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Inledning 

Det har ofta diskuteras huruvida det fanns ett prästerskap eller inte under 

förkristen tid i Skandinavien. Ett sätt att försöka reda ut detta är att studera 

äldre texter som beskriver hur sammankomster av religiös art kan ha sett ut och 

sedan försöka finna ut vilka aktörerna var och vilken roll de hade i riterna, för 

att på så sätt komma fram till om det fanns sakrala tjänster i form av ett 

prästerskap. 

 

Ett exempel på sammankomst som är väl beskriven är bloten i Tröndelag. I 

Snorre Sturlasons ”Heimskringla”, får man delaktighet vid en större religiös 

sammankomst. Vi får kunskap om hur offret utförts, enligt den beskrivning 

Snorre givit, vilka som deltagit och vilka de viktigaste aktörerna i blotet var. 

Det är detta som är uppsatsens mål, att visa denna kult och dess aktörer. 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka litteraturen efter agenterna och deras 

handlingar vid de religiösa sammankomsterna, i Tröndelag, så som det beskrivs 

av Snorre Sturlason i ”Håkon den Godes saga” Följande frågor fokuseras: 

 

Hur ser det rituella gästabudet ut i Snorres text? 

 

Vilka var det som agerade i den fornskandinaviska kulten och varför? 

 

Vad säger källorna om rituella gästabud och kultfunktionärer? 

 

Speglar texten autentiska traditioner? 
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Metod 
Som hjälp för att svara på frågorna och göra en rättvis tolkning av Snorres text 

har jag använt relevant litteratur på området, se följande avsnitt. Vidare har jag 

gjort en jämförelse med andra dokumenterade fall av kult och blot för att stärka 

min argumentation. 

 

Alltså den första etappen representeras av att deskriptivt framställa bloten i 

Tröndelag. Sedan övergår detta i att lyfta fram de aktörer som medverkat i 

bloten och göra en analys av deras ställning och funktion i kulten och 

samhället. Slutligen görs en jämförelse som försök att fånga in exemplet i en 

större kulturell kontext. 

 

Material 
Det material som jag kommer att använda mig av i min analys är Snorre 

Sturlasons Kungasagor, första bandet, Hednakonungarna och avsnittet ”Håkon 

den Godes saga” i översättning till modern svenska av Åke Ohlmarks. En mer 

källkritisk presentation av Snorre Sturlasons verk och annat samtida material 

följer nedan. Folke Ström, Birgit och Peter Sawyer, Olof Sundqvist, och Britt-

Mari Näsström, Francois-Xavier Dillmann, samt Anders Hultgård alla 

välmeriterade på sina områden har varit till stor litterär hjälp. Naturligtvis även 

Åke Ohlmarks som har stått för översättningen av Snorre Sturlason, Francois-

Xavier Dillmann och Olof Sundqvist särskilt för den vetenskapliga 

forskningsöversikten. Britt-Mari Näsström i första hand för en historisk 

bakgrund samt Folke Ström, Birgit och Peter Sawyer främst för den källkritiska 

aspekten men alla har även i hela arbetet varit till stor hjälp och inspiration. 
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Källkritiskdiskussion 

Vilka källor finns det att arbete med då man vill studera den fornskandinaviska 

traditionen? Vilka problem bör man ta i beaktande? Kan man lita på några 

källor egentligen? Denna diskussion, samt vem Snorre var, och vad hade han 

för motiv med att skriva ner den äldre hediska historien kommer jag att 

resonera kring i detta avsnitt. 

 

Snorre 
Snorre Sturlason mördades den 23 september 1241, efter att ha rest från Norge 

till sitt hem på Island. Detta var slutet för en man som vigt sitt liv till att bevara 

den gamla skaldekonsten som hade funnits i Skandinavien under förkristen tid. 

 

Snorre var en framstående man, välutbildad och hemmastad i de lärdas 

skolning. De klassiska verken, hans bildning och skolastiken kom även att 

forma hans egna verk och diktning. Snorre var dessutom en kristen man vars 

intresse för den förkristna religionen helt var av historisk litterär karaktär. Han 

ville bevara ett sätt att skriva, dikta och berätta. I och med det, så var han 

tvungen att även berätta om den fornskandinaviska religionens myter och 

gudar, allt för att språket och metaforerna i dikterna skulle kunna tydas. Snorre 

beskriver själv i prosaisk form myterna, de gamla sederna, med mera, samtidigt 

som han tar exempel från äldre skalders dikter, som är diktade i en förkristen 

tid.1 Snorre ville även skriva ett historiskt verk om sin del av världen och det 

resulterade i ”Heimskringla”. I det fallet tycks Snorre förlita sig på skriftligt 

material och han använde ofta äldre skaldediktning som primära källor i sitt 

arbete. Snorre skriver i sin prolog att han ämnar behandla sitt stoff enligt 

källkritiska principer. Förutom skalderna anser han även historikern Ari 

Thorgilsson vara trovärdig. Snorre anpassade källorna så som han ansåg dem 

stämma och skrev även egna kapitel för att förtydliga vissa saker och för att 

göra sitt författarskap mer tydligt.2 

 

                                                 
1 Ohlmarks, 1964, s. 5ff 
2 Sundqvist, 2002, s 53f 
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Om man ser till Snorre Sturlasons omgivning så var han en lärd man som 

behärskade olika skrivtekniker samt hade ett klart och tydligt mål med det han 

skrev. Han ville bevara gamla traditioner och skriva historien så som den hade 

varit. Och tack vare honom har vi nu inblick i några av de seder som fanns i 

Skandinavien före kristendomens intåg. 

 

Om man ser till begreppet saga så hade det en annorlunda innebörd under den 

tid då Snorre använde det än vad vi har idag. Ordet saga, ”plural sögur, 

sammansatt med verbet segja, (att säga) betydde ursprungligen ‘vad är sagt’”3 

syftade alltså mer på den tid som hade varit, och tillämpades ungefär på samma 

sätt som vi använder ordet historia idag. Då man talade om sagor med den 

innebörden den har för oss idag, något fiktivt, använde man sig av begreppet 

lögn-saga. 

 

Snorres verk om de norska kungarna, ”Heimskringla”, skrevs mellan 1225 och 

1235. Inledningen av ”Heimskringla” var inspirerad av ”Ynglingatal”, en 

genealogisk dikt skapad av Harald Hårfagers skald, Tjodof av Hvin omkring 

900 e. Kr. ”Ynglingatal” beskriver Ynglingakungarnas död, begravningar och 

vissa begravningsplatser. Den är diktad till kung Rognvalds ära. Dikten är även 

en stamtavla över Rognvalds släkt, förmodligen för att bevisa att han stammade 

från den välkända Uppsala dynastin. Syftet var att glorifiera de härskande i 

Vestfold, Norge.4 

 

”Heimskringla” börjar med Oden och Ynglingaätten i Sverige, som ansågs vara 

förfäder till den norska kungaätten.5 Början av sagan är kristen polemik, mot 

hedendomen i euhemeristisk anda, gudarna är där reducerade till mänskliga 

kungar. Sedan övergår detta till en slags rättfärdigande för vissa av 

tronpretendenternas lagliga rätt om makten i Norge. 

 

Anledningen till att Snorre och även andra samtida författare visade så stort 

intresse för de kungliga husen i Norge, Sverige och Danmark var att man sökte 

                                                 
3 Sawyer, 2000, s. 21 ”plural sögur, cognate with the verb segja, ‘to say’ originally meant 

‘what is said’” 
4 Sundqvist, 2002, s.47 
5 Sawyer, 2000, s. 220 
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identitet. Ett tema vi också ser i övriga Europa. Man samlade på sig muntligt 

och skriftligt inhemskt material och införlivade detta i sina verk utifrån 

klassiska stilideal. Speciellt engelsk och romersk historieskrivning såg ut på 

detta sätt under medeltiden. Man placerade då gudarna i början av de ledande 

släkternas historia. Även tanken att de invandrat från annat håll var vanligt, till 

exempel från Asien men företrädesvis från Troja. Snorre beskriver i början av 

”Heimskringla” att Ynglingarna härstammade från Oden som kommit från 

Asien. Bakomliggande orsak var naturligtvis att legitimera makten.6 

 

Denna sed att göra kronologier var spridd över hela det medeltida Europa 

under perioden 500 till 1000 e. Kr. Denna litterära konvention kan ha influerat 

Skandinavien under Vikingatiden. Men, menar religionshistorikern Olof 

Sundqvist, det finns inhemska släktregister i skaldediktning som inte borde ha 

västerländska influenser, till exempel ”Ynglingatal” som kan spegla en äldre 

autentisk tradition om Sveakungarna. Sundqvist starkaste argument är att 

kungaättens gudomliga ursprung finns i Yngligatal. Det finns dock två 

falanger, en som tror att kungarna bekräftade sin makt med gudomlig härkomst 

den andra tror att en sådan ideologi saknades.7 

 

Håkon den Gode är en historisk person. Han var uppfostrad i England av Kung 

Adelstein, därav fick han sin kristna tro. Tillika vet vi att Håkons far var Harald 

Hårfager, som gått till historien som den man som enade Norge och 

centraliserade kungamakten. När Harald dog kom Håkon från England för att 

ta över efter sin far. Med sig hade han biskopar och han ville börja anlägga 

kyrkor och kristna Norge. 

 

Det som kan tyckas vara konstigt är att Kung Håkon är kristen i sagan och ändå 

i skaldedikten prisas som en hednisk furste. Kungar och ledande personer 

kristnades långt före folket. Ibland uppstod det konflikter och det är just en 

sådan konflikt som ligger till grund för vår studie, för där avslöjas en hel del 

om den förkristna traditionen. 

                                                 
6 Sundqvist, 2002, s 149 
7 Sundqvist, 2002, s 151ff 
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Källorna 
Svårigheten när vi handskas med källor från denna period är att de sällan 

skildrar den tid vi vill studera direkt. De källor som är samtida med perioden är 

ofta från en annan kulturell kontext och deras beskrivning av den 

fornskandinaviska kulturen blir då vinklad och förvrängd. Speciellt om 

källorna är skapade i en kontinental kristen kontext så blir bilden av den 

fornskandinaviska traditionen orättvis. Skribenterna var färgade av sina egna 

omgivningar samt skolningar och det påverkade innehållet i texterna. 

 

Det källor som finns då vi behandlar den fornskandinaviska religionen är; 

utländsk litteratur, så som missionslitteratur, arkeologiska bevis, ortnamn, 

runinskriptioner och medeltida landslagar. Även så finns det en norrön 

litteratur som de isländska sagorna och skaldedikterna samt ett bevarande av en 

muntlig tradition som förmodligen är långt äldre än de skriva. 

 

Om vi börjar med att söka spår efter den skandinaviska religionen i missions 

material, har vi till exempel ”Vita Anskarii”. Verket är utarbetat av Rimbert, 

ärkebiskop i Hamburg-Bremen, omkring år 875 e.Kr. Den behandlar den 

missionsverksamhet som bedrevs i Norden. Även om informationen i ”Vita 

Anskarii” är förvrängd för att passa det kristna budskapet finns det användbara 

kunskaper om den förkristna religionen. Lika så finns i Adam av Bremens 

historia om ärkestiftet Hamburg-Bremen ”Gesta Hammaburgensis ecclesiae 

pontificum” detaljerade kunskaper om det hedniska Uppsala.8 Den skildringen 

kan vara en parallell till exemplet i Tröndelag. 

 

Om vi ser till övrigt utländskt material finns grekiska, romerska och arabiska 

författare. Till exempel finns fantastiska ögonvittnesskildringar av religiösa 

sedvänjor nedtecknade av Ibn Fadlan, längs Volga, där han gör bekantskap 

med nordbor en bit in på 900-talet.9 Många forskare har använt sig av detta 

material då de gjort komparativa studier, detta för att få fram en bild av den 

fornskandinaviska kulturen utifrån den kristna versionen. 

 

                                                 
8 Sawyer, 2000, s. 3f 
9 Ström, 1985, s. 7 
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De arkeologiska fynden som finns, ger oss ledtrådar om vilka typer av religiösa 

aktiviteter som har förekommit på olika ställen, till exempel vid gravfält och 

offerplatser. Dessutom kan de kasta ljus på det vi vet från de skriftliga källorna. 

 

Ortnamn är nog en av de säkraste källor som finns, på grund av att de är så 

statiska och kunskapen de ger ofta är autentisk. Man kan genom att tyda 

ortnamnen också få veta var kultplatserna fanns och vilka gudar som dyrkades i 

de olika områdena. Ortnamnen kan också ställas mot de uppgifter vi har i de 

skriftliga källorna.10 

 

De inhemska skrifterna som finns är mycket fragmentariska, det är 

runinskriptionerna och de är ofta formade som minnesmärken och stundom 

poesi. De flesta runorna ristades av kristna personer och säger mer om 

övergången från hedendom till kristendom än om själva hedendomen. Det som 

runorna kan ge oss är kristendomens spridning, kännedom om namn och språk 

och typ av bosättning.11 

 

Slutligen har vi den muntliga traditionen som kom att nedtecknas i början av 

förra millenniet dels av inhemska lärda män men även kyrkans män. Materialet 

från den muntliga traditionen finner vi i de isländska sagorna. Problemet med 

dessa källor är att de ofta är nedtecknade i en miljö som var kristen eller av 

personer med klassisk skolning, dessutom har tiden har haft sin inverkan. Den 

eventuella historiska kärna som kan ha funnits har genom sekler mattas av och 

ersatts av nya influenser av sagoberättarna. Dessa influenser speglar ett 

förkristet samhälle så väl som ett kristet. 

 

                                                 
10 Brink, 1990, s.123ff 
11 Sawyer, 2000, s. 10ff 
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Forskningsöversikt 

I avhandlingen ”Das Opferfest von Lade” kritiserar Düwel starkt Snorres 

trovärdighet i framställningen av de rituella gästabuden i Tröndelag som enligt 

Snorre ska ha ägt rum på 900-talet. Düwel menar att Snorres beskrivning av de 

rituella gästabuden i Håkon den godes saga inte kan förklaras utifrån ett 

speciellt intresse för den gamla religionen, utan från den berättarteknik Snorre 

använder sig av. På grund av nytolkning av den strof Snorre citerar av Kormak 

menar Düwel att kenningen vés valdr som betecknar Sigurd Jarl inte ska tolkas 

som ’helgedomens beskyddare, härskare’ utan som ’krigare’. Düwel menar 

alltså att strofen först och främst har för avsikt att känneteckna Sigurd som en 

frikostig furste. Vidare menar han att Snorre inte haft tillgång till vare sig 

muntligt eller skriftligt material för att kunna beskriva dessa kulthandlingar. 

Düwel betraktar denna berättelse om ett blot i Tröndelag på 900-talet som 

uppdiktad av Snorre. Düwel menar att Snorres terminologi bekräftar hans 

påstående. Han menar att Snorre skulle ha varit inspirerad av medeltida 

gillesstatuter, till exempel reglerna för Trondheims gille, som dateras från 

1100-talet. Snorre skall också ha varit inspirerad av Gamla testamentet då det 

gäller bestänkandet med blod, som beskrivs i texten.12 

 

Avhandlingarna där Düwel lägger fram dessa åsikter har framkallat en 

intressant diskussion. Den norske germanisten Ottar Grönvik har på nytt 

granskat Kormaks strof och lagt fram starka skäl till förmån för den 

traditionella tolkningen av kenningen vás valdr, dvs. ’helgedomens 

beskyddare, härskare’. Han tolkar även ordet vaegir i strofen till ’Gudfruktig 

man’. Grönvik kritiserar Düwel och menar att man inte kan anse att 

beskrivningen är fritt uppdiktad av Snorre utan någon speciell 

verklighetsgrund. Eftersom strofen tydligen indikerar ett religiöst förhållande. 

Folket som deltog behövde inte ta med sig mat till gästabuden, som brukligt 

var vid rituella gästabud, när Sigurd Jarl höll dem. 

 

Litteraturhistorikern Preben Meulengracht Sörensen har framfört kritik mot 

Düwel angående den lexikografiska undersökningen. Att de centrala religiösa 

                                                 
12 Düwel, 1985, s. 17,35 
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orden inte med säkerhet kan föras tillbaka till hednisk tid, menar Meulengracht 

Sörensen, inte är tillräckligt starka bevis för att de begrepp de uttrycker, inte 

kan ha varit hedniska.13 

 

En annan forskare som än tydligare bidragit till att hävda Snorres beskrivning 

av blotgillet i Tröndelag som äkta, är Anders Hultgård. Han har med hjälp av 

ett brett material, även utöver det som finns på det nordiska området, på ett 

övertygande sätt visat att den berömda kultformeln, blóta, drekka, heita til árs 

ok fridar, troligen inte är av kristet ursprung, vilket flera forskare bland annat 

Düwel har framfört de sista 30 åren. Flera andra element i Snorres beskrivning 

av de rituella gästabuden har blivit jämförda av Hultgård, detta har grundligt 

bidragit till diskussionen om källvärdet i ”Håkon de Godes saga”, vad angår de 

kultiska handlingarna i det förkristna Norden.14 

 

Dillmann själv menar att rituella gästabud ägde rum på stormannagårdar under 

förkristen tid och att detta borde ställas utom tvivel, med tanke på de källor 

som beskriver detta. Han tar som exempel; ”Eyrbyggja saga”, ”Tåten om 

Tidrande och Torhall”, ”Egils saga Skalla-Grímssonar”, Sigurd Tordatsons 

”Austrfararvíur” samt ”Gísla saga Súrssonar”. Dillmann vill fortsätta med att 

leta speciella gårdar, hus för religiösa aktiviteter, typ tempel. Han menar att det 

är just en sådan byggnad som Snorre beskriver i ”Håkon den Godes saga”. 

 

Snorres trovärdighet stärks ytterligare menar Dillmann om man ser till 

”Landnámabók” och de arkeologiska fynd man gjort vid Möre kyrka. De 

arkeologiska fynden visar bland annat spår av en nedbrunnen vikingatida 

byggnad, med risflätade väggar och kraftiga stolphål. I anslutning till dessa 

stolphål påträffades 19 guldgubbar, föreställande en man och en kvinna som 

omfamnar varandra. Dessa har tolkats som votivoffer med anknytning till 

fruktbarhetskulten, vilket kan antyda att blot ägde rum i byggnaden. 

Utgrävaren tolkar byggnaden som en förkristen kultplats. I ”Landnámabók” 

berättas att Torhadd den gamle varit tempelgode i Möre, som för övrigt betyder 

                                                 
13 Meulengracht Sørensen, 1991, s. 235ff 
14 Hultgård, 1996, s. 36ff. 
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ungefär ’berömd plats’, och när han for till Island tog han med sig tempeljord 

och stolparna och satte på Island upp ”Möre heligheten”.15 

 

Dillmann gör en jämförelse med Adam av Bremens beskrivning av Uppsala 

templet och Snorres beskrivning av de rituella måltiderna i Möre och Lade och 

anser att de framträder som direkta paralleller. Speciellt gällande libationerna i 

Snorres framställning och de dryckesoffer som Adam av Bremen beskriver. 

Även de funktionella avgränsningar som de stora gudarna har, för att följa 

Dumézils tolkning av den nordiska gudavärlden överensstämmer enligt 

Dillmann.16 

 

Dillmanns slutsats av det hela är att de väsentliga delarna i Snorres skildring av 

de rituella gästabunden i ”Håkon den godes saga” kan beläggas i andra källor, 

till exempel i de norröna ”Landnámabók” och ”Gísla saga Súrssonar” samt 

arkeologiska fynd som de i Möre, samt den latinska beskrivningen Adam av 

Bremen tillhandahållit om Uppsalakulten. Källorna överensstämmer i tid för 

när ceremonierna hölls samt vilket rum de utspelats i. Likheterna är främst de 

stora dragen, själva handhavandet av bloten, förtäringen av hästkött, dryckerna 

samt libationerna till gudarna, deras formulering och intention. För att citera 

Dillmanns slutplädering; 

 
”Det råder följaktligen inget tvivel om att Snorre inte bara korrekt 
har uppfattat innebörden i Kormaks strof om Sigurd jarl, utan att han 
också haft andra gamla och autentiska källor till sin beskrivning av 
offerhögtiderna i det vikingatida Tröndelagen.”17 
 

Det som Snorre skriver finns alltså belagt i annan, oberoende litteratur 

dessutom finns det arkeologiska bevis som stödjer detta. Man kan alltså på 

goda grunder anta att Snorre verkligen visste vad han skrev om. En sak som 

inte beaktats tidigare i diskussionen är de religiösa aktörerna, därför ska denna 

uppsats behandla aktörerna och deras roll vid gästabudet som Snorre skildrar. 

Vidare kommer diskussionen att utreda om Snorres text speglar autentiska 

traditioner. 

                                                 
15 Dillmann, 1997, s. 62ff 
16 Dillmann, 1997, s. 67 
17 Dillmann, 1997, s. 67 
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Hur ser det rituella gästabudet ut i Snorres text? 

”Håkan den Godes saga” utspelar sig i mitten av 900-talet och handlar om 

kung Håkan och hans regeringstid. Den är en del av Snorre Sturlasons verk 

”Heimskringla”, det första försöket till en inhemskt författad historieskildring. 

Det intressanta i Snorres berättelse är skildringen av Kung Håkons försök att 

kristna Norge, detta för oss sedan in i redogörelser för hur bloten utfördes och 

vilka som agerade i den. Här följer en återberättelse av Håkon den godes saga 

och de delar som behandlar gästabuden. 

 

Håkon de Godes saga 
I södra delarna av Norge gick det väl, när Håkon skulle införa kristendomen, 

han vigde ett antal kyrkor och insatte präster där. Men när han senare kommer 

uppåt landet en bit, till Trondheim och instämde bönderna där till ting för att 

bjuda dem kristen tro, utbröt en konflikt. Bönderna vill skjuta på detta mål en 

tid, de ville även att alla folk från de fylken som är i Tröndelag skulle närvara, 

innan det bestämde sig i denna svåra fråga; att kristnas eller inte. 

 

Sigurd Ladejarl var blotman och den som ansvarade för alla blotgillen i 

Tröndelag och utförde dessa i konungens namn. Det var av gammal sed att alla 

bönder skulle närvara vid bloten. En del av bloten var en stor slakt som ägde 

rum, och allt blod från slakten samlades upp i speciella skålar, ’hlautskålar’ 

eftersom blodet vid slakten kallades hlaut. Det fanns även hlaut-tenar, som var 

gjorda som stänkkvastar dessa användes för att blodbestänka alla 

stenhögsstallarna, hovets väggar samt över de deltagande männen. Köttet som 

blev kvar efter slakten skulle tillredas och åtnjutas. Inne i hovet fanns det eldar 

med kittlar hängande över, runt dessa eldar skulle man bära de fulla 

dryckeshornen. Den som höll i gillet och var hövdingen skulle signa dessa horn 

och all mat. Man drack för gudar och vad de kunde bringa, seger och fred till 

exempel, man drack även för sina fränder som lagts i hög. Det sägs att Sigurd 

Jarl var frikostig, han blev mycket hyllad när han höll ett gästabud på Lade och 

bekostade det hela själv. 
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Snorres inspiration 
Om detta berättas det även i ”Sigurdsdrapan” av Kormak Ögmundarson som 

Snorre hänvisar till och hämtar verser ifrån. I Åke Ohlmarks översättning låter 

verserna så som följer; 

 

Ask med mat eller askfats 

öldropp ingen bringa 

skall den glade, som skadar sin 

skatt. – Svek gudarna Tjatse? 

 

Vem kan säga sig väga våga 

väl mot svärdets herde, 

hängande havsselds-Rogner 

Huld? – Men Gram drogs för guldet!18 

 

Kormak Ögmundarson var en skald från norra Island och han levde mellan 936 

och 970 och var då samtida med händelsen. När han skriver; som skadar sin 

skatt, menas att någon är så givmild att han själv tar skada. Svärdens herde är 

krigarjarlen, helgedomens beskyddare, Tjatse är Skades far, jätten som 

överfölls och dräptes av asarna. Med havselden menas guldet, dess Rogner är 

Odin, den guldrike härskaren. Slutligen är Gram Sigurd Fafnesbanes svärd.19 

Nästa ting 
Vidare följer vi Kung Håkon när han möter upp med bönderna vid nästa ting, 

Frostatinget, där de lovat att ta beslut i frågan om kristnandet. Kung Håkon ber 

alla och en var som är närvarande, hög som låg, kvinnor som män, unga som 

gamla att; ”de alla skulle låta sig kristnas och tro på en enda gud, som var 

Krist Mariuson”20. Ja och allt var det innebar, de skulle sluta med att blota, 

och inte längre tro på de heniska gudarna utan börja leva som kristna och hålla 

var sjunde dag helig från allt arbete. 

                                                

 

 
18 Ohlmarks, 1961, s. 118 
19 Ohlmarks, 1961, s. 272 
20 Ohlmarks, 1961, s. 118 
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Detta mottogs inte med ro på tinget, om Kung Håkan skulle avta dem deras 

arbete, hur skulle då landet byggas. Att de dessutom skulle överge den tro som 

hade dugt åt deras fäder och deras före dem, verkade orimligt. Det hela slutade 

med att bönderna gav Kung Håkon två val, antingen lät han bönderna vara 

ifred med sin hedniska tro och de fortsatte att vara hans trogna. Eller så fick 

Håkon fortsätta att försöka kristna dem, men då skulle de vända sig emot 

honom och välja en annan hövding. Sigurd Jarl svarade att konungen 

samtyckte med bönderna och att han inte ville skiljas från böndernas vänskap. 

Bönderna svarade då att de ville att konungen själv blotade för äring och fred 

för dem, så som hans far hade gjort. Och så blev utlovat, problemet var att 

konungen inte hade tänkt sig att möta böndernas krav angående bloten. 

 

Senare när vintern börjat komma skulle det hållas blotgille på Lade och dit 

kom konungen som han hade lovat. Tidigare då Kung Håkon hade deltagit vid 

dessa tillställningar hade han ätit för sig själv och inte deltagit aktivt i 

festiviteterna. Men bönderna klagade på att han inte satt i högsätet som var 

hans rättmätiga plats som konung. Jarlen lovade nu folket att konungen skulle 

sitta i sitt högsäte och så gjorde Håkon. 

 

När man sedan skulle signa fullhornet, så gjorde Kung Håkon korstecknet över 

det, och rabalder uppstod. Sigurd Jarl räddade situationen genom att svänga 

ihop en visa om att det var till Tor som konungen signat genom att göra 

hammartecknet. Bönderna lugnade ner sig men lite misstanke fanns 

fortfarande, för nästa dag när hästslaktmaten skulle spisas krävde bönderna att 

kung Håkon skulle äta av det, men det vill han inte för allt i världen. De 

trugade honom och sade att han kunde dricka av spadet åtminstone, men 

kungen sa nej. Inte ville han äta av flottet heller men Sigurd Jarl försökte än en 

gång rädda situationen. Han bad konungen gapa över kitteln där ångan stod 

upp. Kung Håkon gjorde så först efter han lagt en linneduk över hanken, detta 

resulterade i att ingen var speciellt nöjd med tillställningen. 

 

Vintern efter detta tilldragit sig, skulle man rusta till jul för konungen vid 

Möre. Och de åtta hövdingar som mest rådde för bloten i Tröndelag, bestämde 
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vid ett möte att fyra av dem skulle ödelägga kristendomen, genom att bränna 

kyrkor. De övriga fyra skulle tvinga kungen att blota. 

 

När kung Håkon och Sigurd Jarl kom till Möre hade bönderna samlats i stort 

antal och bad konungen blota annars så hotade de att ta till våld. Efter det 

Sigurd medlat mellan parterna, åt Kung Håkon av hästlevern och drack 

minneshorn utan korstecken. Konungen var rasande när han lämnade 

gästabudet och lovade att nästa gång han kom skulle han ha större här med 

sig.21 

 

I slutet av ”Håkon den Godes saga” finner vi att han som gammal på 

dödsbädden skall ha givit upp den kristna tron och velat bli begraven på 

traditionellt hedniskt vis. 

Gästabudet och Håkon den Gode i andra källor 
Det som Snorre berättar om Blotfesten i Tröndelag, finns även belagt i andra 

källor. En samtida källa med händelsen, son Snorre använt är Kormak 

Ögmundarson som skrev ”Sigurdar-drápa” 960 e.Kr. Där hyllas Sigurd Jarl 

för sin generositet vid en blotfest. 

 

Därefter berättar Snorre om hur bönderna irriterade sig på kung Håkon när han 

vägrade offra till gudarna. De ställde ett ultimatum till honom; om han inte 

offrade skulle de inte längre skulle stödja honom. Det finns fler källor som 

berättat om samma incident, till exempel i ”Ágrip” 1190, där kan man läsa att 

bönderna ville att Håkon skulle offra som andra kungar annars så skulle de 

slänga ut honom ur landet. I ”Ágrip” finns även en episod som beskriver när 

kung Håkon vägrade äta hästlever vid offerfesten, precis som hos Snorre. Även 

i ”Fagrskinna”, som är skriven mellan ”Ágrip” och ”Heimskringla”, återges 

detta med hästlevern. Likaså att kung Håkon fick två val, antingen offra för att 

upprätthålla gammal sed, för god årsväxt och fred, eller bli kastad ur landet 

finns med.22 Att kung Håkon föll tillbaka till den gamla tron eller att han blev 

mer tolerant mot den i slutet av sitt liv, hämtar Snorre från Eyvinds 

                                                 
21 Ohlmarks, 1961 s. 117ff 
22 Sundqvist, 2002, s. 189f 
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”Hákonarmál” från 960 e. Kr. Där berättas att kungen hade skyddat 

helgedomar och alla de som hade makt (gudarna) hälsade Håkon välkommen.23 

Typ av offer 
Man kan säga mycket om händelsen utifrån vilken typ av offer det var som 

ingick i riten. Det fanns olika slags offer, tillexempel gåvooffer, med 

underavdelningarna libationsoffer och votivoffer. Vid libationsoffer gjuts en 

vätska av något slag över offerplatsen, vilket räknas som ett av de äldsta 

offersätten. Dryckesoffer räknas också som libationsoffer. Då gåvooffret åtföljs 

av ett löfte kallas det votivoffer, den som ger gåvan förväntar sig en gengåva. 

Som Näsström skriver om denna typ av gåvor; ”rätt given upprättar den ett 

socialt förhållande mellan givaren och mottagaren som då tänks svara med en 

gengåva, vilket skapar ett föreningsband dem emellan.”24 

 

Att skicka offret till gudarna, själva handlingen av offerritualen kallas senda. I 

Götrikssaga får Starkadr order från Oden att ”nu ska du offra (senda) kung 

Vikar till mig”. Senda återfinns med ordet soefa ’dräpa, slakta, offra’ som är 

släckt med det moderna ordet ’söva’. Detta kan ha att göra med att offerdjuret 

bedövades med ett slag innan det dödades. 

 

Sendning innebar att mat delades ut bland människorna. Vanligen kallat 

kommunionsoffer, där det offrade, delades ut bland deltagarna. Det 

karakteriseras av en gemensamhetstanke, ofta uttryckt i en måltid, till exempel 

det som hände i Håkon den Godes saga, då kungen skulle äta av det offrade 

djuret, (hästlever). 

 

Bloten, verbet blota anses gå tillbaka på en urindoeuropeisk form bhle, ’svälla, 

vara svullen’, med innebörden, ’tillta, öka’. Det är tänkt så, att offret i sig 

förökar den offrandes egendom eller skapar något nytt.25 Offret är länken 

mellan den som offrar och offermottagaren, i fornskandinavisk kontext mellan 

den offrande aktören, kungen, hövdingen, och mottagarna, asarna, gudarna. 

Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan offret och offerutövaren i 

                                                 
23 Sundqvist, 2002, s. 200 
24 Näsström, 2002, s. 25 
25 Näsström, 2002, s. 28 
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skandinavisk tradition, eftersom de båda är en länkar mellan människor och 

gudar. Det var alltså viktigt vem som utförde offret. Genom bloten stärks 

banden mellan människorna och gudarna, bloten var även en viktig 

sammanhållande länk mellan människorna, ett socialtkontrakt. 

 

I Håkon den Godes saga ser vi båda varianterna av gåvooffer, 

kommunionsoffer och votivoffer, vi har vätskan som utgjuts över platsen, vi 

har drycksoffret och vi har även den gemensamma rituella måltiden. Och vi ser 

även hur ett socialtkontrakt upprättas mellan makterna (gudarna) och 

människorna. 

 

Det står klart att Snorre inte var den enda som kände till denna utan den 

återfinns även i andra källor. Det han beskriver är inte något nytt fenomen, det 

är typiska handlingar i offersammanhang. Snorre hade ett flertal verkliga källor 

när han konstruerade den förkristna traditionen. På det sätt Snorre framställer 

bloten i ”Håkon den Godes saga”, kan den mycket väl ha utförts, och det ger 

oss ett exempel hur blot kan ha sanktionerats och genomförts under förkristen 

tid. 
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Vilka var det som agerade i den 
fornskandinaviska kulten och varför? 

Länge har det funnits två tolkningar huruvida det funnits prästerskap i Norden 

under vikingatiden eller inte. Religionshistoriker har oftast hävdat att det inte 

funnits ett prästerskap, och har istället uttytt ett sakralt kungadöme. Det vill 

säga att det endast var härskaren, kungen eller hövdingen, som tillhandahöll 

kontakten med gudarna. Andra forskare med mer språkligbakgrund har ansett 

att det funnits ett prästerskap i Norden. Skillnaden ligger förmodligen i olika 

sätt att utvärdera källkategorierna. Religionshistorikerna förlitar sig främst på 

historiska källor medan de andra litar på språkligt material. Även begreppet 

prästerskap har en otydlig definition, och ger grund för olika tolkningar. 

 

Olof Sundqvist har kommit fram till en definition av begreppet, som han prövat 

på de fornskandinaviska materialen. Med präst och prästerskap menar han att 

det finns en prästinstitution som normaliserade världsbilden och riterna. Han 

kom fram till att de generella dragen av präst och prästerskap var svaga i det 

tidiga Skandinavien. Det finns svaga bevis för initiations och/eller formell 

träning för ett religiöst ämbete. Han föreslår att man använder sig av mer 

neutrala begrepp såsom, kultfunktionär och religiös funktionär, eftersom 

begreppet präst formulerades och utvecklades i en kristen kontext. Vidare 

definieras begreppen kultutövare och religiös specialist, det var personer med 

speciella och officiella religiösa funktioner i samhället. Detta innebar ett mer 

exklusivt religiöst ämbete, när en mer sammansatt specialisering av funktionen 

ägt rum.26 

 

Aktörerna 
Vilka var det då som agerar i denna text som behandlar bloten i Tröndelag, 

vilken roll spelar de i bloten samt hur ser deras samhällsposition ut. De som 

figurerar i bloten är kungen, bönderna, Jarlen, och på ett sätt även gudarna. 

                                                 
26 Sundqvist, 2003, s. 2 Cult performer; ”It refers to a person responsible for certain public 

religious functions in society.” Religious specialist; ”designates an exclusive religious office, 
i.e. when a more intensified specialisation has taken place”  
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Gudarna 
Gudarnas uppgift var att ge lycka och fred till folket, genom att offra till 

Gudarna försökte folket säkerställa detta. Genom att motta offret returnerade 

gudarna den goda viljan och gav folket vad de ville och behövde, förutsatt att 

de blivit blidkade av offret. Bloten är en offerritual som följder speciella regler 

för att funktionen skall bäras upp. Det är därför det är så viktigt för bönderna 

att kungen äter utav, den för honom speciellt avsedda, hästlevern, annars så 

kanske gudarna misshagades. 

Konungen 
Konungen var ett medium mellan människornas värld och gudavärlden. Det 

var han som genom sin rätta stamtavla och godkänd av folket var den som till 

syvende och sist bar ansvaret för til árs ok fridar. Detta var ett av de viktigaste 

begreppen i kultsammanhang under förkristen tid. Att blota till til árs ok fridar, 

’till god årsväxt och fred’ var en garanti för hela samhällets fortbestånd och 

vällycka.27 

 

Genom blotet kommunicerade kungen med de högre makterna, han gav dem 

offret och det gav honom och hans folk sin välsignelse, de gjorde marken 

fruktbar och konungen framgångsrik på slagfältet. Konungen ägde inte bara 

världslig makt utan även en religiös auktoritet, i enlighet med forn siđr så som 

det alltid hade varit. 

 

Om nu konungen som är grundbulten i detta samanhang, den slutliga länken 

vid bloten mellan gudar och människor, plötsligt tar sin hand ifrån bloten och 

inte längre vill delta, är det inte konstigt att bönderna satte sig upp mot kungen. 

De blev ju bestulna på árs ok friđar, sin framtida lycka och välgång. 

Bönderna 
Böndernas ska bli beskyddade och få sin lycka och välgång tryggade genom 

bloten. Och som tack till kungen, som var den ende som kunde ge bloten dess 

rätta kraft, gav de honom trohet och lojalitet. 

 

                                                 
27 Näsström, 2002, s. 162f 
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Vid denna tid var genealogin betydelsefull och dyrkan av förfäderna förekom, 

och därmed var det var ett svek mot allt det som hade varit tidigare att inte 

blota. I det ultimatum som bönderna ger Håkon, blota eller vi tar vårt stöd från 

dig, ligger deras rädsla och känslan av det svek som de blir utsatta för. 

Jarlen 
Sigurd Jarl ’var en stor offrare’ var in mesti blótmadr enligt Snorre. Sigurd Jarl 

var ställföreträdare för kungen när han inte var närvarnade, och han ansvarade 

för offerfesterna i Tönderlag vid flera tillfällen. Sigurd Jarl hade även varit 

ställföreträdare för Håkons far kung Harald. Sigurd Jarl har även hyllats för sin 

frikostighet av Kormak i ”Sigurdardrápa”, där benämns även Sigurd Jarl som 

ves valdr, som har översatts med ’helgedomens beskyddare, väktare’. Detta har 

en speciell mening som ofta figurerar i samband med härskarroller.28 Jarlen 

och andra härskarroller kunde inneha en upphöjd religiös ställning som 

helgedomens beskyddare eller väktare. 

 

Titeln jarl har en intressant bakgrund, den kommer från begreppet ErilaR som 

förekommer på en rad runstenar mellan 300-500 e. Kr och har fått tolkningen; 

präst, magiker, runmästare, kultutövare. Alltså en funktion med kultiska 

tendenser, runstenarna berättar att ErilaR har, wiju ’vigt’ eller ’ristat runor’, 

hait runoR warito. Denna titel, ErilaR, skulle senare utvecklas till titeln jarl.29 

Det finns även de som menar att ErliaR utvecklats till folknamnet ’Eruli’, 

’Heruh’, vilket förekommer i klassiska källor. Troligtvis skötte ErliaR 

runkonsten och religiösa uppdrag, förmodligen hade han även andra uppdrag. 

Antagligen tillhörde han inte den absolut styrande toppen, men säkerligen 

eliten i samhället. Han kan antas ha någon form av ledarskap och utförde 

ibland offerritualer.30 

 

Sedan vet vi att under svensk medeltid kännetecknande titeln jarl ett ämbete, 

som hade vissa befogenheter inom ett land, liknade kungens. Jarlen kunde även 

                                                 
28 Sundqvist, 2002, s. 196 
29 Näsström, 2002, s. 99f 
30 Sundqvist, 2002, s. 179 
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regera i stället för kungen och fungera som förmyndare, till exempel Birger 

Jarl.31 

 

Det vi kan säga om titeln jarl är att den har haft kultiska funktioner, och att den 

senare i kristen tid har haft maktpolitiska, det är då lätt att dra slutsatsen att 

dessa två funktioner skulle ha kunnat vara sammanvävda under förkristen tid. 

Om funktionen endast varit religiös skulle den ha försvunnit i och med 

kristendomen, men den levde kvar. En intressant tanke är att eftersom ämbetet 

jarl försvann så tidigt som 1266 kan det ha funnits starka religiösa tendenser i 

den fortfarande. 

 

Jarlens uppgift är tvåsidig, han var ställföreträdande för kungen då han var 

borta och kunde därför, som vi fått berättat för oss, även finansiera och hålla 

blotfester i kungens namn. Jarl var alltså en titel av både andlig och världslig 

karaktär med makt och befogenheter att utföra både kultfunktionella uppgifter 

och politiska spörsmål. 

Samspelet 
Kungens makt var följaktligen starkt förknippad med den religiösa kulten, han 

hade egenskaper som var speciella för hans ämbete. Han var även en 

nödvändighet i sig själv för att offret skulle kunna utföras på rätt sätt så att det 

fick rätt gensvar i den jordiska världen. I gengälld för att kungen ställde sin 

speciella person till förfogande fick han lojalitet från bönderna. 

 

Vi finner även det faktum att bönderna förväntade sig att kung Håkon och 

Sigurd Jarl skulle utföra och leda dessa ritualer, även om de i vanliga fall 

bekostade dessa fester själva. Andra källor från Skandinavien visar på 

paralleller, där ledarna organiserade de offentliga festerna. Adam av Bremens 

berättelse om Uppsalakulten och även ”Hervararsaga” berättar om Kung 

Anund och Kung Ingi som båda vägrade att utföra de gamla offerriterna blev 

avsatta och drivna ur landet.32 Det visar oss en sida av den politiske ledaren 

                                                 
31 Lindqvist, Ågren, 1997 s. 17f 
32 Sundqvist, 2002, s. 182 
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med religiös karaktär, och hur nära sambandet mellan det världsliga och det 

andliga ledarskapet var. 

 

I Snorres beskrivning av blotfesten i Tröndelag ser det ut som ritualerna 

sanktionerade den sociala strukturen, riterna legitimerade Håkon som härskare. 

Han var tvungen att utföra riterna och allt det som hörde till, som hans far 

Harald gjort för att bli legitimerad härskare. Dessa ceremonier var befästa av 

gamla traditioner och dessutom av lagen. 
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Vad säger källorna om rituella gästabud och 
kultfunktionärer? 

De källor som ska ge oss paralleller och belyser gästabud och ett hedniskt 

prästerskap är Adam av Bremens skildring av kulten i Uppsala samt de 

arkeologiska fynden i Tröndelag. 

 

Adam av Bremens skildring av Uppsalatemplet 
När man studerar Adam av Bremens skildring av Uppsala templet måste man 

ta hänsyn till att den är utformad i klassisk genre och följer ett speciellt 

mönster. Texterna har ofta formen av missions- och mirakelberättelser, dessa 

handlar bland annat om omvända hedningar som får Guds hjälp i livet. Hela 

Adam av Bremens författarskap är uppbyggt inom en litterär och kyrklig 

tradition. Den process som berättelserna genomgått sammanfattar Anders 

Hultgård som; från ögonvittnesskildring till retorik, vi ser tydliga avtryck och 

värderingar från den kristna kyrkoman som Adam av Bremen var.33 

 

Interpretatio romana/christiania är när man omtolkar främmande begrepp till 

sina egna kända, i detta fall omtolkas de nordiska till romerska eller kristna. 

Gudomar, föreställningar och föremål från Uppsala, översatte Adam av 

Bremen till romerska gudar, termer och begrepp. Till exempel så använde han 

templum om kultbyggnaden och detta ger andra associationer än de 

hallbyggnader som fanns i Skandinavien. Likaså förvandlades gudabilderna till 

det som var bekant, Oden som avbildas med vapen får sin parallell till den 

romerska krigsguden Mars.34 

 

De beskrivningar som Adam av Bremen för fram är kristen polemik, kulten 

framställs ur de kristnas schabloner om hedendom och hedningar. 

Euhemeristiska förklaringar av polyteismen var vanliga, han skriver att de 

(hedningarna) dyrkar även gudar gjorda av människor, deos ex hominibus 

factos. Demoniseringen av hedendomen är underliggande i många av Adam av 

Bremens beskrivningar av Uppsalakulten och dess anhängare. Adam av 

                                                 
33 Hultgård, 1997, s. 15ff 
34 Hultgård, 1997, s.18f 
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Bremen använder orden idolun avgudabild om Tors bild samt simulacrum, 

beläte om gudabilderna.35 

 

Trots detta, om man är medveten om det, så kan man använda sig av Adam av 

Bremens skildring av Uppsalakulten som en värdefull religionshistorisk källa. 

Det gäller att skala av de polemiska schablonerna och se bortom den retoriska 

apparaten. Då har man ingen anledning att betvivla Adam av Bremens 

trovärdighet i skildringen av Uppsalatemplet och dess kult. 

 

Vidare måste man förstå att Adam av Bremen verkade i ett samhälle där det 

religiösa var tydligt strukturerat i både tanke och organisation. Att då beskriva 

ett samhälle där detta inte alls var lika tydligt definierat har naturligtvis gett 

komplikationer i Adams skildring av det hedniska samhället. I de 

fornskandinaviska språken hittar man inte begreppet religion, det var inte 

förrän kristendomen gjorde sitt intrång i Norden som man började göra skillnad 

på det andliga och det världsliga i en mer organiserad form. Tidigare använde 

man begreppet sed, man talade om forn siđr, ’den gamla seden’, detta 

innefattade det vi kallar religion men även övriga samhället.36 Religion var inte 

någon enskild företeelse utan samspelade med hela samhället. 

 

Det Adam av Bremen egentligen beskriver när vi skalar bort tendenserna, 

överföringsproblematiken och syftena med texten är en religiös sammankomst 

liknande den i Tröndelag. Vi får bland annat reda på att det finns en byggnad 

som är viktig i sammanhanget, förmodligen inte uteslutande sakral, men i detta 

fall används den som en kultbyggnad. I denna byggnad möter vi gudabilder 

och kultfunktionärer, vi möter offerhandlingar som påminner om dem i 

Tröndelag. Adam av Bremen skriver att med offrens blod är det brukligt att 

blidka dessa gudar.37 Kan man tolka detta i likhet med hlautskålar i Lade och 

kvastarna man stänkte blodet med. Att blodet helgade deltagarna och platsen 

där offret utspelade sig, både i Uppsala och i Tröndelag. Förmodligen är det 

                                                 
35 Hultgård, 1997, s. 21ff 
36 Ström, 1985, s. 76  
37 Hultgård, 1997, s.23 
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beskrivningar som överensstämmer, går man på Dillmanns linje är det till och 

med paralleller. 

 

Vi får även reda på genom Adam av Bremen att kung Anund, som var kristen, 

vägrade att framlämna folkets sedvanliga offer till demonerna (läs gudarna) 

och därför blev fördriven.38 Här är en parallell till Kung Håkon den Gode, fast 

med den skillnaden att Kung Anund inte var lika starkt rustad som Kung 

Håkon och tvingades fly. 

 

Arkeologin 
Genom arkeologiska fynd i gravfält och på offerplatser kan vi få ledtrådar om 

vilken typ av aktivitet som förekommit på platsen, vi kan även ana hur dessa 

aktiviteter gått till. Dessutom befästs teorier gjorda utifrån andra källor genom 

att man kan jämföra vad som skrivits och vad som har hittats.39 De 

arkeologiska källorna visar att de första kyrkorna byggdes vid en 

stormannagård. Det var följaktligen så att storbonden, ledaren inom detta 

område ombesörjde kyrkan, och det andliga livet, så som han sörjde för den 

världsliga makten och politiken.40 När kristendomen fick mer och mer 

inflytande kom kyrkan att organiseras allt mer centralt och privatkyrkorna fick 

allt mindre betydelse eller övergavs helt. Detta vittnar om den mentalitet som 

fanns innan kristendomen, att det fanns en streckad linje mellan sakralt och 

profant, och det viktigaste att kulten var i privat regi, där hövdingen eller 

kungen varit den som sanktionerat ritualerna. Detta går helt i linje med det vi 

ser i Snorres skildring av bloten i Tröndelag, den utförs i privat regi. 

 

I ”Landnámabók” berättas att Torhadd den gamle varit tempelgode i Möre, det 

nämns att han förde med sig tempeljord och högsätesstolparna från templet och 

satte upp dessa på Island, kallat Möre heligheten. De arkeologiska fynd man 

gjort vid Möre kyrka talar för att det kan vara en faktisk tilldragelse. 

Utgrävarna har tolkat fynden som en förkristen kultplats. Fynden visar spår av 

en nedbrunnen vikingatida byggnad, med risflätade väggar och kraftiga 

                                                 
38 Hultgård, 1997, s.20 
39 Sawyer, 2000, s.5ff 
40 Nilsson, 1992, s. 23ff 
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stolphål, i anslutning till dessa stolphål påträffades 19 guldgubbar, 

föreställande en man och en kvinna som omfamnar varandra. Dessa har tolkats 

som votivoffer med anknytning till fruktbarhetskulten, vilket kan antyda att 

blot ägde rum i byggnaden.41 

 

Följaktligen finns det många källor som beskriver den fornskandinaviska 

traditionen, man finner paralleller och ibland även konkreta arkeologiska bevis 

som kan knytas till berättelser i texter av såväl inhemska som utländska 

författare. Författarens motiv eller tillvägagångssätt är ibland inte vad vi skulle 

kalla för adekvata inom forskning, men med en helhetssyn över dessa finner vi 

att det finns mycket bevarat från tiden innan kristendomen dominerade i 

Skandinavien. 

                                                 
41 Dillmann, 1997, s. 62ff 
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Speglar texten autentiska traditioner? 

De ritualer som Snorre beskriver och de agerande personernas roller kan antas 

gå tillbaka till en autentisk tradition. Dels för att det finns hänvisningar till 

äldre källor som är samtida med det beskrivna men även genom paralleller i 

annan medeltida litteratur. Även andra typer av källor styrker detta, så som 

ortnamnsforskning och arkeologiska fynd. 

 

Det man kan i ”Håkon den Godes saga” och andra parallella berättelser är att 

ledande personer i samhället så som kungen eller jarlen hade ansvaret vid 

officiella ceremoniella aktiviteter. De ansågs som beskyddare av de helgade 

platserna där kult utövades, de höll i ritualerna, kanske hade de medhjälpare 

som vissa källor tyder på, men det är inget som framkommer i ”Håkon den 

Godes saga”. Kanske nämns de inte där för att Snorre inte hade vetskap om det 

eller för att han ansåg att de inte hade tillräcklig betydelse för det han ville 

beskriva. Med ett modernt uttryck kan man säga att kungen och jarlen var 

koordinatorer över kulten. 

 

Sundqvist har en intressant tanke om vad det egentligen var som Snorre 

beskrev, nämligen mötet mellan två sociala system. Dels ett med en kristen 

centraliserad kungamakt, där religiösa aktiviteter utförs av ett specialiserat 

prästerskap. Dels ett decentraliserat samhälle där politisk makt var 

koncentrerad till tinget i varje landskap och där de politiska ledarna även 

förvaltade den offentliga kulten.42 

 

Bloten i Tröndelag har med all sannolikhet inträffat och gått till på ett snarlikt 

sätt som det Snorre beskrivit, detta står klart. Anledningen till att Snorre valt att 

framställa bloten på det sätt han gjort tycks även vara klart, han skildrar 

kampen mellan två sociala system, ett nytt och ett gammalt, där det gamla kom 

att gå under och det nya skulle segra. 

 

                                                 
42 Sundqvist, 2002, s 208 
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Inledning

Det har ofta diskuteras huruvida det fanns ett prästerskap eller inte under förkristen tid i Skandinavien. Ett sätt att försöka reda ut detta är att studera äldre texter som beskriver hur sammankomster av religiös art kan ha sett ut och sedan försöka finna ut vilka aktörerna var och vilken roll de hade i riterna, för att på så sätt komma fram till om det fanns sakrala tjänster i form av ett prästerskap.


Ett exempel på sammankomst som är väl beskriven är bloten i Tröndelag. I Snorre Sturlasons ”Heimskringla”, får man delaktighet vid en större religiös sammankomst. Vi får kunskap om hur offret utförts, enligt den beskrivning Snorre givit, vilka som deltagit och vilka de viktigaste aktörerna i blotet var. Det är detta som är uppsatsens mål, att visa denna kult och dess aktörer.


Syfte


Uppsatsens syfte är att undersöka litteraturen efter agenterna och deras handlingar vid de religiösa sammankomsterna, i Tröndelag, så som det beskrivs av Snorre Sturlason i ”Håkon den Godes saga” Följande frågor fokuseras:


Hur ser det rituella gästabudet ut i Snorres text?


Vilka var det som agerade i den fornskandinaviska kulten och varför?


Vad säger källorna om rituella gästabud och kultfunktionärer?


Speglar texten autentiska traditioner?

Metod


Som hjälp för att svara på frågorna och göra en rättvis tolkning av Snorres text har jag använt relevant litteratur på området, se följande avsnitt. Vidare har jag gjort en jämförelse med andra dokumenterade fall av kult och blot för att stärka min argumentation.

Alltså den första etappen representeras av att deskriptivt framställa bloten i Tröndelag. Sedan övergår detta i att lyfta fram de aktörer som medverkat i bloten och göra en analys av deras ställning och funktion i kulten och samhället. Slutligen görs en jämförelse som försök att fånga in exemplet i en större kulturell kontext.

Material


Det material som jag kommer att använda mig av i min analys är Snorre Sturlasons Kungasagor, första bandet, Hednakonungarna och avsnittet ”Håkon den Godes saga” i översättning till modern svenska av Åke Ohlmarks. En mer källkritisk presentation av Snorre Sturlasons verk och annat samtida material följer nedan. Folke Ström, Birgit och Peter Sawyer, Olof Sundqvist, och Britt-Mari Näsström, Francois-Xavier Dillmann, samt Anders Hultgård alla välmeriterade på sina områden har varit till stor litterär hjälp. Naturligtvis även Åke Ohlmarks som har stått för översättningen av Snorre Sturlason, Francois-Xavier Dillmann och Olof Sundqvist särskilt för den vetenskapliga forskningsöversikten. Britt-Mari Näsström i första hand för en historisk bakgrund samt Folke Ström, Birgit och Peter Sawyer främst för den källkritiska aspekten men alla har även i hela arbetet varit till stor hjälp och inspiration.


Källkritiskdiskussion


Vilka källor finns det att arbete med då man vill studera den fornskandinaviska traditionen? Vilka problem bör man ta i beaktande? Kan man lita på några källor egentligen? Denna diskussion, samt vem Snorre var, och vad hade han för motiv med att skriva ner den äldre hediska historien kommer jag att resonera kring i detta avsnitt.

Snorre


Snorre Sturlason mördades den 23 september 1241, efter att ha rest från Norge till sitt hem på Island. Detta var slutet för en man som vigt sitt liv till att bevara den gamla skaldekonsten som hade funnits i Skandinavien under förkristen tid.

Snorre var en framstående man, välutbildad och hemmastad i de lärdas skolning. De klassiska verken, hans bildning och skolastiken kom även att forma hans egna verk och diktning. Snorre var dessutom en kristen man vars intresse för den förkristna religionen helt var av historisk litterär karaktär. Han ville bevara ett sätt att skriva, dikta och berätta. I och med det, så var han tvungen att även berätta om den fornskandinaviska religionens myter och gudar, allt för att språket och metaforerna i dikterna skulle kunna tydas. Snorre beskriver själv i prosaisk form myterna, de gamla sederna, med mera, samtidigt som han tar exempel från äldre skalders dikter, som är diktade i en förkristen tid.
 Snorre ville även skriva ett historiskt verk om sin del av världen och det resulterade i ”Heimskringla”. I det fallet tycks Snorre förlita sig på skriftligt material och han använde ofta äldre skaldediktning som primära källor i sitt arbete. Snorre skriver i sin prolog att han ämnar behandla sitt stoff enligt källkritiska principer. Förutom skalderna anser han även historikern Ari Thorgilsson vara trovärdig. Snorre anpassade källorna så som han ansåg dem stämma och skrev även egna kapitel för att förtydliga vissa saker och för att göra sitt författarskap mer tydligt.


Om man ser till Snorre Sturlasons omgivning så var han en lärd man som behärskade olika skrivtekniker samt hade ett klart och tydligt mål med det han skrev. Han ville bevara gamla traditioner och skriva historien så som den hade varit. Och tack vare honom har vi nu inblick i några av de seder som fanns i Skandinavien före kristendomens intåg.


Om man ser till begreppet saga så hade det en annorlunda innebörd under den tid då Snorre använde det än vad vi har idag. Ordet saga, ”plural sögur, sammansatt med verbet segja, (att säga) betydde ursprungligen ‘vad är sagt’”
 syftade alltså mer på den tid som hade varit, och tillämpades ungefär på samma sätt som vi använder ordet historia idag. Då man talade om sagor med den innebörden den har för oss idag, något fiktivt, använde man sig av begreppet lögn-saga.


Snorres verk om de norska kungarna, ”Heimskringla”, skrevs mellan 1225 och 1235. Inledningen av ”Heimskringla” var inspirerad av ”Ynglingatal”, en genealogisk dikt skapad av Harald Hårfagers skald, Tjodof av Hvin omkring 900 e. Kr. ”Ynglingatal” beskriver Ynglingakungarnas död, begravningar och vissa begravningsplatser. Den är diktad till kung Rognvalds ära. Dikten är även en stamtavla över Rognvalds släkt, förmodligen för att bevisa att han stammade från den välkända Uppsala dynastin. Syftet var att glorifiera de härskande i Vestfold, Norge.


”Heimskringla” börjar med Oden och Ynglingaätten i Sverige, som ansågs vara förfäder till den norska kungaätten.
 Början av sagan är kristen polemik, mot hedendomen i euhemeristisk anda, gudarna är där reducerade till mänskliga kungar. Sedan övergår detta till en slags rättfärdigande för vissa av tronpretendenternas lagliga rätt om makten i Norge.

Anledningen till att Snorre och även andra samtida författare visade så stort intresse för de kungliga husen i Norge, Sverige och Danmark var att man sökte identitet. Ett tema vi också ser i övriga Europa. Man samlade på sig muntligt och skriftligt inhemskt material och införlivade detta i sina verk utifrån klassiska stilideal. Speciellt engelsk och romersk historieskrivning såg ut på detta sätt under medeltiden. Man placerade då gudarna i början av de ledande släkternas historia. Även tanken att de invandrat från annat håll var vanligt, till exempel från Asien men företrädesvis från Troja. Snorre beskriver i början av ”Heimskringla” att Ynglingarna härstammade från Oden som kommit från Asien. Bakomliggande orsak var naturligtvis att legitimera makten.


Denna sed att göra kronologier var spridd över hela det medeltida Europa under perioden 500 till 1000 e. Kr. Denna litterära konvention kan ha influerat Skandinavien under Vikingatiden. Men, menar religionshistorikern Olof Sundqvist, det finns inhemska släktregister i skaldediktning som inte borde ha västerländska influenser, till exempel ”Ynglingatal” som kan spegla en äldre autentisk tradition om Sveakungarna. Sundqvist starkaste argument är att kungaättens gudomliga ursprung finns i Yngligatal. Det finns dock två falanger, en som tror att kungarna bekräftade sin makt med gudomlig härkomst den andra tror att en sådan ideologi saknades.


Håkon den Gode är en historisk person. Han var uppfostrad i England av Kung Adelstein, därav fick han sin kristna tro. Tillika vet vi att Håkons far var Harald Hårfager, som gått till historien som den man som enade Norge och centraliserade kungamakten. När Harald dog kom Håkon från England för att ta över efter sin far. Med sig hade han biskopar och han ville börja anlägga kyrkor och kristna Norge.

Det som kan tyckas vara konstigt är att Kung Håkon är kristen i sagan och ändå i skaldedikten prisas som en hednisk furste. Kungar och ledande personer kristnades långt före folket. Ibland uppstod det konflikter och det är just en sådan konflikt som ligger till grund för vår studie, för där avslöjas en hel del om den förkristna traditionen.


Källorna


Svårigheten när vi handskas med källor från denna period är att de sällan skildrar den tid vi vill studera direkt. De källor som är samtida med perioden är ofta från en annan kulturell kontext och deras beskrivning av den fornskandinaviska kulturen blir då vinklad och förvrängd. Speciellt om källorna är skapade i en kontinental kristen kontext så blir bilden av den fornskandinaviska traditionen orättvis. Skribenterna var färgade av sina egna omgivningar samt skolningar och det påverkade innehållet i texterna.

Det källor som finns då vi behandlar den fornskandinaviska religionen är; utländsk litteratur, så som missionslitteratur, arkeologiska bevis, ortnamn, runinskriptioner och medeltida landslagar. Även så finns det en norrön litteratur som de isländska sagorna och skaldedikterna samt ett bevarande av en muntlig tradition som förmodligen är långt äldre än de skriva.

Om vi börjar med att söka spår efter den skandinaviska religionen i missions material, har vi till exempel ”Vita Anskarii”. Verket är utarbetat av Rimbert, ärkebiskop i Hamburg-Bremen, omkring år 875 e.Kr. Den behandlar den missionsverksamhet som bedrevs i Norden. Även om informationen i ”Vita Anskarii” är förvrängd för att passa det kristna budskapet finns det användbara kunskaper om den förkristna religionen. Lika så finns i Adam av Bremens historia om ärkestiftet Hamburg-Bremen ”Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum” detaljerade kunskaper om det hedniska Uppsala.
 Den skildringen kan vara en parallell till exemplet i Tröndelag.


Om vi ser till övrigt utländskt material finns grekiska, romerska och arabiska författare. Till exempel finns fantastiska ögonvittnesskildringar av religiösa sedvänjor nedtecknade av Ibn Fadlan, längs Volga, där han gör bekantskap med nordbor en bit in på 900-talet.
 Många forskare har använt sig av detta material då de gjort komparativa studier, detta för att få fram en bild av den fornskandinaviska kulturen utifrån den kristna versionen.


De arkeologiska fynden som finns, ger oss ledtrådar om vilka typer av religiösa aktiviteter som har förekommit på olika ställen, till exempel vid gravfält och offerplatser. Dessutom kan de kasta ljus på det vi vet från de skriftliga källorna.

Ortnamn är nog en av de säkraste källor som finns, på grund av att de är så statiska och kunskapen de ger ofta är autentisk. Man kan genom att tyda ortnamnen också få veta var kultplatserna fanns och vilka gudar som dyrkades i de olika områdena. Ortnamnen kan också ställas mot de uppgifter vi har i de skriftliga källorna.


De inhemska skrifterna som finns är mycket fragmentariska, det är runinskriptionerna och de är ofta formade som minnesmärken och stundom poesi. De flesta runorna ristades av kristna personer och säger mer om övergången från hedendom till kristendom än om själva hedendomen. Det som runorna kan ge oss är kristendomens spridning, kännedom om namn och språk och typ av bosättning.


Slutligen har vi den muntliga traditionen som kom att nedtecknas i början av förra millenniet dels av inhemska lärda män men även kyrkans män. Materialet från den muntliga traditionen finner vi i de isländska sagorna. Problemet med dessa källor är att de ofta är nedtecknade i en miljö som var kristen eller av personer med klassisk skolning, dessutom har tiden har haft sin inverkan. Den eventuella historiska kärna som kan ha funnits har genom sekler mattas av och ersatts av nya influenser av sagoberättarna. Dessa influenser speglar ett förkristet samhälle så väl som ett kristet.

Forskningsöversikt


I avhandlingen ”Das Opferfest von Lade” kritiserar Düwel starkt Snorres trovärdighet i framställningen av de rituella gästabuden i Tröndelag som enligt Snorre ska ha ägt rum på 900-talet. Düwel menar att Snorres beskrivning av de rituella gästabuden i Håkon den godes saga inte kan förklaras utifrån ett speciellt intresse för den gamla religionen, utan från den berättarteknik Snorre använder sig av. På grund av nytolkning av den strof Snorre citerar av Kormak menar Düwel att kenningen vés valdr som betecknar Sigurd Jarl inte ska tolkas som ’helgedomens beskyddare, härskare’ utan som ’krigare’. Düwel menar alltså att strofen först och främst har för avsikt att känneteckna Sigurd som en frikostig furste. Vidare menar han att Snorre inte haft tillgång till vare sig muntligt eller skriftligt material för att kunna beskriva dessa kulthandlingar. Düwel betraktar denna berättelse om ett blot i Tröndelag på 900-talet som uppdiktad av Snorre. Düwel menar att Snorres terminologi bekräftar hans påstående. Han menar att Snorre skulle ha varit inspirerad av medeltida gillesstatuter, till exempel reglerna för Trondheims gille, som dateras från 1100-talet. Snorre skall också ha varit inspirerad av Gamla testamentet då det gäller bestänkandet med blod, som beskrivs i texten.


Avhandlingarna där Düwel lägger fram dessa åsikter har framkallat en intressant diskussion. Den norske germanisten Ottar Grönvik har på nytt granskat Kormaks strof och lagt fram starka skäl till förmån för den traditionella tolkningen av kenningen vás valdr, dvs. ’helgedomens beskyddare, härskare’. Han tolkar även ordet vaegir i strofen till ’Gudfruktig man’. Grönvik kritiserar Düwel och menar att man inte kan anse att beskrivningen är fritt uppdiktad av Snorre utan någon speciell verklighetsgrund. Eftersom strofen tydligen indikerar ett religiöst förhållande. Folket som deltog behövde inte ta med sig mat till gästabuden, som brukligt var vid rituella gästabud, när Sigurd Jarl höll dem.


Litteraturhistorikern Preben Meulengracht Sörensen har framfört kritik mot Düwel angående den lexikografiska undersökningen. Att de centrala religiösa orden inte med säkerhet kan föras tillbaka till hednisk tid, menar Meulengracht Sörensen, inte är tillräckligt starka bevis för att de begrepp de uttrycker, inte kan ha varit hedniska.


En annan forskare som än tydligare bidragit till att hävda Snorres beskrivning av blotgillet i Tröndelag som äkta, är Anders Hultgård. Han har med hjälp av ett brett material, även utöver det som finns på det nordiska området, på ett övertygande sätt visat att den berömda kultformeln, blóta, drekka, heita til árs ok fridar, troligen inte är av kristet ursprung, vilket flera forskare bland annat Düwel har framfört de sista 30 åren. Flera andra element i Snorres beskrivning av de rituella gästabuden har blivit jämförda av Hultgård, detta har grundligt bidragit till diskussionen om källvärdet i ”Håkon de Godes saga”, vad angår de kultiska handlingarna i det förkristna Norden.


Dillmann själv menar att rituella gästabud ägde rum på stormannagårdar under förkristen tid och att detta borde ställas utom tvivel, med tanke på de källor som beskriver detta. Han tar som exempel; ”Eyrbyggja saga”, ”Tåten om Tidrande och Torhall”, ”Egils saga Skalla-Grímssonar”, Sigurd Tordatsons ”Austrfararvíur” samt ”Gísla saga Súrssonar”. Dillmann vill fortsätta med att leta speciella gårdar, hus för religiösa aktiviteter, typ tempel. Han menar att det är just en sådan byggnad som Snorre beskriver i ”Håkon den Godes saga”.

Snorres trovärdighet stärks ytterligare menar Dillmann om man ser till ”Landnámabók” och de arkeologiska fynd man gjort vid Möre kyrka. De arkeologiska fynden visar bland annat spår av en nedbrunnen vikingatida byggnad, med risflätade väggar och kraftiga stolphål. I anslutning till dessa stolphål påträffades 19 guldgubbar, föreställande en man och en kvinna som omfamnar varandra. Dessa har tolkats som votivoffer med anknytning till fruktbarhetskulten, vilket kan antyda att blot ägde rum i byggnaden. Utgrävaren tolkar byggnaden som en förkristen kultplats. I ”Landnámabók” berättas att Torhadd den gamle varit tempelgode i Möre, som för övrigt betyder ungefär ’berömd plats’, och när han for till Island tog han med sig tempeljord och stolparna och satte på Island upp ”Möre heligheten”.


Dillmann gör en jämförelse med Adam av Bremens beskrivning av Uppsala templet och Snorres beskrivning av de rituella måltiderna i Möre och Lade och anser att de framträder som direkta paralleller. Speciellt gällande libationerna i Snorres framställning och de dryckesoffer som Adam av Bremen beskriver. Även de funktionella avgränsningar som de stora gudarna har, för att följa Dumézils tolkning av den nordiska gudavärlden överensstämmer enligt Dillmann.


Dillmanns slutsats av det hela är att de väsentliga delarna i Snorres skildring av de rituella gästabunden i ”Håkon den godes saga” kan beläggas i andra källor, till exempel i de norröna ”Landnámabók” och ”Gísla saga Súrssonar” samt arkeologiska fynd som de i Möre, samt den latinska beskrivningen Adam av Bremen tillhandahållit om Uppsalakulten. Källorna överensstämmer i tid för när ceremonierna hölls samt vilket rum de utspelats i. Likheterna är främst de stora dragen, själva handhavandet av bloten, förtäringen av hästkött, dryckerna samt libationerna till gudarna, deras formulering och intention. För att citera Dillmanns slutplädering;

”Det råder följaktligen inget tvivel om att Snorre inte bara korrekt har uppfattat innebörden i Kormaks strof om Sigurd jarl, utan att han också haft andra gamla och autentiska källor till sin beskrivning av offerhögtiderna i det vikingatida Tröndelagen.”


Det som Snorre skriver finns alltså belagt i annan, oberoende litteratur dessutom finns det arkeologiska bevis som stödjer detta. Man kan alltså på goda grunder anta att Snorre verkligen visste vad han skrev om. En sak som inte beaktats tidigare i diskussionen är de religiösa aktörerna, därför ska denna uppsats behandla aktörerna och deras roll vid gästabudet som Snorre skildrar. Vidare kommer diskussionen att utreda om Snorres text speglar autentiska traditioner.


Hur ser det rituella gästabudet ut i Snorres text?


”Håkan den Godes saga” utspelar sig i mitten av 900-talet och handlar om kung Håkan och hans regeringstid. Den är en del av Snorre Sturlasons verk ”Heimskringla”, det första försöket till en inhemskt författad historieskildring. Det intressanta i Snorres berättelse är skildringen av Kung Håkons försök att kristna Norge, detta för oss sedan in i redogörelser för hur bloten utfördes och vilka som agerade i den. Här följer en återberättelse av Håkon den godes saga och de delar som behandlar gästabuden.

Håkon de Godes saga


I södra delarna av Norge gick det väl, när Håkon skulle införa kristendomen, han vigde ett antal kyrkor och insatte präster där. Men när han senare kommer uppåt landet en bit, till Trondheim och instämde bönderna där till ting för att bjuda dem kristen tro, utbröt en konflikt. Bönderna vill skjuta på detta mål en tid, de ville även att alla folk från de fylken som är i Tröndelag skulle närvara, innan det bestämde sig i denna svåra fråga; att kristnas eller inte.


Sigurd Ladejarl var blotman och den som ansvarade för alla blotgillen i Tröndelag och utförde dessa i konungens namn. Det var av gammal sed att alla bönder skulle närvara vid bloten. En del av bloten var en stor slakt som ägde rum, och allt blod från slakten samlades upp i speciella skålar, ’hlautskålar’ eftersom blodet vid slakten kallades hlaut. Det fanns även hlaut-tenar, som var gjorda som stänkkvastar dessa användes för att blodbestänka alla stenhögsstallarna, hovets väggar samt över de deltagande männen. Köttet som blev kvar efter slakten skulle tillredas och åtnjutas. Inne i hovet fanns det eldar med kittlar hängande över, runt dessa eldar skulle man bära de fulla dryckeshornen. Den som höll i gillet och var hövdingen skulle signa dessa horn och all mat. Man drack för gudar och vad de kunde bringa, seger och fred till exempel, man drack även för sina fränder som lagts i hög. Det sägs att Sigurd Jarl var frikostig, han blev mycket hyllad när han höll ett gästabud på Lade och bekostade det hela själv.

Snorres inspiration


Om detta berättas det även i ”Sigurdsdrapan” av Kormak Ögmundarson som Snorre hänvisar till och hämtar verser ifrån. I Åke Ohlmarks översättning låter verserna så som följer;


Ask med mat eller askfats


öldropp ingen bringa


skall den glade, som skadar sin


skatt. – Svek gudarna Tjatse?


Vem kan säga sig väga våga


väl mot svärdets herde,


hängande havsselds-Rogner


Huld? – Men Gram drogs för guldet!


Kormak Ögmundarson var en skald från norra Island och han levde mellan 936 och 970 och var då samtida med händelsen. När han skriver; som skadar sin skatt, menas att någon är så givmild att han själv tar skada. Svärdens herde är krigarjarlen, helgedomens beskyddare, Tjatse är Skades far, jätten som överfölls och dräptes av asarna. Med havselden menas guldet, dess Rogner är Odin, den guldrike härskaren. Slutligen är Gram Sigurd Fafnesbanes svärd.


Nästa ting


Vidare följer vi Kung Håkon när han möter upp med bönderna vid nästa ting, Frostatinget, där de lovat att ta beslut i frågan om kristnandet. Kung Håkon ber alla och en var som är närvarande, hög som låg, kvinnor som män, unga som gamla att; ”de alla skulle låta sig kristnas och tro på en enda gud, som var Krist Mariuson”
. Ja och allt var det innebar, de skulle sluta med att blota, och inte längre tro på de heniska gudarna utan börja leva som kristna och hålla var sjunde dag helig från allt arbete.

Detta mottogs inte med ro på tinget, om Kung Håkan skulle avta dem deras arbete, hur skulle då landet byggas. Att de dessutom skulle överge den tro som hade dugt åt deras fäder och deras före dem, verkade orimligt. Det hela slutade med att bönderna gav Kung Håkon två val, antingen lät han bönderna vara ifred med sin hedniska tro och de fortsatte att vara hans trogna. Eller så fick Håkon fortsätta att försöka kristna dem, men då skulle de vända sig emot honom och välja en annan hövding. Sigurd Jarl svarade att konungen samtyckte med bönderna och att han inte ville skiljas från böndernas vänskap. Bönderna svarade då att de ville att konungen själv blotade för äring och fred för dem, så som hans far hade gjort. Och så blev utlovat, problemet var att konungen inte hade tänkt sig att möta böndernas krav angående bloten.


Senare när vintern börjat komma skulle det hållas blotgille på Lade och dit kom konungen som han hade lovat. Tidigare då Kung Håkon hade deltagit vid dessa tillställningar hade han ätit för sig själv och inte deltagit aktivt i festiviteterna. Men bönderna klagade på att han inte satt i högsätet som var hans rättmätiga plats som konung. Jarlen lovade nu folket att konungen skulle sitta i sitt högsäte och så gjorde Håkon.

När man sedan skulle signa fullhornet, så gjorde Kung Håkon korstecknet över det, och rabalder uppstod. Sigurd Jarl räddade situationen genom att svänga ihop en visa om att det var till Tor som konungen signat genom att göra hammartecknet. Bönderna lugnade ner sig men lite misstanke fanns fortfarande, för nästa dag när hästslaktmaten skulle spisas krävde bönderna att kung Håkon skulle äta av det, men det vill han inte för allt i världen. De trugade honom och sade att han kunde dricka av spadet åtminstone, men kungen sa nej. Inte ville han äta av flottet heller men Sigurd Jarl försökte än en gång rädda situationen. Han bad konungen gapa över kitteln där ångan stod upp. Kung Håkon gjorde så först efter han lagt en linneduk över hanken, detta resulterade i att ingen var speciellt nöjd med tillställningen.


Vintern efter detta tilldragit sig, skulle man rusta till jul för konungen vid Möre. Och de åtta hövdingar som mest rådde för bloten i Tröndelag, bestämde vid ett möte att fyra av dem skulle ödelägga kristendomen, genom att bränna kyrkor. De övriga fyra skulle tvinga kungen att blota.

När kung Håkon och Sigurd Jarl kom till Möre hade bönderna samlats i stort antal och bad konungen blota annars så hotade de att ta till våld. Efter det Sigurd medlat mellan parterna, åt Kung Håkon av hästlevern och drack minneshorn utan korstecken. Konungen var rasande när han lämnade gästabudet och lovade att nästa gång han kom skulle han ha större här med sig.


I slutet av ”Håkon den Godes saga” finner vi att han som gammal på dödsbädden skall ha givit upp den kristna tron och velat bli begraven på traditionellt hedniskt vis.


Gästabudet och Håkon den Gode i andra källor


Det som Snorre berättar om Blotfesten i Tröndelag, finns även belagt i andra källor. En samtida källa med händelsen, son Snorre använt är Kormak Ögmundarson som skrev ”Sigurdar-drápa” 960 e.Kr. Där hyllas Sigurd Jarl för sin generositet vid en blotfest.

Därefter berättar Snorre om hur bönderna irriterade sig på kung Håkon när han vägrade offra till gudarna. De ställde ett ultimatum till honom; om han inte offrade skulle de inte längre skulle stödja honom. Det finns fler källor som berättat om samma incident, till exempel i ”Ágrip” 1190, där kan man läsa att bönderna ville att Håkon skulle offra som andra kungar annars så skulle de slänga ut honom ur landet. I ”Ágrip” finns även en episod som beskriver när kung Håkon vägrade äta hästlever vid offerfesten, precis som hos Snorre. Även i ”Fagrskinna”, som är skriven mellan ”Ágrip” och ”Heimskringla”, återges detta med hästlevern. Likaså att kung Håkon fick två val, antingen offra för att upprätthålla gammal sed, för god årsväxt och fred, eller bli kastad ur landet finns med.
 Att kung Håkon föll tillbaka till den gamla tron eller att han blev mer tolerant mot den i slutet av sitt liv, hämtar Snorre från Eyvinds ”Hákonarmál” från 960 e. Kr. Där berättas att kungen hade skyddat helgedomar och alla de som hade makt (gudarna) hälsade Håkon välkommen.


Typ av offer


Man kan säga mycket om händelsen utifrån vilken typ av offer det var som ingick i riten. Det fanns olika slags offer, tillexempel gåvooffer, med underavdelningarna libationsoffer och votivoffer. Vid libationsoffer gjuts en vätska av något slag över offerplatsen, vilket räknas som ett av de äldsta offersätten. Dryckesoffer räknas också som libationsoffer. Då gåvooffret åtföljs av ett löfte kallas det votivoffer, den som ger gåvan förväntar sig en gengåva. Som Näsström skriver om denna typ av gåvor; ”rätt given upprättar den ett socialt förhållande mellan givaren och mottagaren som då tänks svara med en gengåva, vilket skapar ett föreningsband dem emellan.”


Att skicka offret till gudarna, själva handlingen av offerritualen kallas senda. I Götrikssaga får Starkadr order från Oden att ”nu ska du offra (senda) kung Vikar till mig”. Senda återfinns med ordet soefa ’dräpa, slakta, offra’ som är släckt med det moderna ordet ’söva’. Detta kan ha att göra med att offerdjuret bedövades med ett slag innan det dödades.


Sendning innebar att mat delades ut bland människorna. Vanligen kallat kommunionsoffer, där det offrade, delades ut bland deltagarna. Det karakteriseras av en gemensamhetstanke, ofta uttryckt i en måltid, till exempel det som hände i Håkon den Godes saga, då kungen skulle äta av det offrade djuret, (hästlever).

Bloten, verbet blota anses gå tillbaka på en urindoeuropeisk form bhle, ’svälla, vara svullen’, med innebörden, ’tillta, öka’. Det är tänkt så, att offret i sig förökar den offrandes egendom eller skapar något nytt.
 Offret är länken mellan den som offrar och offermottagaren, i fornskandinavisk kontext mellan den offrande aktören, kungen, hövdingen, och mottagarna, asarna, gudarna. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan offret och offerutövaren i skandinavisk tradition, eftersom de båda är en länkar mellan människor och gudar. Det var alltså viktigt vem som utförde offret. Genom bloten stärks banden mellan människorna och gudarna, bloten var även en viktig sammanhållande länk mellan människorna, ett socialtkontrakt.


I Håkon den Godes saga ser vi båda varianterna av gåvooffer, kommunionsoffer och votivoffer, vi har vätskan som utgjuts över platsen, vi har drycksoffret och vi har även den gemensamma rituella måltiden. Och vi ser även hur ett socialtkontrakt upprättas mellan makterna (gudarna) och människorna.


Det står klart att Snorre inte var den enda som kände till denna utan den återfinns även i andra källor. Det han beskriver är inte något nytt fenomen, det är typiska handlingar i offersammanhang. Snorre hade ett flertal verkliga källor när han konstruerade den förkristna traditionen. På det sätt Snorre framställer bloten i ”Håkon den Godes saga”, kan den mycket väl ha utförts, och det ger oss ett exempel hur blot kan ha sanktionerats och genomförts under förkristen tid.


Vilka var det som agerade i den fornskandinaviska kulten och varför?


Länge har det funnits två tolkningar huruvida det funnits prästerskap i Norden under vikingatiden eller inte. Religionshistoriker har oftast hävdat att det inte funnits ett prästerskap, och har istället uttytt ett sakralt kungadöme. Det vill säga att det endast var härskaren, kungen eller hövdingen, som tillhandahöll kontakten med gudarna. Andra forskare med mer språkligbakgrund har ansett att det funnits ett prästerskap i Norden. Skillnaden ligger förmodligen i olika sätt att utvärdera källkategorierna. Religionshistorikerna förlitar sig främst på historiska källor medan de andra litar på språkligt material. Även begreppet prästerskap har en otydlig definition, och ger grund för olika tolkningar.

Olof Sundqvist har kommit fram till en definition av begreppet, som han prövat på de fornskandinaviska materialen. Med präst och prästerskap menar han att det finns en prästinstitution som normaliserade världsbilden och riterna. Han kom fram till att de generella dragen av präst och prästerskap var svaga i det tidiga Skandinavien. Det finns svaga bevis för initiations och/eller formell träning för ett religiöst ämbete. Han föreslår att man använder sig av mer neutrala begrepp såsom, kultfunktionär och religiös funktionär, eftersom begreppet präst formulerades och utvecklades i en kristen kontext. Vidare definieras begreppen kultutövare och religiös specialist, det var personer med speciella och officiella religiösa funktioner i samhället. Detta innebar ett mer exklusivt religiöst ämbete, när en mer sammansatt specialisering av funktionen ägt rum.


Aktörerna


Vilka var det då som agerar i denna text som behandlar bloten i Tröndelag, vilken roll spelar de i bloten samt hur ser deras samhällsposition ut. De som figurerar i bloten är kungen, bönderna, Jarlen, och på ett sätt även gudarna.


Gudarna


Gudarnas uppgift var att ge lycka och fred till folket, genom att offra till Gudarna försökte folket säkerställa detta. Genom att motta offret returnerade gudarna den goda viljan och gav folket vad de ville och behövde, förutsatt att de blivit blidkade av offret. Bloten är en offerritual som följder speciella regler för att funktionen skall bäras upp. Det är därför det är så viktigt för bönderna att kungen äter utav, den för honom speciellt avsedda, hästlevern, annars så kanske gudarna misshagades.

Konungen

Konungen var ett medium mellan människornas värld och gudavärlden. Det var han som genom sin rätta stamtavla och godkänd av folket var den som till syvende och sist bar ansvaret för til árs ok fridar. Detta var ett av de viktigaste begreppen i kultsammanhang under förkristen tid. Att blota till til árs ok fridar, ’till god årsväxt och fred’ var en garanti för hela samhällets fortbestånd och vällycka.


Genom blotet kommunicerade kungen med de högre makterna, han gav dem offret och det gav honom och hans folk sin välsignelse, de gjorde marken fruktbar och konungen framgångsrik på slagfältet. Konungen ägde inte bara världslig makt utan även en religiös auktoritet, i enlighet med forn siđr så som det alltid hade varit.


Om nu konungen som är grundbulten i detta samanhang, den slutliga länken vid bloten mellan gudar och människor, plötsligt tar sin hand ifrån bloten och inte längre vill delta, är det inte konstigt att bönderna satte sig upp mot kungen. De blev ju bestulna på árs ok friđar, sin framtida lycka och välgång.

Bönderna

Böndernas ska bli beskyddade och få sin lycka och välgång tryggade genom bloten. Och som tack till kungen, som var den ende som kunde ge bloten dess rätta kraft, gav de honom trohet och lojalitet.


Vid denna tid var genealogin betydelsefull och dyrkan av förfäderna förekom, och därmed var det var ett svek mot allt det som hade varit tidigare att inte blota. I det ultimatum som bönderna ger Håkon, blota eller vi tar vårt stöd från dig, ligger deras rädsla och känslan av det svek som de blir utsatta för.

Jarlen

Sigurd Jarl ’var en stor offrare’ var in mesti blótmadr enligt Snorre. Sigurd Jarl var ställföreträdare för kungen när han inte var närvarnade, och han ansvarade för offerfesterna i Tönderlag vid flera tillfällen. Sigurd Jarl hade även varit ställföreträdare för Håkons far kung Harald. Sigurd Jarl har även hyllats för sin frikostighet av Kormak i ”Sigurdardrápa”, där benämns även Sigurd Jarl som ves valdr, som har översatts med ’helgedomens beskyddare, väktare’. Detta har en speciell mening som ofta figurerar i samband med härskarroller.
 Jarlen och andra härskarroller kunde inneha en upphöjd religiös ställning som helgedomens beskyddare eller väktare.

Titeln jarl har en intressant bakgrund, den kommer från begreppet ErilaR som förekommer på en rad runstenar mellan 300-500 e. Kr och har fått tolkningen; präst, magiker, runmästare, kultutövare. Alltså en funktion med kultiska tendenser, runstenarna berättar att ErilaR har, wiju ’vigt’ eller ’ristat runor’, hait runoR warito. Denna titel, ErilaR, skulle senare utvecklas till titeln jarl.
 Det finns även de som menar att ErliaR utvecklats till folknamnet ’Eruli’, ’Heruh’, vilket förekommer i klassiska källor. Troligtvis skötte ErliaR runkonsten och religiösa uppdrag, förmodligen hade han även andra uppdrag. Antagligen tillhörde han inte den absolut styrande toppen, men säkerligen eliten i samhället. Han kan antas ha någon form av ledarskap och utförde ibland offerritualer.


Sedan vet vi att under svensk medeltid kännetecknande titeln jarl ett ämbete, som hade vissa befogenheter inom ett land, liknade kungens. Jarlen kunde även regera i stället för kungen och fungera som förmyndare, till exempel Birger Jarl.


Det vi kan säga om titeln jarl är att den har haft kultiska funktioner, och att den senare i kristen tid har haft maktpolitiska, det är då lätt att dra slutsatsen att dessa två funktioner skulle ha kunnat vara sammanvävda under förkristen tid. Om funktionen endast varit religiös skulle den ha försvunnit i och med kristendomen, men den levde kvar. En intressant tanke är att eftersom ämbetet jarl försvann så tidigt som 1266 kan det ha funnits starka religiösa tendenser i den fortfarande.

Jarlens uppgift är tvåsidig, han var ställföreträdande för kungen då han var borta och kunde därför, som vi fått berättat för oss, även finansiera och hålla blotfester i kungens namn. Jarl var alltså en titel av både andlig och världslig karaktär med makt och befogenheter att utföra både kultfunktionella uppgifter och politiska spörsmål.

Samspelet


Kungens makt var följaktligen starkt förknippad med den religiösa kulten, han hade egenskaper som var speciella för hans ämbete. Han var även en nödvändighet i sig själv för att offret skulle kunna utföras på rätt sätt så att det fick rätt gensvar i den jordiska världen. I gengälld för att kungen ställde sin speciella person till förfogande fick han lojalitet från bönderna.

Vi finner även det faktum att bönderna förväntade sig att kung Håkon och Sigurd Jarl skulle utföra och leda dessa ritualer, även om de i vanliga fall bekostade dessa fester själva. Andra källor från Skandinavien visar på paralleller, där ledarna organiserade de offentliga festerna. Adam av Bremens berättelse om Uppsalakulten och även ”Hervararsaga” berättar om Kung Anund och Kung Ingi som båda vägrade att utföra de gamla offerriterna blev avsatta och drivna ur landet.
 Det visar oss en sida av den politiske ledaren med religiös karaktär, och hur nära sambandet mellan det världsliga och det andliga ledarskapet var.

I Snorres beskrivning av blotfesten i Tröndelag ser det ut som ritualerna sanktionerade den sociala strukturen, riterna legitimerade Håkon som härskare. Han var tvungen att utföra riterna och allt det som hörde till, som hans far Harald gjort för att bli legitimerad härskare. Dessa ceremonier var befästa av gamla traditioner och dessutom av lagen.

Vad säger källorna om rituella gästabud och kultfunktionärer?


De källor som ska ge oss paralleller och belyser gästabud och ett hedniskt prästerskap är Adam av Bremens skildring av kulten i Uppsala samt de arkeologiska fynden i Tröndelag.

Adam av Bremens skildring av Uppsalatemplet


När man studerar Adam av Bremens skildring av Uppsala templet måste man ta hänsyn till att den är utformad i klassisk genre och följer ett speciellt mönster. Texterna har ofta formen av missions- och mirakelberättelser, dessa handlar bland annat om omvända hedningar som får Guds hjälp i livet. Hela Adam av Bremens författarskap är uppbyggt inom en litterär och kyrklig tradition. Den process som berättelserna genomgått sammanfattar Anders Hultgård som; från ögonvittnesskildring till retorik, vi ser tydliga avtryck och värderingar från den kristna kyrkoman som Adam av Bremen var.


Interpretatio romana/christiania är när man omtolkar främmande begrepp till sina egna kända, i detta fall omtolkas de nordiska till romerska eller kristna. Gudomar, föreställningar och föremål från Uppsala, översatte Adam av Bremen till romerska gudar, termer och begrepp. Till exempel så använde han templum om kultbyggnaden och detta ger andra associationer än de hallbyggnader som fanns i Skandinavien. Likaså förvandlades gudabilderna till det som var bekant, Oden som avbildas med vapen får sin parallell till den romerska krigsguden Mars.


De beskrivningar som Adam av Bremen för fram är kristen polemik, kulten framställs ur de kristnas schabloner om hedendom och hedningar. Euhemeristiska förklaringar av polyteismen var vanliga, han skriver att de (hedningarna) dyrkar även gudar gjorda av människor, deos ex hominibus factos. Demoniseringen av hedendomen är underliggande i många av Adam av Bremens beskrivningar av Uppsalakulten och dess anhängare. Adam av Bremen använder orden idolun avgudabild om Tors bild samt simulacrum, beläte om gudabilderna.


Trots detta, om man är medveten om det, så kan man använda sig av Adam av Bremens skildring av Uppsalakulten som en värdefull religionshistorisk källa. Det gäller att skala av de polemiska schablonerna och se bortom den retoriska apparaten. Då har man ingen anledning att betvivla Adam av Bremens trovärdighet i skildringen av Uppsalatemplet och dess kult.

Vidare måste man förstå att Adam av Bremen verkade i ett samhälle där det religiösa var tydligt strukturerat i både tanke och organisation. Att då beskriva ett samhälle där detta inte alls var lika tydligt definierat har naturligtvis gett komplikationer i Adams skildring av det hedniska samhället. I de fornskandinaviska språken hittar man inte begreppet religion, det var inte förrän kristendomen gjorde sitt intrång i Norden som man började göra skillnad på det andliga och det världsliga i en mer organiserad form. Tidigare använde man begreppet sed, man talade om forn siđr, ’den gamla seden’, detta innefattade det vi kallar religion men även övriga samhället.
 Religion var inte någon enskild företeelse utan samspelade med hela samhället.


Det Adam av Bremen egentligen beskriver när vi skalar bort tendenserna, överföringsproblematiken och syftena med texten är en religiös sammankomst liknande den i Tröndelag. Vi får bland annat reda på att det finns en byggnad som är viktig i sammanhanget, förmodligen inte uteslutande sakral, men i detta fall används den som en kultbyggnad. I denna byggnad möter vi gudabilder och kultfunktionärer, vi möter offerhandlingar som påminner om dem i Tröndelag. Adam av Bremen skriver att med offrens blod är det brukligt att blidka dessa gudar.
 Kan man tolka detta i likhet med hlautskålar i Lade och kvastarna man stänkte blodet med. Att blodet helgade deltagarna och platsen där offret utspelade sig, både i Uppsala och i Tröndelag. Förmodligen är det beskrivningar som överensstämmer, går man på Dillmanns linje är det till och med paralleller.


Vi får även reda på genom Adam av Bremen att kung Anund, som var kristen, vägrade att framlämna folkets sedvanliga offer till demonerna (läs gudarna) och därför blev fördriven.
 Här är en parallell till Kung Håkon den Gode, fast med den skillnaden att Kung Anund inte var lika starkt rustad som Kung Håkon och tvingades fly.

Arkeologin

Genom arkeologiska fynd i gravfält och på offerplatser kan vi få ledtrådar om vilken typ av aktivitet som förekommit på platsen, vi kan även ana hur dessa aktiviteter gått till. Dessutom befästs teorier gjorda utifrån andra källor genom att man kan jämföra vad som skrivits och vad som har hittats.
 De arkeologiska källorna visar att de första kyrkorna byggdes vid en stormannagård. Det var följaktligen så att storbonden, ledaren inom detta område ombesörjde kyrkan, och det andliga livet, så som han sörjde för den världsliga makten och politiken.
 När kristendomen fick mer och mer inflytande kom kyrkan att organiseras allt mer centralt och privatkyrkorna fick allt mindre betydelse eller övergavs helt. Detta vittnar om den mentalitet som fanns innan kristendomen, att det fanns en streckad linje mellan sakralt och profant, och det viktigaste att kulten var i privat regi, där hövdingen eller kungen varit den som sanktionerat ritualerna. Detta går helt i linje med det vi ser i Snorres skildring av bloten i Tröndelag, den utförs i privat regi.


I ”Landnámabók” berättas att Torhadd den gamle varit tempelgode i Möre, det nämns att han förde med sig tempeljord och högsätesstolparna från templet och satte upp dessa på Island, kallat Möre heligheten. De arkeologiska fynd man gjort vid Möre kyrka talar för att det kan vara en faktisk tilldragelse. Utgrävarna har tolkat fynden som en förkristen kultplats. Fynden visar spår av en nedbrunnen vikingatida byggnad, med risflätade väggar och kraftiga stolphål, i anslutning till dessa stolphål påträffades 19 guldgubbar, föreställande en man och en kvinna som omfamnar varandra. Dessa har tolkats som votivoffer med anknytning till fruktbarhetskulten, vilket kan antyda att blot ägde rum i byggnaden.


Följaktligen finns det många källor som beskriver den fornskandinaviska traditionen, man finner paralleller och ibland även konkreta arkeologiska bevis som kan knytas till berättelser i texter av såväl inhemska som utländska författare. Författarens motiv eller tillvägagångssätt är ibland inte vad vi skulle kalla för adekvata inom forskning, men med en helhetssyn över dessa finner vi att det finns mycket bevarat från tiden innan kristendomen dominerade i Skandinavien.


Speglar texten autentiska traditioner?

De ritualer som Snorre beskriver och de agerande personernas roller kan antas gå tillbaka till en autentisk tradition. Dels för att det finns hänvisningar till äldre källor som är samtida med det beskrivna men även genom paralleller i annan medeltida litteratur. Även andra typer av källor styrker detta, så som ortnamnsforskning och arkeologiska fynd.

Det man kan i ”Håkon den Godes saga” och andra parallella berättelser är att ledande personer i samhället så som kungen eller jarlen hade ansvaret vid officiella ceremoniella aktiviteter. De ansågs som beskyddare av de helgade platserna där kult utövades, de höll i ritualerna, kanske hade de medhjälpare som vissa källor tyder på, men det är inget som framkommer i ”Håkon den Godes saga”. Kanske nämns de inte där för att Snorre inte hade vetskap om det eller för att han ansåg att de inte hade tillräcklig betydelse för det han ville beskriva. Med ett modernt uttryck kan man säga att kungen och jarlen var koordinatorer över kulten.


Sundqvist har en intressant tanke om vad det egentligen var som Snorre beskrev, nämligen mötet mellan två sociala system. Dels ett med en kristen centraliserad kungamakt, där religiösa aktiviteter utförs av ett specialiserat prästerskap. Dels ett decentraliserat samhälle där politisk makt var koncentrerad till tinget i varje landskap och där de politiska ledarna även förvaltade den offentliga kulten.


Bloten i Tröndelag har med all sannolikhet inträffat och gått till på ett snarlikt sätt som det Snorre beskrivit, detta står klart. Anledningen till att Snorre valt att framställa bloten på det sätt han gjort tycks även vara klart, han skildrar kampen mellan två sociala system, ett nytt och ett gammalt, där det gamla kom att gå under och det nya skulle segra.
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