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Sammandrag  
Undersökningens syfte är att försöka identifiera de objekt vilka omnämns som smiden i runtexten på 

Gurstenstenen (Sm 144). Studien genomförs utifrån antagandet att objekten är kopplade till ett 

förkristet godeämbete. Undersökningsmaterialet utgörs därmed av de källor som kan lämna 

upplysningar om goden och objekt knutna till denne. Framförallt används isländska medeltida texter, 

men även den fornvästnordiska poesin, ortnamnsmaterialet samt arkeologiskt material. Jag utgår från 

uppgifter i de mest utförliga källorna, d.v.s. den isländska litteraturen. Det är emellertid mycket osäkert 

om dessa texter kan berätta något om förhållanden i 800-talets Småland, där Sm 144 hör hemma. Jag 

försöker därför hitta bekräftelse på de isländska texternas information i de mer knapphändiga källor 

som ligger geografiskt, kulturellt och tidsmässigt närmare Sm 144. Bedömningen av huruvida de 

objekt som aktualiseras i studien kan identifieras med inskriftens smiden, utgår från i vilken mån det 

går att få sådan bekräftelse, men också från hur väl objekten passar med inskriftens ordval och den 

situation som jag tänker mig ligger bakom runtexten. Undersökningens resultat visar att det minst 

problematiska alternativet är att identifiera smidena med en typ av kultbyggnad som kallas hov (fvn. 

hof). Eftersom smidena omtalas i plural på Sm 144 skulle man kunna tänka sig att detta avser flera 

hov, alternativt hovet och de övriga byggnader som finns på godens gård. 
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1 Inledning  
Få skriftliga lämningar finns från vikingatidens tidiga del, och det är därför viktigt att de texter som 

finns tillgängliga utreds grundligt. Föremålet för denna undersökning är en sådan text, nämligen 

runinskriften på den småländska Gurstenstenen (Sm 144)1 daterad till 800-tal (t.ex. Johnsen 1968:163). 

Jag har i min magisteruppsats (2012) redan undersökt runstenen ifråga utifrån ett runologiskt 

perspektiv, och presenterar där en nytolkning av inskriftens sista sats, samt en ny läsordning av 

inskriftens tre sidor. Hela texten översätts därmed ’Gode-Skägge (det vill säga godens eller godarnas 

Skägge) ristade. Sonen fick (eller fick nytta av) Kåtes smiden. Hustrun förunnade (eller gav lov) 

senare’. Jag fick emellertid aldrig tillfälle att titta närmare på vilken typ av objekt dessa smiden skulle 

kunna utgöras av. Att skapa sig en uppfattning om detta har dock en avgörande betydelse för 

förståelsen av texten. Jag vill därför göra ett försök att undersöka hur nära man kan komma en 

identifikation av dessa objekt.  

Utgångspunkten för undersökningen kommer att vara de ledtrådar texten själv ger angående 

objektens art. Det rör sig dels om vissa sakförhållanden, dels om ordval. Vad gäller det sistnämnda 

kan betydelser hos beteckningen för objekten, rsv. smīð f. eller smīði n., ge en ledtråd.2 Ifråga om 

sakförhållanden är det på grund av inskriftens kryptiska formulering möjligt att tänka sig flera olika 

typer av scenarion bakom runtexten. För att undersökningen ska rymmas inom uppsatsens ramar 

arbetar jag dock endast utifrån hypotesen att objekten är kopplade till godeämbetet, en förkristen 

ledarfunktion knuten till religiös verksamhet. Att jag valt att lägga fokus just på sambandet med goden 

beror på att detta erbjuder en kontext, godens verksamhet, vari man kan söka efter objekt som möjligen 

kan identifieras med smidena på Sm 144.  

Utgångspunkterna för undersökningen bygger alltså på antaganden om vad för slags situation 

inskriften beskriver. De slutsatser jag kan dra angående objektens art är därmed beroende av att 

antagandet ifråga är giltigt, och resultatet blir i och med detta även i bästa fall mycket osäkert. Min 

ambition är därför inte att presentera ett slutgiltigt svar på frågan om smidenas art, utan att föra ett 

resonemang kring de mest sannolika alternativen utifrån de uppgifter som finns att tillgå. 

                                                           
1 Runinskrifterna som nämns i uppsatsen hänvisas till med hjälp av ett signum, som består av en förkortning och ett 

nummer. För de svenska runstenarnas del står förkortningen för landskap (se litteraturlistan) och för de norska och danska 

för landet. Numret hänvisar till en artikel i antingen Sveriges runinskrifter (SRI), Norges innskrifter med de yngre runer 

(N) eller Danmarks runeindskrifter (DR). I de fall förkortningen följs av KJ och ett nummer, avser numret en artikel i 

Krause (1966). 
2 Eftersom inskriftens belägg står i genitiv plural är både femininformen rsv. smīð och neutrumformen rsv. smīði möjliga 

alternativ; de två har en identisk form i genitiv plural (smīða). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens övergripande syfte är att bidra till en ökad kunskap om ett småländskt tidig-

vikingatida samhälle och dess religion. Detta görs genom ett försök att komma närmare en identifiering 

av de objekt som omtalas i inskriften på Sm 144 och på så sätt öka förståelsen för de händelser som 

runtexten beskriver. Undersökningen görs utifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka objekt kopplas till en förkristen godes verksamhet? Hur ser denna koppling ut och vilka 

egenskaper har objekten?  

2. Kan något av dessa objekt identifieras med de smiden som omtalas på Sm 144, och vad innebär 

en sådan eventuell identifikation för förståelsen av runtexten? 

1.2 Bakgrund  

Här redovisas bakgrunden för studien. Inledningsvis presenteras Gurstenstenen (Sm 144). Därefter 

följer tidigare forskares tolkning av runtexten, samt min analys av inskriften. Till sist kommenteras i 

korthet vad som har sagts om godeämbetet i tidigare forskning.  

1.2.1 Sm 144 – datering och fyndplats   

Gurstenstenen (Sm 144) har daterats till 800-talet (t.ex. Johnsen 1968:163). Ursprungligen ska stenen 

ha stått på gården Gurstens ägor, som ligger mellan Lofta och Gamleby socken i Småland. Mer precist 

har runstenen förmodligen rests i en vägkorsning. Eftersom detta är en plats där människor passerar 

bör man betrakta inskriften som en offentlig text (se Åkerström 2012:5, 45 m. litt.). Brink (1999:42–

44) skriver att ortnamnsmaterialet kring Lofta och Gamleby visar att den centrala bebyggelsen i det 

gamla landet Tjust har varit förlagd hit. Detta bekräftas även av arkeologiska fynd enligt Palm 

(2006:64–65). Brink (1999:12–20, 42–44) menar att flera av dessa centralpunkter grundandes mellan 

0–400 e. Kr. och kan ha fortsatt att ha denna funktion ända in i medeltiden. Bebyggelser av denna typ 

utmärks enligt Brink av en speciell ansamling ortnamn, vilka innehåller namnleder som visar på att 

verksamheter som rör politik, lag och rätt, kult och handel har bedrivits på platsen. Exempelvis finns 

tecken på religiös aktivitet i Vivelsjö, som innehåller *vivil ’hednisk kultledare’. I området finns också 

byn Harg, som kan visa på en förkristen kultplats, samt Tingstad och Tingsberg som berättar om 

juridisk verksamhet. Ortnamnet Gursten, äldst skrivet godhasten 1383, bör enligt Brink innehålla en 

motsvarighet till fvn. goði m. ’förhistorisk ledarfigur’, något som även jag argumenterar för (2012:29–

31). Platsen kan alltså knytas till personer som uppbar denna titel. Jag tänker mig (2012:45) att 
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placeringen av Sm 144 just i Gursten har att göra med ristaren Skägges koppling till godar. Han kallar 

sig som tidigare sagts ’Gode-Skägge’ vilket kan förstås som ’godens eller godarnas Skägge’.  

1.2.2 Tidigare tolkningar av runtexten på Sm 144 

Flera läsningar, läsordningar och tolkningar av inskriftens text har lagts fram (se Bugge i Brate & 

Bugge 1887–1891:361, Noreen 1904:485, v. Friesen 1914 och 1933, Kinander i SRI 4:292–296, 

Johnsen 1968:161–163, Birkmann 1995).3 Bugge och Noreens tolkningar kommer inte att diskuteras 

här. De avviker starkt från de övriga på grund av en annorlunda läsordning av inskriftens rader. Istället 

redovisas v. Friesens tolkning, av vilken Kinanders och Johnsens är varianter. v. Friesen (1914:7–8) 

översätter inskriftens text ’Skägge, son till Gode Vifredsson, utförde (inskriften). Sonen begagnade sig 

av de av Kåte förfärdigade smidena’.4 Enligt v. Friesen (1914:8–13) rör det sig om en minnesinskrift, 

som Skägge rest efter sin far Gode Vifredsson. Objekten menar han troligen utgörs av olika typer av 

vapen tillverkade av en berömd smed, Kåte. Dessa smiden, t.ex. svärd, yxa, spjut, hjälm, sköldbeslag, 

har tillhört Skägges far Gode och tillfaller nu Skägge efter faderns död.5 Ytterligare en funktion hos 

texten är alltså enligt v. Friesen att den fungerar som ett juridiskt dokument om arvsföljden.6 Johnsen 

(1968:162) tänker sig också att inskriften beskriver ett arv. Hon vill dock se objekten som symboler 

för ett religiöst eller juridiskt ämbete som i och med detta gick i arv till sonen. Hon specificerar dock 

inte vilken typ av objekt det skulle kunna röra sig om.  

1.2.3 Min analys av runtexten på Sm 144  

Jag har på vissa punkter förstått inskriften på Sm 144 annorlunda än tidigare uttolkare, och det är min 

tolkning som fungerar som utgångspunkt för denna undersökning. Tolkningen lyder Goða-Skeggi fáði. 

Sonr naut smíða Káta. Víf síðarr unn[i], och översätts ’Gode-Skägge (det vill säga godens eller 

godarnas Skägge) ristade. Sonen fick (eller fick nytta av) Kåtes smiden. Hustrun förunnade (eller gav 

lov) senare’. Till skillnad från v. Friesen håller jag det alltså för troligt att Skägges binamn Goða- inte 

består av ett mansnamn, rsv. Guði, utan av ett fvn. goði m. ’gode’ (se Åkerström 2012:29–31). Hela 

konstruktionen kan alltså förstås som ’godens Skägge’ eller ’godarnas Skägge’, beroende på om goði 

                                                           
3 Med läsning avser jag här identifieringen av inskriftens runtecken. Läsordning syftar på den ordning man menar att 

inskriftens runföljder har haft. Tolkning innebär att identifiera vilket inskriftens språkliga budskap är.  
4 v. Friesens (1914:4) tolkning lyder Góða-Skeggi fáði Véfr<i>ðar sun[ar]. Sunr naut smíða Káta.  
5 Kinander (i SRI 4:294) instämmer med v. Friesens antagande att objekten troligen utgörs av vapen.  
6 Ytterligare ett förslag läggs fram av v. Friesen (1914:8–9), nämligen att smidena består av verktyg för att rista i sten, vilka 

Kåte har tillverkat åt sonen. Detta avfärdar v. Friesen dock till förmån för sitt första alternativ, att objekten utgörs av vapen. 
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står i singular eller i plural. Enligt Källström (2007:243) betyder detta att goden ifråga antingen är 

Skägges far, eller att Skägge kommer från en ätt av godar.  

I det följande ska den situation som jag tänker mig ligger bakom inskriftens text sammanfattas (se 

Åkerström 2012:39–44). Två gånger omnämns personer på Sm 144 med hjälp av en annan beteckning 

än deras namn: sonr m ’son’ och víf n. ’viv, kvinne; kone’ (NO:583, 724). Det är ovanligt att personer 

inte nämns vid namn i runinskrifter, men då så sker omnämns de i allmänhet med en släktskaps-

beteckning som anger vilken relation de har till någon av de namngivna personerna i runtexten. Ett 

rimligt antagande är därför att sonen antingen är son till Kåte eller till Skägge, och att kvinnan är hustru 

till någon av dem. Det finns i runmaterialet också exempel på att släktskapsbeteckningar används 

anaforiskt, syftande på någon som nämns vid namn i inskriften. Om så är fallet på Sm 144 kan man 

identifiera Skägge med sonen.7 En sådan identifikation stöds av den semantiska parallell som finns 

mellan konstruktionen Goða-Skeggi och släktskapsbeteckningen sonr. Skägges binamn karakteriserar 

honom som son till en gode, eller kommen från en ätt av godar. Att nästa sats inleds av en 

personbeteckning som anspelar på en sådan släktskapsförbindelse kan uppfattas som ett sätt att 

markera att det rör sig om samma person. Antagandet att sonen är identisk med Skägge behöver inte 

utesluta det förstnämnda alternativet, att Skägge/sonen är son till Kåte. I egenskap av Skägges far 

skulle Kåte inneha titeln gode. Som Källström (2007:243) skriver säger dock inte Skägges binamn 

något om huruvida han själv är gode.  

Det är oklart om verbet fvn. njóta i den mellersta satsen (Sonr naut smíða Káta ’Sonen fick (eller 

fick nytta av) Kåtes smiden’) anger att sonen endast får tillåtelse att utnyttja smidena, eller om de 

övergår i hans ägo.8 Hanteringen av objekten tycks vidare vara beroende av hustruns tillåtelse. 

Eftersom det i den sista satsen ’Hustrun förunnade (eller gav lov) senare’ inte uttrycks vad som har 

förunnats eller getts lov till syftar detta troligen tillbaka på föregående sats ’Sonen fick (eller fick nytta 

av) Kåtes smiden’. Om hustrun har inflytande över smiden som tillhör Kåte är det mer sannolikt att 

hon är gift med honom än med Kåtes son Skägge (se Åkerström 2012:42–44). 

De relationer som inskriften antyder har jag tolkat med utgångspunkt i vad Birgit Sawyer 

(2000:48–49) uppger gäller i germanska lagar från 500–700-talet. Sawyer skriver att makar inte ärvde 

varandra, utan barnen (företrädesvis sönerna) ärvde sina föräldrar. En kvinna kunde dock få kontroll 

över egendom, i form av sin hemgift, då hon blev änka. Hemgiften kontrollerades av maken då denne 

levde. En kvinna kunde också, om inte en manlig släkting på tillräckligt nära håll fanns, ärva sin far, 

                                                           
7 Sonen kan knappast vara identisk med Kåte, eftersom de fungerar i samma sats. 
8 Verbet naut pret. 3:e pers. sg. av fvn. njóta kan översättas ’nyte, ha godt (gagn, nytte, glede) av’ (NO:456). Den 

fornsvenska motsvarigheten niuta har emellertid även betydelsen ’få, få del av; behålla’ (Söderwall 1884‒1918:553). 
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sina bröder, eller sina barn i tidigare äktenskap. Även sådan egendom menar Sawyer (2000:65) 

förvaltades troligtvis av maken då denne levde. Man kan utifrån detta tänka sig att inskriften på Sm 144 

beskriver ett scenario med utsträckning i tiden. Hustruns hemgift eller eventuella arv beskrivs först 

som tillhörande hennes make Kåte, eftersom han kontrollerade detta då han levde. Skägge/sonen får 

tillåtelse att använda delar av, eller hela egendomen. Det är osäkert om Kåte kunde ge bort egendom 

som ingick i hustruns hemgift eller arv, varför det kanske är troligare att sonen endast får använda, inte 

överta ägandet av, smidena ifråga. Senare, vilket uttryckligen sägs i den sista satsen, dör Kåte och 

hustrun får kontroll över egendomen ifråga. Hon ger då sitt samtycke till att Skägge/sonen får fortsätta 

att använda smidena.  

Att relationerna mellan personerna inte uttrycks i klarspråk på Sm 144 och att det inte preciseras 

vilka typer av objekt smidena utgörs av, kan möjligen ses som en konsekvens av textens typ eller 

genre. Den mellersta satsen, och kanske även den sista, är allittererad.9 I de inskrifter där 

personbeteckningar används anaforiskt alternativt används utan att knytas till ett namn, är de aktuella 

partierna ibland allittererade eller till och med versifierade, alternativt föregås/efterföljs av allitteration 

(se Hübler 1996:47, 55, 117, 142, 146). En annan möjlighet är att Skägge är medvetet kryptisk, 

alternativt att den bakomliggande situationen var en självklarhet för honom och de tilltänkta läsarna, 

varför han inte tyckte sig behöva uttrycka sig tydligare än så. 

1.2.4 Goden  

Undersökningen kommer att kretsa kring objekt som kan knytas till godeämbetet. Gode (fvn. goði) 

antas vara en titel tillhörande en person med ansvar för kulten i det förkristna skandinaviska samhället. 

Mycket har skrivits om godeämbetet, exempelvis kan nämnas Jón Viðar Sigurðsson (1993), Jón 

Hnefill Aðalsteinsson (1998), Ebel (1998) och Sundqvist (t.ex. 1998, 2007). På Island finns 

godeämbetet kvar även efter kristnandet år 1000, och godarna fortsätter där att ha en ledarfunktion 

även om deras koppling till förkristen kult upphör (Sundqvist 1998:82). Av intresse för min 

undersökning är godens roll i det förkristna samhället, eftersom Sm 144 (daterad till 800-tal) är ristad 

i en sådan kontext.   

Mest vet man om den isländske goden, eftersom denne beskrivs mest utförligt i källorna. 

Sundqvist (2007:24–25) skriver att den isländske godens auktoritet kallades godord, fvn. goðorð. På 

Island, där det under vikingatid och tidig medeltid inte fanns några kungar, har godarna uppburit olika 

typer av ledarskapsfunktioner. Under förkristen tid har de haft en framträdande roll i det religiösa livet. 

                                                           
9 När två betonade ord i samma fras inleds med antingen identiska konsonanter eller med vokal kallas detta allitteration 

(NE allitteration). 
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Särskilt knyts de till en typ av kultbyggnad som kallades hov, fvn. hof, och omnämndes själva ibland 

hofgoðar. De tycks också ha haft ett juridiskt inflytande, och kunde i en sådan kontext kallas lag-godar, 

fvn. lǫggoðar. Om föremål med anknytning till goden skriver Sundqvist (2007:27) att en s.k. edsring 

särskilt utmärker sig. Med edsring menar Sundqvist (2007:50 not 47) en ring vid vilken människor 

under vikingatiden svor eder, och som också fungerade som ett kultiskt objekt vid religiösa riter.  

Angående överföringen av godordet från en person till en annan uppger Sigurðsson (1993:108–

109) att alla äktfödda söner vanligen hade rätt att ärva godordet, och att de kom överens om vem som 

skulle överta detta efter fadern. Kvinnor kunde visserligen äga ett godord, men inte styra det. 

Sigurðsson (1993:116–117) menar att detta kan bero på kvinnornas låga status i det isländska samhället 

under denna tid. Även Sundqvist (2007:28) uppger att enligt de isländska sagorna verkar godordet ha 

kunnat gå i arv från far till son, men att det också finns uppgifter om att godordet delades, gavs bort 

eller såldes. Sigurðsson (1993:112) nämner också att sagalitteraturen ger exempel på att godord kunde 

överlåtas temporärt till en ställföreträdare för att sedan krävas tillbaka.  

Goden har också funnits på östnordiskt område, d.v.s. nuvarande Sverige och Danmark, under 

förkristen tid. Detta bekräftas i runmaterialet. Förutom på Sm 144 finns godar omnämnda på tre danska 

inskrifter (DR 190, DR 192 och DR 209) från vikingatidens tidigare del (se DR:1020–1023), och 

möjligen på en öländsk inskrift (Öl 1) från slutet av 900-talet. En norsk inskrift (N KJ65) daterad till 

400-talet, innehåller också en personbeteckning som möjligen är språkligt besläktad med fvn. goði. Ett 

fsv. *guþi finns också representerat i svenska ortnamn enligt Vikstrand (2001:387–388). Vikstrand 

skriver att det i vissa fall går att koppla sådana ortnamn till andra som innehåller namnet på en viss 

folkgrupp. Sundqvist (2007:32–33) påpekar att detta är något som återkommer i de danska 

runinskrifterna, där goden också tycks omnämnas som gode över en viss folkgrupp.  

Åsikterna går isär om huruvida goden ursprungligen hade en ledarfunktion inom båda den 

religiösa och den juridiska sfären (Sundqvist 1998:88). Exempelvis menar von See (1964) att goden 

ursprungligen endast var knuten till kulten, medan Aðalsteinsson (1998:50, 54) argumenterar för att 

goden hade både en juridisk och en religiös makt på det förkristna Island. Han poängterar också att 

dessa två verksamhetsområden förmodligen inte sågs som åtskilda (så också Brink 2002:109). Om de 

östnordiska godarna skriver Sundqvist (1998:88) att åtminstone en gode på DR 209 verkar ha haft 

funktioner kopplade till andra områden än det religiösa. Han omnämns där som en thegn ’hirdman, fri 

man’ (fvn. þegn), vilket möjligen förbinder honom med krigisk verksamhet.  
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1.3 Materialbeskrivning 
Här presenteras de typer av material som jag i huvudsak grundar min undersökning på. Utförligast 

beskrivs den isländska medeltida litteraturen, eftersom den tar stort utrymme i studien. I korthet 

presenteras även det fornvästnordiska poetiska materialet samt ortnamnsmaterialet. Avslutningsvis 

preciseras i vilken utsträckning jag undersöker primärmaterial, och i vilken grad jag använder 

sekundärlitteratur. 

Runmaterialet kommer inte att beskrivas utförligare här. Studien kretsar visserligen kring en 

tidigvikingatida runinskrift (som presenteras i avsnitt 1.2.1–1.2.3), men eftersom det övriga 

runmaterialet inte uttryckligen lämnar någon information om objekt knutna till godeämbetet 

aktualiseras detta material sällan i undersökningen. Vidare används även arkeologiskt material i 

studien. Detta beskrivs dock inte heller i detta avsnitt, utan redogörs för i resultatredovisningen.  

1.3.1. Den isländska medeltida litteraturen  

Av den isländska medeltida litteraturen är framförallt de isländska sagorna intressanta för min under-

sökning. En innehållsmässig indelning av dessa kan göras i kunga-, islänninga- och fornaldarsagor 

(Steinsland 2007:64). I denna undersökning kommer framförallt islänningasagorna att aktualiseras. 

Det finns ett fyrtiotal sådana sagor, och de beskriver tiden på Island mellan 870–1030, det vill säga 

från koloniseringens början och fram till kristnandet. De är dock nedskrivna först på medeltiden. 

Innehållsmässigt kretsar sagorna kring fejder mellan personer och släkter (Steinsland 2007:65–66).   

Synen på sagornas källvärde har varierat. Jón Viðar Sigurðsson (1993:14–16) skriver att under 

1800-talet utvecklades två radikalt motsatta synsätt: friprosateorin, där man menar att sagorna traderats 

muntligt i relativt oförändrad form, och bokprosateorin, där man tänker sig att sagorna är produkter av 

en individ som likt en modern författare har tagit sig friheten att ordna sitt stoff som hon eller han anser 

bäst. Enligt bokprosateorin är sagalitteraturen alltså inte användbar som källa till ett förkristet Island. 

Denna uppfattning delas av den starkt källkritiska forskningen, exempelvis representerad av Olsens 

(1966) avhandling. Denna kritiska inställning till sagalitteraturens källvärde skriver Sundqvist 

(2007:176) har varit den förhärskande under huvudparten av 1900-talet. Sundqvist (och även Brink 

1996:49–50, Hultgård 1996:44–45, Aðalsteinsson 1998, Sigurðsson 1993:35–38) vänder sig emeller-

tid mot denna extremt kritiska hållning. Sundqvist menar att eftersom vissa av sagornas uppgifter 

faktiskt bekräftas av direkta källor (se avsnitt 1.4.1), är det motiverat att ta sagamaterialet på större 

allvar. Brinks (1996:49–50) kritik riktar sig istället mot tolkningsmetoden. Han menar att det ibland 

har påståtts att vissa texter saknar historiskt värde utan det finns tillräckliga skäl för det. Dock måste 
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givetvis sagornas innehåll fortfarande utsättas för en kritisk granskning. Som Sigurðsson (1993:37) 

påpekar finns där exempel på att en medeltida världsbild är närvarande i skildringen av forntiden. 

Förutom sagalitteraturen aktualiseras en annan typ av isländsk text i undersökningen. Det gäller 

Landnámabók och ett stycke lagtext, Ulfljótslǫg, som bland annat finns inkorporerat i Hauksbók-

versionen av Landnámabók.10 Steinsland (2007:67) skriver att Landnámabók ’boken om land-

tagningen’, berättar om den första tiden då Island koloniserades, det vill säga om tiden mellan 870 och 

930. Texten består i huvudsak av en uppräkning av släkter och namn på de första bosättarna.  

Undersökningen berör även texter nedskrivna av Snorre Sturlason. Han är verksam som författare 

i början av 1200-talet. Mest känd är kanske Snorres Edda, en lärobok för skalder, som bl.a. innehåller 

en systematisk återgivning av den förkristna religionens myter. Snorre har även skrivit Heimskringla, 

en redogörelse för de norska kungarnas historia (Steinsland 2007:54, 61). För min undersökning är 

delar av det sistnämnda verket mest intressant. 

1.3.2 Poetiska traditioner och ortnamnsmaterialet 

Den fornvästnordiska (här isländska och norska) diktningen har rötter i den till större delen muntliga 

kultur som dominerade Norden innan kristendomen, och med den en skriftkultur, infördes. Dikterna 

ifråga, vanligen uppdelade i edda- och skaldedikter, kan alltså ha traderats muntligt under en lång tid 

innan de skrevs ned på medeltiden (Steinsland 2007:43).  

Majoriteten av eddadikterna kommer från en textsamling Codex Regius, daterad till cirka 1270. 

Sammanlagt rör det sig om ett trettiotal dikter, alla anonyma. Innehållsmässigt kan dikterna delas upp 

i gudadikter, som berättar om de fornnordiska gudarna, och hjältedikter, som redogör för mänskliga 

hjältar (Steinsland 2007:44–51). Dikternas ålder, och utifrån detta deras värde som källa till förkristna 

förhållanden, har bedömts olika (se t.ex. Meulengracht Sørensen 1991).  

Skaldedikterna, en mer komplicerad form av dikt än eddadikterna, har bevarats tack vare att de 

inkorporerats i sagalitteraturen och i Snorres arbeten. Genren hör hemma bland samhällets elit, och 

kan t.ex. utgöras av lovsånger till en furste, eller av genealogier, d.v.s. släktregister. Totalt rör det sig 

om ett femhundratal strofer. Diktarna är namngivna och materialet kan därmed lättare dateras. Dikterna 

är för sin tillkomsttid i och med detta en pålitlig källa. Många kan också tillskrivas den tidigare delen 

av vikingatiden (Steinsland 2007:51–54).   

Ortnamn som källa till förkristen religion kan som Vikstrand (2001) skriver exempelvis bestå av 

namnleder som tycks visa att platsen har haft en koppling till det religiösa livet, t.ex. beteckningar på 

                                                           
10 Om Hauksbók se not 26. 
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kultplatser eller kultbyggnader, som -vi och -hof, eller namn på gudinnor och gudar. Ortnamn som 

innehåller beteckningar på kultledare kan också visa att personer med en sådan titel har uppehållit sig 

på platsen.  

1.3.3 Hantering och avgränsning av materialet 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är alldeles för omfattande för att behandlas inom 

ramen för en C-uppsats. Därför har jag varit tvungen att göra vissa begränsningar vad gäller dess 

hantering. I det följande redogörs för dessa inskränkningar. 

Textpartier som är intressanta för min undersökning av vilka objekt som kan knytas till 

godeämbetet har jag vad gäller den isländska medeltida litteraturen och det poetiska materialet hittat 

genom att följa hänvisningar i sekundärlitteratur (främst Jón Viðar Sigurðsson 1993, Brink 1996, Jón 

Hnefill Aðalsteinsson 1998 och Sundqvist 2007). Tillvägagångssättet är till viss del problematiskt. 

Eftersom sekundärlitteraturen har skrivits med andra syften än mina finns en risk att textexempel som 

hade varit relevanta för min studie inte tas upp där. Man bör dock kunna räkna med att de viktigaste, 

mest informativa textpartier som berättar om goden har inkluderats. Jag har vidare avgränsat studien 

till att endast innefatta de texter som, genom att de återkommer i flera forskares behandling av 

godeämbetet, tycks mest centrala. För att undersökningen ska grundas på olika typer av beskrivningar 

av godeämbetet har jag dock försökt inkludera olika typer av texter, även om dessa till viss del 

innehåller likartad information. Förutom islänningasagorna behandlas alltså exempelvis kortfattade 

avsnitt från Landnámabók. Sedan jag i sekundärlitteraturen identifierat medeltida isländska texter av 

intresse arbetar jag med dessa på originalspråk med stöd av översättningar och ordböcker.11 Jag har 

använt serien Íslendzk fornrit (ÍF), vilket är en standardutgåva av den isländska medeltida litteraturen.  

Ortnamn och arkeologiskt material har jag inte arbetat med som primärmaterial, utan bara tagit 

del av det som har skrivits av andra forskare, för ortnamnens del främst Vikstrand (2001), och för de 

arkeologiska fynden främst Sundqvist (2007) och Brink (1996).  

För undersökningen av betydelseomfånget av rsv. smīði n. eller smīð f. har jag utgått från 

ordböckers definitioner och de textexempel som lämnas där (se avsnitt 2.1). Att endast utgå från de 

exempel som tas upp i ordböcker ger givetvis inte en fullständig bild av vilka objekt orden kunde 

beteckna. Dock bör författarna ha tagit med representativa exempel, varför den givna bilden kan antas 

vara någorlunda komplett.  

                                                           
11 Översättningar som används är bl.a. Hjalmar Alving (1935–1945), Åke Ohlmarks (1962–1964), Pálsson & Edwards 

(1972). Den ordbok som framförallt används är Norrøn ordbok (NO). 
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1.4 Metod och avgränsning 

Inledningsvis redogör jag för hur jag förhåller mig källkritiskt till undersökningens material. Därefter 

beskrivs det sammanhang jag tänker mig att objekten fungerar i. Dessa två avsnitt utgör en 

utgångspunkt för undersökningens metod, vilken presenteras i det därpå följande avsnittet. Studiens 

avgränsningar redovisas inte i ett separat avsnitt, utan då dessa aktualiseras i samband med 

metodbeskrivningen. 

1.4.1 Bedömning av källorna 

Eftersom källorna som aktualiseras i studien kommer från olika platser och tidsperioder, kan de i olik 

grad antas ge relevanta uppgifter om ett tidigvikingatida Småland. En källkritisk värdering av 

materialet är därför nödvändigt. Jag lägger mest vikt vid de källor som tidsmässigt, kulturellt och 

geografiskt kan antas stå Sm 144 närmast. Nedan redogörs för hur källorna värderas utifrån dessa 

variabler.  

För den tidsmässiga och kulturella närheten respektive avståndet utgår jag från Sundqvists 

(2007:11–12) uppdelning i direkta och indirekta källor. Indirekta källor är nedtecknade av personer på 

ett kulturellt, och också ofta ett tidsmässigt, avstånd från de företeelser de beskriver. I detta 

sammanhang gäller det personer i en kristen kontext som skildrar ett förkristet samhälle. Indirekt 

material av intresse för min undersökning utgörs främst av medeltida isländska texter. Direkta källor 

skriver Sundqvist (2007:11) är istället sådana som har sitt ursprung i det samhälle och den tid de 

beskriver. Av intresse för min undersökning är de fornvästnordiska poetiska traditionerna, ortnamn 

samt arkeologiska fynd. Även runmaterialet räknas i princip hit, även om detta som tidigare sagts 

sällan aktualiseras i undersökningen. Information ur en direkt källa värderas alltså högre än den från 

en indirekt.   

En grov geografisk uppdelning av materialet kan göras i det som främst beskriver Västnorden (här 

Norge och Island) och det som lämnar information om Östnorden (Sverige och Danmark). Att en gräns 

dras just här kan motiveras av de språkliga skillnader som kan konstateras mellan de båda områdena 

under vikingatiden (NE: nordiska språk). En skildring av västnordiska förhållanden återfinns i de 

medeltida isländska texterna, samt i de fornvästnordiska poetiska traditionerna. Information om 

Östnorden återfinns framförallt i ortnamn och arkeologiskt material (samt runinskrifter). Ur geografisk 

synpunkt värderas de östnordiska källorna alltså högre eftersom de står Sm 144 närmre. 

Ett källkritiskt problem är att det material som lämnar mest detaljerade beskrivningar av goden, 

d.v.s. den isländska medeltida litteraturen, är på längst tidsmässigt, kulturellt och geografiskt avstånd 
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från det område som jag är intresserad av. Trots distansen till Sm 144 får därför detta material stort 

utrymme i undersökningen. Det är problematiskt eftersom man inte kan förutsätta att uppgifterna i de 

medeltida texterna gäller förkristna förhållanden på Island, och även om så är fallet behöver inte 

samma förhållanden gälla ett förkristet Östnorden eller, mer specifikt, ett förkristet Småland. Jag 

hanterar detta genom att undersöka om de mindre utförliga och mer svårtolkade östnordiska källorna 

tycks bekräfta uppgifter i det isländska medeltida materialet. Det är dock problematiskt att mycket av 

de isländska texternas information varken bekräftas eller motsägs av de östnordiska källorna. 

1.4.2 Objektens kontext 

Inskriften på Sm 144 är kryptiskt formulerad. För att ha en möjlighet att ringa in vilken typ av objekt 

smidena utgörs av gör jag därför vissa antaganden om den situation texten beskriver. De olika objekt 

som undersökningen aktualiserar kommer att bedömas utifrån hur väl de passar in i denna situation. 

Antaganden om relationerna mellan personerna i inskriften utgår från det resonemang som presenteras 

i avsnitt 1.2.3. Eftersom det troligen finns en koppling mellan personerna i texten och godeämbetet 

utgår jag från att objekten är knutna till denna titel i något avseende. Konkret tänker jag mig två 

alternativa möjligheter. Den första är att objekten representerar godeämbetet, vilket innebär att Skägge 

har fått överta denna titel, temporärt eller permanent. En andra möjlighet är att det handlar om objekt 

som goden använder, men som inte representerar hela godeämbetet, vilket kan innebära att Kåte endast 

överlåter ansvaret för en del av godens verksamhet till Skägge, även detta temporärt eller permanent. 

Fler möjliga situationer är säkerligen förenliga med inskriftens text. Anledningen till att 

undersökningen avgränsas till att endast inkludera kopplingen till goden är att ett sådant scenario 

erbjuder en framkomlig väg att identifiera smidena, eftersom det knyter dessa objekt till en särskild 

kontext. Detta tillvägagångssätt innebär dock att mina slutsatser gällande objektens art endast är giltiga 

i den mån man accepterar de bakomliggande antagandena om den situation runtexten beskriver, något 

som inte är en självklarhet. Jag menar emellertid att det trots resultatets osäkerhet är motiverat att 

försöka komma så nära en identifikation av objekten som möjligt. Smidena är centrala för inskriftens 

budskap, och om dessa inte identifieras kan vi aldrig förstå runtextens innehåll.  

1.4.3 Metod  

Följande metodbeskrivning kan till viss del fungera som en presentation av resultatavsnittets 

disposition.  
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En undersökning görs inledningsvis av vilka betydelser som kan tillskrivas beteckningen rsv. 

smīði n. och smīð f. Med undantag av inskriften på Sm 144 förekommer orden inte i runmaterialet och 

dessa texter är därför inte intressanta i detta sammanhang. Jag tittar däremot på betydelser i prosatexter 

från östnordiskt område. För att inte denna del av undersökningen ska bli för omfattande låter jag 

östnordiskan representeras av fornsvenska exempel; fornsvenskan ligger geografiskt närmare Sm 144 

än forndanskan. Jag undersöker även betydelser från det fornvästnordiska språkområdet, som i 

allmänhet behandlas som en enhet i ordböcker. Dessa exempel är intressanta eftersom vissa är äldre 

än de fornsvenska, och därmed tidsmässigt närmare Sm 144. 

Resultatredovisningen beskriver en urvalsprocess i två steg, där de objekt som möjligen kan 

identifieras med smidena på Sm 144 successivt gallras bort utifrån hur troliga kandidater de är. De två 

stegen syftar till att besvara de två respektive frågeställningarna i avsnitt 1.1. 

I det första steget är målet att fastställa vilka objekt som kan knytas till ett förkristet godeämbete. 

I praktiken är det endast den isländska medeltida litteraturen som kan ge utförligare information på 

denna punkt.12 Därför kommer undersökningen att ta avstamp i detta material, trots dess stora 

geografiska, tidsmässiga och kulturella avstånd till Sm 144. För att antalet objekt ska bli hanterbart har 

jag ställt upp två kriterier som objekten måste uppfylla för att de ska tas upp för diskussion: 

a. Objekten får inte uttryckligen bestå av något annat material än trä eller metall.  

b. Objekten måste kunna kopplas till godens verksamhet, d.v.s. en gode ska nämnas i texten och 

objekten ska kunna knytas till godens religiösa och/eller juridiska funktion, inte enbart till 

godens person.  

Kravet på objektens material (punkt a) utgår från de betydelser som kan tillskrivas rsv. smīði n. och 

smīð f. (se avsnitt 2.1).13 Att objekten måste ha anknytning till godens verksamhet (punkt b) utgår från 

de antaganden jag gör om situationen bakom inskriftens text (se avsnitt 1.2.3 och 1.4.2). Det är inte 

alltid lätt att avgöra vilka föremål som kan kopplas till en viss person i dennes egenskap av gode. Jag 

har här utgått från den typ av kulthus som kallas hov (fvn. hof) som i tidigare forskning har knutits till 

det isländska godeämbetet, och diskuterar denna byggnad och objekt som nämns i anslutning till den. 

Jag går inte in på huruvida de isländska medeltida texterna primärt förbinder objekten ifråga med 

                                                           
12 Goden nämns visserligen också i direkta källor som det fornvästnordiska poetiska materialet och runinskrifter, dock utan 

att objekt (av trä eller metall) sätts i samband med honom. Dessa källor är därför inte intressanta i detta sammanhang. 

Möjligen skulle ortnamnen kunna ge information om godens verksamhet. Så vitt jag vet erbjuder dock detta material inte 

någon möjlighet att knyta vissa objekt till godeämbetet.  
13 Fvn. smíð f. används ibland om språkliga produkter (se avsnitt 2.1). Jag har valt att inte undersöka denna möjlighet här, 

eftersom jag förutsätter att smidena utgörs av objekt som representerar godeämbetet i någon mening. Jag har inte stött på 

några uppgifter som tyder på att språkliga produkter kan ha haft ett sådant symbolvärde. 
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godeämbetet. Studien fokuserar på de textavsnitt som gör denna koppling. Samma objekt skulle alltså 

i ett annat sammanhang eventuellt kunna associeras med andra ledarfunktioner i samhället. Att 

undersöka detta ligger dock utanför denna studies syften. 

De objekt som uppfyller kriterierna i punkt a och b beskrivs utifrån de principer som presenteras 

i avsnitt 1.4.3.1. Därefter diskuteras huruvida de medeltida källornas uppgifter kan antas gälla ett 

förkristet Island. Kan detta inte göras troligt övervägs objektet ifråga inte längre som alternativ då 

smidena på Sm 144 ska identifieras. Utgångspunkten för denna bedömning är det som sagts i tidigare 

forskning, samt i vilken mån direkta källor kan bekräfta uppgifterna i de medeltida texterna. Jag utgår 

från den ståndpunkt som representeras av bl.a. Jón Hnefill Aðalsteinsson (1998:107–110) och 

Sundqvist (2007: 176), d.v.s. att sagorna bygger på en tradition med rötter i ett isländskt förkristet 

samhälle, och att de därmed kan innehålla uppgifter om detta samhälle.   

Det första steget resulterar alltså i ett antal objekt som kan antas ha anknytning till ett isländskt 

förkristet godeämbete. I det andra steget rankas dessa objekt utifrån hur troliga kandidater de utgör till 

att identifieras med smidena på Sm 144. Det görs utifrån följande tre frågor: 

c. Kan uppgifterna om objekten och deras egenskaper i den isländska medeltida litteraturen gälla 

i ett förkristet Östnorden (och därmed ett tidigvikingatida Småland)?  

d. Kan objekten betecknas rsv. smīði n. eller smīð f., och kan de omnämnas i plural, så som är 

fallet i inskriften på Sm 144?  

e. Passar objekten in i den situation jag tänker mig ligger bakom runtexten på Sm 144?  

För att besvara fråga c undersöks huruvida östnordiska direkta källor kan bekräfta objektens förekomst 

i Östnorden. Dessa källor ligger alltså geografiskt, kulturellt och tidsmässigt närmare Sm 144 än den 

isländska medeltida litteraturen (se avsnitt 1.4.1). I de fall ingen information ges i direkta källor 

används indirekta östnordiska källor. I den mån det är möjligt diskuteras också objektens eventuellt 

skilda karaktär på östnordiskt område. Jag utgår från att objekten, om det verkar sannolikt att de har 

funnits på östnordiskt område under förkristen tid, också återfinns i ett tidigvikingatida Småland. Det 

är givetvis inte självklart att objekten förekom, eller hade samma funktion över hela det östnordiska 

området. De östnordiska källorna ger emellertid så knapphändig information att min undersökning 

knappast skulle kunna ha genomförts om det var nödvändigt att kunna visa på objektens existens i 

Småland under tidig vikingatid. Detta påverkar dock resultatets tillförlitlighet negativt.   

För att besvara fråga c undersöker jag också om objekten ifråga utöver sin anknytning till den 

isländske goden också kan kopplas till den östnordiske. På grund av det knappa materialet är detta 

emellertid svårt. Jag har valt att försöka göra en prövning av huruvida objekten ifråga tycks kunna 
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knytas till ett hov av östnordisk karaktär. Om så är fallet bedömer jag objektets koppling till den 

östnordiske goden som starkt, och objektet är därmed en god kandidat då det gäller att identifiera 

smidena på Sm 144. Detta resonemang bygger alltså på ett grundantagande att den kultbyggnad som 

kallas fvn. hof är förbunden med den östnordiske goden. Även om ett samband finns mellan goden och 

hovet på ett förkristet Island är det dock inte självklart att samma sak gäller Östnorden. Ämnet hade 

kunnat ha ägnats en egen undersökning, men eftersom det inte finns utrymme för det här har jag, för 

att kunna genomföra min egen studie, valt att arbeta utifrån detta antagande. Det bör dock nämnas att 

detta innebär att de objekt som diskuteras i samband med fråga c inte granskas utifrån samma 

premisser. Detta är en metodisk svaghet hos undersökningen. Hovets anknytning till den östnordiske 

goden blir, till skillnad från de övriga objekt som aktualiseras i förbindelse med fråga c, aldrig bedömd. 

Utfallet av en sådan bedömning kan därmed inte tala för eller emot att hovet identifieras med smidena 

på Sm 144.  

Fråga d och e utgör en fördjupning av punkt a och b ovan. Det handlar om hur väl objekten 

stämmer in med ordval och sakförhållanden i inskriften. Medan punkt a och b bara tjänar som ett grovt 

första urval, syftar punkt d och e till att fördjupa diskussionen om hur rimligt det är att objekten 

omnämns med beteckningen rsv. smīði n. och smīð f. i plural, samt huruvida objekten kan placeras in 

i de mer precisa omständigheter jag tänker mig ligger bakom inskriftens text.  

1.4.3.1 Principer för presentation av resultatet 

Den princip utifrån vilken objekten presenteras i avsnitt 2.2 har jag utformat med inspiration från 

metoder som används vid begreppsanalys, där ett begrepps betydelser analyseras genom att man tittar 

på vilka semantiska sammanhang det placeras i (se t.ex. Segesten 2012, Allwood & Gunnarsson 2003). 

Jag kommer här att redogöra för ett antal kategorier (eller semantiska sammanhang) som objekten jag 

undersöker kommer att beskrivas utifrån. Syftet är inte att genomföra en regelrätt begreppsanalys, utan 

att på ett konsekvent sätt läsa ut betydelser i de texter som undersöks, och samtidigt skapa en, för 

läsaren, genomskinlig resultatredovisning. Kategorierna har formulerats för att fånga upp den infor-

mation jag behöver för att kunna besvara mina frågeställningar, vilket innebär att de fokuserar på 

objektens funktion och sådana karakteristika som är relevanta i en diskussion om objekten kan ha 

omnämnts rsv. smīð f. eller smīði n. Varje punkt kommer inte att kunna redovisas i samband med varje 

objekt, eftersom källorna sällan är tillräckligt utförliga. Kategorierna objekten kommer att beskrivas 

utifrån är: 
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- Koppling till goden: Vilken koppling har objektet till goden? Endast objekt kopplade till 

dennes verksamhet inkluderas i undersökningen.  

- Beteckning(ar): Med vilken eller vilka beteckningar omnämns objektet i källan? 

- Funktion: Hur används objektet, och till vilken del av godens verksamhet (den religiösa 

och/eller den juridiska) kan det knytas? 

- Utformning: Hur är objektet utformat? 

- Material: Vilket material är objektet tillverkat av? Endast objekt som inte uttryckligen är av 

ett annat material än trä eller metall inkluderas i undersökningen. 

- Antal: Omtalas objektet som ett eller flera? 

- Plats: Var är objektet placerat?  
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2 Resultat  
Inledningsvis kommer en utredning av betydelser hos beteckningarna fvn. smíði n., smíð f. och fsv. 

smidhe n. att presenteras. Därefter redogörs för de objekt som kan knytas till godeämbetet i de 

isländska medeltida texterna. Till sist utreds vilka av dessa objekt som kan tänkas identifieras med 

smidena som nämns i runtexten på Sm 144.  

2.1 Betydelser hos fvn. smíð f., smíði n. och fsv. smidhe 

Det semantiska omfånget hos orden fvn. smíði n., smíð f. och fsv. smidhe n. ska i det följande diskuteras 

med utgångspunkt i ordböckers definitioner och de textexempel som lämnas där.14 I fornsvenskan finns 

endast neutrumformen (Söderwall 1884‒1918:441), medan både feminin- och neutrumformen är 

representerad i fornvästnordiskan (Fritzner 1883–1896:446–447). På både västnordiskt och östnordiskt 

område tycks orden (oavsett genus) ha kunnat beteckna både själva verksamheten då smiden 

framställs, respektive smidena i sig. Om de två typerna av betydelser säger v. Friesen (1914:8) att 

ordets pluralform på Sm 144 gör det troligare att den konkreta betydelse ’med yrkesskicklighet utfört 

föremål’ avses, inte den abstrakta som syftar på utförandet av föremålen ifråga. Jag kommer därför i 

fortsättningen att fokusera på den konkreta betydelsen.  

På västnordiskt område kan smíði n. och smíð f. enligt Fritzner (1883–1896:446–447) betyda 

’Utførelse af al Slags Haandværk eller Arbeide, hvortil der udkræves en vis Kunstfærdighed […] f. 

Ex. Bygningsarbeide paa Hus eller Fartøi, Forarbeidelse af Metaller, Snedkerarbeide o. desl.’, eller 

’hvad der er gjort med Kunstfærdighed, fuldført Arbeide, Produkt’. De textexempel som Fritzner tar 

upp på den sistnämnda konkreta betydelsen hos femininformen fvn. smíð visar att ordet kan syfta på 

ett större byggnadsverk. I Gylfaginning15 omnämns bron Bifrost (d.v.s. regnbågen) som ett smide. 

Vidare tar Fritzner upp två exempel ur den fornisländska översättningen av Elucidarius.16 Där används 

smíð vid ett tillfälle om själva texten, eller kanske snarare om textens innehåll. Vid ett annat tillfälle 

betecknar smíð ett hus. Slutligen nämner Fritzner ett textexempel där ett finare smidesarbete, en gris i 

förgyllt silver, omnämns smíð. 

I de textexempel som visar den konkreta betydelsen av neutrumformen fvn. smíð, används ordet i 

en s.k. Biscupa sögur för att beteckna ett skrin, gjort av silver, guld och ädelstenar, medan det i 

                                                           
14 För att framställningen ska bli mindre omständlig redovisar jag endast i vissa fall var textexemplen är hämtade från. Jag 

har fokuserat på de exempel som jag uppfattar som mest centrala. För övriga exempel se Fritzner (1883–1896), Söderwall 

(1884‒1918) respektive Finnur Jónsson (1931).   
15 Gylfaginning är en del av Snorres Edda (se avsnitt 1.3.1). 
16 Elucidarius en latinsk text som behandlar den kristna läran. Den är troligen skriven i början av 1100-talet. Den 

fornisländska översättningen finns bevarad i flera handskrifter, den äldsta daterad till runt 1200 (Firchow 1992:ix–x).  
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Rögnvalds þáttr ok Rauðs17 används för att beteckna ett hus. Till sist redovisas ett textexempel ur 

Gammelnorsk Homiliebok18 där smíði n. betecknar föremål som jämförs med glas (Fritzner 1883–

1896:447).  

Söderwall (1884‒1918:441) uppger att i fornsvenskan kan smidhe n. betyda ’smide, smidning, 

utförande af arbete i järn (el. trä)’ eller ’smide, genom smidande utfördt arbete’. I de textexempel där 

smidhe uppbär den konkreta betydelsen betecknar det ofta föremål som inte är utförda i dyrbara 

metaller. I Sagan om Didrik af Bern19 används ordet exempelvis för att beteckna en kniv, som tycks 

vara avsedd att äta med, snarare än att användas som vapen. Vidare redovisas ett textexempel ur Hertig 

Fredrik av Normandie20 där en kostsam utformning av en sköld omtalas som ett smide. Söderwall 

redovisar också flera textexempel med betydelsen ’med konstfärdighet utfördt fint arbete af metall, i 

sht af guld el. silfver, smycke’. Kinander (i SRI 4:294) skriver emellertid att just betydelsen ’smycke’ 

är sen i fornsvenskan (och redovisas inte alls hos Fritzner 1883–1896 eller hos Finnur Jónsson 1931).    

Finnur Jónsson (1931:521) redovisar betydelser hos smíði n. och smíð f. i det fornvästnordiska 

poetiska materialet, d.v.s. edda- och skaldedikt. Här har neutrumformen smíði betydelsen ’smedet 

genstand’, med preciseringen att det i en dikt används ’om en borg’ (1200-tal)21, i en annan ’om et 

sværd’ (1200-tal). Femininformen smíð används med betydelsen ’forarbejdning, (smede)arbejde, 

handlingen at danne noget’, men kan också betyda ’handlingen att digte’ eller konkret ’(det 

udarbejdede) digt’ (1300-tal). Slutligen anges att ordet i ett textsammanhang används ’om en 

kirkebygning’ (1100-tal).   

Betydelsen hos fvn. smíði n. och smíð f., samt fsv. smidhe n. är således mycket vid. Objekt av 

olika storlekar, antingen av trä eller av metall, kan avses. Gemensamt är att det tycks krävas ett visst 

mått av tekniskt kunnande för att tillverka objekten. I fornvästnordiskan finns betydelsen ’större 

byggnadsverk’ både i prosan och i det poetiska materialet. Utifrån Söderwalls exempel tycks dock 

denna betydelse inte finnas i fornsvenskan. Inte heller objekt av trä finns representerade bland de 

fornsvenska textexemplen. Vidare finns i fornvästnordiskan exempel på att smíð f. syftar på språkliga 

produkter, muntliga sådana då smíð används om en dikt i det poetiska materialet, och skriftprodukter 

då ordet i prosamaterialet används om en text. Värt att notera är också att det från samtliga områden 

ges få textexempel där orden betecknar vapen. Ett exempel finns i det poetiska materialet, och 

Söderwall tar upp ett där utformningen av en sköld avses. 

                                                           
17 Texten återfinns i Flateyjarbók, daterad till slutet av 1300-talet (NE Flateyjarbok). 
18 Gammelnorsk Homiliebok är en samling predikotexter. Handskriften dateras till 1200-talets början, men de tidigaste 

delarna bör ha kommit till så tidigt som under 1100-talets första hälft (Salvesen 1971:9). 
19 Sagan om Didrik af Bern dateras till 1400-talets mitt (NE Didrik av Bern). 
20 Hertig Fredrik av Normandie dateras till 1308 (NE Eufemiavisorna). 
21 Dateringen av de dikter som Finnur Jónsson (1931) refererar till är hämtade från Skaldic Database. 
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2.2 Objekt knutna till goden i det isländska materialet  

Här presenteras de objekt som i de isländska medeltida texterna uttryckligen kopplas till godens 

verksamhet. Presentationen utgår från de kategorier som beskrivs i avsnitt 1.4.3.1. En diskussion förs 

också kring texternas källvärde. Texterna avhandlas en i taget. I samband med att den första textens 

källvärde diskuteras förs också ett resonemang om huruvida objekten kan ha funnits på Island under 

förkristen tid. Eftersom samma typer av objekt återkommer i de texter som följer kommenteras endast 

ny information i samband med dessa.  

2.2.1 Objekt knutna till goden i Eyrbyggjasaga 

Eyrbyggjasaga är en islänningasaga, nedtecknad cirka 1250 (Sundqvist 2007:25). Framförallt är 

kapitel 3 och 4 (ÍF 4:6–10) som berättar om Rolf Mostrarskägg av intresse här. Sagan uppger att han i 

Norge ansvarar för en typ av kultbyggnad som kallas hov. Efter en konflikt med kungen monterar Rolf 

ned hovet och utvandrar till Island, där hovet återuppförs. I berättelsen som kretsar kring Rolf 

omnämns han inte uttryckligen som en gode. Det finns dock starka skäl att anta att han är det; hans 

son, barnbarn och barnbarnsbarn omnämns alla som godar (ÍF 4:19, 27; ÍF 1:126).22 Att textpartiet 

inkluderas i undersökningen beror dock på att då det hov som Rolf har uppfört på Island beskrivs, 

uppger sagan att en hovgode, fvn. hofgoði respektive en gode, fvn. goði ansvarar för detta.23  

Objekt av intresse är hovet samt föremål som förvaras därinne. Byggnaden kopplas till goden 

genom att denne som sagt anges vara ansvarig för det isländska hovets underhåll, och indirekt för 

föremålen som förvaras där. Samtliga objekt beskrivs närmre nedan. 

Hovet, fvn. hof n., är alltså en typ av kultbyggnad. För det norska hovet används beteckningen 

fvn. Þórshof ’Tors hov’ och för det isländska endast fvn. hof. Byggnadens funktion är religiös. Texten 

anger att offergillen (fvn. blótveizlur) ska hållas här, d.v.s. rituella gästabud i samband med 

offerritualerna (Sundqvist 2007:27). Goden uppges vara ansvarig för dessa gillen. Byggnaden inhyser 

också ett antal objekt kopplade till kulten (se nedan), bl.a. rekvisitan till offret. Det sägs dock inte 

uttryckligen att själva offret sker inne i byggnaden. Vidare är människor skyldiga att betala en avgift 

till hovet, vilket visar att byggnaden inte var godens privata kulthus utan att den religiösa verksamhet 

som bedrevs där berörde en större grupp människor. Till sist uppges att hovet är en fristad mot våld. 

Materialet i det norska hovet är trä. Det berättas att Rolf tog virke (fvn. viðr) från denna byggnad med 

sig vid avresan från Norge, varför man kan anta att detta användes för att bygga det nya hovet på 

                                                           
22 Sundqvist (2007:27) antar att Rolf är gode, liksom exempelvis Strömbäck (1975:41–42). 
23 Rolf omnämns också i Landnámabók (ÍF 1:124–126, 164, 209), men inte heller där som gode. Avsnittet i Landnámabók 

återberättar i princip samma episod som Eyrbyggjasaga, dock nämns inte en gode vara ansvarig för hovet. 
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Island. Till sin utformning beskrivs det isländska hovet som en stor byggnad. Hovet hade en slags 

tillbyggnad (fvn. hús alt. afhús) som liknas vid koret i en kyrka. Endast ett hov åt gången omtalas 

(antal). Platsen är först Norge sedan Island. Det isländska hovet beskrivs som uppfört i anslutning till 

Rolfs gård.   

I både det norska och isländska hovet finns en typ av ställning, fvn. stalli m. I hovet på Island har 

den sin plats mitt på golvet i tillbyggnaden (fvn. hús alt. afhús) som nämnts ovan. Ställningen omtalas 

endast i singular (antal). Vad gäller utformning jämförs den med ett kristet altare. Ställningens 

funktion tycks ha varit som förvaringsplats åt olika typer av föremål kopplade till kulten (se nedan). 

I både det norska och det isländska hovet uppges det ha funnits högsätesstolpar, fvn. 

ǫndvegissúla f. Ett osammansatt fvn. súla f. ’stolpe’ används också som beteckning. I det isländska 

hovet har stolparna varit uppförda innanför dörren (plats). Högsätesstolparna och mull förs med från 

det gamla hovet i Norge till Island. Sundqvist (2007:26) menar att detta indikerar att stolparna hade en 

funktion då den nya platsen för hovet skulle invigas på Island. Vidare uppges Rolf använda 

högsätesstolparna som ett medel för att utröna gudarnas vilja. Närmare bestämt kastar han stolparna 

över bord då han närmar sig Island, och säger att där Tor låter dem flyta iland där ska han bosätta sig. 

Stolparnas material är rimligen trä, även om detta inte sägs uttryckligen. De omtalas konsekvent i 

plural (antal). Vad gäller utformning anges att på en av stolparna finns en bild av guden Tor utskuren. 

Det sägs också att i stolparna i det isländska hovet finns heliga spikar, fvn. reginnaglar, islagna.  

Förutom att de heliga spikarna, fvn. reginnaglar m. pl., är islagna i högsätesstolparna (plats) ges 

ingen övrig information om dem. Spikarna omtalas i plural (antal).  

En offerskål, fvn. hlautbolli m., nämns. Det rör sig endast om en skål (antal), placerad på 

ställningen (stalli) i det isländska hovet (plats). Dess funktion är att rymma blodet (fvn. hlaut) från 

de offrade djuren.  

En offerkvast, fvn. hlautteinn m., sägs ha sin plats i offerskålen. Till sin utformning jämförs 

kvasten med en vigvattenkvast. Den används för att stänka offerblodet; på vad preciseras inte 

(funktion).  

I hovet förvaras också någon typ av gudabilder, fvn. goð m. och n. I det isländska hovet rör det 

sig om ett flertal icke namngivna gudar, medan bara guden Tor, fvn. Þórr, nämns i samband med Rolfs 

norska hov (antal, beteckning). Tor anges ha sin plats på en ställning (stalli) i hovet i Norge, medan 

gudabilderna i det isländska hovet är placerade i en krets bakom ställningen.  

Slutligen omtalas också att en ring, fvn. hringr m., förvaras på ställningen (stalli) i det isländska 

hovet (plats). Endast en ring omtalas (antal). Ringen kommer till användning vid (vad som vagt kallas) 

fvn. mannfundr ’möte, sammankomst’. Då ska goden bära ringen på armen och alla eder ska sväras 
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vid denna (funktion). Vilka eder som avses preciseras inte. Till sin utformning ska ringen inte vara 

sluten, och den ska väga tjugo örar, d.v.s. cirka ½ kilo.24  

2.2.1.1 Källvärde – Eyrbyggjasaga 

Vissa delar av beskrivningen av det isländska hovet i Eyrbyggjasaga är troligen inspirerade av Snorres 

berättelse om offret vid ett hov i Tröndelagen i Norge (i Hákonar saga góða ÍF 26:167–173) skriver 

Sundqvist (2007:26).25 Likheterna består främst i beskrivningen av offerrekvisitan. Enligt Düwel 

(1985:21–38) har emellertid Snorre troligen missuppfattat betydelsen av vissa av dessa objekt och 

denna missuppfattning har förts vidare i Eyrbyggjasaga. Det gäller uppgiften att blodet, fvn. hlaut, 

från offerdjuren skulle förvaras i skålar, fvn. hlautbollar, och att kvastar, fvn. hlautteinar, skulle 

användas för att stänka blodet. Düwel menar att den betydelse som här har getts termerna hlaut och 

hlautteinn är resultatet av en senare betydelseutveckling. Under förkristen tid ska termerna ha haft  

innebörden ’lott’ respektive ’lottkvist’. Även termen hlautbolli ska vara en medeltida uppfinning. 

Düwel (1985:38–48) skriver också att ordet fvn. stalli eller stallr m. knappast hade en sakral betydelse 

’altare’ eller liknande, under förkristen tid. Snarare ska ordet förstås som ’ställning’.  

Frågan är emellertid om Snorres missuppfattning av termerna hlaut och hlautteinn måste betyda 

att kopplingen mellan dem och hovet inte kan bygga på en förkristen tradition, även om termernas 

ursprungliga betydelser ’lott’ respektive ’lottkvist’ alltså har gått förlorade med tiden. Samma sak kan 

i princip sägas om hlautbolli, även om det är oklart vad denna term skulle ha syftat på under förkristen 

tid. Eftersom det är svårt att säga något bestämt om detta väljer jag dock att avskriva hlautteinn och 

hlautbolli som alternativ då smidena på Sm 144 ska identifieras. Däremot finns det ingen anledning 

att utesluta ett fvn. stalli ur undersökningen; även om termen kan användas som beteckning på en 

ställning utanför en kultisk miljö, finns det inget som hindrar att en ställning av något slag fanns i 

hovet. Fler källor uppger detta (se avsnitt 2.2.5).  

Förutom dessa termer har fler punkter i Eyrbyggjasaga ifrågasatts. Hultgård (1996:46–47) menar 

att beskrivningen av hovet troligen har haft en kristen kyrka som modell. Ställningen (stalli) och 

tillbyggnaden (afhús) jämförs som tidigare nämnts med altaret och koret i en kyrka. Även uppgiften 

att heliga föremål, som ringen och offerskålen, har sin plats på ställningen kan ifrågasättas skriver 

Hultgård, eftersom detta kanske endast är en imitation av funktionen hos altaret i en kyrka. Det finns 

emellertid inget skäl att betvivla existensen av en förkristen kultbyggnad som benämndes hov menar 

                                                           
24 Ett öre motsvarar cirka 27 gram (Sundqvist 2007:187 not 48). 
25 De objekt som omtalas i Snorres text behandlar jag inte utförligare här, eftersom han inte kopplar dessa till goden. Istället 

är det kungen och till viss del jarlen som hos Snorre uppbär centrala roller vid offret i hovet. 
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Sundqvist (2007:26). Både ortnamn och arkeologiskt material stöder förekomsten av sådana. 

Exempelvis lyfter Sundqvist (2007:153–154) fram en arkeologisk utgrävning vid Hofstaðir, 

Mývatnssveit, på Island, där ett vikingatida långhus, vilket kan förstås som ett hov, har hittats. 

Byggnaden har haft en tillbyggnad som skulle kunna liknas vid det afhús, som Rolfs isländska hov i 

Eyrbyggjasaga uppges ha.  

Även ringen bör enligt Hultgård (1996:47) ha rötter i en förkristen tradition, även om han som 

tidigare sagts ifrågasätter dess placering. Existensen av en ring vid vilken eder svors under förkristen 

tid bekräftas också av direkta källor skriver Sundqvist (2007:176); i eddadikten Hávamál strof 110 

nämns en ’ringed’, fvn. baugeiðr, och i Altaqviða in grœnlenzka strof 30 sägs att en ed svärs vid en 

ring tillhörande guden Ull. Dessutom omtalas i Anglosaxisk krönika (daterad till år 876) en helig ring 

vid vilken vikingar från Västnorden svor eder. Hultgård (1996:47) menar också att betydelsen av 

högsätet och högsätesstolparna, liksom de heliga spikar, fvn. reginnaglar, som är inslagna i dem, bör 

bygga på en förkristen tradition. Att ordet reginnaglar förekommer i en skaldedikt från början av 1000-

talet tyder på detta. Bruket att ta med sig högsätesstolparna från det gamla hovet för att låta dessa visa 

var man skulle bosätta sig menar Hultgård också är genuin. Slutligen finns ingen anledning att inte 

anta att avbilder av gudar fanns i kulthusen. Uppgifter om sådana lämnas i fler skriftliga källor (se de 

Vries 1956:385–387).   

Avslutningsvis kan alltså hovet, ringen, högsätesstolpar, heliga spikar, gudabilder och en ställning 

av något slag, antas vara objekt som kan knytas till godeämbetet.  

2.2.2 Objekt knutna till goden i Kjalnesingasaga 

I Kjalnesingasaga (ÍF 14:5–9) berättas om goden och hövdingen Torgrim Helgason. Sagan är en 

islänningasaga och har daterats till cirka 1300 (Sundqvist 1998:84 not 48). Objekt av intresse utgörs 

av ett hov samt de föremål som förvaras därinne. Kopplingen till goden består i att det är Torgrim 

som låter uppföra byggnaden ifråga. 

Hovets, fvn. hof n., funktion uppges vara att rymma ett antal föremål som används i kulten och i 

juridiska sammanhang (se nedan). Det står dock inte uttryckligen att djuroffer utfördes inne i 

byggnaden. Inte heller sägs det rent ut var de offergillen som följer på offret hölls. Intill byggnaden 

ska det dock ha funnits en källa som användes vid offer (fvn. blótkelda). En avgift som människor ska 

betala till hovet omnämns. Till sin utformning beskrivs byggnaden som stor, närmare bestämt hundra 

gånger sextio fot. En slags avdelning av rummet omtalas, samt en mängd gluggar och upphängda 

bonader. Endast ett hov nämns (antal). Senare i texten beskrivs tvärbjälkar (fvn. þvertré) som har suttit 
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i hovet, varför materialet åtminstone delvis är trä. Byggnadens plats är på godens tun, d.v.s. i 

anslutning till godens gård.  

I hovet förvaras gudabilder, fvn. goð m. och n. De omtalas som ett flertal (antal), men särskilt 

nämns guden Tor (fvn. Þórr) vid namn (beteckning). Tor är placerad i mitten av samlingen gudabilder 

(plats).  

Framför gudabilderna står en typ av ställning, fvn. stallr m. (plats). Ställningen beskrivs som 

mycket skickligt utförd, och är upptill övertäckt av järn (utformning). Dess funktion är att bära upp 

en s.k. vigd eld som inte slocknade, samt två andra objekt (se nedan). 

En ring, fvn. hringr m., har sin plats på ställningen framför gudabilderna. Den beskrivs som stor 

och av silver (utformning, material). Ringen har en juridisk funktion. Goden uppges bära ringen på 

armen vid alla möten (fvn. mannfundr), och då rättssaker behandlas svärs eder vid den.  

Slutligen omtalas att en offerskål, fvn. hlautbolli m., står på ställningen (plats). Skålen uppges 

vara stor och av koppar (utformning, material).  Dess funktion är att rymma blodet från offrade djur 

och människor.  

2.2.2.1 Källvärde – Kjalnesingasaga 

Kjalnesingasaga har bedömts ha litet värde som källa till förkristna förhållanden. Sundqvist 

(2007:153) skriver att Snorres Hákonar saga góða, som troligen påverkat framställningen i 

Eyrbyggjasaga (se avsnitt 2.2.1.1), förmodligen även har influerat skildringen i Kjalnesingasaga. Av 

de två bedöms dock Kjalnesingasaga som mindre pålitlig än Eyrbyggjasaga. Hultgård (1996:37) anser 

att Kjalnesingasaga är ”en sen produkt med ringa källvärde vad avser den tid som den gör anspråk på 

att skildra”. Han skriver att sagan innehåller få uppgifter som inte redan finns i Eyrbyggjasaga. Om de 

uppgifter som är unika för Kjalnesingasaga menar Sundqvist (2007:153) att det är osäkert om 

offerkällan och den vigda elden har något att göra med förkristna förhållanden. Skildringen av hovet i 

Kjalnesingasaga kan alltså inte ges självständigt källvärde i förhållande till redogörelsen i 

Eyrbyggjasaga. Det finns dock ingen anledning att utesluta något av de objekt som presenterats ovan, 

med undantag för offerskålen (hlautbolli) som redan kommenterats i avsnitt 2.2.1.1. Hovet, gudabilder, 

ställningen och ringen fortsätter alltså att ingå i undersökningen.  

2.2.3 Objekt knutna till goden i Hrafnkels saga Freysgoða 

Hrafnkels saga Freysgoða (ÍF 11) är ytterligare en islänningasaga, nedskriven i slutet av 1200-talet 

(Jón Hnefill Aðalsteinsson 1998:120). Sagan berättar om goden Hrafnkel. Han dyrkar särskilt guden 
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Frey, och uppges dela alla sina ägodelar med guden, bland annat hästen Freysfaxi. Hästen ifråga får 

ingen rida på. Omständigheterna gör att en av Hrafnkels tjänare gör just detta, varpå Hrafnkel slår ihjäl 

honom. Sagan fortsätter sedan att berätta om Hrafnkels konflikt med den ihjälslagnes släktningar, 

vilket bland annat resulterar i att Hrafnkel blir bortkörd från sin gård en period. Objekt som är av 

intresse är det hov som Hrafnkel låter uppföra, samt föremål som förvaras därinne. Hovets koppling 

till goden framställs emellertid inte lika tydligt som i Eyrbyggjasaga och i Kjalnesingasaga. Det 

uppges att Hrafnkel blotar, d.v.s. offrar, och låter uppföra ett hov. Gode kallas han dock först när han, 

efter att ha delat ut landområden till folk, också vill vara deras överherre och inneha godord över dem 

(ÍF 11:98–99). Hrafnkel är dock gode och äger ett hov; därför inkluderas uppgifter om denna byggnad 

och de föremål som förvaras därinne i min undersökning. 

Hovet, fvn. hof n., betecknas i sagan också som gudahus, fvn. goðahús. Materialet är förmod-

ligen trä. Sagan berättar nämligen hur hovet bränns ned. Byggnaden beskrivs som stor (utformning). 

Hrafnkel uppges bara bygga ett hov (antal) (ÍF 11:99). Dock uppger sagan att ovanför klippan, där 

Freyfaxe dödas, står ’de gudahus’ (goðahús þau), som förut tillhört Hrafnkel (ÍF 11:124). Senare i 

samma stycke nämns dock bara en byggnad (goðahúsit) och lite längre fram i texten nämns hov i 

singular (hofit). Hovet verkar vara beläget en bit från gården (plats). Byggnadens exakta funktion är 

oklar. Det anges dock att gudabilder förvaras därinne, varför hovet måste vara avsett att rymma någon 

slags religiös aktivitet (ÍF 11:99, 124). 

Ett flertal gudabilder, fvn. goð n., finns inne i Hrafnkels hov (antal, plats). Sagan uppger att 

gudabilderna plundras innan hovet bränns ner, vilket indikerar att de var prydda med något av värde 

(utformning) (ÍF 11:124).  

2.2.3.1 Källvärde – Hrafnkels saga Freysgoða 

I sagan placeras handlingen till 900-talets första hälft (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1998:119). Åsikterna 

har gått isär om huruvida den baserar sig på en genuin tradition eller om det är en medeltida 

konstruktion. Nordal publicerar 1940 en inflytelserik studie där han argumenterar för det sistnämnda. 

Han menar att sagan därmed är utan värde som källa till förkristna förhållanden. Enligt Aðalsteinsson 

(1998:120) har synen dock förändrats på senare tid. Han skriver att forskare idag anser att sagan 

visserligen är en produkt av en individ i slutet på 1200-talet, men att de händelser som beskrivs till 

viss del baserar sig på motiv som går tillbaka till första hälften av 900-talet. Aðalsteinsson (1998:120–

125) presenterar en genomgång av vilka av sagans skeenden han menar kan vara exempel på sådana 

motiv, och vilka partier som inte är det. Vad gäller de objekt som har presenterats ovan i avsnitt 2.2.3, 

menar Aðalsteinsson (1998:124) att plundringen av gudabilderna och nedbränningen av hovet är 
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exempel på handlingar som inte hör hemma under 900-talet på Island. Aðalsteinsson skriver att även 

om vissa personer hade en särskild relation till en viss gud, så accepterade man även de övriga, och att 

plundra och bränna ett hov är därmed inte förenligt med en förkristen föreställningsvärld. 

Aðalsteinssons slutsats innebär dock inte att hovet och gudabilder ska uteslutas ur undersökningen. 

Sagan visar fortfarande att det fanns en föreställning under medeltiden att det förkristna hovet var en 

byggnad vari gudabilder förvarades, och att hovet hade ett samband med goden.  

2.2.4 Objekt knutna till goden i Landnámabók 

Landnámabók redogör för bosättningen på Island, d.v.s. för tiden mellan år 870 och 930 (Steinsland 

2007:67). Det är alltså en annan typ av text än islänningasagorna. Av intresse här är tre korta avsnitt 

om godar och objekt knutna till dessa.  

I det första avsnittet omnämns en ring, fvn. stallahringr m. Beteckningen knyter ringen till någon 

typ av ställning, fvn. stalli. Det berättas att goden Arnkel ombeds att döma i en rättssak. Som grund 

för domen ligger en ed som den anklagades son har svurit vid ringen ifråga. Ringen har alltså en 

funktion i ett juridiskt sammanhang. Den omtalas i ental (antal). Även om goden alltså beskrivs som 

närvarande uttrycks det inte direkt i texten att det är goden som hanterar föremålet ifråga (koppling 

till goden) (ÍF 1:114). Det är därför tveksamt om detta exempel ska inkluderas i undersökningen. 

I det andra avsnittet nämns ett hov, fvn. hof n., i Norge. Kopplingen till goden består i att en 

hovgode, Torhadd den gamle, uppges ansvara för detta (ÍF 1:307–308). Endast ett hov omtalas (antal). 

Vilken funktion byggnaden har haft nämns inte. Hovet tycks bestå, åtminstone till viss del, av trä 

(material). Då Torhadd monterar ner byggnaden inför flytten till Island berättas det nämligen att han 

tar med sig stolparna, fvn. súla f. från hovet. Det är dock oklart om det som åsyftas endast är hovets 

byggnadsmaterial eller om det rör sig om högsätesstolpar. I Eyrbyggjasaga (se avsnitt 2.2.1) omtalas 

högsätesstolparna både som fvn. súla ’stolpe’ och som fvn. ǫndvegissúla f. ’högsätesstolpe’, varför 

det kanske troligen rör sig om högsätesstolpar även här.   

I det tredje och sista avsnittet nämns helt kort att en gode har rest ett stort hov, fvn. hof 

(utformning, koppling till goden). Byggnaden omtalas i singular (antal) (ÍF 1:350).  

2.2.4.1 Källvärde – Landnámabók 

Landnámabók är troligen sammanställd redan på 1100-talet (Sundqvist 2007:26), och är således äldre 

än de islänningasagor som hittills har diskuterats. Jón Viðar Sigurðsson (1993:16–18) skriver att de 

forskare som har varit kritiskt inställda till det isländska sagamaterialet (se avsnitt 1.3.1) har ansett att 
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texter som Landnámabók är mer pålitliga som källa till tiden på Island innan 1030; texten uppfattades 

som i mindre utsträckning fiktion än de berättande islänningasagorna. Landnámabók är som tidigare 

sagts mer inriktad på att redovisa sakuppgifter, i form av namn och släktrelationer (Steinsland 

2007:67). Om Landnámabók menar Sigurðsson (1993:20–21) dock att resultatet av forskningen visar 

att man måste använda uppgifterna ur denna text försiktigt. 

Klart borde ändå vara att Landnámabók bekräftar att goden knöts till två typer av objekt, en 

byggnad som kallas hov, samt till en viss typ av ring vid vilken eder svors. Möjligen nämns högsätes-

stolparna i samband med goden även här. 

2.2.5 Objekt knutna till goden i Ulfljótslǫg 

Ulfljótslǫg är ett kort stycke lagtext, som bland annat finns inkorporerat i Hauksbók-versionen av 

Landnámabók (Sundqvist 2007:27).26 Det är denna version jag utgår från här. Lagen berör bland annat 

regler kring goden och hovet. Kopplingen till goden består i att denne sägs ansvara för hovet, och i 

förlängningen för de objekt som förvaras där (ÍF 1:313, 315). 

Kultbyggnaden omnämns ibland hov, ibland huvudhov, fvn. hof respektive hǫfuðhof n., och de 

omtalas båda som ett flertal (beteckning, antal). Dock framgår det inte huruvida en enskild gode 

förestår endast ett huvudhov, och inte heller om termen huvudhov innebär att ett antal mindre hov 

ingår i godens ansvarsområde. Byggnadens funktion anges inte närmre, förutom att en ställning varpå 

en ring är placerad förvaras därinne (se nedan). I och med att endast ringen nämns, istället för 

exempelvis gudabilder, tycks byggnaden primärt kopplas till en juridisk funktion. Textens fokus kan 

emellertid kanske bero på att det är en lag som behandlas. Byggnaden måste dock ha tjänat någon typ 

av offentlig funktion, eftersom det anges att människor ska betala en avgift till hovet (ÍF 1:313, 315). 

En ring, fvn. baugr m., ska som tidigare sagts förvaras på en ställning i varje huvudhov (plats). 

Goden ska ha ringen på armen vid alla lagting. Den ska rödfärgas med blodet från det djur som goden 

har offrat vid tinget. Varje person som ska lägga fram sin sak inför tinget ska svära en ed vid ringen 

att tala sanning (funktion). Ringens utformning beskrivs genom angivelsen att den ska väga två örar 

eller mer, d.v.s. minst cirka 60 gram (se not 24). Ringen omtalas i singular. Flera ringar omtalas 

emellertid indirekt, eftersom det uppges att en ska förvaras i varje huvudhov (antal) (ÍF 1:313, 315). 

En ställning, fvn. stalli m., finns som tidigare sagts i varje huvudhov. På denna ska ringen ligga 

(plats, antal, funktion) (ÍF 1:313, 315). 

                                                           
26 Hauksbók är en isländsk handskrift delvis skriven av Haukr Erlendsson (död 1334) (NE Hauksbók). Förutom i denna 

handskrift finns Ulfljótslǫg i Þáttr Þorsteins uxafóts i Flateyjarbók från 1300-talet och i Þórðar saga hreðu (ÍF 14) från 

1200–1300-tal (Sundqvist 2007:27).  
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2.2.5.1 Källvärde – Ulfljótslǫg   

Vad gäller värdet av Ulfljótslǫg som källa till förkristna förhållanden har detta bedömts olika. Jag 

kommer i det följande att diskutera Olsens (1966) och Jón Hnefill Aðalsteinssons (1998) bedömningar 

av lagen ifråga. Att ägna särskild uppmärksamhet åt Ulfljótslǫg motiveras av att lagen i jämförelse 

med de sagor som tagits upp i avsnitt 2.2.1–2.2.3 har ett potentiellt högt källvärde. 

Olsen (1966:39–49) menar att Ulfljótslǫg är en 1200-talsrekonstruktion av förkristna lagar. Han 

tänker sig att de uppgifter i texten som otvivelaktigt är baserade på förkristen tradition har bevarats i 

människors medvetande ända in på 1200-talet. Det gäller exempelvis den ring vid vilken eder svors. 

Dock ifrågasätter Olsen ringens placering på en ställning i hovet. Vidare menar han att det i vissa fall 

inte går att bevisa att lagens uppgifter stämmer överens med förkristna förhållanden. Det gäller 

exempelvis existensen av en avgift till hovet, och användningen av termen hǫfuðhof ’huvudhov’. Jag 

får dock intrycket av att Olsen motiverar denna åsikt genom att av olika anledningar avfärda de källor 

som hade kunnat stödja uppgifterna i Ulfljótslǫg. Vad gäller avgiften till hovet menar exempelvis 

Sundqvist (2007:27–28) att det inte är otänkbart att en sådan existerade. I bl.a. Íslendingabók (daterad 

till 1130) nämns troligen en sådan avgift.27 Olsen (1966:43 not 75) avfärdar dock uppgiften i 

Íslendingabók eftersom ”[f]ormuleringen er veg og ubestemt, måske fordi Ari selv har opfattet 

efterretningen som et dunkelt sagn”.28 Vad gäller termen hǫfuðhof skriver Olsen (1966:41) att den 

dyker upp i ett par isländska sagor men att detta inte kan användas som stöd för att termen skulle vara 

förkristen, eftersom sagorna ifråga saknar värde som historisk källa. Till sist bedömer Olsen (1966:48) 

vissa saker som definitivt sentida konstruktioner. Det gäller särskilt den edsformel som citeras. 

Formulering ’den allsmäktige asen’ har en påtagligt kristen karaktär menar han.  

En helt annan inställning till Ulfljótslǫg har Aðalsteinsson (1998:44–50). Han diskuterar 

emellertid endast ett avsnitt av lagen som han, efter en jämförelse med beskrivningen av hovet i 

Eyrbyggjasaga, menar härstammar från 900-talet. Avsnittet Aðalsteinsson behandlar redogör för 

ringens placering i hovet, dess vikt, att goden rödfärgade den med blod från det offrade djuret, samt 

att eder avlades vid ringen i samband med de rättssaker som togs upp vid tinget. Termen hǫfuðhof 

’huvudhov’ används i avsnittet ifråga. Aðalsteinsson tycks alltså uppfatta detta som en förkristen term. 

Aðalsteinsson kommenterar emellertid inte källvärdet hos lagens övriga delar. Exempelvis nämner han 

inte den edsformel som Olsen (1966:48) avfärdar som definitivt kristen. Vidare menar Aðalsteinsson 

(1998:47) att ett tecken på att det avsnitt han behandlar är från 900-talet, är att författaren inte refererar 

                                                           
27 Sundqvist (2002:204) skriver att även Adam av Bremen (se not 40) nämner att folket och lokala härskare betalade en 

avgift till templet i Uppsala. Om uppgiften stämmer visar detta alltså att ett liknande avgiftssystem kan ha funnits på 

östnordiskt område.  
28 Ari Þorgilsson är författare till Íslendingabók (NE Are frode). 
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till förhållanden som hör hemma på 1200-talet, vilket exempelvis författaren av Eyrbyggjasaga gör då 

denna jämför hovet med en kristen kyrka. Dock finns det i de delar av Ulfljótslǫg som Aðalsteinsson 

inte kommenterar en jämförelse mellan den avgift som skulle betalas till hovet och tiondet som 

betalades till kyrkan (ÍF 1:315). Det faktum att Aðalsteinsson inte nämner hur de övriga delarna av 

lagen förhåller sig till det avsnitt han menar är från 900-talet, gör att det är svårt att bedöma hans 

slutsatser.    

Olsen (1966) verkar alltså ha en i överkant kritisk inställning till Ulfljótslǫg. Även om vissa delar 

av lagen tycks vara influerade av en medeltida världsbild är det som Brink (1996:49–50) skriver, då 

han ifrågasätter detta mycket kritiska sätt att granska materialet, inte givet att hela texten ska avskrivas 

som en medeltida produkt. Även om exempelvis edsformuleringen har fått en annan form än den hade 

under förkristen tid, kan alltså andra delar av lagen baseras på en genuin tradition. Aðalsteinsson 

(1998) övertygar emellertid inte helt i sitt försök att uppvärdera källvärdet, eftersom han inte 

kommenterar de delar av texten som är problematiska. Klart är emellertid att Ulfljótslǫg bekräftar 

godens koppling till en kultbyggnad som kallas hov, till en ring vid vilken eder svors och till någon 

typ av ställning. Vad gäller ställningen går åsikterna isär om huruvida ringen är placerad på denna. Det 

finns dock ingen anledning att utesluta något av dessa tre objekt ur undersökningen.   

2.3 En närmare granskning av fem objekt 

De objekt som knyts till godens verksamhet i de isländska medeltida texterna och som förmodligen 

fanns på Island under förkristen tid, granskas i det följande utifrån de tre frågor (c–e) som presenteras 

i avsnitt 1.4.3. Det gäller inledningsvis huruvida objekten kan ha förekommit i ett förkristet Östnorden 

och vilka egenskaper de kan tillskrivas där. Därefter diskuteras om objekten kan ha benämnts rsv. 

smīði n. eller smīð f. i plural. Jag väljer att avsluta avsnittet med en samlad diskussion av hur väl 

objekten passar in i det scenario jag menar att inskriften på Sm 144 beskriver. Eftersom den situation 

som jag tänker mig ligger bakom runtexten med all sannolikhet inte är den enda möjliga, är objekt som 

utgår ur undersökningen p.g.a. att de inte passar in i denna situation uteslutna på jämförelsevis osäkra 

grunder. Jag gör därför denna urgallring sist. Vad gäller beteckningens plural (rsv. smīða) måste denna 

inte avse flera av ett och samma objekt, utan kan också syfta på flera olika objekt, exempelvis 

edsringen och hovet. Denna möjlighet kommer dock att övervägas först i ett avslutande avsnitt, efter 

att vart och ett av objekten diskuterats separat. 

De objekt som kommer att utredas i detta avsnitt är hovet, ringen, högsätesstolparna, gudabilderna 

och ställningen. De heliga spikar som enligt Eyrbyggjasaga (ÍF 4:8) är inslagna i högsätesstolparna 

kommer inte att kommenteras vidare, dels eftersom det inte tycks finnas mer information att hämta om 



31 
 
 

dessa varför det är svårt att bedöma dem i förhållande till de övriga objekten, dels eftersom spikarna 

utgör en del av högsätesstolparna och därför kan ses som underordnade dem och deras funktion. 

2.3.1 Hovet  

Hovet, fvn. hof n., är en typ av byggnad som ofta kopplas till goden i de isländska texter som behandlas 

i avsnitt 2.2. Sundqvist (2007:26) uppger att arkeologiska fynd och ortnamnsmaterial, båda räknade 

som direkta källor, visar att sådana byggnader också bör ha funnits på ett förkristet Island. I Östnorden 

har ett fvn. hof också satt spår i ortnamn skriver Vikstrand (2001:253, 268–271), men han påpekar att 

namngivningsgrunderna kan variera. Den ursprungliga innebörden är förmodligen ’mindre höjd’, men 

man har i tidigare forskning också tolkat namnelementet som allmänt syftande på en gård, alternativt 

på en byggnad knuten till kult. Vikstrand (2001:271–272) själv undersöker Hof-namn i Mälarområdet 

och menar att namngivningsgrunden i vissa fall kan ha varit just någon typ av kultbyggnad. Frågan i 

detta sammanhang är därför inte om man kan anta att en byggnad kallad hov har funnits i Östnorden, 

utan snarare vilka karakteristiska drag som kan tillskrivas en sådan byggnad. Jag kommer i det följande 

att diskutera huruvida det på östnordiskt område verkar finnas någon motsvarighet till hoven så som 

de beskrivs i de isländska medeltida källorna (se avsnitt 2.2). 

Sundqvist (2007:143–146) skriver att utifrån arkeologiska fynd daterade till yngre järnåldern kan 

man räkna med två typer av byggnader kopplade till förkristen kult i Skandinavien. För det första finns 

en typ av mångfunktionell gästabudshall knuten till de övre samhällsskikten, där även delar av kulten 

ägde rum. Arkeologer har hittat spår av sådana byggnader i nuvarande Danmark och Sverige (d.v.s. 

Östnorden).29 Den andra typen av kultbyggnad är mindre än gästabudshallen och tycks till skillnad 

från denna vara avsedd endast för religiös verksamhet. Sådana byggnader tror man sig också ha hittat 

spår av i nuvarande Danmark och Sverige.30  

Tittar man på de isländska medeltida källorna beskriver de hovet lite olika. Till viss del går det 

dock att spåra de två typerna av skandinaviska kultbyggnader som har beskrivits ovan. I 

Eyrbyggjasaga (ÍF 4:6–10), Kjalnesingasaga (ÍF 14:7) och Snorres Hákonar saga góða (ÍF 26:167–

168) (de två förstnämnda är som tidigare sagts förmodligen inspirerade av den sistnämnda) beskrivs 

hovet som en stor byggnad. Offergillen sägs uttryckligen hållas i hovet enligt Eyrbyggjasaga och 

Hákonar saga góða. Enligt alla tre texter och möjligen även enligt Landnámabók (ÍF 1:307–308) ska 

                                                           
29 Sundqvist (2007:144) nämner Dejbjerg, Gudme och Lejre i Danmark, och Vallhagar, Slöinge, Gamla Uppsala och Helgö 

i Sverige. 
30 Sundqvist (2007:144–145) nämner Borg i Östergötland, Uppåkra utanför Lund, Järrestad i Skåne, samt Lejre och Tissø 

i Danmark.  



32 
 
 

ett högsäte ha funnits i hovet. Vikstrand (2001:262) uppger att de mångfunktionella hallarna ofta antas 

ha rymt just offergillen och högsätet. Texternas skildringar av hoven har också inom tidigare forskning 

ofta tolkats som beskrivningar av mångfunktionella hallar skriver Sundqvist (2007:144). Sundqvist 

(2007:153–154) uppger också att arkeologiska fynd av en stor halliknande byggnad vid Hofstaðir, 

Mývatnssveit, på Island, stödjer antagandet att en sådan typ av byggnad verkligen kunde ha kallats 

hof. Fynd som visar på kultisk verksamhet har gjorts i anslutning till denna byggnad, exempelvis 

huvuden av djur som har uppfattats som spår av offer. Den typ av isländskt hov som beskrivs i 

Eyrbyggjasaga, Kjalnesingasaga och Snorres Hákonar saga góða kan alltså motsvara den 

mångfunktionella gästabudshall som arkeologer har funnit på östnordiskt område.  

I andra isländska medeltida texter beskrivs hovet inte som en gästabudshall. Som exempel på detta 

nämner Sundqvist (2007:154) framställningen i Hrafnkels saga Freysgoða, Víga-Glúms saga och 

Njáls saga. Han skriver att det i dessa texter framgår att byggnaden ifråga var beläget avsides från 

gården sett. Detta till skillnad från hoven i Eyrbyggjasaga och Kjalnesingasaga som uppges ligga nära 

gården. I Víga-Glúms saga antyds också, som Vikstrand (2001:266) påpekar, att hovet är en mindre 

byggnad. Dock beskrivs hovet i Hrafnkels saga Freysgoða som stort (ÍF 11:99). Sundqvist skriver att 

Vikstrands (2001) ortnamnsstudie visar att liknande hovbyggnader troligen fanns även i Östnorden. 

Närmare bestämt menar Vikstrand (2001:270–272) att det i Mälarområdet finns exempel på att 

ortnamnet Hov avser en plats som ligger avsides från den centrala, större bebyggelsen. Han menar att 

namngivningsgrunden skulle kunna vara en avsides belägen kultbyggnad, av en annan typ än de större, 

centralt belägna flerfunktionella hallarna.31 Vikstrand ser i de östnordiska arkeologiska fynden av 

mindre byggnader reserverade för religiös verksamhet, en motsvarighet till den typ av hov han har 

funnit genom ortnamn i Mälarområdet. Egenskaper som avviker är dock att de arkeologiska fynden 

visar att dessa byggnader i flera fall inte är belägna avsides från gården sett, utan bredvid en 

hallbyggnad (Sundqvist 2007:146). Gemensamma drag är emellertid att de tycks ha haft en annan typ 

av kultisk funktion än gästabudshallarna.  

Eftersom skildringarna i de isländska texterna alltså ungefär motsvarar de två typer av kulthus 

som Sundqvist (2007:146) uppger finns på skandinavisk mark, går det inte att avgöra vilken av dessa 

båda byggnader som i Östnorden har kallats hov. Vikstrands (2001) studie visar däremot att åtminstone 

i Mälarområdet var det en mindre, avsides belägen byggnad som kallades så. Dock rör Vikstrands 

undersökning Svealand, medan Sm 144 hör till Götalandsområdet. Vikstrand (2001:269) skriver kort 

                                                           
31 Sundqvist (2007:156–159) skriver att om Vikstrand har rätt måste de flerfunktionella hallarna ha kallats något annat. 

Han slutsats är också att dessa typer av byggnader i allmänhet inte omnämns fvn. hof i skriftliga källor, utan exempelvis 

fvn. salr, hǫll, veizluhǫll eller veizlustofa. 
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att bärare av namnelementet hof uppvisar olikheter mellan dessa regioner. I Götaland är Hov inte 

knuten till avsides belägen bebyggelse, utan ofta till centrala högstatusplatser. Det faller dock utanför 

Vikstrands undersökning att utreda namngivningsgrunderna för dessa ortnamn; det är alltså inte säkert 

att en kultbyggnad ligger bakom dem.32 

En annan möjlighet är att det, som Sundqvist (2007:159–160) föreslår, kanske inte är byggnadens 

placering eller storlek som är avgörande för huruvida den omnämns som ett hov. Kanske är det 

väsentliga exempelvis att särskilda föremål förvarades där, eller att vissa personer knöts till byggnaden. 

I avsnitt 2.2 framgår att föremål som nästan alltid uppges finnas i de isländska hoven, vare sig dessa 

beskrivs som stora gästabudshallar eller mindre, avsides belägna hus, är en eller flera gudabilder 

och/eller en edsring. Arkeologiska fynd från Östnorden visar att en ring som skulle kunna jämföras 

med en edsring har hittats i anslutning till ett mindre kulthus (se avsnitt 2.3.2).33 Kanske är kriterierna 

för när en byggnad kan kallas hov knutna till sådana föremål. 

Det går alltså inte att vara säker på vad som utmärkte ett östnordiskt hov. Utifrån ovanstående 

genomgång verkar det dock finnas något större stöd för att det rör sig om en mindre byggnad ägnad 

endast åt kult, lokaliserad intill eller på lite längre avstånd från den centrala bebyggelsen.  

Det är inte helt osannolikt att hovet skulle kunna benämnas rsv. smīði n. eller smīð f. Betydelsen 

’större byggnadsverk’ finns i fornvästnordiskan, både i det poetiska språket och i prosamaterialet (se 

avsnitt 2.1). Däremot finns betydelsen inte bland de fornsvenska textexemplen. Dessa kommer dock i 

allmänhet från yngre texter än de fornvästnordiska, vilket gör dem i mindre utsträckning jämförbara 

med runtexten på Sm 144, även om de står geografiskt närmre. De gånger hovets material antyds i de 

isländska källorna jag granskar i avsnitt 2.2 tycks byggnaden vara av trä. Hultgård (1996:31) nämner 

också en direkt källa där hovets material kan vara antytt. Det gäller eddadikten Vǫluspá strof 7 där det 

anges att hov och harg timras. Dock skriver Vikstrand (2001:264) att verbet fvn. timbra kanske här 

snarast ska ges en mer allmän innebörd ’bygga’.  

Det verkar dock mindre troligt att hov skulle omtalas i plural. Endast vid ett tillfälle i de isländska 

texter som behandlats i avsnitt 2.2 omtalas flera hov på samma plats, nämligen i Hrafnkels saga 

Freysgoða. Där verkar det emellertid snarast vara fråga om en felskrivning, eftersom det vid två 

tillfällen senare i texten endast nämns ett hov. I Ulfljótslǫg omtalas också flera hov respektive 

huvudhov. Dock framgår det som tidigare sagts inte huruvida en enskild gode kunde ansvara för flera 

                                                           
32 Nämnas bör också att Brinks (1999:42–44) redogörelse för ortnamnen kring centralbebyggelserna Gamleby och Lofta 

visar att hof inte ingår i något ortnamn i området. Detta behöver dock inte betyda att en kultbyggnad som har kallats så inte 

har funnits där. 
33 Jag kan här inte uttala mig om huruvida kopplingen till goden skulle vara betydelsefull för om en byggnad kan kallas 

hov eller inte; studien fokuserar på hov som har just denna anknytning. 



34 
 
 

sådana huvudhov, eller om det ingick mindre hov i huvudhovets ansvarsområde. Åsikterna går också 

isär om huruvida hǫfuðhof är en förkristen term eller inte (se avsnitt 2.2.5.1). Olsen (1966:41), som 

menar att så inte är fallet, skriver även att det är osäkert om det har funnits en rangordning mellan 

hoven, vilket alltså talar mot antagandet att ledaren för ett huvudhov även ansvarade över flera mindre 

hov.   

Möjligen skulle man kunna tänka sig att pluralen avser flera olika typer av byggnader, varibland 

hovet är en. Byggnader som hovet ibland tycks kopplas ihop med är de som hör till godens gård. I ett 

par av de isländska texterna sägs, som tidigare nämnts, att goden uppför hovet i anslutning till sin gård. 

Det gäller dock de hov som beskrivs som gästabudshallar, och, som tidigare sagts, verkar det vara 

troligare att östnordiska hov utgörs av mindre byggnader endast ägnade kult. Sundqvist (2007:144–

146) skriver dock att de östnordiska arkeologiska fynden av sådana mindre byggnader i vissa fall har 

gjorts i anslutning till andra byggnader, i vissa fall just intill en stor hall. Vissa isländska texter verkar 

dock motsäga kopplingen mellan hovet och godens gård. Vikstrand (2001:266) påpekar att i Víga-

Glúms saga tycks det Freyshov som en av de boende på godegården Þverá uppsöker, inte höra till 

godegården utan till granngården. Även i Mälarområdet menar Vikstrand som sagt att hoven ligger 

avsides från den centrala bebyggelsen. Så beskrivs även hovet i Hrafnkels saga Freysgoða. I denna 

saga verkar dock själva godordet vara knutet till godens gård. Då gården ifråga övergår i en annan 

persons ägo ingår nämligen godordet. Det framgår då Hrafnkel senare i sagan begär tillbaka gård och 

godord (ÍF 11:131).  

2.3.2 Edsringen  

Isländska medeltida texter berättar alltså att en ring vid vilken eder svors fanns under förkristen tid på 

Island. Detta bekräftas också av direkta källor, exempelvis eddadikt. Ringen har benämnts edsring i 

tidigare forskning (se avsnitt 1.2.4) och jag kommer i fortsättningen att referera till denna typ av ring 

på detta sätt. I de isländska medeltida källorna som behandlas i avsnitt 2.2 kallas den hringr, 

stallahringr m. eller baugr m. Källorna tycks eniga om många av edsringens egenskaper. Den tycks i 

första hand ha haft en funktion i juridiska förehavanden. Med hjälp av denna kan människor intyga att 

de talar sanning. Ringen kopplas också till en religiös verksamhet; offer omtalas i samband med dess 

hantering, och den förvaras i en kultbyggnad. Edsringen beskrivs som ett enda unikt objekt. Det 

närmaste flertal man kommer är då det i Ulfljótslǫg sägs att det i varje huvudhov ska finnas en sådan 

ring. Vad gäller dess utformning anger en källa att ringen inte får vara sluten, en annan att den är av 

silver. Ifråga om ringens vikt går åsikterna isär; en källa uppger cirka ½ kilo, en annan cirka 60 gram. 

Sundqvist (2007:175) skriver att ytterligare uppgifter om edsringens utformning finns i Víga-Glúms 
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saga (cirka 1250–1300). Där berättas att Glum ska avlägga ed vid en ring, fvn. silfrbaugr m., i tre olika 

hov och därmed intyga att han inte har gjort sig skyldig till det brott han anklagas för.34 Också denna 

ring är alltså av silver och den uppges väga tre örar, d.v.s. cirka 80 gram (se not 24) (ÍF 9:85–86).   

Finns det då tecken på att edsringen fanns på östnordiskt område under förkristen tid? Sundqvist 

(2007:177–181) ger flera exempel på arkeologiska fynd som visar att ringar av olika slag kan kopplas 

till kulthus som har återfunnits på olika platser i Sverige. Jag vill börja med att utesluta två typer av 

ringar som visserligen kan knytas till kult, men som däremot inte tycks kunna identifieras med 

edsringar, och därmed heller inte utgöra ett stöd för att sådana ringar förekom i Östnorden. Den första 

typen jag vill utesluta är ringar som användes som dörrhandtag i kulthuset. Sundqvist (2007:177–180) 

nämner en medeltida fornvästnordisk källa (Snorre Sturlassons Óláfs saga Tryggvasonar ÍF 26:308) 

som omtalar att en ring tjänar som dörrhandtag till ett hov. Vidare skriver Sundqvist att de två ringar 

som hittats i anslutning till ett förkristet kulthus i Uppåkra, Skåne, utgör ett klart exempel på 

ringhandtag som kan knytas till en östnordisk kultbyggnad. En ring på vilken eder svors uppges dock 

aldrig sitta på hovets dörr i de källor jag har granskat,35 och fynden i Uppåkra kan därmed inte stödja 

edsringens existens i Östnorden.   

Den andra typen av ringar avviker inte från edsringen genom sin funktion, utan genom sitt antal. 

Ett fynd av flera ringar har exempelvis gjorts i Borg i Östergötland. Sundqvist (2007:144, 179–181) 

skriver att utanför vad man tror är en kultbyggnad har man hittat ett hundratal ringar. Inne i byggnaden 

har två ringar hittats intill ett slags stenfundament. Sundqvist föreslår att detta fundament möjligen kan 

förstås som en östnordisk motsvarighet till den ställning, fvn. stalli eller stallr m., varpå edsringen 

förvarades enligt vissa isländska källor. Brink (1996:44–45) nämner, i samband med sin undersökning 

av edsringar på östnordisk mark, två gotländska bildstenar där figurer avbildas hållandes i ringar. En 

av dessa (Tängelgårdastenen, Lärbro) visar ett antal figurer som håller i minst en ring vardera. 

Eftersom ingenting i de skriftliga källorna, varken de indirekta eller de direkta, indikerar att man 

använde sig av flera edsringar samtidigt är det svårt att se något av dessa exempel som stöd för att 

edsringar förekommer på östnordiskt område. Även om de ringar som hittills diskuterats inte kan 

identifieras med edsringar visar de, som Sundqvist (2007:182) skriver, att olika typer av ringar kan 

                                                           
34 Uppgifterna i Víga-Glúms saga (ÍF 9) har inte presenterats i avsnitt 2.2, eftersom ingen gode nämns i samband med 

hoven och edsringen. Visserligen är Glum troligen själv gode, även om detta inte sägs uttryckligen. Han nämns dock inte 

i samband med edsringen och hovet i sin egenskap av gode, utan på grund av att han anklagas för ett brott. Sagan uppger 

heller inte, så vitt jag kan förstå, att någon av de övriga personer som närvarar då Glum avlägger eden skulle vara gode.  
35 Det närmaste jag har kommit ett sådant bruk är en uppgift hos Larsson & Lenntorp (2004:29 m. litt.) där det anges att 

kyrkans ringhandtag kunde användas att svära eder vid, samt att en isländsk skriftlig källa nämner att ringhandtag flyttats 

från hedniska byggnader till kyrkor. 
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knytas till förkristna kultbyggnader i Östnorden, och att ringen därmed bör ha haft någon typ av 

symboliskt värde i en förkristen religiös föreställningsvärld. 

Det finns dock exempel på östnordiska fynd som möjligen skulle kunna förstås som edsringar. 

Forsaringen (Hs 7) kan vara ett sådant fall, något som både Brink (1996) och Sundqvist (2007) 

argumenterar för. På flera punkter visar också Forsaringen likheter med de isländska edsringarna. 

Sundqvist (2007:167–168) skriver att ringen visserligen har suttit på en kyrkdörr, men att 

hänganordningen är sekundär. Att fungera som dörrhandtag kan därmed inte ha varit ringens 

ursprungliga funktion. Han skriver också att ringens runtext kan förstås som ett lagbud, och påpekar 

att utifrån en möjlig tolkning av runtexten kan ringen knytas till ett vi, rsv. vī n., d.v.s. en typ av 

förkristen kultplats. Likt de isländska texternas edsringar, som jag presenterar i avsnitt 2.2, kan alltså 

Forsaringen kopplas i första hand till juridisk, men också till religiös, verksamhet. Dock är den 

religiösa anknytningen inte till en kultbyggnad eller till djuroffer, utan till ett vi. Lagbudet verkar heller 

inte röra edsavläggelse, utan bestämmelser kring underhåll av viet. Forsaringen har också egenskaper 

som avviker från hur edsringen beskrivs i vissa av de isländska källorna. För det första har den en 

runinskrift. Den är dessutom sluten, och består av järn, inte silver. Uppgifterna i de isländska källorna 

vad gäller edsringens vikt varierar visserligen, men Forsaringen är med marginal tyngre (cirka 4 kilo 

enligt Sundström 2006:18). Sundqvist (2007:179) skriver dock att man måste kunna räkna med att 

ringarnas utformning varierade mellan olika platser. Kanske kan man alltså tänka sig att Forsaringen 

har haft liknande funktioner som de isländska edsringarna. Vidare nämner som tidigare sagts Brink 

(1996:44, 47) två gotländska bildstenar. På en av dessa (Stora Hammars IV, Lärbro) syns bara en figur 

som håller en ring. Antalet gör att det är möjligt att förstå detta som en edsring. Stenen är dock skadad, 

varför man inte kan utesluta att fler sådan figurer har funnits. Slutligen har ett av de arkeologiska fynd 

som Sundqvist (2007:179) nämner likheter med edsringen i de isländska källorna. Det gäller Järrestad 

i Skåne där en ring har hittats i anslutning till ett av kulthusets stolphål. Ringen är inte sluten, vilket 

alltså överensstämmer med uppgiften i en av de isländska medeltida texterna (se avsnitt 2.2.1).36 

Den ring som hittats i Järrestad i Skåne är funnen intill en byggnad som man har tolkat som ett 

mindre kulthus, specifikt ägnad kult (Sundqvist 2007:146), som påminner om den typ av byggnad som 

utifrån Vikstrands (2001) undersökning kan antas utgöra ett östnordiskt hov. Även om förhållandena 

är mycket osäkra finns alltså vissa tecken på att vad som möjligen kan vara en edsring kan kopplas till 

ett östnordiskt hov, och därmed till en östnordisk gode. Om Forsaringen skriver Brink (1996:40–42) 

                                                           
36 Jag har inte hittat någon uppgift om ringens vikt. Söderberg (2005:228) skriver dock att ringen har en diameter av 95 

millimeter och en tjocklek av åtta millimeter. Den måste alltså väga betydligt mindre än Forsaringen, som Sundqvist 

(2007:164) uppger har en diameter av 43 centimeter. 
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emellertid att vi inte vet var den ursprungligen har förvarats. Han menar dock att den kanske kan ha 

hört till en tingsplats. Ringens runtext knyter som tidigare sagts möjligen ringen till ett vi. Inget tyder 

därmed på att Forsaringen ska sättas i samband med ett östnordiskt hov. 

Det är rimligt att beteckningen rsv. smīði n. eller smīð f. skulle kunna användas om en ring 

tillverkad i någon slags metall. Beteckningarnas fornvästnordiska och fornsvenska motsvarigheter 

används bl.a. om föremål av metall. Ska edsringen identifieras med smidena på Sm 144 krävs 

emellertid att dessa omtalas som ett flertal. Ingenstans i källorna antyds att en gode skulle ha hand om 

ett flertal edsringar. I Ulfljótslǫg uppges emellertid att varje huvudhov ska rymma en edsring. Det finns 

dock ingen uppgift om att en enskild gode kunde ansvara för flera huvudhov. En annan möjlighet är 

att pluralen på Sm 144 avsåg ett flertal olika föremål, däribland edsringen, för vilka rsv. smīði n. eller 

smīð f. användes som en samlingsbeteckning. Ingen av de källor som jag har behandlat i avsnitt 2.2 

indikerar dock att edsringen sätts i särskild förbindelse med vissa andra föremål, om man inte ska se 

övriga föremål i hovet, eller hovet i sig, som knutna till edsringen i och med sin placering.  

2.3.3 Högsätesstolpar  

Högsätestolpar uppges finnas i vissa av de isländska hoven. Sundqvist (2002:89–91) skriver att i 

skriftliga källor från både England och Skandinavien kopplas högsätet vanligen till den 

mångfunktionella hallen, där kungen hade sin plats.37 De isländska hoven vilka uppges rymma högsäte 

och högsätesstolpar har, som tidigare sagts, tolkats just som en beskrivning av en mångfunktionell hall 

(Sundqvist 2007:144).38 Snorre uppger också i Hákonar saga góða att det är kungen som förväntas 

sitta i hovets högsäte (ÍF 26:171),39 medan det i Eyrbyggjasaga inte preciseras vem som sitter där. Som 

tidigare sagts har arkeologer hittat byggnader vilka tolkats som flerfunktionella hallar i både nuvarande 

Sverige och Danmark (se avsnitt 2.3.1). Det är rimligt att anta att det även i dessa byggnader fanns 

någon form av högsäte som användes av den styrande personen. Steinsland (1991:76, 80) skriver att 

högsätet symboliserade myndighet över egendom och underordnade, och att det inte bara användes av 

kungar, utan även av mindre hövdingar och av husbönder. Ett högsäte kan alltså ha funnits även på en 

mindre gård, likväl som i en stor gästabudshall knuten till samhällets övre skikt.  

                                                           
37 En sådan beskrivning finns exempelvis i Fagrskinna (ÍF 29:300). Texten är daterad till cirka 1220, och den berättar om 

de norska kungarnas historia (NE Fagrskinna). 
38 Förutom dessa texter skriver Sundqvist (1998:85 not 65) att högsätesstolpar nämns i förbindelse med ett hov i 

Vatnsdölasagan (ÍF 8:42), och att det i Kormaks saga (ÍF 8) anges att högsätesstolpar kastas i vattnet likt scenariot som 

beskrivs i Eyrbyggjasaga (se avsnitt 2.2.1). 
39 Närmare bestämt finns en beskrivning av att kungen sitter i högsätet då dryckesceremonier i samband med offergillet 

hålls. Vid ett tidigare tillfälle i texten sägs det att dessa dryckesceremonier hålls i hovet (ÍF 26:167–168, 171). 
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Högsäten bör alltså ha funnits i Östnorden, men frågan är om det också kan antas ha funnits i det 

östnordiska hovet. Utifrån de få uppgifter som finns att tillgå om östnordiska hov liknade dessa inte 

gästabudshallar, utan var snarare mindre byggnader endast ägnade kult (se avsnitt 2.3.1). Det verkar 

osannolikt att ett högsäte, förutsatt att det hade liknande funktioner som de högsäten Steinsland 

beskriver ovan, fanns i en sådan typ av byggnad. Vem skulle ha suttit där? Slutsatser om det 

östnordiska hovets karaktär är emellertid mycket osäkra och bygger till stor del på Vikstrands (2001) 

ortnamnsstudie som endast täcker en liten del av området ifråga. Om man gör antagandet att ett 

östnordiskt hov inte rymde ett högsäte innebär detta heller inte att goden inte kunde ha ett sådant någon 

annanstans. En person med en ledande funktion i samhället var troligen överhuvud på en gård, där det 

också kan ha funnits ett högsäte som symboliserade denna auktoritet. Frågan är dock om högsätet 

utöver denna världsliga myndighet också kunde utgöra en symbol för en sådan persons auktoritet i 

egenskap av gode. Hur det än förhåller sig med detta är det osäkert om högsätet har funnits i det 

östnordiska hovet. Därmed blir kopplingen mellan det östnordiska godeämbetet och högsätet inte lika 

tydlig som i de isländska texter vilka placerar högsätet i godens hov.  

Att högsätesstolpar kunde betecknas rsv. smīði n. eller smīð f. är troligt. Materialet är rimligen trä. 

Betydelsen ’arbete i trä’ finns i både fornvästnordiskan och fornsvenskan, även om inga fornsvenska 

textexempel ges på arbeten gjorda i trä. I de isländska texterna omtalas högsätesstolparna konsekvent 

i plural. 

2.3.4 Gudabilder   

Vid flera tillfällen nämns att gudabilder, fvn. goð m. och n., förvaras i hoven, ibland på ställningen, 

fvn. stalli eller stallr m., ibland i anslutning till denna. Det är rimligt att anta att någon form av avbild 

av gudomen fanns närvarande i kultsammanhang även på östnordiskt område. Sådana beskrivs 

exempelvis i Adam av Bremens skildring av templet i Gamla Uppsala.40 Där sägs att människorna där 

dyrkade bilder av tre gudar, Tor, Oden och Frö (Sundqvist 2007:122 m. litt.). Frågan är då om 

gudabilder fanns i det östnordiska hovet. Adam av Bremens latinska text anger inte den inhemska 

termen för Uppsala-templet, men Dillman (1997:66) skriver att Adam använder ett latinskt begrepp 

triclinum som betyder ’måltidsal, gästabudssal’ om det utrymme där gudabilderna står. Det verkar 

alltså, så som Sundqvist (2007:123) påpekar, som om Adam beskriver en byggnad av typen 

mångfunktionell hall, där offergillen antas ha hållits. Sundqvist skriver också att det finns arkeologiska 

fynd som kan stödja antagandet att en hall ska ha funnits i Gamla Uppsala. Det finns dock som tidigare 

                                                           
40 Adam av Bremens skildring av Uppsalatemplet ingår i en biskopskrönika som behandlar stiftet Hamburg-Bremens 

historia mellan år 788 till 1072. Adam själv dör före 1095 (NE Adam av Bremen). 
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sagts tecken på att hoven i Mälarområdet snarast är mindre avsides belägna byggnader, inte större 

gästabudshallar. Adams uppgifter kan alltså inte bekräfta att gudabilder på östnordiskt område skulle 

ha förvarats i ett sådant hov. Vikstrand (2001:270–271) föreslår emellertid att den mindre avsides 

belägna typ av hovbyggnad skulle kunna vara motiverad av rituella behov; det skulle kunna ha varit 

platsen för delar av offerritualen och möjligen kan sakrala föremål, exempelvis gudabilder, ha förvarats 

där.41 Det är alltså inte omöjligt att det östnordiska hovet rymde gudabilder, vilket skulle knyta dem 

till en östnordisk gode. 

Gudabildernas material omtalas aldrig i de texter som undersöks i avsnitt 2.2, varför det är svårt 

att veta huruvida de kunde omnämnas rsv. smīð f. eller smīði n. Den enda term som förekommer, 

förutom då guden Tor nämns specifikt vid namn, är fvn. goð. Ord som används för förkristna 

gudabilder i andra isländska medeltida källor är emellertid t.ex. skurðgoð n. ’utskore avgudsbilete; 

avgud’ och tréguð ’gudebilete av tre, tregud’ (ON:565, 640, de Vries 1956:386). Dessa termer 

indikerar att avbilder av de förkristna gudarna kunde vara av trä. Gudabilderna omtalas oftast som ett 

namnlöst kollektiv i plural.   

2.3.5 Ställningen 

I flera beskrivningar av hov i de isländska texter som presenteras i avsnitt 2.2 omtalas en ställning, 

fvn. stalli eller stallr m., på vilken olika typer av föremål kopplade till kulten förvaras. Även på 

östnordiskt område finns möjligen spår efter en sådan ställning. Som tidigare sagts har arkeologer hittat 

spår efter mindre byggnader som endast var avsedda för religiös verksamhet i nuvarande Sverige och 

Danmark. Dessa menar Vikstrand (2001:271–272) till sin funktion påminner om den typ av byggnad 

som han identifierar som ett hov i sin ortnamnsstudie (se avsnitt 2.3.1). I ett av dessa hus, beläget vid 

Borg i Östergötland, har ett stenfundament hittats, vilket Sundqvist (2007:179–181) föreslår kanske 

kan vara en motsvarighet till den ställning som uppges finnas i de isländska hoven. Ställningen kan 

därmed kanske kopplas till en typ av byggnad som skulle kunna identifieras som ett östnordiskt hov, 

och därmed till en östnordisk gode. 

Det är osäkert huruvida ställningen kunde betecknas rsv. smīð f. eller smīði n. Ingenstans i de 

texter som undersöks i avsnitt 2.2 preciseras vilket material ställningen ifråga är utförd i, förutom i 

Kjalnesingasaga där det anges att den upptill är täckt av järn. Dock är intrycket att den metalltäckta 

överdelen syftar till att fungera som underlag för den eld som enligt sagan sägs brinna på ställningen. 

Sundqvist (2007:153) skriver att denna eld förmodligen inte har något med förkristna förhållanden att 

                                                           
41 Sundqvist (2007:154) skriver också att hoven i Hrafnkels saga Freysgoða och i Njáls saga omväxlande kallas för fvn. 

hof och goðahús ’gudahus’. 
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göra, varför det är tveksamt om den järnprydda överdelen har det heller. Det fundament som har hittats 

inne i kultbyggnaden i Borg är som sagt av sten, och skulle därmed troligen inte ha kunnat betecknas 

rsv. smīð f. eller smīði n. Vad gäller pluralen omtalas i allmänhet endast en ställning i de isländska 

medeltida texterna. Ett undantag är som Hultgård (1996:46) påpekar Snorres skildring av ett hov i 

Hákonar saga góða. Där omtalas flera ställningar (ÍF 26:167–168). 

2.3.6 Runtexten på Sm 144 och de fem objekten 

Hur väl passar då de fem objekt som diskuterats i avsnitt 2.3.1–2.3.5 in i den situation jag tänker mig 

att texten på Sm 144 beskriver? Inledningsvis sammanfattas denna situation. Därefter diskuteras på 

vilket sätt objekten kan ha representerat godeämbetet. Till sist förs ett resonemang kring huruvida 

godens son Skägge kan ha fått utnyttja objekten medan fadern Kåte levde. 

Jag utgår från att inskriftens text berättar om objekt som i någon bemärkelse representerar 

godeämbetet. Jag tänker mig att de symboliserar ämbetet som sådant, alternativt en del av den 

verksamhet som ingår i ämbetet. Runtexten beskriver alltså en situation där smidena först kontrolleras 

av Kåte, men med dennes tillåtelse används av hans son Skägge, vilket innebär att Skägge övertar 

faderns uppgifter som gode, helt eller delvis. Senare, troligen när Kåte dör, övergår objekten i hans 

hustrus kontroll. Hon ger då sin tillåtelse att Skägge fortsätter att använda objekten ifråga. Egendom 

som skulle kunna ha hanterats på detta sätt är hustruns hemgift alternativt ett arv som har tillfallit 

henne. Dessa regler kring arv bygger jag på uppgifter från germanska lagar skrivna mellan 500–700-

tal (Sawyer 2000:48–49, 65), men även de regler som enligt Jón Viðar Sigurðsson (1993: 108–109) 

gäller för det isländska godordet tycks passa in i detta scenario; kvinnor kunde äga ett godord, men 

inte styra det.  

Även om goden verkar ha vissa funktioner att fylla på tinget, så som exempelvis framgår i 

Ulfljótslǫg, framstår det i de texter som undersöks i avsnitt 2.2 som att hans verksamhet är centrerad 

till hovet. Man skulle därmed kunna tänka sig att hovet kan representera godeämbetets samtliga delar. 

I synnerhet gäller detta antagande om man tänker sig att hovet är en mindre byggnad med endast 

kultiska funktioner, kanske fungerande som förvaringsplats för edsringen och gudabilderna. En sådan 

byggnad skulle kunna ha uppförts endast för att tjäna godens behov. Tänker man sig istället att hovet 

utgör en mångfunktionell gästabudshall är det kanske mindre troligt att denna sågs som 

representerande godeämbetet. I en mångfunktionell hall fanns troligen plats för fler typer av ledar-

funktioner än godens, exempelvis den lokala hövdingens. Även om goden och hövdingen hypotetiskt 

skulle kunna vara samme person måste ändå hallbyggnadens koppling till specifikt godens ämbete ses 
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som lösare. Det finns dock som tidigare sagts något starkare stöd för att det östnordiska hovet kan vara 

just en mindre byggnad särskild ägnad kult.  

Edsringen verkar främst ha haft en funktion i godens juridiska verksamhet. Ibland nämns också 

ett djuroffer i samband med hanteringen av ringen vid de rättsliga förhandlingarna. Kanske är det 

därmed rimligast att tänka sig edsringen som i första hand representerande endast en viss del av godens 

verksamhet, den som är knuten till lag och rätt. Dock kräver pluralen att flera olika föremål åsyftas. 

En möjlighet är därmed att dessa övriga föremål representerar resterande delar av godens funktioner. 

Det är dock mycket osäkert vilka föremål detta skulle röra sig om.  

Högsätesstolparnas koppling till godeämbetet är oklar. De tycks i allmänhet representera en typ 

av ledarskap som inte primärt fungerar inom den religiösa sfären, så som husbonden på en gård eller 

kungen i ett rike. Då högsätet omnämns i samband med ett hov i Hákonar saga góða (ÍF 26:171) är 

det också kungen som sitter där, inte goden. En möjlighet är emellertid att högsätet på godens gård 

representerade både hans världsliga makt över gården, men också den myndighet godeämbetet gav 

honom. Sundqvist (2007:28) skriver att vi inte vet hur (den isländske) goden legitimerade sin makt. 

Han föreslår att man möjligen skulle kunna se det faktum att godarna ofta utrustats med teofora 

personnamn, vars förled (d.v.s. gudens namn) kunde tilldelas flera generationer godar i en viss släkt, 

som ett tecken på att ärftliga aspekter eller idéer om gudomlig härkomst hade betydelse vid 

legitimeringen av godens auktoritet. Högsätet ska också enligt Steinsland (1991:78, 80) ha haft en 

central symbolisk funktion då det gäller just överförandet av egendom och myndighet mellan 

generationerna, och är därmed starkt kopplad till släkten och släktens egendom.42 Steinsland uppger 

exempelvis att norska medeltida lagtexter berättar att högsätet hade betydelse för att markera och 

bekräfta mottagandet av arv; den nye arvingen skulle ta plats i högsätet för att visa att denne nu har 

övertagit ledarskapet. Även Sundqvist (2002:266–277) lyfter fram denna funktion hos högsätet, och 

menar att bruket sannolikt tillämpades även under förkristen tid. Om godeämbetet gick i arv inom en 

viss släkt skulle man därmed kunna tänka sig att högsätet i vissa fall hade potential att representera 

denna titel. I likhet med gästabudshallen måste emellertid högsätets koppling till specifikt godens 

ämbete ses som svagare, eftersom högsätet sannolikt symboliserade även andra ledarfunktioner.  

Gudabilder uppges också finnas i hovet. Ibland refereras de till som ett anonymt kollektiv, ibland 

med namn. Dessa avbilder måste väl snarast ses som symboliserande, eller kanske till och med 

personifierande, en gud eller en gudinna. Därmed verkar det mindre sannolikt att de utöver detta skulle 

fungera som symboler för goden och hans ämbete.  

                                                           
42 Steinsland (1991:80) utgår från fornvästnordiska källor som det isländska sagamaterialet och gamla norska lagar.  
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I hovet uppges det slutligen finnas en typ av ställning, fvn. stalli eller stallr m. Anknytningen till 

goden är inte direkt eftersom denne inte uppges använda ställningen. Den tycks bara fungera som en 

förvaringsplats åt olika sakrala föremål. Hultgård (1996:50) föreslår att man kan förstå ställningen som 

en typ av offeraltare, och menar att man på denna kanske kan ha överlämnat offermaterien till guden 

eller gudarna. Detta är dock inget som nämns uttryckligen i de skriftliga källorna. Det är därför svårt 

att se ställningen som representerande någon specifik del av godens verksamhet, än mindre hela detta 

ämbete. Düwel (1985:38–48) bidrar också till bilden av att ställningen var ett mindre centralt föremål 

i kulten då han skriver att fvn. stalli eller stallr troligen inte har haft en specifik sakral betydelse i stil 

med ’altare’, utan snarast en allmän innebörd ’ställning’.43 Beteckningen var alltså något som kunde 

användas om en ställning även utanför en religiös kontext.  

Eftersom både gudabilderna och ställningen verkar passa dåligt in i den typ av koppling som jag 

förutsätter finns mellan smidena och goden i inskriften på Sm 144, är det inte relevant att diskutera 

dessa objekt utifrån de övriga antaganden som har gjorts om den situation runtexten beskriver. 

Kan man då tänka sig att en gode, medan han fortfarande lever, temporärt eller permanent 

överlåter ansvaret för objekt som symboliserar hela eller delar av verksamheten till en son? Sigurðsson 

(1993:112) nämner att sagalitteraturen ger exempel på att godord kunde överlåtas tillfälligt till en 

ställföreträdare för att sedan krävas tillbaka. Sundqvist (2007:28) uppger också att enligt de isländska 

sagorna verkar godordet ha kunnat gå i arv från far till son, men att det också finns uppgifter om att 

godordet delades, gavs bort eller såldes. Godordet i sig, menar Sigurðsson (1993:278), avser kontroll 

över vissa landområden, medan man i tidigare forskning främst har tänkt sig att det avser kontroll över 

människor. Vad gäller godordets delande bör detta därmed i första hand ha inneburit att denna kontroll, 

över landområden alternativt över människor, har fördelats på olika personer. Mindre sannolikt är det 

kanske därmed att uppdelningen har inneburit att goden delegerade vissa specifika uppgifter, som 

exempelvis hanteringen av edsringen, till en annan person. Hela godordet kunde däremot ges bort. En 

möjlighet är därmed, som tidigare sagts, att smidena utgörs av edsringen samt ett eller flera okända 

objekt vilka representerar resterande delar av godeämbetets funktion. Objekt som i sig kan antas 

representera hela godens verksamhet är hovet och högsätet, om man antar att det senare kan 

symbolisera godens auktoritet i någon mening. Dock verkar högsätet som tidigare sagts fungera som 

en bekräftelse på att arvingen tar sitt arv i anspråk. Att smidena syftar på högsätet och 

högsätesstolparna skulle därför passa bättre in i en arvssituation, inte att sonen träder i faderns ställe 

                                                           
43 Düwel (1985:38–48) påpekar att ett undantag är sammansättningen fvn. véstallr, där ordet ska placeras i en religiös 

kontext. Denna term används inte i de texter jag undersöker. Beteckningen knyter heller inte ställningen till ett hov, utan 

till den typ av kultplats som kallas vi, fvn. vé. 
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medan denne ännu lever. Det är också troligt att Skägge/sonen endast får rätt att använda, inte överta 

ägandet av, objekten ifråga, vilket gör situationen än mindre lik ett arv.  

2.3.7 Identifikation av smidena på Sm 144 

Omständigheter som talar emot att identifiera smidena på Sm 144 med edsringen är att även om 

möjliga östnordiska edsringar går att identifiera, finns det inte något klart belägg för sådana ringars 

existens i Östnorden. Edsringen kan dessutom antas representera godens funktion främst i rättsliga 

sammanhang, och det är osäkert om endast denna del av godens verksamhet skulle ha överlåtits till en 

annan person. Beteckningens plural (rsv. smīða) skulle dock kunna inkludera ytterligare objekt som 

symboliserar resterande delar av godens funktioner, men det är oklart vilka objekt det skulle röra sig 

om. Högsätesstolpar fanns troligen inte i det östnordiska hovet, vilket gör kopplingen till en östnordisk 

gode svag. Högsätet verkar dessutom främst ha en symbolisk funktion vid överlämnandet av ett arv, 

inte då en person som är vid liv överlåter egendom till någon annan. Gudabilderna och ställningen 

passar dåligt som representanter för någon aspekt av, alternativt hela, godens ämbete. Det finns 

dessutom lite stöd för att ställningen har funnits i Östnorden, och vissa tecken tyder på att den i så fall 

kan ha varit av sten. För en identifikation av de smiden som omnämns på Sm 144 är kanske hovet 

därmed det minst problematiska alternativet, förutsatt att det rör sig om en mindre byggnad ägnad 

endast kult, samt att pluralen avser flera hov, alternativt syftar på godens gård inklusive hovet.44 

Eftersom det finns mer eller mindre starka invändningar mot att identifiera något av de övriga objekten 

med smidena, är det mindre troligt att pluralen skulle avse hovet samt ett eller flera av dessa objekt.  

Man skulle därmed kunna tänka sig att scenariot bakom texten på Sm 144 består i att godeämbetet, 

representerat av hoven, alternativt hov och gård, genom arv eller hemgift har tillfallit hustrun, men 

skötts av hennes make Kåte medan denne levde. Kåte blir därmed gode. Av någon anledning låter 

dock Kåte sin son Skägge ta över skötseln av hoven, alternativt hov och gård. Eftersom objekten ingår 

i Kåtes hustrus hemgift alternativt arv är det osäkert om Kåte kunde ge bort dessa; Skägge får därför 

troligen bara rätt att ansvara för, inte överta, egendomen. Detta bör dock fortfarande innebära att 

Skägge blir gode. När Kåte dör övergår kontrollen över objekten till hustrun som då ger sin tillåtelse 

till att Skägge fortsätter sköta dessa. Därmed får Skägge behålla titeln gode. En sådan situation kan 

visserligen knappast ha hört till vanligheten, vilket å andra sidan skulle kunna förklara varför män-

niskorna som deltog fann det motiverat att resa en runsten som kunde berätta om händelseförloppet.   

                                                           
44 Det bör dock nämnas att till skillnad från de övriga fyra objekten har hovets koppling till den östnordiske goden inte 

bedömts (se avsnitt 1.4.3). 
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3 Sammanfattning och diskussion  
Resultatet sammanfattas i det följande genom att frågorna som ställdes inledningsvis besvaras. 

Därefter diskuteras uppsatsens syfte och förslag på fortsatt forskning. Mina frågeställningar lyder: 

1. Vilka objekt kopplas till en förkristen godes verksamhet? Hur ser denna koppling ut och vilka 

egenskaper har objekten?   

2. Kan något av dessa objekt identifieras med de smiden som omtalas på Sm 144, och vad innebär 

en sådan eventuell identifikation för förståelsen av runtexten?  

Jag räknar med att fem objekt i de isländska medeltida texter jag har undersökt kan kopplas till en 

förkristen godes verksamhet. Materialet lämnar i första hand information om den isländske goden. 

Objekten utgörs av hovet, edsringen, högsätesstolpar, gudabilder och en typ av ställning. 

Anknytningen till goden består i att denne uppges uppföra eller ansvara för hovet, medan de övriga 

objekten finns i hovet. Objekten berör till sin funktion juridiska och/eller religiösa aspekter av godens 

verksamhet. Hovet beskrivs på två olika sätt, ibland som en byggnad av typen mångfunktionell 

gästabudshall, ibland som en mindre, avsides belägen kultbyggnad. Det tycks finnas något större stöd 

för att hovet på östnordiskt område utgörs av den sistnämnda typen. Edsringen används i samband med 

rättslig verksamhet. Vid ringen svär de deltagande personerna eder. Högsätestolparna utgör en del av 

högsätet, men tycks också ha haft en funktion då hovet skulle flyttas från en plats till en annan. 

Gudabilder sägs finnas i hovet; vid ett par tillfällen nämns särskilt guden Tors namn. Ställningen 

fungerar som förvaringsplats åt olika typer av föremål kopplade till kulten, däribland edsringen. 

För att kunna bedöma huruvida något av de fem objekten kan identifieras med smidena på Sm 144 

görs en granskning av hur troligt det är att objekten har funnits på östnordiskt område, samt i viss 

utsträckning även huruvida de kan knytas till en östnordisk gode. Jag har undersökt det sistnämnda 

utifrån antagandet att hovet kan kopplas till den östnordiske goden. Objekt som troligen inte har funnits 

i det östnordiska hovet har jag därmed bedömt som svagt knutna till den östnordiske goden. Detta 

gäller särskilt högsätesstolparna. Samtliga fem objekt kan däremot ha funnits på östnordiskt område. 

Dock finns mycket starkare stöd för östnordiska hov, högsätestolpar och gudabilder, jämfört med 

östnordiska edsringar och ställningar, vilket gör en eventuell identifikation av smidena med något av 

de två sistnämnda objekten mer osäker. 

För att kunna identifieras med smidena på Sm 144 ska objekten vidare kunna betecknas rsv. smīð 

f. eller smīði n., samt omtalas i plural. Endast objekt i trä eller metall omnämns med denna typ av 

beteckning. Samtliga objekt utom möjligen ställningen är troligen i något av dessa material. Hovet och 

edsringen omnämns i allmänhet i singular. Av dessa två finns möjligen en mer uppenbar förklaring till 
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varför hovet skulle ha omnämnts i plural. Exempelvis skulle pluralen kunna avse flera hov, alternativt 

hovet och övriga byggnader på godens gård. Högsätesstolparna och gudabilderna omnämns i allmänhet 

i plural, medan ställningen oftast omtalas i singular.  

För att identifiera objekten med smidena på Sm 144 ska dessa också passa in i den situation som 

jag tänker mig att runtexten beskriver. Jag utgår från att objekten representerar hela eller delar av 

godens verksamhet. Edsringen kan här främst tänkas symbolisera den del som är knuten till lag och 

rätt. Att fadern Kåte endast skulle överlåta en specifik del av godeämbetets funktion till sin son Skägge 

verkar dock mindre troligt. Detta innebär att om smidena ska identifieras med edsringen måste 

beteckningens plural (rsv. smīða) avse edsringen samt ett okänt antal föremål representerande 

resterande funktioner hos godeämbetet. Hovet och högsätesstolparna kan däremot snarast representera 

godens ämbete som helhet, medan gudabilderna och ställningen inte tycks kunna representera ämbetet 

alls. Då objekten överlåts till Skägge förutsätter jag att Kåte fortfarande är vid liv, samt att Skägge 

troligen endast får rätt att använda, inte äga, objekten. Ett sådant scenario passar dåligt ihop med 

högsätestolparna, eftersom högsätet framförallt tycks ha fungerat som en symbol för överlåtandet av 

egendom från en död släkting till dennes arvinge. Av de fem objekten tycks hovet därmed vara det 

minst problematiska alternativet då smidena på Sm 144 ska identifieras. Jag menar att tillräckligt starka 

invändningar kan göras mot att identifiera smidena med något av de övriga fyra objekten, för att det 

ska vara mindre troligt att beteckningens plural (rsv. smīða) skulle avse hovet samt en eller flera av 

dessa objekt. Runtexten skulle därmed kunna berätta om hur Kåte förvaltar sin hustrus hemgift eller 

arv, vilket består av hovet samt övriga byggnader på godegården, alternativt flera olika hov. Jag tänker 

mig att hovet representerar godens ämbete, varför Skägge i och med att Kåte överlåter ansvaret för 

denna egendom till honom får titeln gode. Då Kåte dör övergår kontrollen av egendomen till hustrun 

som då ger Skägge tillåtelse att fortsätta sköta denna.    

Mitt övergripande syfte med studien är att bidra till en ökad kunskap om ett småländskt 

tidigvikingatida samhälle och dess religion, genom att öka förståelsen för de händelser som runtexten 

på Sm 144 beskriver. På grund av att studien endast undersöker smidenas art utifrån antagandet att 

dessa är kopplade till godens ämbete, är det svårt att dra generella slutsatser utifrån den förståelse av 

runtextens sammanhang som undersökningen resulterar i. Att utgå från antaganden, som har gjorts 

med utgångspunkt i de få uppgifter som finns att tillgå, är dock nödvändigt då man arbetar med den 

här typen av texter. Det hade annars inte varit möjligt att föra ett resonemang kring smidenas art. Vissa 

slutsatser kan också dras med utgångspunkt i studiens resultat. Ett viktigt konstaterande är exempelvis 

att rsv. smīði n. eller smīð f. bör kunna syfta på en mängd olika typer av föremål. Tidigare förslag från 

v. Friesen (1914:8–9) består i att smidena utgörs av vapen eller möjligen verktyg, men man kan alltså 
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tänka sig andra typer av objekt som inte direkt passar in i dagens förståelse av vad ett smide är. Vapen 

tycks dessutom vara ett mindre troligt alternativ, eftersom denna betydelse sällan uppträder bland de 

textexempel som anges i samband med fvn. smíð f., smíði n. eller fsv. smidhe n. Skulle man spekulera 

i vad min förståelse av inskriften innebär i ett lite större perspektiv, medför identifikationen av smidena 

med byggnader symboliserande godeämbetet, exempelvis i form av en gård med tillhörande hov, att 

inskriften redovisar ägandeförhållanden som rör objekt med stort ekonomiskt värde. Samtidigt 

representerar dessa objekt en stark ledarfunktion i samhället, med särskild koppling till kultisk 

verksamhet. Inskriften kan i så fall ha avsetts stå som en manifestation av en betydelsefull transaktion 

i området Tjust under tidig vikingatid. Skägge måste i och med detta ha blivit en mycket framstående 

person. Skulle man istället tänka sig att smidena syftade på flera hov kanske det ekonomiska värdet 

inte ska bedömas vara lika stort. Däremot kan detta alternativ kanske sätta Skägge i en högre 

maktposition, i och med att han därmed är ansvarig för kulten i mer än en kultbyggnad.  

Undersökningen skulle kunna vidareutvecklas. Så som redan har berörts kan inskriften 

förmodligen förstås på olika sätt och smidenas art kan därmed undersökas utifrån andra utgångspunkter 

än de som ligger till grund för denna studie. Exempelvis skulle större utrymme kunna ges åt runtextens 

genre. Åtminstone mellersta och kanske även sista raden är allittererad. I det fornvästnordiska poetiska 

materialet har fvn. smíð f. använts med en bildlig betydelse ’dikt’. Möjligheten att beteckningen rsv. 

smīð f. eller smīði n. har haft en liknande innebörd på Sm 144 skulle kunna utforskas. Vidare skulle 

man kunna utreda de delar som jag i detta sammanhang inte haft utrymme att titta närmare på. Det 

gäller framförallt huruvida ett hov i Östnorden har anknytning till godeämbetet. Det vore också 

intressant att titta på huruvida de objekt som diskuterats i samband med min undersökning primärt 

knyts till goden i de isländska medeltida texterna. Jag har endast tittat på sådana textpartier där en 

sådan koppling görs, och kan därför inte dra några slutsatser om personer i andra samhällsställningar 

också sätts i förbindelse med dessa objekt. I Snorres Hákonar saga góða (ÍF 26) är det exempelvis 

kungen och i viss mån jarlen som nämns i samband med hovet. 
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Bilaga 1: Förkortningar 
f. = femininum 

fsv. = fornsvensk(a) 

fvn. = fornvästnordisk(a) 

m. = maskulinum 

n. = neutrum 

pers. = person 

pret. = preteritum 

rsv. = runsvensk(a)  

sg. = singularis 


