor var, ok skyldi pa fullkominn vera til arfs ok viroingar eptir
hinn dauoa, en eigi .fyrr.
Om man i denna skildring av ett forntida er/i bortser från allt som
direkt sammanhänger med gillets karaktär av arvöl, kvarstår om själva
s k å 1 d r i c k n i n g e n 3 moment: r. skålen för fränderna, z. >>för
Tar eller de andra gudarna>> och 3. i>braga/full>l. Dessa tre skilda skålar
är det också Snorre talar om i sin skildring fra blotum, fast i annan
ordning. Gudarna kommer först. Och här är det påfallande, att Tar
inte nämnes av Snorre, men i stället Oden samt Njord och Frey. Ooins
full kunde Snorre känna dels från kenningar som Yggs full, Hrafnasar
full o. d., dels från den nyss omtalade Martinslegenden i Odd munks
arbete. Att han åkallades >>för konungens .seger och makt>> stämmer
gott med Odenskultens allmänna karaktär. Den skålen hör dock när
mast hemma vid ett landsblot (sådant som tröndernas). Vanagudarnas
skål til ars ok frioar låg däremot alla bönder lika mycket om hjärtat.
6)

Om Heimskringlas förhållande till äldre:; källor och särskilt Fagrskinna har
på senare tid förts en livlig diskussion, med inlägg bl. a. av Sig. Nordal, Gustav
Indreb0, J oh. Schreiner och Bjarni Adalbjarnarson. Se den sammanfattande över
sikten i den sistnämndes arbete Om de norske kongers sagaer ( = Skrifter utg.
av Det Norske Videnskabsakademi, II Hist.-Filos. Klasse 1936, No. 4 - Oslo
1937) ssk. s. 173 f. coh 218 f. Sig. Nordal Litteraturhistoria, (N. K. VIII B, 1953)
s. 2rr f. finner det »uundgaaeligt at regne Fagrskinna blandt Heimskringlas kilder.>>
och samma ståndpunkt intar bl. a. de båda sistnämnda forskarna. Se också det
följande s. 42.
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Att vi här har fast traditionsmark under fötterna även betr. julen
har tidigare belysts.
Men hur förhåller det sig med de båda eventuellt återstående skå
larna? En skål för de >>fränder som hade höglagts>> - eller (som det
heter i två huvudhandskrifter) >>som varit gäva män», gQ/gir - är på
sin rätta plats vid ett arvöl eller överhuvud, då släkten är samlad,
men knappast på samma sätt vid blotfester som samlar en större och
mera heterogen menighet. 7) Löftesbägaren braga(r) full har enligt
Fagrskinna en alldeles särskild rituell och rättslig betydelse just vid
ett arvöl: först genom den har arvingen styrkt sin rätt att tillträda
arvet och inta sin plats i den dödes högsäte. >>Bragebägaren», som är
av särskilt intresse just beträffande den forntida julfestens ritual, kräver
emellertid en särskild utredning. (Se nedan s. 54).
Överensstämmelserna mellan Snorres berättelse om blotfestens skålar
och Fagrskinnas om arvölets är såpass stora, att man får det intrycket
att Snorre h a r k a 1 k e r a t s i n f r a m s t ä 11 n i n g p å F a g r
s k i 1111 a s, låt vara med ändring av gudanamnen. Överensstämmelsen
gäller också detaljer, Fagrskinnas hinum rikustu /rcendum sinum är
liktydigt med Heimskringlas /rcenda sinna, peira er gQ/gir (eller heygoir)
hQ/ou verit. 8) Och när det sedan tillägges om frändeskålen: ok varu
fat minni kQllito (Heimskringla), svarar detta mot Fagrskinnas meo
peim hcetti sem 1iu. erit minni - fastän dessa ord i Fagrskinna inte
bara gäller skålen för fränderna. 9)
Snorres beroende av Fagrskinna i denna punkt styrkes också därav,
att han uppenbarligen använder samma förebild, när han i Ynglinga
sagans kap. 36 skildrar Ingjald Illrådes arvöl efter sin fader Anund,
med dess ödesdigra Bragelöfte. Det är här (som inte sällan hos Snorre)
fråga om en antikvarisk frihandskonstruktion, för vilken inga direkta
källor finns. 10)
7)

Detta har också påpekats av Cahen (s. 7): full frcenda sinna >>ne semble pas a
sa place. >>
8) Om användningen av heygffir och ge/gir jfr Ynglingasagan k. 8: en eptir gQ/ga
menn skyldi haitg gera til minningar.
9) Snorres identifiering av minne med frändeskålen beror väl på en språklig
feltolkning av det nya lånordet, jfr nord. minne = hågkomst, vb. minnas. Se
Cahen s. 177 f.
10) Helt naturligt finner vi också påtagliga reminiscenser från Fagrskinna i
Snorres skildring av kung Svens gravöl, i Olav Tryggvasons saga kap. 35;
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Vid värdesättning och utnyttjande av Snorres skildring av de hed
niska hovbloten och särskilt den roll som den rituella skåldrickningen
därvid spelade, får man uppenbarligen inte skära allt över en kam.
Det är en antikvarisk rekonstruktion han här ger (likaväl som t. ex.
i Ynglingasagans kap. 8 om lagasetning Ooins). Den bygger på en om
fattande lärdom, men handskas rätt suveränt med enskildheterna. En
undersökning av källorna för de enskilda uppgifterna är sålunda höge
ligen påkallad. Och det huvudresultat man då kommer till, är att
Snorre här (i den eftersträvade fullständighetens intresse) har sam
manfört inte bara uppgifter, som gäller de stora hovbloten (för land
eller bygd) utan också sådant, som avser arvöl och liknande fester,
där både menigheten och hela festens inriktning var helt andra.
Under alla förhållanden är ett sådant storblot som Snorre skildrar,
något h e 1 t a n n a t än den förkristna julfest, vars religiösa kärna
helt visst hörde gårdskulten till, i hemmets och familjens slutna krets.
Denna principiella skillnad mellan de stora hov-bloten och hem
bloten exemplifieras och framhäves bjärt av Austrfararvisornas berät
telse om alfablotet (i Värmland). Den plats, som Sigvat kommer till ,
bär namnet Hof - där fanns alltså ett tempel. Men alfablotet hålls
i de enskilda gårdarna, i sträng avskildhet: främlingen avvisas samma
kväll i fyra olika gårdar.
Den kristnade julfest >>den heliga nattem, varom Gulatingslagen stad
gar (i dess KristenreU 7), har tydligen varit en liknande sluten hemfest, ·
inte något >>samburdaröl». Det framgår klart därav, att vid den före- \
skrivna ölgärden endast talas om >>bonden och hans hustru>>. Detta !{an
inte gärna vara någon nyhet, utan är ett arv från den förkristna julen.
Men om man alltså inte får utan vidare överföra Snorres skildring
av ett stort hov- och lands-blot på den förkristna julen, så bör den
dock - indirekt - kunna bidraga till belysningen av denna. Det
torde nog ha gått många trådar mellan storblotet til ars ok frioar och
hemblotet i samma syfte. Grundelementen var helt visst de samma,
nämligen dels ett slaktoffer, dels ett dryckesoffer. Man >>d r a c k j u 1»
- til ars ok frioar. Så mycket är i varje fall säkert. Och likaså är det
väl troligt att Frey (eller eventuellt hans nära släkting Njord) fick
sin andel av blotet. Skåldrickningens >>Kristus och S:ta Maria>> i Gula
tingslagens Kr. 6-7 har helt visst sina föregångare just i vanagudarna, ·,
som gav (gott) år och frid åt forntidens bönder. Att också bortgångna
fränder ihågkoms just vid hemmets julfest synes ligga i sakens natur.
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3. >>D r i c k a j u 1»
Första gången vi n1.öter ordet jul i nordisk litteratur är det i förbin
delsen d r i c k a j u 1. I{unde vi fullt ut levandegöra för oss, vad
detta uttryck innebar, skulle vi utan tvivel ha nått in till kärnan av
den förkristna julen. Att här inneslöts ett religiöst innehåll framgår
klart av Haraldskvadets sammanställning drekka fal ok Freys leik
heyia. Lika klart religiös är den kristnade utformningen av seden i
Gulatir;i.gslagens Krist. 7 om julens >>ölgärd>> til ars ok til frioar Krists
til pakka ok s. NIariu.
Det särskilda praktiskt-religiösa syftet för en offerskål uttrycktes
genom det formali, som offrets förestånda're uttalade innan ölet sändes
runt i kretsen av deltagarna. Hur formalet lydde vid julens skål
drickning för Frey, därom vet vi gott besked.11) Men den djupgående
undersökning som Vilh. Gr0nbech har ägnat denna sida av forntids
religionen, visar att det gemensamma öldrickandet också hade en
sakramentai innebörd: genom den rusgivande, vigda drycken förenades
alla deltagarna såväl med guden som inbördes, med varandra, i ett
mystiskt och heligt förbund.
Beträffande de yttre formerna för julens skåldrickning är vi rätt väl
underrättade. Härom föreligger nämligen grundliga undersökningar av
Vilh. Gr0nbech (Vor Folkecet i Oldtiden IV, 2i f., 31 f.) och av frans
mannen Maurice Cahen, La libation, (E:tudes sur le vocabulaire reli
gieux du vieux-scandinave - Paris 1921.). Den för dryckesoffren ty
piska formen var sveitardrykkfa. Dryckeshornet fylldes ur ett större
kärl, skapker. Det vandrar sedan runt i kretsen och tömmes av man
efter n1.an.12)
Denna högtidliga utformning av seden att dricka jul har under vi
kingatiden troligen varit oskiljaktig från· det hedniska julfirandet i
vilken 1niljö som helst - låt vara mutatis mutandis. Ledningen av
ceremonierna har givetvis legat i husfaderns eller värdens hand.
11)

Se Wessens sammanställning av materialet i Studier till Sveriges hedna myto
logi och fornhistoria (1924) s. 178 f. och nedan s. 46. Däremot är det tvivel under
kastat, om till det förkristna skålceremonielet också hörde ett signande av drycken,
såsom antages ännu av Cahen. (Se s. 183 f. 267) . >> Le verbe signa est un emprunt,
mais a fait partie du vocabulaire religieux du paganisme. >> Den åberopade strof
8 i Sigrdrifumal (full skall signa osv.) anses allmänt vara ett senare inskott. Se
Baetke, Christliches Lehngut in der Sagareligion (1951) s. 27 f.
12) Se Magnus Olsen, Haldit maör å keri, Maal og Minne 1926 s. 103 f.
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Från blotets rituella skåldrickning övergick man väl omedelbart till
ett dryckeslag utan lika utpräglad religiös betoning, om också fort
farande i vissa hävdvunna former. Och man drack sedan jul, >>så länge
ölet räckte>> som det står i Hakon den godes saga (kap. 13).
Vid sidan av sin centrala- religiösa �etydelse hade nämligen julfiran�
det med dess dryckeslag också sina viktiga s o c i a 1 a uppgifter för
människors sammanlevnad. Detta torde finnas uttryckt redan i det
religiösa skålformulärets ord f r i d. Juldrickningen tryggade friden i
både trängre och vidare kretsar. Till att börja med inom den enskilda
familjen, som upplevde blotets helighet i avskildhet från yttervärlden.
Redan vid ett dylikt gårdsblot kunde deltagarantalet vara ansenligt
nog. På norska Vestlandet och i Tröndelageri har ännu i nyare tid
vissa gårdar (med oskiftade eller skiftade ägor) innehafts av >>stor
familjer>>, med upptill 30 eller flera medlemmar. Vikingatidens >>ättegår
dan> torde både i Norge och på Island till stor del ha varit av denna typ.13)
Kom så härtill hos storbönderna ett större eller mindre antal hus
karlar, som väl räknades till husets folk. Fränder och nära vänner
kunde också inneslutas i hemjulens frid. Släktsagorna talar inte
sällan om julbesök:. Man tog /6lavist hos varandra, under större eller
mindre del av julen, ibland växelvis vartannat år.
Slutligen utvidgades kretsen av dem som firade en större eller mindre
del av julen tillsammans genom de gästabud - J°6laboo, /6laveizlor,
J°6ladrykkfur - som släk:tsagorna så ofta talar om - vid sidan om
haitstboo och veizlor »vid vinternätterna>>. 14) När Olvir på Eggiu hos
Snorre får undskylla intröndernas möte på Mären med orden: >>pykkir
mQnnitm far til gleoi gott at drekka mQrgitm saman», så innehåller hans
tal (i denna punkt) en oomtvistlig sanning.
4. T i 1
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Den centrala betydelsen av formeln >>år och frid>> för nordisk: religion
framgår inte minst därav, att den oförändrad övertages av kristen.
gudsdyrk:an. Så är fallet inte endast i Gulatingslagens bestämmelser
om höstens och julens rituella ölgärder, utan också i en rad andra
. 13)

Magnus Olsen, JEttegård og Helligdom s. 36 >>Eyarn i egentlig mening var
däremot okända.
14) Om dessa f6ladrykkfur eventuellt kan ha haft karaktären av sammanskotts
gillen, samburoarQl, är mycket ovisst. Se ovan s. 17 f.
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belägg, bl. a. från både norskt och svenskt lagspråk. Elias Wessen har
samn anställt hithörande material i Studier till Sveriges hednamytologi
7
och fornhistoria
(Uppsala Univ. Årsskrift 1924), s. 177 f. Det kan där
för vara tillräckligt att här än en gång erinra om Gulatingslagens in
ledningsord: pat er upphaf laga varra, at ver scolom luta austr och bioia
til hins- helga Crist ars oc frio·ar. De gamla gudarnas livsviktigaste funk
tion överflyttades helt enkelt på Kristus och Sancta Maria, eller för
medlades eventuellt av Sanct Olav. Redan i Glcelognskviöa (som dik
tades omedelbart efter Olav Haraldssons död) heter det: >>Han vinner
av Gud själv ar ok frio· åt alla människon.15)
Vad låg då - närmare besett - i dessa båda ord? Frågan kan tyc
kas överflödig, men är det inte alldeles. Ar syftar givetvis i främsta
rummet på årsväxten, grödan. (Jfr det avledda äring i samma ·bety
delse.) I de stora delar av Norden, där åkerbruket spelade mindre roll
än boskapsskötseln, hade väl gräsväxten och f�dertillgången mer att
betyda än sädes-grödan.
>>Ett gott år» innebar sålunda riklig avkastning av både gröda och
boskap. Frey var inte bara ar-guo utan också fegiafi. Han rådde 1n. a. o.
också för boskapslyck:an, och det finns tillräckligt med vittnesbörd om
hur denna sida av hans funktioner ihågkoms i forntidens Freyskult. Den får alltså inte heller lämnas ur sikte vid tolkningen av juldrick:
ningens formali: til ars. Vanagudarna var alstringsgudar, de rådde,
överhuvud för gårdens avkastning eller >>avel», i detta ords gamla vid
sträckta betydelse.16)
På Snorres tid och helt visst också tidigare utsträcktes innebörden av
uttrycket >>ett gott ån> ännu längre, till att omfatta allting av betydelse
för livnäringen. På norska Vestlandet t. ex. var fisket en huvudnäring,
fullt jämförlig med boskapsskötsel och åkerbruk. Därför läser vi i
Fagrskinna, att sedan Hakon den gode av trönderna tvingats att blota
och fylla sva hin fornu lög til ars ok frio'ar, så batnaoi bratt arfero, kom
aptr korn ok sild. (Kap. 29,45.) Och tvärtom heter det (i kap. 35) om
hans medtävlare Gunhildssönerna (so1n brutu nior hof ok bldtskap) att
det blev dåliga år (hallceri mikit) på deras tid, fyrir pvi at af tok sildfiski
Om Olav som årsäll >>redan i livstiden, vittnar Sigvat i en strof, Finn ur J 6ns
son, Skj aldedigtningen r 2 5 3.
16) Se t. ex. Ynglingasagans kap. 9 om Njord, att i hans dagar var friar allgoor
ok allz konar dr, varför svearna trodde att han rådde fyrir ari ok fesaelu manna.
16)
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ok · alt sfofang, korn spiltisk. Och: petta kendu landsfolkit gitifa reiifi
ok pvt at konimgarnir letu spilla blotstoifum peirra.
Offerfesterna til drs om hösten och förvintern var emellertid framför
allt äringsfester. Och härav bestämdes säkerligen såväl deras läge i
hushållsåret som utformningen av deras riter til ars.
Det visar sig också, att de mest kritiska situationerna för det kristna
omvändelseverket sammanföll med och hade sin grund i inträffad miss
växt.17) En sådan tillskrevs av folket försummelser i fråga om offren
til ars. Så var det inte bara på Hakon den godes och Gunhildssönernas _
tid, utan också (enligt Snorre) då trönderna trotsade Olav Haraldsson.
Det blev missväxt (hallceri d korni) i hela Tröndelagen och Nord-Norge,
och bönderna tog df åter sin tillflykt till fädernas blot för asagudarna,
til drbotar>>. Det berodde på att >>för alla syntes det uppenbart, att gu
darna hade vredgats för att Halogalands bönder hade övergått till
kristendomen.>> (Hkr Il s. zr8 f.)
Svårare är det att komma den ursprungliga innebörden av den hed
niska forntidens >>frid>> in på livet. Närmast har ordet en social inne
börd, det gäller samlivet människor emellan. Gr0nbech tolkar ordet
som >>fred, den ubrydelige samfolelse, eetf0lelsen, lykken til at handle
i fuldt fa:llig>>.18) M. a. o. det är den sammanhållning som förenar frän
der - ett ord som är språkligt närbesläktat med frior: båda härledes
ju från stammen i verbet frid, älska. Elias Wessen framhåller en helt
annan sida av substantivets forntida innebörd, i det han sammanställer
det med de latinska ord, varmed Adam av Bremen karakteriserar
svearnas gud Fricco: >>pacem voluptatemque largiens mortalibus>>, han
som skänker de dödliga fred och njutning. (Det latinska voluptas be
tyder väl snarast vällust.) Denne gud åkallades också vid bröllop.
Och hans attribut, den väldiga priapen, karakteriserar honom till
r�ckligt som en primitiv avelsgud. >>Rent sakligt sett är identiteten
mellan Frö och guden i Uppsalatemplet alldeles klar.>>19)
17) Om Sverige - se Ljungberg Den nordiska religionen och kristendomen (1938)
s. 182.
18) Vor folkeaet i oldtiden IV s. 42, - Se också Snorres ord om Frey i hans euhe
meristiska Ynglingasaga, kap. ro: hann var vinsaell ok arsaell sem fadir hans. Jfr
Havamal 51, där ordet användes liktydigt med vänskap. (Elde heitare/brinnr med
illom vinom/fridr fimm daga osv.)
10) Wessen, Studier s. 181 f. W. hänvisar bl. a. till Skirnismal 19, till berättelsen
om Gunnar Helming och Frös prästinna och till lapparnas kult av Waralden olmai,
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Wessen menar också, att Adams ord om Friccos gåvor (>>pacem vo
luptatemque>>) återger just den gamla formeln >>gott år och frid>>. Om
så är, ligger emellertid tyngdpunkten avgjort här på det senare ledet
frio"r, bä.de i dess primitiva betydelse av avel (voluptas?) och dess i
en annan sfär upphöjda användning (pax). Den gud som svearna i
Uppsala dyrkade för årsväxten, var i stället Tor. Han råder enligt
Adam inte bara över åska och blixt, utan också >>Över vindar och rägn,
klart väder och gröda>>. 20) Därför är det till Tor man offrar här >>om pest
eller hungersnöd hotar>>.
, Det är sålunda uppenbart att under fornjulens ritualformel til ars
ok fri!Jar ligger föreställningar av ganska olika art och rang, liksom
också den därmed förbundna kulten av vanagudarna säkerligen har
uppvisat lokala olikheter i skilda delar av Norden.
Att ordet fri!Jr har lyfts upp i ett helt annat plan, när det senare
accepteras i en kristen offer- och böneformel, riktad till Kristus och
sanda Maria, behöver knappast sägas. Innebörden är väl då inte allt
för långt avlägsen från den i julevangeliets änglahälsning om >>frid på
jorden.>>
5. H e i 1 a g t o c h h e i 11

I 1'. 1'
I

1'
I

Snorre använder (i kap. 13 av Hakon godes saga) om julfirandet ut
trycket halda heilagt (melf an Ql ynnisk). Här är det närmast fråga om
kristen sed. Men vi har redan tidigare funnit samma uttryck, >>V i
h a v a h e 1 i g b>, i Austrfararvisurs ord om det västsvenska alfablotet.
Begreppen h e 1 i g och h e 1 g användes sålunda också om de hedniska
blotfesterna. Den religiösa innebörd de då hade, var givetvis en annan,
än den kristendomen lade in i samma ord. Att fullt kunna tillägna
sig denna innebörd, vore att uppleva den fornnordiska religionens
innersta väsen. Ty religion är >>att hålla något heligt» (Nath. ,Söder
blom).
Uppgiften har i vår tid upptagits med djupgående, intuitiv upple
velse av Grnnbech (i Menneskelivet og Guderne) och senare - närmast
som av Axel Olrik med evident bevisning identifierats med Frö. Språkligt kan den
angivna tydningen av forntidens friffr stödjas genom hänvisningen till en rad när
besläktade ord: frtoill älskare, friffla älskarinna, adj. friffr älsklig, vacker.
20) Ventros ymbresque, serena et fruges gubernat. ·- Jfr däremot Snorres ratio
naliserande ord om Frey i Gylfaginning 23: hann rceor fyrir regni ok sllini s6lar
ok par rn�o clvexti jaroar.
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från filologiska utgångspunkter - bL a. av Wilh. Baetke (Das Heilige
im Germanischen, 1942). Här skall endast ges en snabb överblick över
de konkreta yttringarna av >>heligheten>>, särskilt i offerfestens miljö,
dit ju också julen hör. Ledtråden ges av den språkliga användningen
i norrön litteratur, inte bara av adjektivet heilagr (och det därav av
ledda verbet helga) utan också av dess närmaste grundord subst. heill,
fem. o. neutr., och adj. heill. Hela denna (samgermanska) ordgrupp
har sina bidrag att ge till belysning av den ena eller andra sidan av
helighetens innehåll och omfång för fornnordisk livssyn.
Heligheten var oskiljaktig från kulten, blotet - när, var och hur det
utfördes. Det behöver knappast påpekas, det ligger i offerkultens natur.
Denna helighet var fäst vid allt som tillhörde offrets ritual: slaktdju
rens kött och blod, (slatr och hlaut) och det till de dyrkade makterna
vigda ö 1 e t. (Se berättelsen om Hakan den gode vid trönderbloten.)
Att ett hov eller vi, med dess rituella inventarier, var heligt, säger sig
själv. 21) Men även andra platser ansågs på liknande grunder heliga,
såsom Eyrbyggiasagans Helgafell och Torsnäs (Eyrb. IV ro-rr). I detta sammanhang är det betydelsefullt, att vi genom Austrfararvi
surs ord >>vi hava heligt» får ett direkt vittnesbörd om att även den
enskilda gårdens slutna alfablot hade del i denna helighet.
Det är två föreställningar, som behärskar den fornnordiska helighe
tens sfär. Den ena är den om något f r i d 1 y s t, o k r ä n k b a r t
och (ibland genom vissa rituella handlingar, helgandet) a v s k i 1 t
som fyllde sinnet med bävande vördnad. Sigvat avvisades därför från
alfablotets scen: wi hava heligt». Att låta denna helgd kränkas av en
främling, var att ådraga sig Odens straffande vrede. Tinget >>helgades>>
av goden. Dess förhandlingar, liksom platsen och tiden för dem, lades
så under en särskild rättsligt och religiöst upphöjd frid. 22) En frio
heilagr man >>er sikret Betryggelse mod al slags personlig Overlast» .
(Se beläggen hos Fritzner.)
Den andra huvudkomponenten i det heliga (som historiskt är den
primära och grundläggande) är det m a k t f y 11 d a, 1 y c k: o b r i n g
a n d e eller ödesmättade. Ordet heilagr är ju avlett av subst. heill =
Egils saga k. 49: 9.
Se Ares Isländingabok (ed. Golther, 1892) s. 32 f. om denna helgun. I detta
fall har Baetke otvivelaktigt rätt, när han gör gällande att friden - såsom rättsligt
faktum - har sin grund i religiösa (kultiska) handlingar och tankegångar.
21)

22)

Göteb.. Univ. Arsskr. LXI:3

4

50

HIJ_,DING CELANDER

lycka. Den fredlöse, som är it-heilagr, är dänned heillum horfinn, allri
gipt ok gcefit, som det heter om Grette.
Blotets heliga handlingar både skapar och förutsäger den offrandes
heill. 23) Den som går till blot gör det för att leita ser heilla, eller til heilla
ser. (Han kan göra det g6tJu eller illu heilli.) 24) Årsfesterna var sålunda
även. före kristendomen heliga tider.
Den rituella skåldrickningen utgör överallt ett väsentligt ele1nent i
blotfestens helgd. Sambandet mellan festens helgd och ölet var så fast
knutet, att man som vi sett, ännu i kristen tid talade om att (vid julen)
halda heilagt >>så länge ölet räckte>>. Då man >>drack jul», knöts därmed
heliga band mellan deltagarna. 25) Skålens inneboende kraft eller heill
fick sin speciella inriktning geno1n dess formali. Til ars ok frioar var
julens innehållsrika formel. Enklare och med inriktning på de drickandes egen personliga lycka ljöd dryckeshälsningen (ver) heill. Denna
välgångsönskan - som innebar ett >>må du vara hel, oskadd och i
besittning av din fulla kraft och lycka>> - är visserligen inte enbart
förbehållen skåldrickningens ritual. 26) Men dess hemul just vid den
religiösa skåldrickningen är tidigt bestyrkt, i Eddadikten Sigrdrifumal
(strof z-3) då valkyrian dricker Sigurd till med ett formali där ordet
heill utgör ledmotivet: Heill Dagr / heiler dags syner . .. Heiler ceser,
heilar asynjor. / Heil sja en /fQlnyta fold osv.
Det språkligt entydiga idesammanhanget mellan heill = lycka och
(det som. är) heilagt, heligt var sålunda alltjämt levande för vikinga
tidens nordbor. Det var >>det heliga>> - i bloten - so1n tryggade de
grundläggande livsbetingelsernas heill - i frä1nsta rummet ar ok frio.
Ur detta fasta trossamband hämtade forntidens religion och dess kultGränsen mellan det reella sambandet och det förebådande (jfr magi ,,..._,, orakel)
är svävande. Ibland betyder heill helt enkelt varsel, förebud, t. ex. i ordspråket
fall er farar heill.
24) Se nedan kap. IV.
25) De fornsvenska landskapslagarna har för detta ett särskilt ord, öl-friffer. J äm
för Smålandsbondens hälsning >>tag i frid>>, när han tömt bägaren och lämnade den
påfylld till närmaste granne, Djurklou, Unnarsboarnes seder o.ch lif, 1874 s. 4-3.
26) Den återkommer i det dagliga livets skiftande situationer, alltså inte bara som
drekk (pu) heill: far heill (ok scell), heill kominn, ge/pu eller mcel pu manna heilastr osv.
Dryckeshälsningens höga ålder synes f. ö. intygas av dess förekomst också hos
goterna (i den bekanta latinska strofen inter hails gothicum etc.) Hos anglonor
mannerna är den - i formen vassail, = ves heill - troligen att betrakta som ett
nordiskt arv. Egendomligt nog har den där levat längst just i julens rituella skål
drickning. Se Murray English Dictionary (Oxford) u. Wassail.
23)

"'
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former sin makt över sinnena, sin häpnadsväckande livskraft. Om
>>den nya seden» skulle vinna seger över >>den gamla>> berodde väsentligen
på om dess kult visade sig mera heilag, genom sin förmåga att trygga
människornas heill. M. a. o. - om det visade sig vara sant såsom
Olav Trygvason sade till Kjartan, att hdtioir (de l{ristna högtiderna)
erit til heilla baztar, bättre än de gamla bloten. 27)
Rester av denna juldrickningens uråldriga helgd går sedan igen, inte
bara i Gulatingslagens Kristenrett, utan också· i medeltidsgillenas
minnedrickning, där Kristus och helgonen intagit gudarnas plats, och
sedan i bondeseden långt ned i tiden.28)
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Flat. 1 316; Laxdöla s.'k. 40: 72.

Jfr berättelsen om den helige Martins minne ovan
s.

18.

KAPITEL IV

Julens orakel och löften
Vikingatidens offerfester betecknade höjdpunkter i årets lopp. För
den enskilda familjekretsen var julen årets kulmen. Därav har den
sitt namn, >>festerna>>, festtiden framför andra. (Det säger en del här
vidlag, att man ofta räknade en människas ålder efter antalet jular,
som hon upplevat.) Att julen var en knut- och vändpunkt underströks
ytterligare genom årstiden, mörktiden närmast före vintersolståndet
då man äntligen skulle gå mot längre och ljusare dagar.
Det är då tämligen självfallet, att tankarna vid julfesten i hög grad
vändes mot framtiden. Detta ligger ju f. ö. redan i dess praktiskt-reli
giösa grundide som en fest til drs. De festfirandes framtida väl, deras
heill, var överhuvud i hög grad beroende av blotets förmåga att skapa
detta heill. - Inriktningen på framtiden tog sig då - förutom i kulten
- direkt uttryck i två handlingsmönster. Det ena är blotfestens spå
domsväsen, det andra dess högtidliga löften.
r. O r a k e l
Oraklen omtalas ofta i den norröna litteraturen. Den vanliga beteck
ningen är fritt, utfrågande, nämligen om framtiden: ganga til frettar.
I regeln är oraklen förbundna med blot av olika slag. Det inre samban
det härvidlag uttryckes av Gr0nbech så: >>To ting bragte blotet: tryg
hed og varsel - - - De gamle blotede for at skabe det gode varsel,
ved at skabe den virkelighed hvoraf varsel udsprang, de forlangte et
kraftigt styrkende ja, der kunde gennemvarme lykken.>>1)
Därför talas det i samband med blotet också om att leita heilla, söka
sin lycka. 2) För att fortsätta med Gr0nbechs utläggning: Båda sidorna
av blotet är samlade i denna vändning. >>Ingen overs�ttelseskunst kan
1) IV 59 f.
2)

Se t. ex. Egils saga kap. 14, Landnama k. 7.
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gengive denne talemåde, fordi den siger en ting, der nu er bleven til
to, lige så lidt som man kan spalte selve ordet heill og sige hvad der
er varsel og hvad der er lykke. >>
Förbindelsen mellan blot och orakel kommer också till språkligt ut
tryck. Den vanligaste orakelformen betecknas med fella blotspdn. 3)
Det tekniska tillvägagångssätt som här åsyftas, har vanligen uppfattats
så att det är detsamma som vid orakelformen hrista teina. 4) Jag kan
härom hänvisa till min undersökning Fella blotspån. 5) Ett par språk
liga betänkligheter framställer sig härvidlag: Först och främst betyder
ordet spann, spån, någonting annat än de ord, som eljest alltid använ
des i de fornnordiska citat, som avser den taciteiska lottdragningsfor
men: teinn, vior (kvist) och kafli. Formen på den täljda träbit, som
kallas >>spån», är mera platt och bred; med orden ten, kavle betecknas
i stället en avlång, smal och i regeln rund pinne eller kvist. - Singu
larisformen är också påfallande i denna förbindelse.
Den riktiga förklaringen av uttrycket tror 'jag i stället ges av en i
norsk julsed bevarad orakelform, som där vanligen är förbunden med
ett dryckesoffer (d. 6 el. 7 januari) åt elden på härden, >>E 1 d b o r g s
s k å l». 6) >>Siden drak man paa folgende Maade: Man satte sig paa Gul
vet med denne 0lbolle mellem Benene, og Hrenderne paa Ryggen; med
Munden optog man Bollen, uddrak 0llet, og med Hovedet kastede
den bag over; hvelvede da Bollen, maatte man d0e i dette Aar; hvis
ikke, da havde man den Lykke, endnu engang at drikke Elbi0rs-Minde. >> ·
Denna beskrivning av Eldborgs-oraldet (som är hämtad fråri Willes
Beskrivelse over Sillejords Prestegield, r786) företer en rad synnerligen
ålderdomliga drag, som här inte skall närmare belysas. Förbindelsen
mellan offer och orakel är sådant, att redan det karakteriserar seden
3) Andra uttryck som återfinns i Eddasångerna är sia a hlaut och hlautvio ki6sa.
(Se Getings glossar.) Tolkningen är oviss. Troligen åsyftas här hlaut i betydelsen
offerblod. Se Grnnbech IV, s. 124 .
4) Hymiskvida: valtivar hristo teina ok a hlaut SQO, - Detta uttryck tolkas i
sin tur i enlighet med Tacitus bekanta beskrivning (i Germania kap. rn) om ger
manernas orakelväsen.
5) Göteborgs Högskolas Årsskrift XXXVI, 1930: 3 s. 50 f.
6) Kr. Visted, Vor gamle Bondekultur, 1923, s. 242 f. förf. Nordisk jul 1, 1928
s. 351 f., I{. Rob. V. Wikman, Eldborgs skål (i Studier o. uppsatser, tillägn. Otto
Andersson, 1929 s. 198 f.), förf. Om Eldborgs skål som eldoffer och orakel (Fm
Ft 1931 s. 61 f.). Från Sverige är seden endast bekant från nordligaste Bohuslän
(Krokstad) från år 1723.
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som ett. forntidsarv, ett led i den husliga julfestens förkristna ritual.
Här torde vi alltså ha återfunnit de norröna skrifternas fella blotspan,
seden att >>låta blotspånen falla>>. Ordet span syftar på den lilla trä
skål (eller ibland sked), som användes både vid dryckesoffret och
oraldet. 7) Tydningen av oraklet utgår från det sätt varpå skålen föll:
med den kupiga sidan uppåt eller med den urli'ollrnde.8)
Förmodligen har också andra orakelformer ingått i forntidens julsed.
Märkas bör de norska medeltidslagarnas upprepade förbud mot utiseta
(sitia i'tti at vekia troll up ok fremia heioni meo pvi). Här har vi dock
att göra med en orakelform, som faller utanför den husliga offerritualen.
Så är också fallet med seiden. - Julens orakelväsen får sedan under
medeltiden ett mäktigt tillskott genom de inströmmande, ursprung
ligen antika nyårs-oraklen.
2.

Löften vid Bragebägaren

De högtidliga löften, som i kämpaskarans krets avgavs vid Brage
bägaren eller vid Freys galt, hör till de populäraste föreställningarna
om vikingatidens jul. Motivet ingår bl. a. i Hervararsagan, och upp
märksammades redan på 1670-talet av sagans förste utgivare o�h
kommentator, Olof Verelius. Genom Tegners poetiska skildring av
hur Fritiof firar jul hos kung Ring befästes ytterligare dess popularitet.
Det torde därför vara förtjänt av en närmare granskning. - Heit
strenging hör dock knappast till i hemjulens slutna krets: dess livsrum
är i stället kungahallens eller stormansgårdens mångstämmiga och
upphetsande festlarm.
B ta g e b ä g a r e n har redan omtalats i samband med Snorre s
framställning av tröndernas stora blotfester, där det heter, att >>då
brukade många män dricka Bragebägaren», Braga(r) full. (Se ovan
s. 42).
Den språkliga härledningen av ordet braga(r)full ger oss också dess
sakliga tolkning. Det har för länge sedan påvisats, att det inte har
7) Jfr fisl. spann m., no. spon, eng. spoon, med betyd. sked (urspr. av trä).
8) En rad paralleller till denna orakeltyp (som uppenbarligen är uråldrig) anföres
från Norge o. andra länder i förf:s uppsatser 1930 och 1931, bl. a. från litauernas
hedniska offerritual. I norsk folksed användes ibland vissa (skålformade) ben av
fisk, får el. get i st. f. träskålen.. Se Ord og sed VII 1940 s. 5-10: nr 87 om spåmann,
nr 88 om spårnöy. Jfr Eberts Reallexikon der Vorgeschichte u. Orakel (s. 202).
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något med >>guden>> Brage att göra, såsom den lärde Snorre tycks för
mena (eller åtminstone hans utgivare, som skriver ordet med B). For
men bragar-full, som i handskrifterna omväxlar med bragafull, visar att
förra ledet är genitiven av subst. bragr, med betydelsen den ypperste,
främste. · (Se Fritzner och Gerings Glassar till Eddasångerna.) Skriv
ningen braga-/itll återgår på en sidoform av samma ord brage, i det
poetiska språket bevarad i plur. bragnar. 9)
>>Bragebägarem nämnes som löftesbägare redan i en av de äldre
Eddasångerna, i strof 32 av kvädet om Helge Hjorvardsson, som till
skrives 900-talet. Hedin har >>vid bragebägarem (at bragarfitlli) utkorat
sin broder Helges brud till sin. Själva dikten innehåller ingen antydan
om n ä r detta löfte har avlagts. Det är endast den inledande prosa
texten (från rzoo-talets mitt), som förlägger denna handling till jul
aftonen. - Något bindande bevis för att bragebägaren har hört julen
till i hednisk tid, innebär i varje fall inte denna prosatext, lika litet
som Angantyrs julaftons-löfte i Hervararsagan. Båda hör dikten till,
och inte historien. - Snorres uppgift om bragebägaren vid tröndernas
blotgillen kan som vi har sett, i detta sammanhang lämnas ur räk
ningen. Det är här inte särskilt fråga om julen. Därtill kommer, att
Snorre troligen har lånat Bragebägaren liksom skålen för de höglagda
fränderna) från en äldre källa, Fagrskinna, där de förekommer inte vid
ett julgille, utan vid ett arvöl. (Se ovan s. 4r.) De övermodiga löften,
som på det berömda arvölet efter konung Harald Gormsson avgavs
vid bragebägaren - Sven Tveskäggs att erövra England. och jams
vikingarnas att driva Hakan jarl ur Norge - är själva kärnan i denna
berättelse. Och här är bragarfull alltigenom på sin rätta plats. Vid
arvölet, då kungen övertog riket efter sin döde fader och tömde min
nesbägaren för honom, tillkom det honom att visa sig värdig arvet
genom löftet om en bragd, som gjorde honom till en brag1', dvs. en
man som höjer sig över de andra. Först därefter intager han platsen
i den dödes högsäte, den symboliska handling varigenom arvet över
gick i hans händer.
Denna Fagrskinnas framställning av bragebägarens innebörd har
0)

Jfr Angelsachs. brego, >>a leader, governor, ruler, prince, king.>> Se Ca,hen s.
174 och där åberopad litteratur. Cahen frågar: >>Les paiens pensaient-ils au prince
defunt, dont l'erfi celebrait la memoire, ou bien au dieu Thor, le premier des Ases
(Asabragr), dieu des exploits fabuleux?>> Sannolikt inte på någondera av dessa
utan på löftesgivaren själv.
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många tecken på att vara historisk sanning. Därmed vore kanske den
fasta utgångspunkten given för tolkningen av detta forntidsminne.
Sammanhanget i kvädet om Helge Hjorvardsson lägger intet hinder
i vägen för att bragebägaren, och Hedins löfte vid den, har haft mot
svarande innebörd också där: som sonens = arvingens löfte vid a r v,
ö 1 e t efter fadern.
Bragebägarens plats i j u 1 a f t o n e n s gillessed - som vi inte
finner förrän i 1200-talets prosadiktning - skulle således inte ge oss
dess ursprungliga innebörd och miljö, om den här givna tolkningen är
riktig. Men å andra sidan: detta gäller egentligen endast o r d e t
>>bragebägarem> braga(r)fitll. S a k e n, det högtidliga löftet om fram
tida bedrifter (sannolikt bekräftad med skåldrickning) förekommer
\
flera gånger i sagornas berättelser, inte bara vid julen, utan också vid
bröllop och andra stora gästabud. 10) Det betecknas rent av i en yngre
källa som allmän sed, att >>vid goda gästabud och annars där d11ktiga
män ko1n tillsammans, avlade de löften sig till skämtan och beröm
melse.)>11) Må vara att ett sådant löfte i rzoo-talets isländska prosabe
rättelse tycks ha övergått till en litterär schablon, som primus motor
till den episka handlingen. Det har nog en gång hört livet till. I äldre
tid -var det inte >>skämtam>, utan livsallvar. Löftet gällde en åtrådd
kvinna (som Angantyrs och Hedins löften) eller äran, den krigiska
hjältebragden (som Sven Tveskäggs). Att vinna den kvinna, som
ställdes framför alla andra, var ju f. ö. också det en mannabragd.
Det gällde, som den danske språk- och kulturhistorikern Kristofer
Nyrop har sagt, i en undersökning om denna sed, att >>ved et sådant
höjtideligt afgivet löfte ligesom for0ge sin energi og handlekraft, ligesom at tvinge sig selv til udförelsen af e17- .dristig handling, der ellers
vilde ligge over ens knefter.>> 12 ) Säkert går allt detta långt tillbaka i
tiden. Tacitus talar ju 01n germanernas vana att förlägga viktiga
avgöranden - t. o. m. om fred och krig - till sina dryckesgillen, >>lik
som vore själen vid dylika tillfällen mer än eljes öppen för rättframma
eller varm för storvulna tänkesätt.>>13)
Det religiösa momentet i dryckeslaget, som på samma gång var ett
dryckesoffer och ett sakrament, har utan tvivel haft större betydelse
10) Se Gt0nbech IV 69 f ., de Vries II
11) Flat. I, 180 J omsvik. pattr.
12) Nordisk Tidskrift 1889 s. 312 f.
13) Germania kap. 23.
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för denna sed, ju längre man kommer tillbaka i tiden. Ännu i den
isländska sagolitteraturen finns det åtskilliga minnen om att det hög
tidliga-löftet har beseglats genom rituella bruk av mer eller mindre
utpräglad religiös innebörd.
Bragebägarens förekomst som julsed har föranlett Bilfinger (s. rr4)
· att påstå, att hela seden är av sent och kontinentalt ursprung. Påståen
det är, som vi sett, ohållbart beträffande löftesbägaren i allmänhet och
bragebägaren vid arvölet. Men måhända har det någon giltighet i
fråga om j u 1 e n s >>bragelöften»? Bilfinger menar nämligen, att dessa
löften om storverk som man ämnar uträtta under det kommande året
(>>före nästa jul>>), sammanhänger med att julafton i kristen tid inledde
det nya året.
Någon bevisning för att julens löften vid bragebägaren har varit ett
slags nyårslöften, har Bilfinger inte förebragt. Det finns dock en annan
omständighet, (obekant för honom) som synes ge ett visst stöd åt hans
tankegång. Julens löften om stordåd är nämligen tidigt bestyrkta
också nere på kontinenten. Kristoffer Nyrop har i sin nyssnämnda
alltför litet beaktade uppsats om hithörande medeltidsseder framdragit
ett ställe i det franska Rolandskvädet, diktat omkring rroo, där Karl
den store säger om sin fallne kämpe: >>Jag var en gång en j u 1 a f t o n
i Aix (Aachen), där mina riddare började skryta om sina stolta be
drifter och strider. Då hörde jag ett löfte, som Roland gav, att om han
en gång skulle falla i kamp mot fienden, skulle hans ansikte vara vänt
mot fiendens land. Endast som erövrare ville han dö, den gäve.>>
Enligt Nyrops mening kan det emellertid inte här vara fråga om en
· inhemsk fransk sed av romerskt eller galliskt ursprung. Det ii..r- ett
kulturelement av främmande upprinnelse, säkerligen infört av fran
kerna. Löftesseden, sådan vi möter den både hos frankerna och hos
nordborna, är ett uttryck för den primitiva och tämligen skrytsamma
krigarandan hos de germanska folken under deras heroiska epok. På
samma sätt förebådar redan den angelsachsiska hjältediktens Beowulf
(i kvädet från 700-talet) sin kamp mot trollet Grändel genom högtid
liga löften inför krigarskaran: han lovar t. o. m. att besegra vid undret
utan vapen. - Också i de gamla ryska kväden, som går under namnet
byliner, förekommer samma motiv. Efter vad som numera har påvi
sats om de nordiska väringarnas andel i denna diktning, behöver man
väl knappast dela Nyrops tvivel på att vi här har att göra med ett
nordiskt vikingadrag.
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Rolands hjältelöfte vid kämparnas julgille i Aachen skiljer sig knappast i något från de isländska sagornas >>bragelöften» om julen. Sanno
likt har inte heller den bekräftande skåldrickningen saknats. Men det
vore förhastat att säga, att detta bevisar riktigheten av Bilfingers tes;
att julaftonens >>bragebägare>>, med tillhörande löften, är av kristligt
ursprung - ens vad beträffar tidfästningen till julen. (I annan mening
kan ju tesen inte diskuteras.) Här behöver inte alls vara fråga om
något inflytande från de kristnade fastlandsgermanernas julsed. Sna. rare föreligger hos franker och nordbor en parallell utveckling, av en
gammal germansk sed.

3.

Ju1ens 1öfte vid Freys ga1t

Julens löfte at bragarfulle är i H e 1 g a k v i d a H j o r v a r d s
s o n a r IV - eller rättare i den beledsagande prosatexten - kombi
nerat med en annan lika omdiskuterad löftesritual: vid e n g a 1 t,
sonargQltr. 14) Stället lyder: >>Hedin var hemma hos sin fader, konung
Hjorvard i Norge. Hedin for ensam hem ur skogen julafton och mötte
en trollkvinna, hon red på en varg och hade ormar till tömmar, och
hon erbjöd sitt sällskap åt Hedin. >>Nej>>, sade han. Hon sade:· >>Det
skall du få umgälla vid bragebägaren» (at bragarfulle). Om kvällen
avlades löften: sonargQltr leddes fram, männen lade händerna på den,
och så avlade de sina löften (strengp,u heit) vid bragebägaren».
Går man till själva kvädet, finner man där i strof 32 ingenting annat
omtalas än löftet at bragarfulle. Mötet med trollkvinnan på vargen
berättas i strof 35. I ingendera strofen talas om julafton. Vilket värde
man under sådana förhållanden skall tillägga prosatextens tal om den
roll galten spelade vid julaftonens heitstrenging, är rätt tvivelaktigt.
Sannolikast förefaller det, att avskrivaren här godtyckligt har kombi
nerat· diktens löfte vid bragebägaren med en från annat håll känd löf
tesrit: den från H e i d r e k s s a g a n bekanta eden vid Freys galt.
Händelserna är ju där genomgående förlagda till östnordiskt område,
och berättelsen har i stort sett karaktären av fri dikt, inte minst i det
parti, dit historien om konung Heidreks galt hör (Gestumblindes gåtor).
14) Ordets första led har fått en evident tolkning av Sievers genom sammanställ
ningen med ags sunor = svinhjord. (Jfr st6o-hestr.)
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Men även om man bortser från den allmänna karaktären av denna forn
aldarsaga, väcker också handskriftstraditionen just på denna punkt
vissa tvivels�ål. Den av handskrifterna (från r300-talet) som sak
kunskapen enhälligt betecknar som den bästa (R - Kong. bibl. 2845 40),
har här följande lydelse: ,>Konung Heidrek lät uppföda en stor galt.
Han var så stor som den största oxe och så fager, att vartenda hår
tycktes vara av gull. Konungen lägger sin ena hand på galtens huvud
och den andra på hans borst, och svär, att aldrig skulle en man ha
gjort honom så mycket emot, att han inte skulle få rättvis dom av
hans visa män (spekingar) - dessa tolv skulle vakta galten - eller
också skulle han framföra sådana gåtor, som han (konungen) inte för
mådde gissa.,>
Här talas sålunda varken om julen eller om att galten har något med
Frey att göra. Dessa drag tillhör endast texten i Haulrnbok.15)
Det högtidliga löftet om julafton återkommer också på ett annat
ställe i Heidreks saga, i berättelsen om Arngrims söner ,>på Bohm> (kap.
z i R.): >>Det hände en gång på julafton, att männen skulle avlägga
löften (strengfa heit) at bragarfulli, såsom sed än>, osv. Månne inte julen
har övertagits härifrån tiH historien om konung Heidreks ed (i Hauks
boksversionen)?
Edsavläggningen vid ,>Freys galh> (dvs. den åt Frey givna galten) .
har intet motstycke i den isländska litteraturen. Prosatexten till kvä
det om Helge Hjorvardsson talar visserligen om sonargQltr, men ordet
betecknar en fargalt i allmänhel, och har ingen speciell anknytning till
Frey. Möjligen är det orden (i R.) om att galtens hår ,>tycktes vara
av gull», som hos Heidrekssagans avskrivare i Hauksbok har väckt
tanken på Freys Gullinbusti.
Dessa förklaringsförsök må nu gälla vad· de kan. Även om de accep
teras, kvarstår alltid, att också enligt R-handskriften avlägger konung
Heidrek sin ed vid en galt - liksom Hedin i Eddahandskriftens prosa
text. - Har detta drag också hört hemma i verklighetens värld, som
en forn siar?
15)

Jon Helgasons ed. s. 54. Stället lyder här: Heiorekr konungr blotaoi F1-ey

pann galt, er mestan feck. Skyldi hann gefa Frey, kQllitou peir hann sva helgan, at
yfir hans burst skyldi sverfa itm Qll stormat ok skyldi peim blota at sonarblot-i, folaaptan
skyldi leioa sonargoltinn i holt fyrir konung ok logou menn pa hendr yfir biwst hans
ok strengfa heit. Heiorelw konitngr strengoi pess heit (o. s. v.)
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Möjligheten kan inte anses helt utesluten. Åven om vi både i prosa
texten till Helgakvida Hjorvardssonar och i Heidrekssagan rör oss i
diktens värld, är det åtskilligt som talar för att deras berättelser om
jul-löftet vid en galt kan vara sammansatta av moment, som har hört
verkligheten till. Detta gäller i varje fall om julens eder och löftesgiv
ning i kungahallen, såsom vi sett i det föregående.
Just Frey (och Njord) har varit starkt knutna till edgången. (Se
Wessen Studier, s. 127 f.). På de isländska tingen avlades eden på den
i offerdjurets blod rödfärgade heliga ringen med orden >>hjälpe mig så
Frey och Njord och den allsmäktige asen.>>16 ) Kung Heidreks ed vid ett
Freysoffer står så till vida i överensstämmelse med gammal äkta tradi
tion. - Och vid julen är ju en Frey-ritual på sin rätta plats.
Det nya och säregna för de båda berättelserna är galtens roll. Den är
emellertid motiverad såväl av den välbekanta anknytningen mellan
svinet och vanagudarna (ett heite för svin är ju vaningi), som av svi
nets, dvs. svinslaktens, samhörighet med den årstid, tili vilken forn
tidsjulen hörde. Denna förbindelse är säkerligen urgammal. Svinen
kunde livnära sig utomhus (av ek- och bokskogens ållon) längre än
andra husdjur, ända tills vintern gjort marken hårdfrusen, och därför
betecknade svinslakten slutet på den stora vinterslakt, som var en av
förutsättningarna för julfirandet. Kalenderbilder alltifrån medeltiden
ger syn för sägen härvidlag, genom tecken för december månad, som
anger slakt av ett svin.17)
Jag erinrar också om de former för edgång; som uppräknas i Volundarkvida
33: »vid skeppsbord och sköldrand, vid hästens bog och svärdets egg.,> Här är det
dock krigaren som går ed vid allt varav hans seger och liv beror.
17) Se Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnacht s. 24 f.; 96. - Kalenderbil
der: Se bl. a. M. Vloberg, Les Noels de France (1934) s. 161: Le >>martyre,> du cochon,
(för december månad) i en Calendrier des heures från 1400-talet:
Svinhuvudet eller julgrisen på julbordet får också härav sin förklaring. Seden
torde vara spridd över större delen av Europa. I England t. ex. var ,>the boars head,>
på 1500-talet ett av de festligaste inslagen i det gamla julfirandet (R. Wright,
British Calendar Customs III, 1940, s. 251 f.). T. o. m. i påvens Rom hette det,
att vid den festmåltid, som tillreddes för honom om julnatten i Liberius basilica,
fick saftig svinstek inte saknas, ,>judarna till förargelse,>. (H. Usener, Religions
geschichtliche Untersuchungen I2, 19II, s. 286.) Synnerligen rikhaltig är den
serbiska traditionen om julsvinet. (Se Schneeweis, Die Weihnachtsbräuche der
Serbokroaten, 1925). Inflytande (eller rent av härstamning) från den romerska
saturnaliefestens svinoffer antages av Bilfinger (s. 32), liksom också av Schneeweis
(a. a. s. 203) beträffande den serbiska traditionen och av Zelenin (Russische Valks16)
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Att julens svinslakt har varit förbunden med ett Freys-offer, kan
man nog också tryggt utgå ifrån. 18) Och g a 1 t e n har då varit det
rätta offret till avelsguden av vanernas släkt, som bl. a. ägde >>galten
med de gyllene borstern>.
Då sålunda alla de enskilda motiv, som ingår i prosatexterna om
julens löfte vid Freys galt, visar sig tillhöra äkta forntidstradition, lär
man - trots allt - knappast ha rätt att kategoriskt frånkänna dessa
berättelser all trovärdighet. Både Helgesångerna och Hervararsagan
hänvisar oss emellertid till östnordiskt eller gotiskt område. Detta
förtjänar att hållas i minnet, då mycket tyder pa att svinen här i ek
och bokskogarnas land har spelat en vida större roll än i Norge och på
Island - inte bara i hushållningen utan sannolikt också i forntidsreli
gionens kult. Vad särskilt beträffar reidgota-kungen Heidrek var hans
hemland sannolikt beläget söder om Östersjön ( omkring vVeichsel) i
landsändar där svinet redan enligt Tacitus var ett högheligt djur. 19)
Hervararsagans författare torde alltså knappast ha famlat alldeles i
blindo, när han talar om konung Heidreks juled vid den heliga galten. 20)
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kunde s. 376) beträffande den ryska. Antagandet betecknar väl för germanskt
område en onödig omväg. Här är väl snarare anledning att tala om en parallell
utveckling än om historisk avhängighet.
18) Om galtoffer till Frey se de Vries II 266; Helge Rosen, Freykult och djurkult,
Fornvännen 1913 s. 213 f.
19) Jfr Tacitus Germania k. 45 om estierna, och fynden av svinhuvudkrönta hjäl
mar från Öland.
20) Det kan tilläggas att Nyrop (anf. st. s. 325 f.) anför åtskilliga exempel från
fransk medeltidslitteratur om ridderliga bragdlöften som avlades vid en påfågel el.
en fasan, som prydde festbordet.

KAPITEL V

Återblick och utblick
En återblick: på den föregående granskningen av den (äldre) norröna
litteraturens uppgifter angående den förkristna julen, ger ett starkt
intryck av knappheten i dessa uppgifter, deras otillräcklighet för en
någorlunda uttömmande lösning av den nordiska julens historiska
problem.
Först och främst: här talas så gott som uteslutande om det v ä s t
n o r d i s k: a området, Norge och Island. Så oerhört olika som natur
förhållandena och därav betingade levnadssätt ter sig i skilda delar av
Norden - man jämföre endast en norsk fjord- eller fj älldal med de
danska och svenska slättbygderna - säger oss den flyktigaste efter
tanke, att man inte kan enbart av det norröna materialet bygga upp
en bild av en förkristen nordisk: jul.
Därtill kommer att den norröna litteraturen lämnar oss i sticket ock
så beträffande den västnordiska forntidsjulen i. många väsentliga styc
ken. Jag skall här endast peka på ett par punkter.
Att O d e n har haft med julen att göra framgår klart av hans poe
tiska heiti J6lne(r). Men vad har motiverat detta samband, religions
historiskt sett? I vilken egenskap blir Oden en >>julgud>>? Den enda
antydan härom som ges, är en fantastisk: historia i Flatöbokens berät
telse (pattr) om Halvdan Svarte, att Oden stal julens förråd av mat
och dryck från denne konung. Han framstår här snarare som en höv
ding av jättarnas eller trollens släkte än som en gud. Och under alla
förhållanden kan man knappast häri finna en rimlig motivering för en
Odensk u 1 t vid julen. Snarare misstänker man en kristen omdikt
ning, en avskräckande omvärdering av en sådan kult.1)
Sambandet mellan F r e y och julen är däremot så fast knutet som
gärna är möjligt, eftersom just vanagudarna gav äring och frid. Men
hur tillgick den >>F r e y s 1 e le», som (enligt Haraldskvädet) var ett
1) Se härom exkurs sid. 73.
I
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huvudmoment i vikingatidens jul? Förutom den rituella skåldrick
ningen är ingenting härom med säkerhet bekant. Först i fornaldar
sagornas äventyrsvärld finner vi sådana historier som den om svearnas
kringfärd om vintern med guden Frey och hans prästinna eller om
Volsa-blotet. (Flatöboken). Ingendera kan väl vara helt fritt upp
funnen, men har deras eventuella motstycken i verkligheten haft något
med julen att göra?
Ännu större intresse har frågan om julens förhållande till det a 1 f a
b 1 o t, som skalden Sigvat utestängdes från i bondgårdarna i den väst
svenska byn Ho (Se s. r:2 f.) Fasthåller man - i anslutning till Gula
tingslagens stadgande om julnattens öl-gärd - att det religiösa jul
firandet i första hand har varit en angelägenhet för det enskilda hem
mets slutna krets - i motsats mot hov-blot och samburdaröl - fram
står identiteten mellan detta alfablot och forntidens jul såsom utom
ordentligt sannolik.
Austrfararvisurs alfablot har vidare firats >>om hösten», snarast om
senhösten, om Snorre har uppfattat dikten rätt. (Sigvat kom enligt
honom tillbaka till Sarpsborg >>litet före jul>>.) En tredje överensstäm
melse med forntidsj�len är att Oden på ett eller annat sätt haft att
göra med alfablotet, liksom han var Jdlne(r), julguden. Att den rituella
dryckesseden har ingått i alfablotet liksom i julfesten (och andra offer
fester) är apriori sannolikt, och bestyrkes ytterligare, om den här givna
tolkningen av Qlver-namnet är riktig.
Att Snorre i sin skildring av de stora blotfesternas kult inte nämner
alferna, har intet att betyda. Han är lika tyst om diserna, om vilkas
dyrkan vid de stora disabloten finns pålitliga vittnesbörd. Han har
också i fråga om alferna ett gott skäl för sin tystnad i att dessa har
haft sin plats i gårdsbloten och inte i hovbloten. Att de inte heller
förekommer i ortnamnen (som annars är en så rikt flödande källa
om hednisk kult) kan ha samma förklaring.
Att alferna i verkligheten har spelat en mycket framträdande roll i
forntidsreligionen framgår klart av att de så ofta nämnes i Edda-sång
erna sida vid sida med asarna: Hvat es meo rjsom, hvat es meo Qlfom?
Osv. 2)
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Se Voluspa 48, Trymskvida 6, Grimnismal 4, Lokasenna
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Säkerligen är det inte minst alferna som åsyftas i Frostatingslagens
förbud mot att blota heio·nar vettir (som återfinns också i Gragas I r23).
Och alldeles särskilt har man anledning att tänka på dem såväl vid
Äldre Gulatingslagens tal om att blota hauga, som vid Yngre Gulatings
lagens förbud mot at trua a landvcettir, at se i lundum eda haugum eda
forsum (Ng L II 308). Tron på alferna och dyrkan av dem var gärna
lokaliserad till h ö g e n, vare sig det nu har varit en gravhög eller
kanske en naturlig kulle (hall eller hvdll). Därom vittnar den kända
berättelsen i Kormaks saga (kap. 22) om Thorvards lyckade blot på
>>en kulle (h6ll) där alferna bodde>>. Utan att alferna nämnes vid namn
är det väl också dem det är tal om i slutet av Flateyjarboks pattr
pidranda ok porhallz (I 42r). Sidu-Halls vän Thorhallr (som var madr
frodr ag miog framsynn och därför kallades T. spdmadr), ser en morgon
då han gästade Sidu-Halls gård, >>att många kullar öppnas och vart
enda liv, (huert kitikuendi), både små och stora, packar ihop och flyttar
sina färde.>> Och - slutar berättelsen - - >>kort därefter inträffade de
händelser som nu skall omtalas>>, dvs. Sidu-Hall låter döpa sig och
kristendomen införes på Islands allting>>. Landvättarna visste att deras
tid var ute.
Måhända är det också just alferna, som Sigvat åsyftar med orden
haitga herr, i strof 2 av Austrfararvisur. Men lika möjligt är att han
har tänkt på gravhögarnas gengångarskara. Bådadera är för den
kristne skalden intet annat än troll: >>må trollen ta den usla båten>> är
innebörden av hans fromma önskan.3)
Hur nära föreställningarna om alferna står till gravhögens invånare
framgår framför allt av berättelsen om den i Ynglingatal besjungne
Vestfoldkungen Olaf Gudrödsson, som gravsattes i en hög på Geirstad.4)
Här är det visserligen inte fråga om något kollektivt alfablot. Olaf
dyrkas efter döden til ars i sin egenskap av en >>årsäll» konung, liksom
hans nära frände Halvdan Svarte. Men hans benämning Geirstada-alfr
talar dock ett tydligt språk. Namnet förekommer redan i den legen
dariska Olafssagan (kap. 2). Någon förklaring ges inte där, men väl i
den vidlyftigare pattr Olafs Geirsta5aalfs (i Flateyjarbok II 6 f.). Det
heter där: Sidan gerde uaran mikit ok hallcere. Var pa pat rad tekit,
at peir blotudu Ola/ konung tii ars ser ok kolludu hann Geirstada alf.
s) Förf., Oskoreien s. 108.
4) Se härom Wolf v. Unwerth, Untersuchungen iiber Totenkult und Odinns
verehrung, 1910, s. 159 f.
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Benämningen alf synes här ha motiverats just därav, att den höglagde
konungen dyrkades t-il ars.
Som en vätte av alfernas släkte måste man väl också uppfatta den
armaor, som isländingen Kodran på Gilja dyrkade: >>Vid Gilja stod en
sten, till vilken Kodran och hans fränder hade blotat. De påstodo,
att i den bodde deras armaor.>>5) Såsom Dag Strömbäck påpekat, har
ordet armaor säkerligen här betydelsen >>äringsmannen, mannen som
råder över äring och välstånd>>. Jfr ar-gito som benämning på Frey. Fritzner uppfattar honom också som en alfr.
Litterära belägg för tron att alfer dyrkades til ars, både i Norge och
på Island saknas sålunda inte. Och man erinrar sig då, att äringsguden
framför andra, Frey, hade Alfheim till boning (Grimnismal 5). Det
ena som det andra tyder på, att alferna har haft del i gårdsfesterna til
drs. Julen har in. a. o. - efter vad det vill synas - också varit (eller
inneslutit) ett alfablot.
Så vitt denna slutsats (ur det visserligen mycket knappa materialet)
är riktig, är man frestad att fråga sig, om man ev. därigenom har fått
en om också avlägsen utgångspunkt för den mycket omskrivna frågan
om . d e d ö d a s andel i julen. Det är nämligen en allmänt veder
tagen uppfattning, att alferna (huldufolket eller hur de nu kallas) leder
sitt ursprung från föreställningarna om de döda, som fortsätter sitt liv
antingen på gravplatserna eller på vissa andra ställen ute i naturen.
Här är inte platsen att närmare utveclda eller dryfta denna teori. 6)
Frågan är här närmast, om vikingatidens nordbor har uppfattat alferna
som identiska med sådana dödingar. I ett fall synes man få ett klart
belägg för ett sådant betraktelsesätt. Det är i den nyss diskuterade be
rättelsen om Olav Geirsta5aalf. Men man har knappast rätt att generali
sera den här framträdande identiteten mellan dödingen i gravhögen och
bygdens alf. Det är sin egenskap av arscell konung (som han delar med
andra medlemmar av kungaätten, bl. a. brodern Halvdan Svarte och
brorsonen Olav Haraldsson) som den döde Olav Gudrödsson har att tacka
för sin roll som Geirstaoa-alf. Vi har här att göra med ett särfall.
5)

Kristnisaga k. 2, pa.tti; p6rvalds ens vi5forla k. 2. - Se Dag Strömbäck i
Island. Bilder från gammal och ny tid (Skrifter utg. av Samfundet Sverige-Is
land) s. 60 f.
6
2
) E. l\1ogk, Germanische ·l\1ythologie , 1898, s. 56 f.; W. v. Unwerth, Unter
suchungen iiber Totenkult n. Odinnverehrnng, 19u, s. 17 f.; K. Krohn, Skandi
navisk Mytologi, 1923 s. 23 f.; de Vries I 286 f., II 373 f. och där citerad litteratur.
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A andra sidan finns det sammanställt ett rikt material från nyare
nordiska folkminnen, som tyder på ett nära sammanhang mellan alfer
och dödingar. 7) Och det synes då antagligt, att inte heller vikingati
dens nordbor har stått främmande härför.
Härmed må vara hur som helst. Det måste dock beträffande den för.:.
kristna julfesten slås fast, att inga otvetydiga belägg har framdragits
från norrön litteratur, som utvisar en kult av dödingar vid julen. Ty
som ett sådant kan man knappast betrakta Snorres ord i beskrivningen
av tröndernas stor-blot, att >>många brukade dricka en skål för sina
höglagda (gäva) fränder. >> (Se ovan s. 42 f.) Vad som brukar åberopas
från de isländska sagorna om gengångares besök under julen har ingen
som helst beviskraft härvidlag. Dessa besök var allt annat än väl
komna. 8) Gengångartro - som väl under årets mörkaste tid varit
särskilt livskraftig, inte minst under den upprörda brytningstiden mel
lan hedendom och kristendom - är inte samma sak som dödingskult.
Man kan med hänsyn till torftigheten hos de norröna källorna givet
vis inte utan vidare frånkänna forntidsjulen sådana festelement varom
de tiger. A andra sidan får man inte underskatta värdet av de positiva
upplysningar den äldre norröna litteraturen har att ge oss. Vid sidan
av vad som är allmänt känt och erkänt om hednajulens allmänna ka
raktär - av en fest til ars ok frioar, då man i rituella former >>drack jul»
och höll >>Freys lek» - må här som de viktigaste resultaten av den före
gående undersökningen framhållas, dels forntidsjulens karaktär av (i
första hand) en fest i den slutna familjekretsen, dels dess tidfästning
till ylir-månaden, närmast före vintersolståndet. - Eliminerandet av
Snorres midvinterjul (förlagd till mitten av januari) framstår för mig
som en betydelsefull >>hyfsning>> av det komplicerade problemet.
En och annan forskare anser att man tidigare har ägnat allt för
stor uppmärksamhet åt denna detalj :..__ tidfästningen. Men den är i
själva verket ingen detalj. Martin P:n Nilsson säger härom: >>Folk
festernas betydelse beror på deras läge i året och är därför i viss mån
naturbestämd. Den karaktär som förlänas dem av deras tidsläge, är
beståmmande för de karakteristiska bruk som fästas vid dem. >> (N. K.
XXII s. rz). Denna grundsats - som beträffande julen tidigast och
7)

H. F. Feilberg Jul II (1904) s. 336 f.; Samme förf. Bj�rgtagen, rgro, s. II f.;
E. Birkeli II (1944) s. 227 f. o. där citerad litter�tur.
B) Förf. Oskoreien s. ro4 f.
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mest energiskt har hävdats av Alex. Tille i hans Geschichte der deutschen Weihnacht (1893) - torde knappast numera bestridas av någon.
Men har man också dragit de nödvändiga konsekvenserna av den
samma, när det gäller den förkristna julen?
E1nil Birkeli säger (Huskult og hinsidestro s. 124): >>Den viktigste
invendning 1not julen som fruktbarhetsfest ligger i selve årstiden.>> (Han
utgår då från julens tidfästning till >>midvinter», vid mitten av januari.)
Och han tillägger: >>Selv Martin P. Nilsson, som ellers heller til å be
trakte julen som en fruktbarhetsfest, sier: Att förlägga en fest med detta
syfte till vinterns döda tid är en omständighet, som är ägnad att
väcka tvivel.>> (1. c. s. 59.) Fortsättningen av citatet lyder emellertid:
>>men de hävas av en betraktelse av de vid julen förekommande bruk,
som ha avseende på fruktbarheten.>>
Den oförklarade motsägelsen mellan den antagna tidpunkten för jul
festen - vid >>midvinter»= mitten av januari - och dess innehåll
bortfaller fullständigt, om den i det föregående givna kritiken av Snorre
Sturlassons uppgift rörande >>midvinterblotet» är riktig. Vi har då i
stället både rättighet och skyldighet att hålla fast vid den tidsbestäm
ning, som anges av det gamla 1nånadsnamnet ylir, >>jultidem>= fest
tiden, som beteckning för den västnordiska kalenderns andra vintermå
nad från omkring
14 nov. till 14 december, dvs.
ungefär fram till tiden
.
'
,
för vintersolståndet. (Att vi .i stället för förkristen tid har att räkna
med en uppdelning i månrnånader, förändrar ju inte det väsentliga i fråga
om läget i nafuråret, solåret.)
Hur denna tidsperiod· förhåller sig till hushållsåret, och dess sysslande
med gröda och boskap, har jag tidigare sökt belysa, särskilt i uppsat
serna Julen s01n äringsfest (Fm Ft 1933) och När firade våra förfäder
jul? (Fm Ft 1936).
De bondesysslor vilkas avslutande tillhörde årstiden, var dels vin
terslakten, dels tröskningen av den inbärgade grödan. Ingendera stod
ju i direkt beroende av årstidens klimat och naturliv, på samma sätt
som t. ex. sådd och skörd, och en kalendarisk fixering ger sig därför
inte härvidlag 1ned samma nödvändighet. Ingendera arbetet kunde
dock utan våda uppskjutas allt för länge efter grödans inbärgning.
Att stallfodra allt för många kreatur kunde bli ödesdigert för vinterns
fo4ertillgång. Och slaktdjuren var ju också fetast nu. - Beträffande
tröskningen var det andra omständigheter, som verkade i samma rikt
ning. Så länge säden förvarades otröskad i ladorna, var den utsatt
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för en skadegörelse av råttor och möss, som kunde bli nog så omfat
tande. När den tröskats, kunde den i kornbodar och kornlårar bättre
skyddas och förvaras. Därför drev man på tröskarbetet med all kraft.
Man tog i senare tid ofta en god del av natten till hjälp för >>ottetrösk.,.
ningell». Och på så sätt kunde man bli färdig med detta dryga arbete
på relativt kort tid. Den svenska bonderegeln under r8oo-talet kräver
vanligen att träsken skulle vara slut till jul, eller på sina håll - sär
skilt i västra Sverige - till Lusse. Går vi tillbaka till vikingatiden
var årsgrödan givetvis mindre. Och tröskslutet kunde därför infalla
- och firas - ännu någon månad tidigare. Med andra ord: en tidsperiod
för de till vinterslaktens slutskede och tröskslutet anknutna gårdsfesterna,
som sammanfaller med den västnordiska kalenderns 2:dra vintermå
nad :{;_lir = >>jultiden>> (enligt den senare kalendern ungefär från mitten
av november till mitten av december) ter sig alltigenom sannolik.
Förutsättningarna i närings- och arbetslivet föreligger i rikt mått
vid en sådan tidfästning för julens stora årsfest. Man hade nu rikligare
tillgång än vid någon annan årstid till det nödvändiga materiella under
laget för en stor fest: spannmål (till bröd, gröt och - framför allt - öl)
och färskt kött. (Julgrisen!) Och man hade ledig tid, nu då allt var
lyckligt inbärgat i kornbod och fähus, och då utearbetet var inskränkt
till ett minimum - genom det kortvariga dagsljuset och den (i regeln)
ogynnsamma väderleken - innan ännu högvinterns utesysslor med jakt
och körslor på allvar kunde taga sin början.
Beträffande de avgörande praktiska faktorer, söm nu har berörts,
kan förhållandena i de nordiska länderna inte allt för mycket ha skilt
sig från dem hos relativt närboende folk vid samma tid. Det finns
vittnesbörd om att också där stora årsfester har firats just under
november-december. För Tysklands vidkommande har detta energiskt
hävdats av Alexander Tille i Geschichte der deutschen Weichnacht och
Yule and Christmas (1899), som i Martins- och Nikolausfesterna sett
kristnade arvtagare till en äldre årsfest, motsvarande nordbornas jul.
Han sätter detta i samband med tiden för vinterslakten. 9) Beträffande
de brittiska öarna kan särskilt erinras om den angelsachsiska benäm
ningen för november, blotmanod hos Beda. Hos de baltiska folken är
november-december tiden för en serie stora bondefester, som nära
ansluter sig till årstidens avslutande arbetsliv beträffande gröda och
9) Jfr Carl Clement, Der Ursprung des Martinfestes, Z. des Vereins för Volks
kunde XXVII 1917 s. 1 f.
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boskap. (Se bl. a. K. Straubergs, Die altpreussischen Getreidefeste,
Arv 1949 s. r30 f.) - Från finnarna är att erinra om kekrifesten, som
emellertid oftast har fixerats vid den kyrkliga festen för alla helgon och
alla själar (r och 2 november). Kulten av släktens döda spelar hos fin
narna (liksom hos t. ex. letterna) en framträdande roll, n1en kekrifestens
samband med vinterslakten och det nu i och med tröskningen avslutade
arbetet med årsgrödan är omisskännligt och har också starkt under
strukits av finska forskare. (Rantasalo, U. Harva, K. Vilkuna.)
Tidpunkten för årets största hushållsfest kan givetvis ha växlat i
olika delar av Norden och t. o. m. i samma trakt under olika år.
Någon närmare fixering av julens festtid - till en viss dag - torde
man inte ha anledning att räkna med i förkristen tid, annat än tro,
ligen· så, att gårdsfesterna (för aveln) gärna har förlagts till nytändning
eller i varje fall till växande måne. lo)
Om tiden närmast före vikingatidens vintersolstånd, från och med
mitten av november, alltså ur olika synpunkter har varit den avgjort
lämpligaste för en stor gårdsfest, har den däremot föga lämpat sig för
sådana hov-blot eller samburdaröl, till vilka folk samlades i större
skaror med sina bidrag. För samfärdseln över större avstånd kan man
svårligen tänka sig en mera olämplig årstid än just denna, det djupaste
mörkrets och de svåra stormarnas tid. De stora bygde- eller lands
bloten torde också ha förlagts antingen tidigare - exempelvis norr
männens disablot vid >>vinternätterna>> - eller senare - såsom svearnas
stora disting och blotfest i goi-månaden, kanske också (om Snorre
haft något fog för sina uppgifter i denna punkt) tröndernas Märenblot
vid >>midvintern. Vinterföret, med snö och islagda sjöar och vatten
drag, gav då tillsammans med det rikare dagsljuset - för att inte tala
01n fullmånens sken över snövidderna - de ojämförligt bästa förut
sättningarna för långfärder. Sjöfartens möjligheter tillhörde närmast
sommarhalvåret.
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Om den norröna litteraturen endast ger oss vissa grova och ofull
ständiga ytterlinjer beträffande den förkristna julen - och detta vä
sentligen endast om norrmäns och isländingars jul - så finns dock
vissa utvägar att åtminstone på enskilda punkter fullständiga bilden.
Om julfesten och månfaserna se förf. Fm Ft 1936 s. 122 f., Ellekilde i N. Gud·
s. 121, J. s. M0ller 1933 s. 379 f.
10)
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Först och främst har man i detta syfte vänt sig till den i många
nordiska bygder synnerligen konservativa allmogekulturen, som ännu
långt in på 1800-talet uppvisade mycket ålderdomliga drag bl. a. i fråga
om julfirandet.
Utan tvivel är man fullt berättigad att i princip räkna med vissa
arv från den förkristna julen i den gammaldags nordiska bondejul,
som i så många stycken avviker från den kristna julfest, vi känner
från andra länder. Men när vi kommer fram till de enskilda dra
gen i julseden, ställs vi ofta inför svåra problem.
Även där en kontinuitet, ett historiskt sammanhang, står utom allt
tvivel, är det uppenbart, att så många århundraden inte har gått
spårlöst förbi, ens när det gäller den mest konservativa miljö. Vikinga
tidens säregna sätt att >>dricka jul» t. ex. är ju ingalunda främmande
för sena tiders nordbor. Vi har t. o. m. bevarat åtminstone den förra
delen av den gamla blot-formeln til drs ok frioar i dryckeshälsningen
gut-år! Men hur länge har julsedens i n n e b ö r d verkligen levt kvar?
Det är med sedens kulturarv i stort sett samma förhållande som med
språkets: orden är kanske desamma, men deras reella innehåll är ofta
under tidernas lopp förändrat till oigenkännlighet.
Man har därför allt skäl att bara med största försiktighet och under
starka reservationer föra ett e n d a s t i nyare tid belagt folkminne,
av sed eller tro, tillbaka till förkristen tid. Materialet måste i varje
fall underkastas en sträng granskning, med noggrann kontroll av käl
lorna och med hänsynstagande till olika tänkbara förklaringsmöjlig
heter.11)
Medeltidens katolicism (den form under vilken kristendomen vann
inträde i �orden) har inte bara givit oss den i detalj utformade kalen
dariska ramen för vårt julfirande och dess kristet religiösa utfyllnad i
11) Endast ett exempel i förbigående! Den vanliga uppfattningen av den säregna
svenska seden att doppa i grytan på julaftons förmiddag ser i den ett forn tidsarv.
Den betecknas ju på Gotland med uttrycket >>att äta haidnm, d. v. s. på hed
navis. Det visar sig emellertid vid närmare undersökning, att uttrycket bara
betyder: att äta utan föregående bordsbön. (Måltiden ansågs allt för obetydlig.)
I själva verket har vi här ett arv inte från hedendomen, utan från de stränga
katolska reglerna för helgfirandet. De föreskrev nämligen fasta dagen före stora
helgdagar, såsom jul- _och påskdagen. Helgen, med upphävande av fastebudet,
inträder först med mörkrets inbrott. (Därav >>helgringningem.) Doppet av bröd
i grytans flott är helt enkelt den tidigare på dagen tillåtna fastematen; den har
ett motstycke i fransmännens pain mouille.
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kyrka och hem. Den har också fört med sig hit upp en myckenhet av
festbruk, som för vår uppfattning ter sig allt annat än kristliga. Vilh.
Gr0nbech säger rent av (IV nz) >>Den religion som aflöste den gamle
sred i Nordeuropa, har sat mere hedenskab ind i landet end den ud
ryddede ... Katolicismen skyder sig alle vegne frem på en bred fod af
sydlandsk hedenskab. 1>
Vad julen beträffar, härstammar dess profana sedvänjor till stor del
från antikens översvämmande mängd av nyårs-magi och prognostika,
som övertogs av den kristna julfesten i dess egenskap av nyårsfest.
Deras myckenhet är så överväldigande, att den lika lärde som skarp
sinnige tyske forskaren Gustav Bilfinger rent av - med hänvisning
härtill - har förnekat tillvaron av en förkristen germansk julfest. Den
definitiva vederläggningen av hans ensidighet och överdrifter har som
bekant senare givits av Martin P:n Nilsson i hans Studien zur Vor
geschichte des Weihnachtsfestes, 1916.
Den bästa ledtråden i labyrinten av varandra korsande teorier som väl var för sig har erövrat n å g o n del av den historiska verk
ligheten - ger oss den komparativa arbetsmetoden. Dels negativt så,
att den gör det möjligt för oss att i det nordiska materialet frånskilj a
en del sådant, som inte gärna kan vara nordiskt forntidsarv. Dels
positivt så, att den hjälper oss att för (den genom uteslutningsmeto
den konstaterade) återstoden eventuellt påvisa belysande motsvarig
heter från andra kulturkretsar, där äldre kulturavlagringar bättre har
bibehållit sig. Men här är inte rätta platsen att fördjupa sig i dessa
metodiska problem.
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Exkurs
0den -

J 6 l n e(r)

o c h j u 1 e n.

Odens förbindelse med julen erhåller inte i de norröna källorna
någon motivering eller förklaring. Själva faktum kvarstår dock, genom
hans redan på 900-talet i Eyvindr Skaldaspillers Haleygjatal (strof 16)
belagda heiti, Jolner eller Jolne. 1)
Den gängse förklaringen formuleras i Hjalmar Falks Odensheite
(s. 20) sålunda: >>Da julen var de dödes fest, var Oden knyttet til den
som dödsgud.,> I denna generella form tarvar tesen nog en del kommentar
och ev. kritik. Här måste i varje fall en distinktion göras mellan de s. a. s.
. normala dödingarna, som ligger >>jordfästa,> i gårdens släktgrav, och
de som dött en förtidig, oftast våldsam död, genom vapen, hängning,
drunkning osv. Det är dessa som oroar de levande såsom gengångare.
De bildar överallt, i antiken såväl som i nyare folktro, en skarpt avskild
kategori - den kallas hos forntidens greker ,>Hekates framstormande
svärm,,> hos slaviska folk >>de orena döda,>. Medeltiden gav denna före
ställningstyp en synnerligen rik utbildning, under benämningar som
excercitus furiosus, familia Arturi, Wutanes Heer m.fl. Och den går
också igen i vissa former av den norska folktrons oskorei - i varje
fall som ett av dennas grundelement. 2) Den hör framför allt julen
till som folerei eller fuleskrei. På östnordisk botten finns vissa mot
svarigheter härtill förbundna med Oden. I min undersökning om
Oskoreien (s. 161) har jag sökt styrka, att denna förbindelse inte heller
har varit främmande för norrön tradition. 3) Kanske har Odens sam1)

I strof 12 av Eilifr Gu5runarsons Torsdrapa, från 1roo-talet, förekommer gen.

]6lnis. Sammanhanget är här synnerligen dunkelt. Agrip (s.I) har nom.-formen
]6lne.
2)
3)

Se förf. Oskoreien (Saga och sed 1943, s. 71-175).
Här kan tilläggas, att Hjalmar Falk (Odensheite s. 16) alternativt tolkar
Herjann >>som en betegnelse for Oden som anförer for dödsreien (ty. das wiitende
Heer)>> - I östnordiska folkminnen (som överhuvud är rika på Odens-traditioner)
före.kommer benämningen Odens här på >>samma nattliga dån i luften, som eljest

--,
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hörighet med julen som ]6lne(r) just häri sin förklaring? Han skulle
då vara J6lne(r), >>julgudem, just i sin egenskap av drauga dr6ttenn,
gengångarnas herre.
I de norska folkminnena om julereien eller oskoreien ingår en rad
olikartade motiv, bland dem också att gengångare av människor som
dött en våldsam och förtidig död, ingår i skaran, eller att dess besök
förebådar bråddöd eller mord.4) Ett annat ofta återkommande motiv
är att de osynliga gästerna har ett gott öga till gårdens förråd av jul
mat och framför allt julöl. Ett par exempel må belysa detta. 5)
illorna
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Oskoreien lade sig till med flatbrödsstaplarna. De stack alltid en skära genom
brödstapeln, eller också bakade de små lefsor, som de lade ned här och där (som of
fer). Då tog den bara lefse-kakorna, annars drog den av med hela brödstapeln.
Den stjälpte ladorna och satte hästarna i höet ... Den tappade öl ur sädesstacken,
bara bredde över en silkeduk och tappade. Därmed gjorde den säden odryg. ,>Nu
har den tappat ur sädesstacken,,> sade de, när säden var dålig och inte ville räcka
till. Därför lade de alltid stål i sädesstacken. De satte kors på öltunnorna, den var
så ofta nere i källarn och drack ur ölet och hällde vatten i tunnorna i stället.
På Brenne var de inne och drack av julölet; de behövde aldrig tappa, bara satte
kniven i väggen och tappade ur· skaftet.
Julaskreii kom och tog honom ...och så for de av inigenom bygden, och var inne
i alla källare och såg efter om där var dricka.

Det råder ju en klar överensstämmelse mellan detta drag i den ny
norska julerei-traditionen och medeltidskällornas historia om Oden
som stal Halvdan Svartes >>julkost». 6) De förefaller att kunna vara
skott på en och samma traditionsstam - låt vara att det väl)r en gud
på dekadans som vi här möter. Man erinrar sig i detta sammanhang
också, hur bondhustrun vid alfablotet i byn Hof säger sig >>frukta
Odens vrede. >>

r
I

heter Odens jagt eller Oden far förbi.,> (Hylten-Cavallius Värend och virdarne II
42, V.) Jämför Austrfararvisurs hauga herr, som sannolikt syftar på samma före
ställning, och Odens-kenningar som drauga dr6ttenn.
4) Jfr ,>Gjengangere vise sig isrer om julen samt ved Gilder og Gravöl; n�r de
vise sig ...er altid En eller Anden feig,> (dvs.skall snart dö).Storaker N.F.z s.155.
5) Förf. Oskoreien s. 77, 82, 83. från Sätesdalen och Sogn. Flera ex.återfinns här
och hos Feilberg, Jul II s.41 f. Jfr F. Ström, Tidrandes död Arv 1 952 s.98 f.
6) Se härom Sophus Bugges övertygande utredning i ,>MythiskeSagn om Halvdan
Svarte och Harald Haarfagm>, Ark.f. nord.fil.VI 1900 s. 1-37.- Berättelsen finns
redan i Agrip (s. I, fragmentariskt) och hos Snorre, (Halvdan Svartes saga kap. 8)
- utförligare i Flateyiarbok I 563 f.
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Att denna kombination - av Oden. och julens gengångarskara
inte är att betrakta som ett relativt sent tillskott till den nordiska
mytvärlden, framgår av 1 a p p a r n a s gamla lån härifrån, som bl.a.
kommer till synes i julens kult-traditioner. Redan den forskare som
tidigast varit på inne detta spår, Joh. Fritzner i uppsatsen Lappernes
Hedenskab og Trolddomskunst (No. Historisk Tidskrift IV, 1877 s.
156 f.) har återfunnit oskoreien och Oden som dess anförare, i lapparnas
»Julefolket» och Julherren (Jauloherra), som vid julen dyrkades med
offer. Att vi här har att göra med gamla nordiska kulturlån, är senare
höjt över varje tvivel genom Axel Olriks djupgående undersökning
Nordisk og lappisk gudsdyrkelse (i Danske Studier 1905).
De viktigaste källorna ang. dessa lapska juloffer är några uppteck
ningar av Lapplandsmissionärer från 1600- och 1700-talen.7)
Pehr Högström meddelar (1747): >>Att man åt den s.k. Julherren
plägar offra små skepp eller båtar, besynnerligen under något gjort.
löfte, därpå har jag sett flera prov. Dessa båtar om tre kvarters eller
högst en alns längd hava varit tillhuggne med yxa av furuträ med
master 1:ti, samt här och där korsade och med renblod överstrukne ...
De jag sett, hava varit högt uppsatte uti stora granar, dock ej hängande,
utan liggande på några av samma granar ihopvekne kvistar, varandes
även själva granarna korsade här och där, samt ett gott stycke opp
med blod överstrulme. Desse båtar finner man ej annorstädes än
omkring de ställen, varest de jultiden haft sina kojor och tillhåll.» 8)
Ibland kombineras detta båtoffer med ett offer av julmat. Av denna
offerform har vi en beskrivning från 1671 från Lule lappmark, av S.
Rheen: >>Julafton hålla de nästan som en fastedag, icke ätandes något
kött, dock av allt annat som de förtära på den dagen, smaka de till
sammans en liten beta, det de ock synnerligen göra om juledagen (då
var och en lapp beflitar sig hava en fet julekost). Vilka avdelte och
församlade betar de lägga i en näverskäppa, gjord som en båt, med
mast, _segel och årar utrustat, och ösa sedan däruppe litet flott. Denna
bemälte skäppa sätta de vid pass ett muskötskott från sina kåtor i
ett träd, det de vilja giva det omkringvandrade julefolk som de då
mena skola färdas omkring i luften.>>9).
7) Se litteraturförteckningen i N. Gud. s. 144 f.
8) Lid I, 232.
9) Sv. Landsm. XVII: I s. 27 f. - Lid I 234.
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Formen för dessa juloffer till >>julherren>> och till >>julefolket» är ju
synnerligen egenartad. Gemensamt för båda är dels att offergåvorna
sattes upp i träd, vilket sammanhänger med att mottagarna >>färdas
omkring i luften», dels att gåvorna utgöres av små båtar av trä eller
näver - ett drag som måste betraktas som nordiskt lån. De små bå
tarna återkommer också i offer till Bieka-galles eller Bieggolmai,
>>stormgubben» - och här finner man dem väl i sitt mest naturliga
sammanhang. Denna stormgud kan vi med Joh. Fritzner identifiera
som nordbornas Oden, Viorir som han också kallas.. Han mottog sitt
offer också på annat sätt: hans >>skål» drickes om jul.»10) Sammanhanget
synes här vara fullkomligt klart. >>Juleherren må på den ene side op
fattes som julefolkets förer og leder, og på den anden side som identisk
med Bieggagalles>>, heter det i Nordens Gudeverden.
Av liknande art som de nu nämnda båtarna med julmat är nog en
annan offergåva, som omtalas i Högströms Beskrifning öfwer de til
Sweriges Krona lydande Lappmarker.11) Det heter där om Gellivare
lapparna: >>Åt Ruotta pläga de även samma tid hänga näver-ryvor
eller små trattar, av näver gjorde, opp i höga trän, vilka trän äro mest
på tvänne kanter tälgde och korsade. Uti dessa ryvor lägga de ett
stycke av all den mat, som de äta om julafton och julmorgon, vilket
ej är kött, utan gemenligen ost och mjölk eller ock fisk. Hava de mjöl,
så göra de en kaka om en riksdalers storlek, men en god tum tjock,
den de fylla med litet mjölk och ost samt steka på glöden. Samma
kaka lägga de uti en av de omtalte kärilen, i vilkens brädd tvänne
träspjelkar äro stuckne, om en halv alns längd, "gjorde som spador.
Detta blir opphängt, bredovid kojan, varest det ock varder sittandes.
Vilket tillika med övriga ryvor, i vilka deras överlevar bliva förvarade,
äro destinerade åt den förr omtalte Ruotta, på det han, efter deras före
givande, ej må skada deras kvinnfolk på ett ·visst sätt.>>
Dessa i höga träd uppsatta näver-ryvor lär knappast kunna skiljas
från den »näverskäppa, gjord som en båt», som omtalas i Rheens rela
tion, och där bitar av all julkosten lades ned. De två i brädden ned
stuckna >>träspjälkarna, gjorda som spadon>, bör väl då uppfattas som
10) Närö-manuskriptet s.13; E. Reuterskiöld, Källskrifter till lapparnas mytologi
(1910) s. 22 o. registret s. 113; N. Gud. s. 123 f. - Axel Olrik hävdade i D. St. 1905
(s: 51 f. ) en annan tolkning: >>Bagved Lappernes stormgubbe står en nordisk havs
gud Njord.>> Denna tolkning har med fog övergivits i N. Gud. s. III.
11) Cit. efter Lid I 233.
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åror; då blir det också begripligt varför de är två. Den enda skill
naden i själva offerformen skulle då vara kakan, som ibland (men ej
alltid) ingår i offret. Men kakor förekommer också vid båtoffret. 12)
Nils Lid (I 233) tolkar Jauloherra och Ritotta som >>tvo ulike, upphav
leg nordiske jolesveinar. . . Offerhandlingi er det konstante, medan
uttydingi og namnet lett skifter.>> Hans ståndpunkt sammanfaller
således i princip med den här utvecklade. För min del vill jag emellertid
betona den reala identiteten mellan dessa ledare för >>det i luften
kringdragande julefolk», liksom jag håller fast vid deras av tidigare
forskare hävdade härstamning från Oden-]6lne(r) . .
Sammanhåller man de förut anförda dragen i norrön tro om Oden (som
gengångarskarans anförare och en fruktad julgäst) med lapparnas från
nordborna lånade traditioner om juloffer till >>julherrem> och >>julfolket»,
liksom till >>stormgubben», synes mig i detta gamla föreställningskom
plex kunna ligga en tillfyllestgörande förklaring till J6lne(r)-namnet.
Det finns emellertid också en annan väg att komma till rätta med
]6lne(r), som kan förtjäna att prövas. Kanske är det mer än en till
fällighet, att benämningen tidigast är belagd i förbindelsen J 6lna sumbl,
>>Odens rus(-dryck).>> Oden - extasens gud - sätts i själva verket
upprepade gånger i samband med rusdrycker som mjöd och öL Och
därmed ha vi kommit helt nära den fest, vars gamla terminus tecni
cus är >>dricka jul>>, och vars religiösa centrum är skåldrickningen för
gudarna.
På grund av de äldsta poetiska källornas natur är det oftast i en här
ledd och sekundär funktion som vi möter J6lna sumbl och liknande
kenningar, nämligen som en omskrivning för skaldandet, diktarens
extatiska (fantasi-)rus. Intet motiv - utom striden och guldet, skaldens
lön - har givit stoff till en sådan mängd av kenningar som just detta.
Det kan lätt konstateras i Snorres Skaldskaparmal, särskilt kap. 3 som
12)

Leem talar om kött, smör, ost och kakor, nedlagda i en liten båt. (Lid I 235)
I Olrik-Ellekildes Nordens Gudeverden (s. n6) uppfattas de båda spadliknande
träspjälorna som kännetecken eller offergåva åt fruktbarhetsguden Veralden Olmai,
>>og der er derfor i virkeligheden grund til at tro, at det her drejer sig om et offer til
trivselguden for gröde i det nye år, og ikke , som man ofte mener, et afvrergeoffer
til stormguden, i det Ruotta og juleherren fejlagtig regnes for samme guddom. >> Då,
själva offret här är, helt lika med båtoffret till >>julhertell>) och >>julfolket», är d�t dock
,
knappast berättigat att tolka det så helt annorlunda. Tydningen av Ruotta som
fruktbarhetsguden Veralden Olmaj vilar på mycket svag· grund.
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handlar om hve skalden haja kent skaldskapinn. Bland de r7 kenningar
som här anföres, är det inte en som inte anknyter sig antingen direkt
till Oden (Öoins mjQo, fengr ok fundr ok farmr ok giQf Ooins) eller indirekt,
genom anspelningar på myten om hur guden rövade mjödet från jätten
Suttung.13) Denna myt har Snorre utförligt berättat i kap. I. Dess
kärna k a n vara uråldrig: v. der Leyen hänvisar till Rigvedas berättelse
om soma-drycken, som Indra förde bort i skepnad av en falk. Grund
temat (om jätten Suttung, hans dotter GunnlQÖ och dorcerir) finns
redan i Havamal, strof ro3-ro9 samt 140-r4r. Men såsom Snorre
återger den, är den utstyrd med ett brokigt påhäng av folksagomotiv.14)
På ett helt annat sätt är Oden förbunden med den rusdryck, som
givit upphov till namnet Kvasfr. Jag kan härom hänvisa till den skarp
sinniga utredning som har givits av E. Mogk i Novellistische Darstell
ung mythologischer Stoffe Snorris und seiner Schule.15) Ordet är ur
spr�ngligen beteckning på en rusdryck, kvass, no. kvase, vid vars
tillredning spott spelade en viss roll. Denna har personifierats till
Kvasir, på samma sätt som bygg, kornet, ingår i Byggvir. Historien
om dryckens tillkomst har sedan kombinerats med fredsslutet mellan
vaner och asar (såsom det berättas i Skaldskaparmal I): båda parterna
gingo till ett kärl och spottade i det. >>Sedan ska1;>ade gudarna därav
en man, som heter Kvasir.>>
Som ensam agerade rusdrycksbryggare uppträder Oden slutligen i
inledningen till Ralfs saga i liknande sammanhang. Med tillhjälp av
sitt spott som jäsmedel tillreder han ett öl, som tager priset i tävlan
med· det av Freyia tillredda.16)
13)

I kap. 51 citeras en strof (av Brage), där vi ytterligare finner som beteck
ningar på skalden: Skapsmio Viours, Gauts gjafrQtUO, Yggs Qlbera, 6os skapniooa.
14) v. det Leyen. Das Märchen in den Göttersagen det Edda (1899) s. 53 f.
16) F F Communications N:o 51 (1923) s. 23 f. Jfr också de Vries II 181 f. och där
anförd litteratur. Kenningen Kvasis dreyi'i (hos Einarr skalaglam) uppfattas olika
av Mogk och de Vries.
16) Öldrickningen har f.ö. redan tidigt hos sydgermanerna ingått i kulten av
Wodan. Det framgår av (den bl.a. hos de Vries I 233 och Gt0nbech IV 19 anförda)
berättelsen från missionären Columbanus historia, om sveberna som vid en fest
satt kring ett stort kar (cupa), 1>och det var fyllt med öl, som de ville viga till sin
gud Wodan.1> - I detta sammanhang må också erinras om den nära språkliga släkt
skapen mellan Oden och 6or, vilket ord som appellativ bl.a. ingår i namnet 60�
roerir. Detta betecknar i Snorres Suttungsmyt det kärl vari skaldemjödet förvara
des, men har helt säkert ursprungligen varit namn på själva den berusande drycken.
(Mogk a. a. s. 30.)
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Ett Odens-heite, som - utan direkt förbindelse med någon känd
mytsägen - pekar åt samma håll är FornQlvir, för såvitt det senare
ledet ursprungligen hör ihop med Ql. Hjalmar Falk (Odensheite s.
ro) anser Qlvir här >>sekundärt knyttet til Ql, (öl), henspillende på
Odens beruselse i gildet hos Suttung, jfr Havam. 14: Qlr eh var/ var
ek ofrQlvi.>> - Han hänvisar också på Ff Qlnir som Odensheite. Det
har enligt Falk överförts på Oden från Frey. Den Fjolner som drunk
nade i mjödkaret (enligt Ynglingatal I) var arscell ok frioscell, liksom
Frey dyrkades til ars ok frioar. >>Når man i ynglingkongen har kunnet
se en inkarnasjon eller en avspeiling av Oden, er likheten å söke i deres
forhold . . . til öllet: Oden var ingenlunde fri· for drukkenskabens last,
likesom han var en mester i 0lbrygning (jfr Ralfs s.)>>.17)
Oden är sålunda i den norröna dikten starkt förbunden med de rus
givande drycker som i den hedniska festen hade en så central plats.
Detta synes också kunna ge anledning till att han benämndes J6lne(r)
>>julgµden» och blev tacksamt hågkommen när man >>drack jul».
Till sist: när det är tal om den allt överskuggande roll, som ölet
och öldrickningen spelade i den fornnordiska julfesten (liksom i andra
religiösa fester) - till en del i ritualbundna och helgade former - så
må man inte glömma, att forntidens syn på ruset (i varje fall i dylika
sammanhang) var en helt annan än nutidens. Georg Sverdrup .säger
härom: >>I gildet flöt naturdriften og det religiöse behov, kjödets
lyst og åndens trang harmonisk sammen . . . Kultmåltidet var veien
til ekstasen, som var det religiöse produkt av gildene deres . . . Fra
den rene rus skiller ekstasen seg i det stykke, at den ikke bare betyr
en sjelelig uttömning men også er forbundet med en maktöking. Eks
tasen er surdeigen i den menneskelige ånd; uten den kan ikke ånden
heve sig op over hverdagen og skape religion.>>18)
I ett sådant sammanhang var Oden på si'n rätta plats som extasens
gud, erövraren eller givaren av 6o-roerir, drycken som sätter sinnet i
rörelse hänemot extas - eller ursinne.
De nu diskuterade möjligheterna för förklaring av Odens förbindelse
med julen må gälla vad de kan. Uttömmande är de givetvis inte.
17)

A.a. s. 9 Andra förklaringar av Fjt;lnir återges här, av Ad. Noreen, enligt vil
ken det >>betegner guden som elen der gjemmer clikterclrikkem (av vb.- fela) och av
W. v. Unwerth.
lB) Da Norge ble kristnet s. 54.
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Frågan kan inte lösgöras från det vida mera omfattande problemkom
plexet om den gåtfulla Odens-gestaltens ursprung och utvecklingshis
toria. Därvid har man bl.a. att räkna med den av flera forskare häv
dade teorien att Oden också har varit en fruktbarhetsgud, som alltså
dyrkats til drs. 19) Skulle denna hypotes hålla streck, behövdes knappast
någon ytterligeare förklaring till att han såsom J6lne(r) liar förbundits
med julens fest til ars. Hela denna sida av de alltjämt omstridda reli
gionshistoriska problemen måste här lämnas åsido.
Det förefaller mig dock mycket svårt att förena föreställningen
om en Oden som givare av >>äring och frid>> med den skarpt präglade
totalbild, som den norröna litteraturen ger av Oden-Valfader.

I

aI

19) Se härom senast Folke Ström (Diser, nornor, valkyrjor, 1954 s. 63 f.) som
söker leda i bevis, att Oden från början är ))en hypostas av den nordiske frnktba:r
hetsguden.l> - För egen del nödgas jag numera ta avstånd från den uppfattning av
sädoffren till Oden i östnordisk folksed, som jag tidigare framlagt i Julkärve o c h
Odenskult (Rig 1921 s. 170 f. ). Jfr de Vries kritik i Contributions to the study of
Othin, especially in his relations to agricultural practices in modern popular lore.
(F F C nr 94, 1931.) !'likhet med skördeoffren till glosan och till havsfruns boskap
torde motsvarande offer till Odens häst sannolikt vara att uppfatta som ett av
värjningsoffer, enligt formeln do ut abeas, inte som ett verkligt fruktbarhetsoffer av
typen do ut des.

Zusammenfassung
KAP. I

Die ältesten Quellen.

(S. 7-21)

I. S p r a c h 1 i c h e Z e u g n i s s e ii b e r d i e W e i h n a c h t s
f e i e r d e r v o r c h r i s t l i c h e n Z eit
Ein altes nordisches Lehnwort in der finnischen Sprache ist J°uhla,
Fest. Die n,ordischen Völker haben schon in >mrnordischer» Zeit,
(spätestens im J:ten-8:ten Jahrhundert) das Wort ful in der Be
deutung von >>Fest» angewandt. Jul, isl J°dl, ist in der litterarischen
Sprache ein neutr. plurale. Es bedeutet ursprunglich d i e F e s t e,
die Festzeit vor allen ·anderen.
Von fdl ist ein Odensname Jdlne(r), >>der Weihnachtsgott», abge
leitet. Es kommt u. a. in dem zehnten Jahrhundert vor. (In dem
Gedicht Haleygjatal, von Eyvindr Skaldaspillir.)
Eine zweite (fiir unsere Untersuchung sehr wichtige) Ableitung von
ful ist der alte Monatsname Ylir, eig. der Jul-monat, die Julzeit. Das
vVort ist ein hapax legomenon. Es steht in einer komputistischen
Handschrift, B6karb6t, als Bezeichung des zweiten Manats des altis
ländischen Winterhalbjahres, also der Zeit (ungefähr) vom 14 Nov.13 Dez. in dem Julianischen Kalender. Fiir die vorchristliche Zeit ist
mit Mond-monaten zu rechnen. Dabei ist auch (fiir das Jul-fest) in
Betracht zu nehmen, dass man fiir alle wichtige Unternehmungen den
wachsenden Mond bevorzugte.
Das Wintersolstitium kan hier in Betracht kommen, insofern dass
der Jul-monat der letzte Monat vor diesem Zeitpunkt war.
Diese Folgerungen vom Monatsnamen Ylir stehen in scharfem Ge
gensatz zu den herschenden Ansichten iiber die Zeitlage des altnord
ischen Weihnachtsfestes, und besonders zu der von Snorre Sturlasson
ausgehenden Behauptung, dass die Wikingerzeit das Julfest zu >>Mitt
winter» - das heisst zu der Zeit um die Mitte von Januar - verlegt hat.
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Das einzige Mal dass wir das Wort ]itl in der älteren Dichtung finden,
ist in dem Haraldskväde Torbjörn Hornklofes, aus der Zeit um 900,
Es steht da (Strofe 6): Uti vit fal drek!la, I ej skal einn rdoa, I jylkir emi
jramlyndi, I ok Freys leik heyfa.
>>Draussen (auf der See) will er jul trinken, der ktihne König, und das
Spiel Freys aufnehmen.>> Uber den Ausdruck >>jul trinkem vgl. kap.
III. >>Das Spiel Freys>> ist verschieden aufgefasst worden. Das Wort
leikr wird in der alten Sprache u. a. von rituellen Zeremonien ange
wandt (vgl. ags. lac, Opfer) und ist wohl hier so aufzuJassen.
Von grossem Interesse. för diese Untersuchung sind auch einige Stro
fen iiber ein aljablot im westlichen Schweden in dem Gedicht Austr
fararvisur, vom Skalde Sigvat Tordarson. Er erzählt hier von einer
Reise nach Schweden »im Herbste>> des Jahres 1018. Die Strofen 4-6
erzählen von den Erlebnissen des Dichters im Dorfe Hoj. Sigvat wird
hier nicht in <lie Häuser hereingelassen, wo <lie heidnischen Bauern
das Opfer för die >>Alfen>> halten, jeder in seinem eigenen Hause. (Also
n i c h t in dem Tempel, Hoj!) >>W'fr haben es hier heilig>>, sagte man,
und schloss ihm <lie Tur, mit harten Worten. Denn, sagte das Weib
>>ich förchte den Zorn Odens. Wir sind Heiden. Wir haben hier alfa
blot.>> Eine bemerkenswerte Besonderheit ist dass die drei Männer, <lie ihm
den Zutritt verboten, einen und den selben Namen hatten, Qlver. Der
Name hängt wahrscheinlich mit Ql, Bier, zusammen, und bezeichnet
den Bauer als den Bräuer und Hiiter des Opfer-Bieres.
Dieses herbstliche Opferfest (fiir die Alfen), in dem streng abge
schiedenen Familienkreise, kann in der Tat sehr gut ein westschwed
isches Jul-fest gewesen sein. Die Zeit fällt in dem Ylirmonat, wie es
scheint: Sigvat kommt bald vor (der christlichen) Weihnacht nach
Sarpsborg zuriick. (Snorre in der Saga Olafs des Heiligen kap. 91.)
3. D i e S a t z u n g e n ii b e r, s a m b u r o a r Q l o c h j u 1 i n
d e m Ch r i s t e n r e c h t d e s ä 1 t e r e n G u 1 a t i n g s
gesetzes
Die Par. 6-7 in diesem Gesetz (das spätestens aus der Zeit Olaf
des Heiligen stammt) beschäftigen sich mit dem feierlichen Biertrinken,
par. 6 bei dem herbstlichen samburoarQl und par. 7 bei dem WeihGöteb. Univ. Arsskr. LXI:3

6

82

HILDING CELANDER

nachtsfest (>>in der heiligen Nacht»). Die Bestimmungen för die beiden
Feste sind unter einander ganz verschieden, was öfters der Aufmerk
samkeit der Forscher entgangen ist. bas samburdaröl soll var der
Allerheiligenzeit (I nav.) gehalten werden, also im Anfang des Winter
halbjahres. Samburor heisst >>Zusammentragen». Das Gesetz bestimmt,
dass mindestens drei Bauern jeder ein gewisses Mass Malz dazu bei
steuern sollen. >>In der heiligen Nacht» dagegen soll jeder Bauer
und seine Frau in ihrem Heime Bier brauen. - Hier wird also von
zwei ganz verschiedenartigen Bierfesten gesprochen: ersteris von einem
gemeinsamen Festfeiern, und zweitens von einem geschlossenen Haus
fest. (Vgl. das alfablot!) Der Unterschied muss auf heidnische Sitte
zuriickgehen, ebenso wie bei beiden Festen das vorgeschriebene Bier
trinken >>til ars ok t-il frioar, för ein gutes Jahr und för Frieden». Dies
waren in der vorchdstlichen Zeit die Gaben Freys und der iibrigen
,Nanen» - vgl. Freys leikr bei dem Julfeste, in dem Haraldskväde.
4. W a s d i e ä 1 t e s t e n n o r w e g i s c h e n G e s e t z e ii b e r
den heidnischen Hauskult mitteilen
In den ältesten Gesetzen wird verboten:
r. Das Opfern för heidnische Götter oder Wichte (vcettir), besonders
bei Hiigeln und Horgar (Steinhaufen).
z. Das Beniitzen in dem Hause von staf, stalle, vit oder blot - also
ö.berhaupt von Dingen die zuni heidnischen Opferkultus gehört
haben. Besonders wird gesprochen von >>aus Ton oder Teig in Men
schengestalt verfertigtem blot>>.

KAP. II
Was Snorre Sturlasson iiber heidnische Weihnacht(en) und

»Mittwinteropfer» erzählt. (S. 22-36)
I. H Q k u n 6 t t. u n d >>M i t t w i n t e r n a c h t»
Snorre sagt in Kap. 13 der Saga Hakan des guten: >>Fruher [das
heisst in heidnischer Zeit] hatte das Jul-fest in der hQkunott, d. h. >>Mitt
winteniacht, angefangen und drei Nächte gedauert.>> (Das Wort hQkit-
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dem Mittwinteropfer zuriick, besonders in den Erzählungen von den
grossen heiclnischen Opferfesten der Trönder.

2.

H a k o n d e m gut e n u n d O l a f T r y g g v a s o n

: iib er

>esonders

t - also
.s gehört
i in Men-

en) und

Li.her [das
. h. >>Mitt
'ort hQhu-

D i e O p f e r f e s t e d e r T r ö n cl e r i n cl e n S a g a s v o n

I.

Snorres Erzählung in der Saga von Hakan d. guten Kap. 14-18
enthält eine Reihe von Zi.igen, die man in den älteren Schriften i.iber
diese Geschehnisse (Agrip u. Fagrskinna) nicht wiederfindet, u. a. die
Angaben der Zeitpunkte der Opferfeste: Das blot zu Lade wird an
den Winteranfang und das Märenblot an fal = Mittwinter (um 14
J anuar) verlegt. Die Annahme, dass Snorre hier von mi.indlicher Sagen
tradition ausgeht (G. Storm) kann man weder bekräftigen noch wicler
lege_n. Die Erzählung in der saga von Hakan d. g. ist jedenfalls mit
der entsprechenden Erzählung i.iber clie Zusammenstösse Olafs Trygg
vasons mit den heiclnischen Tröndern zusammenzuhalten. Hier liat
Snorre eine ältere Quelle benutzt, die Saga Odd Munks, jedoch mit
grosser Freiheit. U. a. hat Snorre die Zeitangaben för die Geschehnisse
hinzugefiigt: fiir clas Opferfest auf Mären Mittsommer und fiir das
Gastmahl des Königs auf Lade kurze Zeit vorher. (Das friihere Ting
auf Frosta soll im Herbst stattgefunden haben.) - Das Schema för
die Streitigkeiten des Königs mit den heidnischen Tröndern ist sonst
in den beiden Sagas (von Hakan und Olaf Tryggvason) genau dasselbe:
Frosta-ting, Lade-veizla, Mären-blot. Es scheint zuerst in der Saga
Olafs Tryggvasonar ausgebildet zu sein, auf Grundlage der Erzählung
bei Odd Munk. Der geschichtliche Wert der verschiedenen Zeitangaben
(die man nur bei Snorre wiederfindet) ist sehr zweifelhaft.

3. 0 1 a f d e r H e i 1 i g e u n d cl i e O p f e r f e s t e
der Trönder
Die Erzählung, wie Olaf der Heilige den Opferfesten der Tröncler der
inneren Fylken (der >>lntröndern) ein Ende machte, ist durch und durch
Snorre selbst zuzuschreiben. Die Heimskringla ist iiberhaupt die ein
zige Quelle, die davon etwas zu erzählen weiss. Die Darstellung der
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Ereignisse folgt auch hier dem Schema in den Sagas von Hakon cl.
guten und Olaf Tryggvason, jedoch mit Mären als einzigem Schauplatz
der Opferfeste. Hier wird zuerst von einem Opferfest der Intrönder
at vetrnottum (Mitte Oktober) gesprochen, und später zuerst at mioju'l'n
vetri (um Mittwinter) und dann at sumri (Mitte April), nach Ostern.
(Hkr. I r85, rgr, r93 u. Hkr. Il 2r9, 220, 223.)
Der Schwerpunkt liegt auf dem letzten Opferfeste in Mären, at sumri.
Die Geriichte von friiheren Blot-festen at vetrnottum och at miof'wm
vetri sind ziemlich belanglos: sie bereiten nur das einzig bedeutungs
volle Endmoment vor in kiinstlerisch wirkungsvoller, steigernder Weise.
Man hat vermutet, dass Snorre auch hier aus miindlicher Lokal
tradition geschöpft hat. Das lässt sich weder bestreiten noch beweisen.
Jedenfalls folgt S. hier >>den epischen Gesetzen der Volksdichtung>> als der geborene Meister. Der geschichtliche Wert der Einzelheiten der
Erzählung bleibt immerhin sehr fraglich. Johan Schreiner (in Tradi
tion og saga om Olaf den hellige) bestreitet ihn energisch.

4-. E r g e b n i s s e

der Untersuchung
>>M i t t w i n t e r b 1 o t»

von

Snorres

Ausser an den friiher beleuchteten Stellen, wo Snorre von einem Mitt
winterhlot spricht, kommt das Wort noch ein paar mal wieder. So in
Ynglingasaga k. 8, Lagasetning Ooins. In Olafs saga helga kap. rr7
erzählt er von drei Blotfesten des Halogalanders Sigurd Torissons und
seines Sohnes; das zweite liegt am >>Mittwintern. Die ältere Quelle (die
legendarische Olafssaga kap. 49) spricht hier nur von einem Herbst
feste. Auch in Skaldskaparmal k. 62 (64) ist von einem Opfer at mio
fum vetri die Rede. - Snorre hat das Schema ziemlich starr festge
halten - aber auch nur Snorre.
Das Schweigen der iibrigen isländischen Litteratur iiber ein Mitt
winterfest ist sehr auffallend. Um so mehr da die Opferfeste >>in den
Winternächten>> (um den r4. Oktober) und at su1nri (um d. r4 April) am Anfang und Ende des Winterhalbjahres - ziemlich gut bezeugt sind.
Wenn man jedoch - von der Auktorität Snorres ausgehend - annimmt,
dass es in der Tat ein grosses Mittwinteropfer bei den Tröndern gegeben
hat, bleibt die Frage noch zu beantworten ob dieses (ev.) Opferfest
mit dem vorchristlichen Julfest gleichzustellen ist. Das wäre jedoch
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nur möglich, w e n n m a n d e m J u 1 f e s t d e n C h a r a k t e r
e i 11 e s g e s c h 1 o s s e 11 e n Ha u s f e s t e s a b s p r i c h t. (Vgl.
I: 3.)
Wie ist denn S11orre zu seiner Behauptung, das vorchristliche Weih
nachtsfest sei ein Mittwinter-fest, gekommen? Bilfinger (II rr8) gibt
<lie Antwort: Snorre hat einfach <lie alte angelsächsische und nieder
deutsche Benennung der Jesu-geburtsfeier >>Mittwinten> ins altnordische
hinii.bergeföhrt, aber mit einer kalendarischen Lage, die von dem west
nordischen Kalender zur Zeit Snorres bestimmt ist.
Snorres hapax legomenon hQkunott (die Nacht der Umbiegung der
Zeit?) kann altererbtes Sprachgut sein. Die kalendarische Bedeutung
bleibt ungewiss.
In Gegensatz zu diesen negativen Ergebnissen in Bezug auf Snorre,
kann und muss man för die kalendarische Lage des altnordischen Weih
nachtfestes an dem Ylir-monat ( = Jul-monat), unmittelbar vor der
Wintersonnwende, - also ungefähr um einen Monat frliher als der
>>Mittwinter» - unbedi11gt festhalten.
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Kap. III

Da� religiöse Ritual des altnordischen Weihnachtsfestes
(S. 37-5r)
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I. D i e A 11 g a b e n d e r I s 1 ä 11 d i n g a s a g a s. T e m p e 1o p f e r u 11 d Ha u s o p f e r
Das Quellenmaterial <ler iibrige11 isländischen Sagas, das sich auf das
heidnische Weihnachtsfest bezieht, ist iiberaus diirftig, was aus dem
allgemeinen Charakter der älteren Islendinga-sagas sehr verständlich
ist. Es ist eigentlich nur die nach aussen gewandte, profane Seite <les
Festes, die grossen Gastmähler (veizlur, vinaboo) d.ie erwähnt werden.
Dies ist etwas ganz anders als das religiöse Fest til ars ok friiJar, das
in erster Linie eine Sache <les einzelnen Bauernhofes war. (Vgl. kap. I.)
Erst später - nach dem Kultfest <les geschlossenen Familienkreises . setzte der Bauer das >>Jul-trinken» fort, >>so lange Bier noch da wan>, und
jetzt in dem erweiterten Kreise der ferneren Verwandten, der Nach
barn und der Freunde.
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Auch dieses profane und soziale Element des alten Weihnachtsfestes
- das ungestört in >>der neuen Sitte>> fortlebte - hatte jedenfalls seine
Bedeutung för Erhaltung und Befördern des Friedens (til jrioar), und
trug kräftig dazu bei, das Julfest zu dem grossen Hauptfest des Jahres
- das >>Fest der Feste>> - zu machen.
Das Verhältniss zwischen Hausfest und Tempelfest wird erörtert.
Der Ubergangsformen gab es gewiss mehrere, besonders auf den Höfen
der norwegischen Häuptlinge und der isländischen >>Godem>. Ausser
dem muss eine gegenzeitige Wechselwirkung stattgefunden haben
zwischen Heim und Tempel in Bezug auf die Formen des religiösen
Kultes. (S. Kap. I: 4.)

2.

Die

Beschreibung

eines

Tempe1opfers

bei

Snorre
Die Beschreibung eines Tempelopfers in kap. r4 der Saga Hakons
des guten hat deshalb i n d i r e k t ein Interesse auch för das pri
vate Weihnachtsfest - insofern sie glaubwiirdig ist. Auch der einzelne
Baner und seine Familie hat >>Jul getrunk:en» til ars oh jrioar, und
dabei den Göttern, denen man solche Giiter zu verdanken hatte, ein
Opfer gebracht. Den Vanen-göttern, Njord und Frey, muss dabei der
erste Platz zugek:ommen sein.
Snorres Bericht von einem Tempelopfer ist jedoch eine freie antikva
rische Konstruktion, die grösstenteils auf die Fagrskinna zuriick:geht.
Ihre Beschreibung des Erbmahls nach dem dänischen Könige Harald
Gormson, scheint das Muster gegeben zu haben. Dies gilt besonders
von den von Snorre genannten Trinkopfern fö.r die hervorragendsten
verstorbenen Mitglieder des Geschlechtes, sowie vom >>Brage-becher».

I.

3. D a s >>J u 1 - t r i n k: e n»
Den religiösen Gehalt des weihnachtlichen Trink:opfers (zu dem auch
ein sakramentales Element gehört) und des Trinkgelages hat Wilh.
Grönbech tiefsinnig und iiberzeugend gedeutet. Die äusseren, rittrell
feststehenden Formen des Trinkens sind ebenso von M. Cahen griind
lich erörtert worden. Hier wird nur ein kurzes Referat gegeben.

.,
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Die hauptsächliche Bedeutung dieser för den altnordischen Bauern
glauben schwerwiegenden rituellen Formel, ist klar: ar = (ein gutes)
Jahr, Jahrwuchs, frior = Friede. Man muss aber bei >>Jahn> nicht nur
an das Getreide denken. Die Viehzucht bedeutete fiir die meisten
Gegenden Norwegens (und för ganz Island) viel mehr als der Acker
bau. Guter Graswuchs gab also ein gutes Jahr. Und auch der Ausbeute
der Fischerei ist man bei dem Wort ar eingedenk gewesen. Der Aus
fall des Jahrwuchses hat offenbar in grosser Ausdehnung die Einstellung
der Bauern fö.r oder gegen >>die neue Sitte>> bestimmt. Hier lag der
praktische Kern ihrer Religionsiibung.
>>Friede>>, frior, ist in erster Linie der Zustand, der die frandr (die
Mitglieder eines Geschlechtes) verbindet, die Einigkeit der Gesinnung.
Beide Wörter riihren von demselben Stammwort her: das Verbum fria,
lieben. - Das Wort hat wohl ursprunglich (auch) einen sexuellen Ge
halt ausgedriickt. (Vgl. frioill, Liebhaber, frilla, adj. friar, lieblich.)
Man vergleiche u. a. den mit Frey wesensgleichen Gott >>Fricc0>>, der
im Uppsalatempel >>cum ingenti priap0>> dasteht, und der bei Hoch
zeiten angerufen wurde. Frey ist also ein Gott der Zeugung und der
Erzeugung u. a. des Viehes gewesen. Er gibt - wie der Uppsalagott
- >>pacem voluptatemque>> (Adam av Bremen). Beide Elemente sind
wohl einst in dem Ausdrucke til frioar eingeschlossen gewesen.
5. H e i l i g u n d h e i l l
Halda heilagt, haja heilagt (heilig halten, haben) sind Ausdriicke, die
sich auf die heidnischen Opferfeste beziehen. Fiir den religiösen Inhalt
<les alten Begriffes h e i 1 i g wird anf die Untersuchungen von W.
Gr0nbech und Walter B�tke (Das Heilige im Germanischen) hinge
wiesen. Alles was mit de� religiösen Kult zusammenhängt, ist heilig,
das heisst gibt heill, Gliick.
Das Opfern sagt auch das heill des Opfernden voraus. Die Teil
nehmer sind frioheilagr, d. h. durch den Frieden des Opferfestes ge
heiligt. Auch das Zutrinken - besonders in kultischen Zusammen
hängen - geht auf das heill aus: (ver) heill. Wenn man sich zu Weih
nachten dem rituellen >>Jultrinkem widmete, galt das bezweckte heill
besonders >>Jahrwuchs und Friede>>, was in dem formale ausgedriickt wird.
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KAP. IV

Die Erforschung der Zukunft. Die feierlichen Geliibde in der
Julzeit. (S. 52-61)
I. D a s O r a k e l w e s e n
Das heidnische Weihnachtsfest bezeichnete för den einzelnen Haus
stand den Kulminationspunkt des Jahres, und somit auch einen Wende
punkt. (Man rechnete das Alter nach den erlebten Julfesten.) Diese
heilige Zeit war deshalb der rechte Zeitpunk:t um W"issen zu schaffen
iiber das kiinftige heill der Menschen.
Mehrere altnordische Ausdriicke bezeugen den Zusammenhang
zwischen Opfer und Orakel. Es war vor allem bei den Opferfesten,
dass man >>zur Befragung>> (iiber das kiinftige heill) ging: ganga til
frettar, leita heilla. Bezeichnend ist besonders der häufige Ausdruck
fella blotspan, >>den Opfer-,spdn fallen lassen». Die Deutung dieses Aus
drucks hat Verf. in einer altertiimlichen norwegischen Volkssitte ge
sucht, die mit einem Weihnachtsopfer an das Herdfeuer verbunden ist.
Man trank dabei Bier aus einer kleinen Schale oder Löffel aus Holz
(vgl. altnord. spann, Löffel) und darnach warf man die Schale (die man
:nicht mit den Händen beriihren durfte) mit einer raschen Bewegung
ri.icklings uber den Kopf. Die Weise worauf die Schale zu Boden fiel,
mit der hohlen Seite nach oben öder nach unten, gab ein gutes oder
schlechtes Vorzeichen. - Diese Orakelform ist auch bei mehreren
anderen Völkern zu finden.
2.

D i e G e 1 ii b d e a m >>B r a g e b e c h e r>>

Das Wort braga(r)full {das schon in dem friihen Eddagedicht Helga
kvida Hjorvardssonar vorkommt) ist von dem Wort bragr, >>hervor
ragender Mann», abzuleiten.
Die feierlichen Geliibde åt bragarfulle von kunftigen Taten gehören
nicht zu dem häuslichen, bäuerlichen Weihnachtsfeste. Ihr rechtes Mi
lieu sind die grossen Gelagen, besonders an den Höfen der Könige oder
Häuptlinge.
Sie kommen in den Sagas nicht nur an Weihnachten vor, sondern
auch bei Erbmahlen, Hochzeiten und bei anderen feierlichen Gelegen-
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heiten, wo viele 1VIänner in einem Trinkgelage versammelt sind. (Uber
Snorres Verwendung des Wortes siehe oben S. 55) - G. Bilfinger sieht
in dem >>Bragegeliibde>> eine kontinentale Neujahrssitte, was sicher
abzulehnen ist. Aufschlussreich iiber die alte Sitte bei germanischen
Völkern u. a. den Geaten Beowulfs und den Franken Karls des grossen,
ist der Aufsatz von Kr. Nyrop, En middelalclerlig Skik (Nordisk Tid
skrift 1889 s. 312).
3. D a s vV e i h n a c h t s - g e 1 ii. b d e a m E b e r F r e y s
Im einleitenden Prosatexte Zur Helgak:vida Hjorvardssonar IV wird
das Weihnachtsgehibde am Bragebecher damit kombiniert, dass die
Männer die Hände auf den sonargQlt (sonar-eber) legten. Im poetischen
Texte wo (in Strofe 32) das Geliibde at bragarfulle erwähnt wird, wird
jedoch weder von Weihnachten noch von dem Eber etwas gesagt.
Die andere Quelle för diese Sitte ist die Heidreks-saga, im Abschnitte
von den Rätseln Gestumblindes. Die Abweichungen der Handschriften
(aus dem 13-14. Jahrh.) untereinander fallen hier ins Gewicht.. Die
beste Handschrift (Cod. R 2845 in 4:0) sagt nichts davon, dass der
Eber, bei dem der König Heidrek: seinen Eid leistete, dem Gotte Frey
als sonarbl6t gegeben wurde, und auch nicht dass der Schwur am Weih
nachtsabend stattfand. Diese Ziige kommen nur in der Version des
Hauksbok:s vor. Die Frage von ihrer Ursprunglichkeit in der Heidreks
saga muss offen stehen.
KAP. V

Riickblick und Ausblick (S. 62-71)
Helga
hervor�ehören
tes Mi
ge oder.
!ondern
�elegen-

Die (ältere) norröne Literatur gibt nur sehr diirftige und ungeniigende
Aufschliisse iiber das altnordische Weihnachtsfest. Sie sprechen nur von
norwegischer und isländischer Tradition. Aber auch dariiber lässt sie
uns oft im Stiche, uncl zwar an wichtigen Punkten. Z. b. Weshalb ist
Oden zu ]6lne(r), dem Julgott, geworden? (S. Exkurs) Wie hat man
Freys leill (>>den Spiel Freys>>) betrieben? Welchen Anteil haben die Alfen
an dem vorchristlichen Julfest gehabt? (Die Ähnlichk:eit zwischen dem
herbstlichen alfablot und dem geschlossenen Hausfest Jul, in derselben
Jahreszeit, spricht sogar för eine völlige Identität.) Und zuletzt: hat
das Julfest einen Kult der Verstorbenen eingeschlossen? (Was die
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Sagas iiber Weihnachten als Spukzeit <ler Gespenster zu erzählen haben
ist etwas ganz anderes.)
Obgleich wichtige Fragen unbeantwortet dastehen, darf man jedoch
den positiven Gehalt der alten literarischen Angaben nicht gering
schätzen. Als die wichtigsten Ergebnisse <ler hier gegebenen kritischen
Untersuchungen möchte der Verfasser sehen: (I) Das Julfest - als
Opferfest - ist (in erster Linie) ein Fest des geschlossenen Hausstandes
(Familienkreises) - gleichwie das alfablot - gewesen. Und (z): Es
hat in dem Monat Ylir, unmittelbar vor <ler Wintersonnwende, statt
gefunden.
Da·s Eliminieren von Snorres >>Mittwinterfesb> ist m. E. eine wichtige
Zurechtlegung des Problems. Die Frage von der Verlegung des alten
J ulfestes im Laufe des Jahres sieht Verfasser - in Anschluss zu A.
Tille, M. P:n Nilsson u. a. mehreren - als eine grundlegende an. Davon
hängt der Charakter der Festbräuche ab. Im Gegensatz zur Zeit des
>>Mittwinters>> und iiberhaupt des Hochwinters, ist <lie Zeit vor der
Wintersonnwende för ein griindliches Festfeiern des einzelnen Hausstan
des die best geeignete Zeit des Jahres. Die zu Ende gebrachte Herbstar
beit (mit der Winterschlacht und dem Abschluss des Ausdrusches) hat
die nötige materielle Grundlage för ein grosses Fest (Fleisch, Bier) gege
ben. Fiir den Bauer war nun die Zeit der Ruhe und Musse eingetreten: die
kurzen Tage und das meistens schlechte Wetter waren dazu sehr ge
eignet. - Wenn iiberhaupt <ler Zeitpunkt des Festes irgendwo noch
näher bestimmt war, muss man die Zeit des wachsenden Mondes clazu
gewählt haben - sonst wiirde, - nach alter Anschauung � das Endziel,
ein kfmftiges gutes J ahr, verfehlt geworden sein.
Der Hochwinter im Januar-Februar eignete sich besser för die
grossen Landesfeste eines weiteren Gebietes. Schnee und Eis gaben
den Zufahrenden bessere Fahrtmöglichkeiten, die Tage waren auch
länger und heller. (Da fuhr man iiber weite Strecken zum grossen
Landesopfer und Disa-ting im Mittelpunkte <les Svea-reiches, wenn der
Vollmond die Schneeweiten hell beleuchtete.)
Die groben Umrisse, welche uns die norröne Litteratur för das alt
nordische Julfest gibt, können teilweise erföllt und ergänzt werden
durch Untersuchungen iiber die Weihnachtssitten neuerer Zeit in alter
tiimlichen Bauerngebieten. Die Schwierigkeiten und die Unsicherheit
der Schliisse sind gross; können aber durch kritische Quellenforschung
und komparative Arbeitsmetoden vermindert werden.
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E x k u r s : 0 d e n - J 6 1 n e (r) u n d d a s W e i h n a c h t s f e s t
(S. 72-79)
Die Erklärung, wie Oden zum >>Weihnachts-gott», ]6lne(r), geworden
ist, kann auf zwei Linien gesucht, werden. Hjalmar Falk (in Odens
heiti s. 20) geht davon aus, dass Weihnachten ein Fest för die Toten
sei, gleichwie Oden ein Totengott. Oden hat indessen diese Funktion
nur in Bezug auf die durch einen gewaltsamen und vorzeitigen Fod (im
Kampf oder durch Erhängen, Ertrinken u. s. w.) gestorbenen. Diese
treten gern als Wiedergänger auf. Im neueren nordischen Volksglauben
sind diese Gespenster öfters mit Weihnachten verbunden, besonders im
norwegischen Julereien. Sie stehlen dann oft das Weihnachtsbier und
die Weinachtsspeisen der Lebenden - gleichwie Oden die \Veinachts
vorräte des Königs Halfdan Svarte raubte.
Diese Vorstellungen von der durch die Luft dahinfahrenden Gespen
sterschar (die auch >>Odens här» genannt wird) und ihrem Fiihrer kehren
auch in altertiimlichen lappischen Opfersitten wieder, die sich auf >>das
Weihnachtsvolk>> (Julefolket) oder >>den Weihnachtsherrn>> (Jauloherra)
beziehen. Diese Traditionen miissen altnordische Entlehnung sein.
>>Der Weihnachtsherr» scheint hier mit dem Sturmgott (lapp. Bieka
galles, altisl. Vidrir) d. h. Oden identisch zu sein.
Ein zweiter Erklärungsversuch wird hier auch gepriift. Oden-]6lne(r)
gibt den Göttern und Menschen den Rauschtrank, Bier oder friiher
Met, der för das Jul-trinken unentbehrlich ist. Dies ist das Tema
verschiedener mytischer Erzählungen (vom Suttungs-met, OIJr'cerir
und Kvasir). Er wird deshalb Forn-Qlvir gennant. Der Rausch steht
der Extase nahe: nicht nur in der Dichtung (J6lna sumbl) und im Kamp
festaumel sondern auch in dem religiösen Festfeiern und im Wahrsagen.
Wenn die Nordleute >>jul tranken», verehrten sie wohl auch den Gott
<ler das Bier, den Rausch und die Extase gab, als den Weihnachtsgott,
J6lne(r).

