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Abstract 

The aim of this paper is to examine which conceptions of the forest that are most frequently 

appearing in Codex Regius. Codex Regius contains a number of texts about the Old Norse 

mythological world. To reach the goal of the paper aspects have been brought from earlier 

studies of this field, and from my own observations in my initial reading of the primary 

sources. These aspects then have been used to create categories to apply on the empirical 

material in the analytic chapter of this paper. Firstly, when it comes to the analytic chapter, 

the mentions of the forest in each of the used texts are discussed and categorized. This is done 

by reasoning, with the help of for example the secondary sources as support for my 

interpretations. After this the complete result, from all the texts combined, is summoned and 

analyzed. The result shows that three categories of possible conceptions about the forest is 

most frequently appearing in the primary source material. These categories involves 

conceptions of the forest as a source of resources, the forest as a refugee and/or shelter, and 

the forest as connected to beings that are not gods (as for example giants, trolls and wolves). 

Further when it comes to the result, this is more in detail presented and discussed at the end of 

the analytic chapter of the paper and in the thereafter following chapter. In short the goal of 

this paper is being met. 
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1. Inledning 

Skogen. Denna till synes oändliga ansamling av träd, och platsen där den ständiga tystnaden 

härskar, torde naturligt utgöra en inspiration för betraktarens föreställningsvärld. Dessa ord 

ger läsaren en fingervisning om vad den här uppsatsen i sin essens handlar om. Det är skogen, 

och då närmare bestämt den/de funktioner som den har i den fornnordiska mytvärlden, som 

här kommer att undersökas. Men varför just fornnordiska myter? Det kan förklaras med mitt 

intresse för den sagda mytvärlden, vilket innebar att jag på ett tidigt stadium var klar över att 

jag ville skriva min C-uppsats inom detta område. Dock behövde jag precisera mig, finna det 

där riktigt intressanta ämnet att skriva om. I mitt fall så föll valet på skogens funktion i den 

fornnordiska mytvärlden.  

2. Syfte och problemformulering 

Tidigare forskning om skogens roll hos dåtidens människor, inom ramarna för den 

fornnordiska mytologin, tycks i huvudsak ha varit att betrakta skogen som en del av ett 

överordnat system. Detta system kan enkelt uttryckt sägas vara ”centrum mot periferi” (där då 

skogen fått känneteckna periferin).1 Det har dock inte så vitt jag kunnat se gjorts någon studie 

som enbart och kategoriskt tecknar hur skogen framställs i den fornnordiska mytologin. Syftet 

med denna uppsats är således att söka göra just det. Men en sådan utgångspunkt är som vi ser 

tämligen bred och grumlig, vilket motiverar dels användandet av frågeställningar och 

hypoteser för att fokusera och klargöra vad det konkret är som skall undersökas. Dels en 

presentation av avgränsningar som gjorts för att passa in ämnet för en C-uppsats naturliga 

ramar. 

För att svara mot det sagda syftet så har jag utifrån tidigare forskning och min initiala 

interaktion med de aktuella primärkällorna tagit fram ett antal kategorier. Dessa kategoriers 

legitimitet stärks i just att de skapats utifrån vad man i forskningen tidigare uppmärksammat 

om skogen i de aktuella källorna. Kategorierna kommer att presenteras i uppsatsens 

metodavsnitt. Nämnandet av dem här tjänar till att förklara vart de medtagna 

frågeställningarna och hypoteserna har sin grund. De frågeställningar som kommer att ställas 

till primärkällorna är: 

- Vilken/vilka kategorier är vanligast förekommande i materialet? 

- Hur kan resultatet förklaras? 

                                                           
1 Se här avsnittet om strukturalism i kapitel fem av denna uppsats  
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Utifrån den första genomgången av primär- och sekundärkällor som skall användas så har jag 

ställt upp en hypotes för undersökningen: skogen kan utifrån källmaterialet sägas ha kopplats 

av samtidens människor till fruktbarhet. Med ”fruktbarhet” menar jag exempelvis födande, 

handlingar kopplade till detta, närande eller liknande.  

2.1. Avgränsningar 

Begränsningar har, mot bakgrund av tids- och omfångsmässiga faktorer, varit nödvändiga att 

göra beträffande studiens bredd. En första betydande avgränsning som behövt göras gäller vad 

det är som skall undersökas. I ett tidigt skede av uppsatsarbetet omfattade uppsatsens syfte 

inte enbart skog i sig, utan även andra omnämnanden i källmaterialet där träd är flera än ett 

till antalet eller där man omtalar lundar. På grund av materialets omfattning (då åsyftande 

lundar) så beslutade jag att lägga allt fokus på skog, och inte alls undersöka andra träd-

relaterade observationer i materialet.  

Beträffande studiens material, så är det en annan betydande avgränsning som gjorts. Från 

början var min avsikt att undersöka förekomst av skog (och liknande) i dels Snorres Edda, 

dels Den poetiska Eddan, vilket är de huvudsakliga källorna för att studera den fornnordiska 

mytologin. Även här kom dock ovan upptagna faktorer att så småningom leda till ett urval. 

Detta utmynnade dels i att Snorres Edda valdes bort, dels att enbart de texter i Den poetiska 

Eddan som återfinns i den äldsta handskrivna nedteckningen, kallad Codex Regius skulle tas 

med i undersökningen.2 En sista sak att ta upp här beträffande källmaterialet är att jag utifrån 

källkritiska överväganden, som närmare kommer att tas upp i avsnittet om Codex Regius, valt 

att undersöka den kontext som Codex Regius nedtecknades i, snarare än att söka uttyda 

förkristna förståelser av skogen. 

En tredje avgränsning gäller kategorierna, vilka, som sagts tidigare, till största del bygger på 

sekundärkällorna. Jag har valt ut ett antal aspekter att testa mot materialet. Det innebär att jag 

även valt bort andra. Aspekter jag valt bort är exempelvis skogen som del i diskussionen om 

manligt och kvinnligt.3 Jag har också valt att inte ta med människan som en analytisk kategori 

beträffande identifierande med skog, utan fokuserat på andra varelser. Motiveringen till 

avgränsningarna är att det jag valt ut likväl representerar relevanta, centrala och potentiellt 

givande aspekter från tidigare forskning som jag känner mig säker att använda i en analys. 

                                                           
2 För närmare presentation och diskussion om källan se kapitel fyra i denna uppsats 
3 Se avsnittet om strukturalism i kapitel fem av denna uppsats där kopplingen till det kvinnliga framkommer  
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En sista avgränsning som kan tas upp gäller sekundärkällorna. Det har under arbetets gång 

visat sig att mängden material, trots gjorda avgränsningar, är för omfattande för C-uppsatsens 

tidsrymd. Detta har medfört beslutet från min sida att sträva efter att snarare få en så god 

överblick som möjligt över vad som varit linjerna i den tidigare forskningen framför att ha läst 

varenda skriven text som på något sätt kan kopplas till fältet. Till min hjälp har här bland 

annat använts andra forskares genomgång av central forskning inom området. Det kan dock 

sägas att så många andra texter (vare sig de kan ses som ”centrala” eller ej) som jag hunnit 

med även har gåtts igenom och antingen tagits med eller valts bort. Utöver de sekundärkällor 

som jag fått fram utifrån dessa genomgångar så har också andra relevanta texter hittats genom 

exempelvis tips från handledare.   

Slutligen kan sägas att den centrala fördelen med alla gjorda begränsningar är att mer fokus 

kan läggas på att djupstudera det som valts ut, snarare än att mer ytligt behandla större 

kvantiteter och områden.  

3. Disposition 

Den här uppsatsens fortsatta utformning, efter det föregående avsnittet om syfte och 

avgränsningar, är att kapitel fyra behandlar de huvudsakliga primärkällorna som använts för 

undersökningen. Här ingår också källkritiska överväganden beträffande dessa källor. Därefter 

följer kapitel fem, vilket behandlar tidigare forskning. För att förenkla orienterandet bland 

materialet för läsaren så har det ordnats i tre underkapitel.  Dock så är de ordnade utifrån 

ämne, vilket innebär att samma källa kan förekomma i mer än ett underkapitel. Därefter, i 

kapitel sex, följer en presentation av de kategorier som kommer användas i uppsatsen, samt en 

beskrivning av tillvägagångssättet. Därefter kommer analysdelen i kapitel sju, där empirin 

presenteras, diskuteras, motiveras och kategoriseras. Analysdelen består av två huvudsakliga 

delar. Den första och mest omfattande behandlar de individuella texterna och kategoriserar 

deras innehåll. Den andra delen utgör dels en sammanställning av resultatet från samtliga 

texter, dels analys av resultatet med hjälp av sekundärkällorna. Det som följer därpå är en 

återkoppling till uppsatsens syfte i kapitel åtta. Då för att se huruvida uppsatsen uppnått det 

som den ämnat göra. I samma kapitel tas sedan förslag på vidare forskning i ämnet upp. 

Sedan följer kapitel nio, vilket innehåller förteckningen över primär- och sekundärkällor.  
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4. Codex Regius 

Som redan tagits upp i syftesdelen, så är fokuspunkten för min undersökning Codex Regius 

och det är där empirin för denna uppsats hämtas. Codex Regius kallas det verk innehållande 

ett antal texter med mytiskt innehåll i diktform.4 Dessa skrevs ned omkring 1270 i en isländsk 

kristen kontext.5  Tidigare hade de förts vidare från mun till mun.6 För denna studie har i 

huvudsak använts en svensk översättning av litteraturforskaren Lars Lönnroth, av Den 

poetiska Eddan, vilken hos Lönnroth utgörs av Codex Regius samt material från andra 

nedteckningar.7  

I sin översättning har Lönnroth huvudsakligen använt sig av formaliserade utgivningar av de 

fornisländska ursprungstexterna och andra forskares kommentarer kopplade till de 

fornisländska texterna.8 Vidare så har Lönnroth angett både det fornisländska- respektive det 

svenska namnet på varje dikt.9 I den här uppsatsen så har jag för enkelhetens skull valt att 

använda samma fornisländska- respektive svenska namn för dikterna som Lönnroth gör. Jag 

har även valt att använda samma benämningar som Lönnroth för de två grupper av dikter som 

finns i texten, nämligen ”gudadikter” respektive ”hjältedikter”.10   Beträffande innehållet i de 

individuella texterna så kommer de i uppsatsen att kort beskrivas i de avsnitt som föregår 

analysen av guda- respektive hjältedikterna.  

Förutom Lars Lönnroths översättning så har även Codex Regius på formaliserad fornisländska 

i begränsad utsträckning använts. Den version som använts är skriven av historikern Guðni 

Jónsson, och digitalt tillgänglig på en internetsida som samlar en mängd fornnordiskt 

orienterade texter.11 Som sagts tidigare så är det Lönnroths svenska översättning som varit 

den källa jag utgått ifrån. Detta på grund av dels mina begränsade kunskaper i fornisländska, 

dels tidsrymden för uppsatsarbetet. Således har Guðni Jónssons text enbart använts då 

osäkerhet rått från min sida gällande specifika ordval och liknande i Lönnroths svenska 

översättning. I uppsatsens analysdel så kommer varje tillfälle då den fornisländska 

motsvarigheten använts att tas upp och diskuteras. Här kan tilläggas att det tillsammans med 

Guðni Jónsson även använts en digitalt tillgänglig sökbar ordboksdatabas som komplement 

                                                           
4 Lönnroth (2016), s. 9 
5 Lönnroth (2016), s. 13f, 21 
6 Lönnroth (2016), s. 13-15 
7 Lönnroth (2016), s. 10 
8 Lönnroth (2016), s. 17 
9 Lönnroth (2016), s. 7f 
10 Lönnroth (2016), s. 10, 19, 233 
11 Guðni Jónsson: http://heimskringla.no/wiki/Eddukv%C3%A6%C3%B0i (besökt 2018-05-28) 

http://heimskringla.no/wiki/Eddukv%C3%A6%C3%B0i
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för att översätta de specifika orden.12 Denna databas samlar flera fornisländska ordböcker, av 

vilka jag dock enbart använt utdrag tillhörande en av dessa. Den ordboken är skriven av 

Richard Cleasby och Gudbrand Vigfusson och kom ut 1874.13 Från att ha beskrivit de 

använda primärkällorna samt den ovan nämnda ordboken så är det av intresse att behandla de 

källkritiska problem som finns ifråga om Codex Regius och hur dessa i undersökningen 

bemöts. 

4.1. Källkritik 

I Metodövningar i historia 1: Historisk teori, metod och källkritik, vilket kan ses som en 

lärobok för historiestuderande, tar historikern Klas Åmark i kapitlet ”Historisk teori, 

förklaringar och källkritik” bland annat upp ett antal verktyg för att bedöma en källas 

tillförlitlighet.14 Med hjälp av dessa ”verktyg” så har jag här tecknat några källkritiska 

ställningstaganden beträffande den aktuella primärkällan.  

I Lönnroths diskussion kring materialet så tar han upp de stora problem som finns med 

materialet. Då ifråga om att exempelvis söka ta reda på i vilken kontext som dikterna från 

början uppkom i och hur de då såg ut.15 Skälen till detta enligt Lönnroth är bland annat 

materialets form innan det skrevs ned, då gällande förändringar av materialet som blivit 

följden när det har förts vidare.16 Lönnroth tar här upp de troliga förändringar som skett i 

materialet till följd av att saker fallit bort eller lagts till genom åren. Att berättare, i estetiska 

syften, förändrar materialet i någon utsträckning, eller att kontexten förändrar materialet, 

såsom en kristen isländsk sådan.17  

Då den tid som det aktuella diktmaterialet sattes på pränt var kristen, och således i någon mån 

ideologiskt färgad av denna, så uppstår ett problem om vårt mål skulle vara att teckna 

föreställningar gällande skog i förkristen tid. Likaledes skulle det vara problematiskt att söka 

teckna exempelvis en skandinavisk syn på skogen, då vi inte vet vad som skiljer en sådan från 

den isländska.18  

Den ovan upptagna svårigheten löses här genom påpekandet att det som är fokus för 

undersökningen är den kontext som Codex Regius skrevs ned i. Det innebär mot bakgrund av 

                                                           
12 http://lexicon.ff.cuni.cz/search/aa_search.html (besökt 2018-05-20) 
13 http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oi_cleasbyvigfusson_about.html (besökt 2018-05-20) 
14 Åmark (1993), s. 34-36 
15 Lönnroth (2016), s. 13f 
16 Lönnroth (2016), s. 14 
17 Lönnroth (2016), s. 14 
18 Åmark (1993), s. 35 

http://lexicon.ff.cuni.cz/search/aa_search.html
http://www.ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/oi_cleasbyvigfusson_about.html
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det ovannämnda från Lönnroth om hur icke-nedskrivet material förändras med tiden, att 

Codex Regius används som ett fönster för att se in i nedskrivningskontextens föreställningar 

gällande skogen. På samma gång undviks det problem som finns i användandet av källor som 

är mycket yngre än det som de kan sägas behandla, eller används för att undersöka.19 Det 

ovannämnda i stycket förklarar också det beslut som tagits beträffande källtexterna, vilket är 

att det enbart är de dikter som hör till Codex Regius som kommer att behandlas. Med det så 

avslutas kapitlet om primärkällor och källkritik. Härnäst följer kapitlet om uppsatsens 

sekundärkällor. 

5. Sekundärkällor 

5.1. Strukturalism och dess applicerande på den fornnordiska mytologin 

För att vi skall kunna teckna oss en översiktsbild över tidigare forskning, från vilken kan 

hämtas kategorier till den här undersökningen, så är det först av värde att vända oss till den 

teoretiska utgångspunkt som kallas ”strukturalism”. Det kan motiveras av att strukturalism 

varit en central utgångspunkt för att tolka bland annat den fornnordiska mytologin.20 

Strukturalism är en teoretisk utgångspunkt som utarbetades av antropologen Claude Lévi-

Strauss,21 och går ut på att exempelvis den fornnordiska mytologin i grunden är uppbyggd av 

begrepp som står i motsatsförhållande till varandra.22 Exempel på sådana motsatsbegrepp ges 

i nästa stycke. 

Om vi går vidare till hur strukturalismen har sett ut i forskningen genom decennierna så tycks 

det som att det funnits flera syner på i vilken utsträckning teorin kan användas. Den första av 

forskarna som här tas upp är från litteraturforskaren Margaret Clunies Ross bok Hedniska 

Ekon: Myt och samhälle i fornnordisk litteratur (svensk översättning av Suzanne Almqvist). I 

denna bok så talar Clunies Ross bland annat för att den fornnordiska mytologin kan ses som 

bestående av samhällsklasser, där asagudarna (såsom Oden och Tor) är i topp och jättar och 

andra varelser är i botten.23 Det som är relevant för den här studien är Clunies Ross 

sammankopplande mellan dessa samhällsklasser och begreppen ”natur och kultur”, vilka 

beskrivs av Clunies Ross som centrala motsatsbegrepp i strukturalismen.24 ”Natur” kan i 

                                                           
19 Åmark (1993), s. 34f 
20 Clunies Ross (1996[1994]) , s. 97 
21 Clunies Ross (1996[1994]), s. 95-97 
22 Clunies Ross (1996[1994]), s. 95-97  
23 Clunies Ross (1996[1994]), s. 58, 90  
24 Clunies Ross (1996[1994]), s. 97 
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sammanhanget förstås genom begrepp såsom: förödelse, jätte, kvinna, död, och så vidare.25 

Begreppet ”Kultur” är helt enkelt motsatsen till det som kopplas till naturen. När det kommer 

till skogen så har denna i tidigare forskning kring fornnordisk mytologi inordnats i kategorin 

”natur”, och således kopplats till bland annat jättar, kaos och placerad utanför världens 

mittpunkt.26 

Vidare lyfts problem eller alternativa synsätt med det strukturalistiska resonemanget 

beträffande natur och kultur upp hos bland annat Carol P. MacCormack i kapitel ett, 

respektive av antropologen Marilyn Strathern i kapitel åtta av boken Nature, culture and 

gender. De belyser här problematiken i de begrepp som används, då de formas av uttolkarens 

kontext (åsikter, värderingar och så vidare) och inte den kontext som de är tänkta att användas 

för att undersöka.27 I religions- och mytforskaren Kevin J. Wanners artikel “Off-Center: 

Considering Directional Valences in Norse Cosmography”, presenteras en alternativ syn att 

exempelvis gudarnas bostadsort i den fornnordiska mytologin bör ses som varande belägen i 

utkanten av världen, inte i dess mitt.28  

Annan kritik kommer bland annat ifrån religionshistorikern Nanna Løkka i hennes avhandling 

Steder og landskap i norrøn mytologi – En analyse av topografi og kosmologi i gudediktene 

av Den eldre Edda. Hon tar här upp att källmaterialet visar på att de individuella grupperna 

gudar och jättar inte kan skiljas åt på det sätt som man gjort hos strukturalisterna.29 Ytterligare 

en forskare som med hjälp av källorna visar på det problematiska i att klart skilja mellan jättar 

och gudar är religionshistorikern Gro Steinsland. Detta i sin artikel “The late Iron Age 

Worldview and the Concept of ‘Utmark’”.30 

Utifrån de exempel som återfunnits från tidigare forskning kan slutsatsen dras att det finns en 

problematik i användandet av strukturalistisk teori. I den här undersökningen bemöts detta 

med att enbart ta ut vissa aspekter från denna teori om natur och kultur, då för att användas 

som kategorier för behandlande av empirin om skogen. Det är alltså inte teorin i sig som 

används, enbart några av de begrepp som den använder sig av. De begrepp/aspekter som valts 

ut från sekundärkällorna tar fasta på kaos, icke-gudar (jättar och andra varelser utom 

                                                           
25 Clunies Ross (1996[1994]), s. 100, 128,   
26 Några forskare som tar upp/diskuterar denna syn på skogen är: filologen Meletinskij (1977), s. 251; 
historikern Ney (2000), s. 368-370; historikern Le Goff (1988[1985]), s. 58; forskaren om ortnamn Vikstrand 
(2006), s. 356; historikern Brink (2004), s. 292f, 299 
27 MacCormack (1980), s. 5f; Strathern (1980), s. 177 
28 Wanner (2009), s. 37 
29 Løkka (2010), s. 117f 
30 Steinsland (2005), s. 143 
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människor och gudar), gudar och död. Anledningen till att gudar också kommer testas mot 

materialet är för att se huruvida det uteslutande är varelser som inte är gudar som kan kopplas 

till skogen eller om även gäller gudar. Härnäst tas upp använd tidigare forskning kring 

skogsrelaterade föreställningar.  

5.2. Ytterligare föreställningar gällande skogen 

Enligt flera forskare har skogen eller vildmarken kopplats- och setts som en källa till resurser. 

Hos Clunies Ross är det en del av motsättningen mellan natur och kultur, där jättarnas land 

innehåller resurser, vilka gudarna i myterna tar och gör bruk av för egen del.31 Andra forskare 

som kopplar periferin/skogen till resurser är bland annat Steinsland och Le Goff. 32 

En annan aspekt som har uppmärksammats i tidigare forskning gällande det fornnordiska 

området och annorstädes i världen är användandet av skogen som en form av tillflyktsort eller 

skydd. Här kan inledningsvis tas upp att personer utanför samhället/brottslingar (så kallade 

”fredlösa”) kopplades till skogen.33 Andra exempel på användanden av skogen som 

vistelseort/tillflyktsort av individen (utanför fornnordiskt fokuserade sekundärkällor) är bland 

annat som: ett alternativ till samhället av exempelvis religiösa motiv34; en plats som med sin 

ogenomträngbarhet skyddar nyfödda barn från skada.35 

Nästa utvalda aspekt som kan ses i sekundärkällorna, vilket redan tagits upp kort i syftesdelen 

av uppsatsen, är sammankopplandet mellan skog och fruktbarhet/sexualitet. Exempel 

återfinns bland annat hos filosofiprofessorn Alexander Porteous i dennes bok The forest in 

folklore and mythology från 1928, vilken samlar en rad myter och liknande gällande skogen 

och dess träd. Möjliga exempel ses bland annat i berättelser där jungfrur uppehåller sig i 

skogar.36 De flesta tänkbara exemplen på fruktbarhet tycks dock främst återfinnas i samband 

med lundar.37 Som tidigare nämnts så har jag valt att inte ta med lundar i den här 

undersökningen. Likväl torde den naturliga kopplingen mellan lund och skog innebära att 

aspekten ”fruktbarhet” kan testas på det fornnordiska materialets skogsomnämnanden. Dock 

så har jag återfunnit kritik i ämnet. Denna kritik ses i Lars Thomas Schlereths avhandling 

                                                           
31 Clunies Ross (1996[1994]), s. 81, 90, 155 
32 Steinsland (2005), s. 144; Le Goff (1988[1985]), s. 52 
33 Steinsland (2007[2005]), s. 407; Ney (2006), s. 64; Le Goff (1988[1985]), s. 52f  
34 Le Goff (1988[1985]) , s. 52  
35 Porteous (2002[1928]), s. 43 
36 Porteous (2002[1928]), s. 20 
37 Detta förekommer på flera ställen i Porteous kapitel om lundar: Porteous (2002[1928]), s. 44-83; Ett annat 
exempel ses i Vikstrand (2004), i dennes reflektion kring potentiella dåtida uppfattningar beträffande lundar: 
Vikstrand (2004), s. 327, 331 
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British Theories of Mythology and Old Norse Poetry: A study of methodologies in the mid-

19th to early 20th centuries. Närmare bestämt i dennes behandling av antropologen James 

Frazer. I sammanhanget tar Schlereth upp en åsikt hos Frazer, vilken kan tolkas som att Frazer 

ansåg tanken om att dåtidens människor kunde koppla ting (såsom skog) i sig själva till 

fruktbarhet som ej hållbar, att det för sådana föreställningar krävdes särskilda träd som hade 

en religiös betydelse.38 Dock som vi sett i exemplen ovan så finns det uppenbarligen teorier 

inom tidigare forskning som talar för sammankopplingen mellan fruktbarhet och träd/skog, 

vilket motiverar medtagandet av detta i den här undersökningen.    

Sammanfattningsvis för detta underkapitel hämtas tre aspekter att undersöka skogen utifrån: 

resurs; tillflyktsort/skydd; kopplad till fruktbarhet.  

5.3. Föreställningar kring förflyttning och kommunikation mellan olika 

världar/platser 

Den sista aspekt som hämtas från sekundärkällorna tar i huvudsak sin utgångspunkt ifrån en 

forskares teori, men likväl också från liknande resonemang från andra forskare. Den centrala 

källan här är filologen och religionshistorikern Eldar Heides artikel “Contradictory cosmology 

in Old Norse myth and religion – but still a system?”. I artikeln talar Heide för en förståelse 

av platsangivelser i den fornnordiska mytologin. Denna förståelse gäller angivelserna om vart 

olika världar/platser i den fornnordiska mytologin är belägna. Heide menar att dessa 

egentligen syftar på vart vägar som måste passeras för att ta sig till den specifika 

världen/platsen är belägna.39 I en tidigare artikel så rör sig Heide i liknande banor, där 

sökande visa på att vatten kan ses som väg för att nå bortom denna värld.40    

Men om vi går tillbaka till den förstnämnda artikeln så motiverar Heide sin tolkning med 

bland annat den problematik som platsangivelserna i materialet innebär (om man ser det som 

visande vart olika världar/platser är belägna), där samma plats tycks lokaliserad på än det ena, 

än det andra stället.41 I artikeln tas faktiskt skogen upp som en tänkbar sådan väg mellan 

världar/platser i Heides artikel. Det i dennes berättande om tidigare forskning om folksägner, 

där skogar är exempel på det som måste passeras för att nå målet.42  

                                                           
38 Schlereth (2012), s. 238 
39 Heide (2014), s. 120 
40 Heide (2011), s. 57 
41 Heide (2014), s. 102, 142f 
42 Heide (2014), s. 114 
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Vidare, angående potentiellt liknande tankegångar som de som vi ser i Heides båda artiklar, så 

talar flera exempel från sekundärkällorna för föreställningar som kopplar specifika 

platser/miljöer i vår värld till värld/världar av övernaturlig/religiös betydelse. Där man, på/via 

dessa platser, ansågs kunna upprätthålla direkta band mellan världarna eller komma till en 

annan värld.43 Slutligen så görs en i sammanhanget relevant reflektion av religionshistorikern 

Jens Peter Schjødt i sin artikel ”Kosmologimodeller og mytekredse”. Denna reflektion är att 

himlen i fornnordisk mytologi fungerar som väg för att ta sig till och från olika 

världar/platser.44 Från detta avsnitt så har sammanfattningsvis en aspekt hämtats till denna 

undersökning. Den är att undersöka om skogen kan ses som väg för att ta sig mellan olika 

världar/platser.  

Avslutningsvis är det värt att ta upp att sekundärkällor fortsatt kommer behandlas i 

analysdelen, då i den fortlöpande diskussionen kring iakttagelser och resultat. fram. Nästa 

kapitel behandlar uppsatsens metod. Där kommer dels de utvalda aspekterna att sammanfattas 

och förklaras/definieras (hur de kommer användas). Dels så behandlas mitt tillvägagångssätt i 

undersökningen. 

6. Metod 

6.1. Presentation och definition av kategorierna för uppsatsen 

Utifrån de aspekter som hämtats från dels sekundärkällor, dels mina egna initiala 

observationer i primärkällorna, så har ett antal kategorier tagits fram för att testa på empirin. 

Dessa kategorier ses nedan i tabellformat. I texten som följer på tabellen så kommer en 

förklaring kring vad som avses/inte avses med varje kategori.  

  

                                                           
43 Forskaren om ortnamn Falck-Kjällquist (2014), s. 147; arkeologen Herschend (2000), s. 148; forskaren om 
bland annat fornnordisk hedendom Ellis Davidson (1989), s. 133f; arkeologen Fabech (2006), s. 26, 30; 
arkeologen och religionshistorikern Nordberg (2009), s. 36f, 39 
44 Schjødt (2004), s. 125 
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Tabell 1: Alla undersökskategorierna för undersökningen. 

Fruktbarhet/livgivande 

Resurs 

Gudar  

Icke-gudar 

Tillflyktsort/skydd 

Död 

Kaos 

Passage 

 

Den kategori som står överst är ”Fruktbarhet/livgivande” och är tänkt att ta fasta på 

kopplingar mellan skog och de sagda begreppen genom exempelvis att skogen utifrån 

benämnandet kan kopplas till bland annat sexualitet, växande, närande, och liknande. Den 

andra kategorin, ”Resurs”, beaktar omnämnanden där skogen används för att få tag i något 

som aktören i berättelsen behöver/vill ha. Den tredje kategorin avser alla gudar i den 

fornnordiska mytologin. Den fjärde kategorin avser alla varelser som inte är gudar. Hit 

räknas, som redan tagits upp, dock inte människor.  

Den femte kategorin avser tillfällen då skogen används som uppehållsort eller skydd mot 

fiender. Kategori sex tar fasta på tillfällen då någon dör i skogen eller som en direkt följd av 

skogen, med vilket jag menar att skogen är den direkta orsaken till död. Den näst sista 

kategorin har tagits med för att få fram i vilken grad skogen i materialet är kopplat till 

förödelse och liknande, då i förhållande till övriga kategorier. Den sista kategorin tar fasta på 

de tillfällen då man färdas mellan platser/världar genom skogen.45 Slutligen måste dock 

påpekas att utöver dessa kortfattade och generella riktlinjer för vad som är tänkt att ingå i 

varje kategori, så kommer varje gjort övervägande att tas upp i den löpande texten i 

analysdelen. Härnäst följer här en överblick över tillvägagångssättet. 

6.2. Tillvägagångssättet i arbetet 

Först, beträffande sekundärkällor, kan sägas att denna huvudsakligen fåtts fram genom dels 

att utgå ifrån relevanta, böckers-, bokkapitels- och artiklars källförteckningar. Dels genom tips 

från handledaren. Slumpmässiga upptäcker av relevanta sekundärkällor (för denna uppsats) i 

                                                           
45 Namnet på den sista kategorin har, likt dess innebörd, för enkelhetens skull direkt hämtats från Heides 
tidigare diskuterade artikel, Heide (2014) 
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samband med att redan funna källor eftersökts (gällande tillgänglighet) har också spelat in. 

När det kommer till urval och avgränsningar så har ramarna för det tagits upp i 

avgränsningsavsnittet. Utifrån den information och det intryck jag fått av primär- och i 

synnerhet sekundärkällorna beträffande skogen så började specifika undersöksaspekter att ta 

form. Här bör dock påpekas att läsandet av sekundärkällorna fortsatt under hela 

arbetsprocessen, så även efter att primärkällorna mer grundligt börjat läsas och analyseras. 

Det har spelat in i beslut under arbetets gång att förändra antalet kategorier och vad de skall 

innehålla.  

När det kommer till den direkta analysen av den insamlade empirin så har den i sin slutliga 

form gjorts i det direkta skrivandet av analysdelens avsnitt. Den har då formats av bland annat 

min förståelse av materialet utifrån sekundärkällorna, min tidigare genomgång av materialet 

(med mina då gjorda anteckningar), och nya insikter och överväganden jag fått/gjort i 

samband med det direkta skrivandet av respektive analysavsnitt.  

Vidare kan sägas något om hur jag valt att lägga upp arbetet i analysdelen. Analysdelen är 

uppdelad på ett antal nivåer. På ett övergripande plan så består den av dels en huvuddel, där 

varje enskild texts skogsomnämnanden tas upp och kategoriseras. Dels en mer summarisk del, 

där det totala resultatet samlas och analyseras. Vidare kan sägas att huvudelen i sig är 

uppdelad i två delar, då utifrån den uppdelning av texterna som redan har tagits upp i avsnittet 

om Codex Regius och Lönnroths översättning av Den poetiska Eddan i denna uppsats: 

”gudadikter” och ”hjältedikter”.46 Varje del innehåller förutom de aktuella texterna, även en 

kort beskrivning av handlingen i dessa alldeles i början av de båda delarna, samt en 

sammanställning av resultatet från den aktuella delen i slutet av den.  

Vidare, i fråga om empirin, beträffande presentationen av skogsomnämnanden från 

primärtexterna, kan sägas att diktstroferna som omnämnandena i huvudsak hämtats ifrån 

presenteras i sin helhet tillsammans med den aktuella strofens nummer i primärkällan, då 

skriven före själva strofen. När det kommer till hanterandet av empirin så har jag valt, när jag 

samlat empirin i analysavsnitten, att enbart räkna aspekterna som dyker upp en gång per text 

(även om de förekommer flera gånger i texten). Det innebär att om det exempelvis återfinns 

en aspekt hörande till kategorin ”passage” på två ställen i samma text så räknas det ändå bara 

som en gång. Detta kan förklaras med att målet i undersökningen är att få en helhetsbild, då 

baserad på den kontext som det hela skrevs ned i. Det räcker således att kunna visa att empiri 

                                                           
46 Lönnroth (2016), s. 10, 19, 233 
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som kan föras till den/de aktuella kategorierna kan göras i texterna. Därav mitt beslut att 

enbart räkna empiri en gång per kategori och text.  

Beträffande insamlandet av empiri så bemöts risken för att något skogsomämnande i 

primärkälltexterna missats av mig med att det på det stora hela inte torde spela någon egentlig 

roll. Dels då eftersom det är det överordnade resultatet som är i blickfånget, dels utifrån hur 

insamlandet görs för de enskilda texterna.   

7. Analys 

7.1. Presentation av de använda gudadikterna 

Den första aktuella texten från Lönnroths översättning av den Den poetiska Eddan, Völuspá, 

är enligt Lönnroths en profetisk beskrivning från en ”völva” (vilket är en form av siare), till 

guden Oden om världens livscykel, från dess början till dess slut.47 

Den andra använda texten heter Vafþruðnismál, och har formen av en frågesport mellan Oden 

och en jätte om allt möjligt kopplat till den fornnordiska mytologin.48 Den tredje använda 

texten är Grímnismál, där Oden ger mycket information kring bland annat vart saker och ting 

är belägna i världen.49 Nästa använda text är Skírnismál och handlar om guden Frejs 

förälskelse i jättinnan Gerd, hur han via ombud låter fria till henne, och hur detta avlöper.50 

Nästa text som är i blickfånget är Hymiskviða. Det som händer i den är bland annat, utifrån 

Lönnroth, att gudarna Tor och Tyr beger sig till Hymer för att få tag i en ”kittel” som denne 

äger. Sedan åker Tor med Hymer ut på havet för att fiska, vilket slutar med att Tor närapå 

fångar och dödar den väldiga Midgårdsormen.51 Nästa använda text är Lokasenna, vilket går 

ut på att Loke förolämpar och grälar med näst intill alla gudar när de är gäster hos Ägir (enligt 

Lönnroth kan Ägir ses som en jätte52).  

Efter denna har jag använt en dikt vid namn Völundarkviða, vilken handlar om alven och 

smeden Völund och dennes fatala interaktion med kungligheter.53 Slutligen, den sista använda 

                                                           
47 Lönnroth (2016), s. 21 
48 Lönnroth (2016), s. 92 
49 Lönnroth (2016), s. 106 
50 Lönnroth (2016), s. 119f 
51 Lönnroth (2016), s. 141 
52 Lönnroth (2016), s. 141 
53 Lönnroth (2016), s. 178-189 
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texten bland gudadikterna är Alvíssmál. Denna texts handling går ut på att dvärgen ”Allvis” 

får frågor av Tor att svara på.54   

7.2. Analys av de enskilda gudadikterna 

7.2.1. Völuspá (Völvans spådom) 

Det första omnämnandet av skog som återfunnits ser vi i Völuspá55, då gällande en 

beskrivning av vart trollpackan Angerboda gav liv till vargar.56  

 

(Strof 39): 

”Den åldriga satt 

österut i Järnskogen 

och födde där 

Fenris ungar. 

Bland dem alla 

blir det snart en 

som i trollhamn slukar 

solen på himlen.”57 

I denna strof finner vi flera aspekter, vilka hör hemma i denna undersöknings kategorier. För 

det första så ser vi att det som sker i skogen är av livgivande karaktär, i det att ett antal 

varelser där föds fram. När man sedan tittar på vem/vad som i dikten beskrivs som det direkta 

upphovet till denna födsel (enligt Lönnroth) så kan en överenstämmelse med det som tagits 

upp från tidigare forskning göras. Då ifråga om att det är ”icke-gudar” som kopplas till 

skogen, samt i kopplingen mellan skog och kaos.58 Kopplingen till kaos ses i strofen eftersom 

att en av de varelser som fått liv i skogen så småningom ”slukar/solen på himlen”.59 De tre 

”aspekter” som hämtas härifrån kan således tämligen oproblematiskt placeras i kategorierna 

”Fruktbarhet/livgivande”, ”Icke-gudar”, och ”Kaos”.  

                                                           
54 Lönnroth (2016), s. 191 
55 Lönnroth (2016), s. 31f 
56 Informationen att det är frågan om trollpackan Angerboda och vargar kommer från Lönnroth: Lönnroth 
(2016), s. 31f 
57 Lönnroth (2016), s. 31f 
58 Se kapitel 5, avsnittet om strukturalism i uppsatsen, s. 9-11  
59 Lönnroth (2016), s. 32 
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7.2.2. Vafþrúðnismál (Vaftrudnes visdomstävlan) 

I Vafþruðnismál är skogen platsen där människlighetens nya ”urföräldrar” har sitt hem efter 

att de flesta levande varelser dött i Ragnarök.60  

 

(Strof 45): 

”Liv och Livtrase 

får då leva kvar, 

i Hoddmimes skog skall de bo. 

Morgonens dagg 

skall mätta dem där 

så att nya ätter kan avlas.”61 

Likt föregående strof så kan vi även här uppmärksamma livgivande direkt i samband med 

skogen. Jag tänker här på att den erbjuder föda i form av ”Morgonens dagg”62, vilket 

möjliggör att de kan föröka sig. Detta tillsammans med att det inte här anges hur länge dessa 

båda människor uppehåller sig i skogen, gör att antagandet rimligt att det även är där som 

”avlandet” sker, vilket ytterligare befäster den livgivande tolkningen här. Om vi återvänder 

till daggen så kan vi även se en aspekt tillhörande en annan kategori. Nämligen att skogen är 

en källa till nödvändiga resurser. Utifrån strofen tycks den dagg som skogen erbjuder vara 

essentiell för att mänskligheten skall komma på fötter.  

Nästa aspekt som här kan uppmärksammas är att skogen, mot bakgrund av den osäkra 

tillvaron som torde vara följden av Ragnarök, kan ses som erbjudande en tillflyktsort. Av 

strofen framkommer exempelvis inte om de båda människorna tog sin tillflykt till skogen 

under Ragnarök, eller om de blev till efter Ragnarök inne i skogen. Men eftersom att de tycks 

vara beroende av den dagg som skogen erbjuder så torde levnadsvillkoren vara tveksamma i 

den övriga världen. Med det i åtanke får kategoriseringen av detta skogsomnämnande ses som 

rimlig. I Vafþruðnismál återfinns sammanfattningsvis tre aspekter. Dessa hör till kategorierna 

”Fruktbarhet/livgivande”, ”Resurs” samt ”Tillflyktsort/skydd”.  

7.2.3. Grímnismál (Grimnesmål) 

Det två första tänkbara omnämnandena som jag funnit i Lönnroths översättning av 

Grímnismál kommer i samband med en presentation av de individuella gudarnas boplatser. 

                                                           
60 Lönnroth (2016), s. 102 
61 Lönnroth (2016), s. 102 
62 Lönnroth (2016), s. 102 
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Det första återfinns i en strof som gäller asaguden Ulls- och vanaguden Frejs respektive 

hem.63  

 

(Strof 5): 

”Ydalar heter 

platsen där Ull 

en gång byggde sin bostad. 

Alvhem fick Frej 

arla i urtid 

av andra gudar i gåva.”64  

Att koppla detta till skog är som läsaren kan se i strofen synnerligen tveksamt. Det som ligger 

bakom mitt omtalande av detta grundar sig på Lönnroths tolkning/förklaring av ”Ydalar” som 

betydande ”Idegransdalar”.65 Det framgår varken av den svenska varianten av ordet, eller den 

fornisländska motsvarigheten ”Ýdalir”66 (maskulin, plural67), huruvida det syftar på några 

idegranar eller en hel skog av dem. Mot bakgrund av denna osäkerhet väljer jag att inte se 

detta som ett skogsomnämnande. Nästa omnämnande i Grímnismál kommer i samband med 

presentationen av asaguden Vidars hem. 

 

(Strof 17): 

”Snårskog växer 

och vildvuxet gräs 

vida i Vidars land. 

Där lovar Odens 

orädde son 

från hästen att hämnas sin far.”68 

I detta omnämnande kan en intressant observation göras. Denna ligger i att den individ som 

har sitt hem länkat till skogen tillhör gudarna. Detta innebär att skogen inte enbart tycks 

kunna agera bostad/rike åt andra grupper av varelser, vilket varit fallet tidigare i analysen 

(troll, vargar och människor). Således kan en aspekt här hämtas, till kategorin ”Gudar”. 

                                                           
63 Lönnroth (2016), s. 108 
64 Lönnroth (2016), s. 108 
65 Lönnroth (2016), s. 108 
66 Guðni Jónsson: http://heimskringla.no/wiki/Gr%C3%ADmnism%C3%A1l (2018-05-21) 
67 Barnes (2008), s. 29 
68 Lönnroth (2016), s. 110 

http://heimskringla.no/wiki/Gr%C3%ADmnism%C3%A1l
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Nästa två skogsrelaterade omnämnanden i Grímnismál återfinns i två på varandra följande 

strofer. Den första av dessa är en del av beskrivandet av solens färd på himlen. 

 

(Strof 39):  

”Sköll heter vargen 

som till skogens värn 

ledsagar den lysande. 

Först går Hati, 

Fenrisulvens son, 

framför heta himlabruden.”69 

Enligt Lönnroth så syftar ”den lysande” och ”heta himlabruden” på solen.70 Om vi tittar på 

texten här så finner vi två aspekter. Den första gäller vilka varelser som benämns i samband 

med skogen. Det är vargar, vilket även var fallet i Völuspá. Även om inte vargar direkt nämns 

som kopplade till skogen så är likväl inkluderandet av dem (vargar och skog) i samma strof 

anmärkningsvärt. Ett potentiellt argument för denna tolkning är att i de tre strofer i detta 

avsnitt av Grímnismál som behandlar solen, så är det enbart i den ovan presenterade som skog 

och vargar förekommer.71  

Den andra aspekten i denna strof ses i att skogen tycks utgöra ett skydd för solen: ”Sköll heter 

vargen/ som till skogens värn/ ledsagar den lysande.”72 I den fornisländska varianten är ordet 

som Lönnroth översätter till ”värn”73, ordet ”varna”74, vilket enligt Cleasby och Vigfusson 

betyder bland annat ungefär varna (svenska) och hålla borta.75 Detta stödjer den översättning 

som Lönnroth har i frågan. Detta då ett ”värn” naturligt håller saker och ting borta. 

Sammanfattningsvis: från denna strof hämtas två aspekter. En hemmahörande i kategorin 

”Icke-gudar”, och den andra i kategorin ”Tillflyktsort/skydd”. 

Det sista skogsomnämnandet i Grímnismál följer som sagt direkt på det föregående. Den 

behandlar hur urjätten Ymers kroppsdelar blir till olika ting i världen76. 

                                                           
69 Lönnroth (2016), s. 115 
70 Lönnroth (2016), s. 115 
71 Lönnroth (2016), s. 114f 
72 Lönnroth (2016), s. 115 
73 Lönnroth (2016), s. 115 
74 Guðni Jónsson: http://heimskringla.no/wiki/Gr%C3%ADmnism%C3%A1l (besökt 2018-05-21)  
75 Cleasby och Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=varna&startrow=1 (besökt 2018-05-27) 
76 Lönnroth (2016), s. 115 

http://heimskringla.no/wiki/Gr%C3%ADmnism%C3%A1l
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=varna&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=varna&startrow=1
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(Strof 40):  

”Av Ymers kött 

blev jorden skapad, 

blodet blev till hav. 

Skallen blev himmel, 

håret skog 

och benen blev till berg”.77 

Som framgår av strofen så är det Ymers hår som blir till skog.78 Här ses en koppling mellan 

jätte och skog, vilket motiverar medtagandet i kategorin ”Icke-gudar”. Men eftersom denna 

kategori redan har dykt upp i Grímnismál redan så räknar jag ej med den aspekt som återfinns 

i detta omnämnande.  

7.2.4. Skírnismál (Skirnes resa) 

 

(Strof 32): 

”Till skogs jag for 

och till friska trän 

för att ta mig ett trollspö, 

och ett trollspö tog jag mig.”79 

Denna strof är en del av Skirnes försök att få jättinnan Gerd att gå med på att gifta sig med 

Frej.80 Likt det tidigare fallet gällande de båda människorna, så fungerar skogen i denna strof 

som en källa till viktiga resurser. Här är det till skogen som Skirne beger sig för att skaffa det 

verktyg som är en del av lösningen av den ovannämnda uppgiften. Det framkommer inte vart 

denna skog är belägen som han beger sig till. Värdet i sådana upplysningar ses om man 

beaktar det som redan tagits upp angående tidigare forskning om dels skogen som kopplad till 

jättarna, dels gudarnas nyttjande av jättevärldens resurser för de egna syftena.81 Skulle skogen 

vara belägen i jättarnas land så skulle sammankopplandet mellan skog, jättar och deras 

resurser naturligt kunna stärkas. Med det i åtanke skulle det vara än mer intressant om skogen 

som Skirne beger sig till ligger i gudarnas domäner. Det intressanta ligger då i att det skulle 

visa att gudarna även hemma hos sig kan hämta resurser som de behöver. Men då detta inte 

                                                           
77 Lönnroth (2016), s. 115 
78 Lönnroth (2016), s. 115 
79 Lönnroth (2016), s. 126 
80 Lönnroth (2016), s. 120, 126 
81 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9-11   
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framgår i materialet så får det stanna vid en iakttagelse. Det som således hämtas ifrån detta 

omnämnande är en aspekt hörande till kategorin ”Resurs”.  

7.2.5. Hymiskviða (Kvädet om Hymer) 

 

(Strof 10): 

”Sent på kvällen 

kom den fruktade  

Hymer hårdsinnad 

hem från jakten, 

klev in i salen. 

Istappar klirrade  

kallt i hans kylslagna  

kinders skog.”82 

I denna strof så återfinns skogen i det uttryck för skägg som kommer precis i slutet av strofen: 

”kinders skog”.83 Skogsliknelsen kopplas som kan ses i strofen ovan samman med Hymer, 

vilken är en jätte.84 Benämningen skog kopplat till jättars behåring ses som vi redan sett även 

gällande Ymer, i det att hans hår blir skog.85 Ett återkommande användande av skogen i 

samband med jättars behåring är en intressant observation som kan vara värd att ha i 

bakhuvudet, för framtida skogsbenämningar i källmaterialet. Då för att ge en ytterligare 

dimension till kopplingen mellan skog och jättar som gjorts i tidigare forskning.86 Från detta 

omnämnande kan sammanfattningsvis sägas att vi kan hämta en aspekt, vilken hör till 

kategorin ”Icke-gudar”. 

Det andra omnämnandet av skog i texten ses i samband med diktens särskilt utmärkande 

handling: Hymers och Tors fiskeäventyr, där Tor får Midgårdsormen på kroken.87 

 

  

                                                           
82 Lönnroth (2016), s. 144 
83 Lönnroth (2016), s. 144 
84 Lönnroth (2016), s. 141 
85 Lönnroth (2016), s. 115 
86 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9f  
87 Lönnroth (2016), s. 141, 146f 
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(Strof 18): 

”Du klarar nog lätt 

att agna din krok 

med något djur 

ur min hjord av oxar. 

Snabbt stack kämpen 

då till skogs 

och fann där en stut 

svart som sot.”88 

I denna strof samtalar ”kämpen”, vilken Lönnroth identifierar som Tor89, med Hymer, vilken 

uppmanar Tor att söka sitt bete bland hans oxar.90 Skogsbenämnandet kommer, som vi ser 

ovan, in i samband med att Tor ger sig iväg för att hämta sitt bete. Han söker sig till skogen 

för att finna det han söker. Häri ligger en första tänkbar aspekt som kan utvinnas ur strofen. 

Det är i det nu bekanta nyttjandet av skogen av gudar och andra för att få (för dem) viktiga 

resurser. I denna berättelse så är det i skogen som Hymers oxar står att finna. Till detta kan 

tilläggas att det i konversationen (som den aktuella strofen är en del av) så berättar inte Hymer 

vart hans boskap är utan Tor verkar reda ut det på egen hand.91 Den tänkbara invändningen till 

detta är att Hymer kanske ljudlöst förmedlar att det är i skogen som Tor bör söka (exempelvis 

att han pekar mot skogen). Vi vet dock inte huruvida Hymer förmedlade informationen till 

Tor ljudlöst, då något sådant ej finns angivet.92 Det torde således inte göra den initiala 

tolkningen orimlig. Vidare så tycks det utifrån strofen ovan inte som om Tor letar på andra 

platser, utan han beger sig på en gång till just skogen.93 Detta skulle kunna tolkas som att 

skogen sågs utgöra den självklara källan till resurser som individen behövde. 

Vidare i denna strof så kan även tolkningen potentiellt göras att skogen kopplas till jättar 

(vilket redan gjorts i den förra strofen). Det eftersom att resursen som Tor finner i skogen 

tillhör en jätte. Vidare så framgår det inte av texten vart skogen som Tor söker sig till är 

belägen i förhållande till Hymers hem. Att det ändå torde vara nära inpå är dock en tänkbar 

slutsats, då Hymer annars skulle ha det svårare att ha uppsikt över sin egendom (oxar). Som 

det tycks i texten är Tor heller inte borta någon längre stund eftersom man i efterföljande 

                                                           
88 Lönnroth (2016), s. 146 
89 Lönnroth (2016), s. 146 
90 Lönnroth (2016), s. 146 
91 Lönnroth (2016), s. 146 
92 Lönnroth (2016), s. 146 
93 Lönnroth (2016), s. 146 
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strofer snart är igång med fiskandet.94 Således är tolkningen rimlig att skogen som oxarna 

befinner sig i är belägen i närheten av- eller på Hymers ägor. Det stärker i sin tur kopplingen 

mellan jätte och skog. Sammanfattningsvis så hämtas en aspekt från denna strof, hörande till 

kategorin ”Resurs”.  

7.2.6. Lokasenna (Lokes smädelser) 

Det första nämnandet av skog återfinns i texten som föregår den första strofen, i det inledande 

bråket mellan Loke och gudarna. Detta bråk kommer sig av att Loke av någon (eller ingen) 

anledning dödar en person vid namn Fimafeng, vilken arbetar för festvärden Ägir. Det som 

följer på mordet är att Loke tillfälligt tvingas ta sin tillflykt till skogen för att undslippa 

gudarnas ilska.95 

Från detta omnämnande syns en aspekt tämligen tydligt. Nämligen att skogen är 

tillflyktsorten, platsen man kan undkomma sina fiender. Denna tolkning ter sig trolig om man 

tar med i beräkningen det som tagits upp i kapitlet om sekundärkällor gällande så kallade 

”fredlösa”. 96  Att således gudarna ”jagade honom till skogs”97 som det beskrivs i Lönnroths 

text efter att Loke mördat en av värden Ägirs underlydande och till synes ha utstötts ur 

gudarnas gemenskap, ter sig därmed som en återspegling av en samtida föreställning. En 

föreställning som kopplar samman skogen med utstötta individer. Härifrån hämtas således en 

aspekt hörande till kategorin ”Tillflyktsort/skydd”. 

Nästa omnämnande ses i en av de strofer som utgör Lokes hetsiga ordutbyte med Frej. I den 

aktuella strofen är det Loke som talar (om och till Frej).98 

 

(Strof 42): 

”Med guld köpte du 

Gymes dotter 

och gav bort ditt goda svärd. 

Men när Muspels söner 

rider genom Mörkskogen 

saknar du svärdet, stackare!”99 

                                                           
94 Lönnroth (2016), s. 146f 
95 Lönnroth (2016), s. 153 
96 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 11  
97 Lönnroth (2016), s. 153 
98 Lönnroth (2016), s. 162 
99 Lönnroth (2016), s. 162 
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Ifrån den här strofen kan potentiellt tre aspekter observeras. Dock så behövs först kontext och 

förklaring för att man skall få ett sammanhang. Den del som vi är intresserad av här är de tre 

sista raderna i strofen. Här hänvisar Lönnroth till ett antal strofer i andra texter i Den poetiska 

Eddan för att ge läsaren sammanhang om vad det är som avses.100 Av dessa är det en av de 

strofer han hänvisar till i Völuspá som är aktuell för denna undersökning.101 I samband med 

denna (strof 49) så låter Lönnroth oss veta att dessa ”Muspels landsmän” (som de i den 

strofen benämns som) tillhör jättarnas släkte.102  Vidare så förstår man utifrån strofen- och 

efterföljande i Völuspá att dessa jättar ingår i de styrkor som är på väg för att slåss mot 

gudarna i Ragnarök.103 

Den första aspekten från strofen kopplar jag här till den tidigare diskuterade teorin från Heide 

om förflyttande mellan olika världar/platser i den fornnordiska mytologin.104 I den här strofen 

kan ”Mörkskogen” ses som varande en väg mellan platser, då jättehären här tycks passera 

genom Mörkskogen för att ta sig till den plats där man ska strida mot gudarnas styrkor.105 

Dock kan det uppmärksammas att det i den tidigare nämnda strofen i Völuspá beskrivs som 

att jättekrigarna färdas till striden över havet ”Från öster”.106 I citatet erbjuds information som 

styrker att jättarna färdas från en annan värld/plats till den där gudarna befinner sig. 

Mörkskogen och havet kan då i sammanhanget ses som vägar för jättarna att färdas mellan 

världarna. Ytterligare stöd för detta är att Løkka i sin avhandling gällande samma strof från 

Lokasenna tar upp att skogen utgör punkten där jättarnas- och gudarnas värld möts.107    

Den andra aspekten från strofen i Lokasenna ligger i det möjliga sammankopplandet mellan 

skogen och kaos i strofen.108 Den aktuella strofen kan ses som ett exempel på denna koppling. 

Detta då det är genom skogen som jättarna (vilka i tidigare forskning kopplats till kaos109) tar 

sig in i gudarnas rike och således hotar gudarnas ordning. Den tredje och sista aspekten från 

strofen tar fasta på att de varelser som här kopplas samman med skogen är jättar, vilka, även 

fast de inte bor där, likväl nyttjar den och benämns i samband med den. Gällande 

omnämnande av skog i denna strof hämtas sammanfattningsvis tre aspekter. En hörande till 

                                                           
100 Lönnroth (2016), s. 162 
101 Lönnroth (2016), s. 34, 162 
102 Lönnroth (2016), s. 34 
103 Lönnroth (2016), s. 34f 
104 För en beskrivning av Heides teori, se kapitel 5 i uppsatsen, s. 12   
105 Lönnroth (2016), s. 162;  
106 Lönnroth (2016), s. 34 
107 Løkka (2010), s. 142 
108 Lönnroth (2016), s. 162 
109 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9f  
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kategorin ”Passage”, en hörande till kategorin ”Kaos” och en hörande till kategorin ”Icke-

gudar”.  

7.2.7. Völundarkviða (Völundskvädet) 

Den första skogsrelaterade strof som vi ser i Völundarkviða är faktiskt den allra första strofen, 

vilken beskriver tre valkyriors färd.110 

 

(Strof 1): 

”Från söder flög jungfrur 

Mörkskogen igenom, 

allvisa unga 

för att fresta ödet. 

På stranden av en sjö 

de satte sig att vila, 

de sydländska diserna, 

dyrt lin spann de.”111 

I den här strofen återfinns tre tänkbara aspekter. Den första rör det faktum att Mörkskogen 

korsas av dessa kvinnor för att ta sig ”Från söder” till den plats de är på väg till. Till kategorin 

”Passage” skickas den aspekten därmed. Den andra aspekten gäller vad det är för varelser som 

i strofen behandlas i samband med skogen. De är valkyrior. Frågan är vart de bör placeras? 

Det är komplicerat att placera dem i kategorin ”Gudar” (eftersom de inte är några). Men hur 

går det att placera dessa i den breda gruppen ”Icke-gudar”? Tvekan ligger i det faktum att 

placera valkyrior i samma kategori som även innehåller jättar, förefaller tämligen långsökt. 

Jag har därför valt att inte kategorisera detta omnämnande, utan enbart här ta upp det.  

Den sista aspekten återfinns i benämnandet av dessa valkyrior som ”jungfrur”.112 För att vara 

säker på att ha förstått Lönnroth rätt så har även den fornisländska texten kollats upp ifråga 

om ordbetydelsen för motsvarande ord där.  Det fornisländska ordet som används är 

”Meyjar”113 (feminin, plural114), vilket utifrån Cleasby och Vigfusson kan syfta på ”oskulder”, 

                                                           
110 Lönnroth (2016), s. 179 
111 Lönnroth (2016), s. 179 
112 Lönnroth (2016), s. 179 
113 Guðni Jónsson: http://heimskringla.no/wiki/V%C3%B6lundarkvi%C3%B0a (besökt 2018-05-22) 
114 Cleasby och Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=Meyjar&startrow=11 (besökt 2018-05-27) 

http://heimskringla.no/wiki/V%C3%B6lundarkvi%C3%B0a
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=Meyjar&startrow=11
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=Meyjar&startrow=11
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”flickor” eller ”döttrar” (på svenska).115 Den osäkerhet som de olika tänkbara betydelserna 

skapar kan, tillsammans med en diskussion jag haft med min handledare gällande det hela, 

sägas motivera mitt beslut att inte ta med denna aspekt. Sammanfattningsvis för denna strof: 

en aspekt i kategorin ”Passage”.  

Nästa strof i Völundarkviða som tar upp skogen har efter övervägande valts bort från denna 

undersökning av det skälet att den i princip upprepar samma sak som den första strofen. Detta 

kan ses här nedan. 

 

(Strof 3):  

”Sju vintrar stannade 

jungfrurna sedan, 

men den åttonde 

blev dem alltför lång, 

den nionde flög de  

bort i fjärran. 

Mot Mörkskogen drogs 

nu disernas håg 

att fresta ödet, 

de allvisa unga.”116 

Som kan ses av strofen så har informationen redan inhämtats från den första strofen. Jag har 

därför valt att inte räkna aspekter från denna strof. Nästa skogsrelaterade strof i 

Völundarkviða är den direkt påföljande, då handlande om huvudpersonen Völund. 

 

 

  

                                                           
115 Cleasby och Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=Meyjar&startrow=11 (besökt 2018-05-27) 
116 Lönnroth (2016), s. 180 

http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=Meyjar&startrow=11
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=Meyjar&startrow=11
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(Strof 4): 

”Från jakten i skogen 

kom skarpögd skytt, 

Völund vandrande 

långväga ifrån; 

Slagfinn och Egil 

fann salen öde, 

inne och ute 

såg de sig om.”117 

Här återfinns två aspekter. Den första tar fasta på att Völund nyttjat skogens resurser, i det att 

han varit där och jagat. Den andra tar i beaktande vad Völund är för varelse. Denna 

information erbjuder dock inte denna strof, utan vi får titta på en annan strof i samma text för 

att få svar på den frågan. I den andra strofen, samt i Lönnroths introduktion till texten, 

framkommer att Völund är alv.118 Beslutet är därför att den andra aspekten placeras i 

kategorin ”Icke-gudar”. De två aspekterna för denna strof är således: en i kategorin ”Resurs”, 

en i ”Icke-gudar”. 

Den sista skogsrelaterade strofen i Völundarkviða har även den valts bort på grundval av att 

informationen har hämtats tidigare. I den strofen omtalas Völund som ”den från skogen 

komne.”119 Det kan tänkas peka på samma två aspekter som tidigare tagits upp beträffande 

Völund och skogen: alven Völund kopplas till skogen och skogen är en plats att ta resurser på 

(innan samtalet så har han varit på en jakt120). Således hämtas inget från denna sista skogsstrof 

i Völundarkviða.  

7.2.8. Alvíssmál (Allvismål) 

Det skogsrelaterade i Alvíssmál kommer i två på varandra följande strofer. Dessa involverar 

Tors fråga till dvärgen Allvis om vad alla världens varelser/släkten kallar skogen, respektive 

Allvis svar på sagda frågan. Här nedan presenteras först strofen där Tor frågar Allvis. 

 

 

  

                                                           
117 Lönnroth (2016), s. 180 
118 Lönnroth (2016), s. 178f 
119 Lönnroth (2016), s. 183 
120 Lönnroth (2016), s. 181 
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(Strof 27):   

”Säg mig då, Allvis - 

för allt i världen 

väntar jag, dvärg, att du vet - 

vad skogen kallas 

som växer hos mänskor 

här och i varje värld.”121 

I den första strofen hämtas inget. Detta eftersom den enda tänkbara aspekten som jag här kan 

se gäller ett ihopkopplande mellan skog och människor. Som redan tagits upp tidigare i 

uppsatsen så har jag valt att inte undersöka tänkbara kopplingar mellan människa och skog, 

utan enbart lägga fokus på de utvalda aspekterna, där det är gudar respektive jättar och andra 

liknande varelser som är i blickfånget. Den andra strofen är Allvis svar till Tor om vad skogen 

kallas av en rad släkten. 

 

(Strof 28):  

”Vedskog bland mänskor, 

vilsengång bland gudar, 

hopplöshetssnår i Hel, 

eldmat bland jättar, 

fagerlund bland alver 

men väldig växthär bland vaner.”122 

Här hämtas en aspekt hörande till kategorin ”Resurs”. Det i att skogen klart gällande 

människor benämns som en källa till resurser (att elda med). För läsaren kan det faktum att 

det är människor som det här gäller (det gjordes ju klart tidigare att aspekter rörande 

människor inte skulle undersökas i denna uppsats). Observera att det som tas fasta på gällande 

denna aspekt är namnet på skogen, inte vem som detta namn sägs komma ifrån. Således spelar 

det ingen roll om det är människor som kopplas till namnet. Hos jättarna tas det faktum att 

skogen kan brinna fast på. Gällande jättarna så är det inte klart huruvida det kan tänkas 

hänvisa till resursutnyttjande (använda skogens träd som bränsle för elden) eller om det är 

mer generellt menat. Beträffande de övriga fyra så är jag alltför tvivlande för att kunna 

kategorisera dessa. Dock kan de likväl diskuteras. En iakttagelse som kan göras är att skogen 

                                                           
121 Lönnroth (2016), s. 197 
122 Lönnroth (2016), s. 197 
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hos gudar och invånare i Hel tycks ha benämningar med potentiellt negativ mening: 

”vilsengång” respektive ”hopplöshetssnår”.123  

Vidare så ses i alvernas namn på skogen, ”fagerlund”124, ett sammankopplande mellan skogen 

och lunden, vilket inte är aktuellt att undersöka i denna uppsats, då gjorda avgränsningar 

innebär att omnämnanden av- eller kopplade till lundar har valts bort. Gällande vanernas 

namn på skogen så har jag tolkat Lönnroths ordval med hjälp av dels den fornisländska 

motsvarigheten av texten av Guðni Jónsson, dels Cleasby och Vigfussons ordbok.125  Min 

tolkning utifrån dessa källor och Lönnroth är att ”väldig växthär”126 innebär att vanerna liknar 

skogen vid en mängd svärd (träd), där svärden avser krigare.  

7.2.9. Sammanställning 

I Codex Regius gudadikter har det sammanlagt hämtats 20 aspekter. Utifrån tabellen nedan så 

framgår det hur de är fördelade: 

 

Tabell 2: Resultatet per kategori i Codex Regius gudadikter. 

Kategori Antal 

Fruktbarhet/livgivande  2 

Kaos  2 

Resurs 5 

Tillflyktsort/skydd  3 

Gudar  1 

Icke-gudar  5 

Passage 2 

Summa 20 

 

  

                                                           
123 Lönnroth (2016), s. 197 
124 Lönnroth (2016), s. 197 
125 Guðni Jónsson: http://heimskringla.no/wiki/Alv%C3%ADssm%C3%A1l (besökt 2018-05-22); Cleasby och 
Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=kalla&startrow=1 och http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=v%F6nd&startrow=1 (besökt 2018-05-22) 
126 Lönnroth (2016), s. 197 

http://heimskringla.no/wiki/Alv%C3%ADssm%C3%A1l
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=kalla&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=kalla&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=v%F6nd&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=v%F6nd&startrow=1
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7.3. Presentation av de använda hjältedikterna 

Den första två använda texterna från Lönnroths översättning av Den poetiska Eddan är 

Helgakviða Hundingsbana I och Helgakviða Hjörvarðssonar. Dessa handlar huvudsakligen 

om två hjältekaraktärers äventyr: ”Helge Hundingsbane” i den första, och ”Helge 

Hjörvardsson” i den andra.127 Den tredje använda texten är Sigrdrífumál. Den handlar om en 

valkyria som berättar för hjältegestalten Sigurd Fafnesbane hur och vart han skall få kunskap 

inom olika områden.128 

Brot af Sigurðarkviðu är den text som jag därefter använt. Den handlar om händelser 

relaterade till Sigurd Fafnesbanes död.129 Nästa använda text heter Guðrúnarkviða I och ger 

uttryck för Gudruns känslor gällande den ovannämnde Sigurd, då denne dött.130 Därefter har 

jag använt texten Oddrúnargrátr, handlar om kärleksrelationen mellan två personer vid namn 

Oddrun och Gunnar.131 Nästa relevanta text är Atlakviða. Den handlar om hur en man vid 

namn Atle låter döda bland annat den ovannämnda Gunnar, och hur Gudrun, syster till 

Gunnar, ger igen mot Atle.132 Den sista använda texten är Hamðismál, och handlar om att 

Gudrun får sina två söner att döda den man som låg bakom deras systers död. Dock så 

omkommer även de båda.133  

7.4. Analys av de enskilda hjältedikterna 

7.4.1. Helgakviða Hundingsbana I (Helge Hundingsbane I) 

I denna första utvalda text bland Codex Regius hjältedikter återfinns det första omnämnandet 

av skog i samband med ett utbyte av förolämpningar mellan Helge Hundingsbanes bror 

Sinfjötle134 och en man vid namn Gudmund, en av deras fiender (och den som i den utvalda 

strofen pratar).135 

 

 

  

                                                           
127 Lönnroth (2016), s. 235, 251 
128 Lönnroth (2016), s. 322, 324 
129 Lönnroth (2016), s. 332 
130 Lönnroth (2016), s. 338 
131 Lönnroth (2016), s. 386 
132 Lönnroth (2016), s. 395-407 
133 Lönnroth (2016), s. 441-448 
134 Lönnroth (2016), s. 237 
135 Lönnroth (2016), s. 243, 245 
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(Strof 41): 

”Som Siggeirs styvson 

hemma i stacken 

var du van att höra 

vargtjut i skogen; 

du drabbades av alla 

möjliga olyckor 

när din broders  

bröst du skar upp; 

namnkunnig blev du 

av nidingsverk.”136 

Här kan uppmärksammas två potentiella aspekter. Den ena är det sedan tidigare (i 

analysdelen) förekommande sammankopplandet mellan skog och varg. Gällande den andra 

aspekten så är den att skogen kan ses som hemvist för brottslingar/utstötta. Av strofen hämtar 

jag två skäl som, tillsammans med tidigare upptagna sekundärkällor, ligger bakom min 

tolkning. Den första aspekten är att Gudmund tycks mena att den person han tilltalar bor/har 

bott i skogen eller i närheten till denna. Alternativt att personen regelbundet vistas i skogen 

(eftersom denne sägs vara ”van att höra/vargtjut i skogen”).137 Den andra aspekten återfinns i 

den andra hälften av denna strof i det som närmast kan ses som en beskyllning från Gudmund 

gällande mord på en bror (det framkommer tydligare i en tidigare strof).138 Utifrån dessa båda 

skäl och med hjälp av den tidigare använda informationen från sekundärkällorna beträffande 

utstöttas/kriminellas koppling till skogen,139 så väljer jag att här uthämta en aspekt hörande till 

kategorin ”Tillflyktsort/skydd”. Sammanfattningsvis så hämtas från denna strof en aspekt till 

kategorin ”Icke-gudar” och en aspekt till ”Tillflyktsort/skydd”. 

Den andra utvalda strofen från texten om Helge Hundingsbane handlar om att Helges fiende 

Hödbrodd skickar ut budbärare för att samla ihop sin armé.140 

 

 

  

                                                           
136 Lönnroth (2016), s. 245 
137 Lönnroth (2016), s. 245 
138 Lönnroth (2016), s. 244 
139 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 11   
140 Lönnroth (2016), s. 248 
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(Strof 51): 

”Må travarna löpa  

till kungsvapnens tingsplats 

sänd Sporvitne 

till Sparinsheden, 

Melne och Mylne 

till Mörkskogen; 

låt ingen krigare 

sitta kvar hemma, 

om han kan svinga  

ett svärd i strid.”141 

Denna strof är problematisk när det kommer till att fånga in en tydlig aspekt. Som vi ser av 

strofen är det frågan om att budbärare skall färdas till skogen (enligt Lönnroth så avser 

namnen i strofen hästar142). Det framkommer dock inte huruvida det är i skogen som det 

manskap/allierade de skall hämta finns, eller om det är på en plats där bortom, där skogen 

utgör en väg för att ta sig till denna (vilket skulle motivera att placera fallet i kategorin 

”Passage”). Mot bakgrund av detta osäkerhetsmoment har jag valt att inte hämta något från 

den här strofen.  

7.4.2. Helgakviða Hjörvarðssonar (Helge Hjörvardsson) 

 

(Strof 29): 

”Tre gånger nio kom, 

anförda av en kvinna 

med ljus hy och hjälm. 

När hästarna riste 

på huvudet föll 

dagg i djupa dalar, 

hagel i höga skogar; 

sådant gör grödan god, 

men för mig var det sorgligt att se.”143 

                                                           
141 Lönnroth (2016), s. 248 
142 Lönnroth (2016), s. 248 
143 Lönnroth (2016), s. 259 
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Härifrån hämtas en aspekt, hörande till kategorin ”Fruktbarhet/livgivande”. Det eftersom att 

följden av att sällskapet passerar bland annat är ”hagel i höga skogar”144, vilket direkt efteråt 

kopplas till fruktbarhet: ”sådant gör grödan god”.145 Nästa skogsomnämnande i Helgakviða 

Hjörvarðssonar ses i berättandet om vad som hände Helges bror Hedin när denne var på färd: 

Hedin var hemma hos sin far, kung Hjörvard, i Norge. På julafton for han ensam hem från skogen och mötte 

då en trollpacka som red på en varg och hade ormar som tömmar. Hon ville slå följe med Hedin men han 

sade nej. Hon sade: Detta skall du få umgälla vid bragebägaren.146 

I citatet från texten kan uppmärksammas tre aspekter hörande till kategorin ”Icke-gudar”. De 

ses i beaktande av vad det är som Hedin möter. Det är inte klart i citatet huruvida detta möte 

äger rum inne i skogen eller utanför, men jag väljer dock här att ta fasta på att skogen nämns i 

samband med det här mötet. Som vi kan observera här så ses det återvändande nämnandet av 

varg och skog i samma sammanhang. I omämnandet ses att troll och ormar samtidigt tas upp. 

Men då dessa tre aspekter alla tillhör samma kategori så hämtas enbart en aspekt till kategorin 

”Icke-gudar” härifrån. 

Vidare gällande Hedins färd så kan inte detta skogsomnämnande ses som tillhörande 

kategorin ”Passage”. Det eftersom det av citatet ovan tycks som om Hedin kommer från 

skogen där han befunnit sig, och inte att han färdats genom den från någon annanstans. Då det 

dock inte framkommer vad denne gjort i skogen så kan vi inte få fram något annat ur detta 

omnämnande. Hade det framkommit att Hedin exempelvis varit i skogen på jakt så kunde ett 

fall ha identifierats till kategorin ”Resurs”. Således blir följden att från detta omnämnande 

hämtas enbart en aspekt, hörande till ”Icke-gudar”.  

7.4.3. Sigrdrífumál (Segerdrivas lärdom) 

I Sigrdrífumál återfinns ett omnämnande av skog. Det i den strof där valkyrian Segerdriva 

berättar hur Sigurd skall göra för att få kunskap i läkekonst.147 

 

 

  

                                                           
144 Lönnroth (2016), s. 259 
145 Lönnroth (2016), s. 259 
146 Lönnroth (2016), s. 260 
147 Lönnroth (2016), s. 322f, 325 
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(Strof 12): 

”Lär dig grenrunor 

om du vill vara läkare 

och se skillnad på sår. 

Skär dem i bark 

och i skogens trän, 

där grenarna pekar mot öst.”148 

Ifrån denna strof kan en aspekt hämtas, tillhörande kategorin ”Resurs”. Motiveringen ses i 

strofen av att det är skogen som erbjuder kunskap om läkekonst genom sina träd (som man 

skall rista runor och så vidare på). Resursen här är således kunskap om läkekonst.  

7.4.4. Brot af Sigurðarkviðu (Rest av ett Sigurdskväde) 

Brot af Sigurðarkviðu innehåller ett omnämnande av skog. Detta i slutet av texten, där man 

bland annat tar upp olika syner på vart Sigurd dödades.149: ”Tyska män påstår dock att de 

dräpte honom ute i skogen”.150 Jag argumenterar här för att detta är en aspekt hörande till 

kategorin ”Tillflyktsort/skydd”. Ett eventuellt styrkande av denna tolkning står alldeles i slutet 

på samma stycke i texten:  

Men alla är överens om att de svek honom trots att de svurit honom trohet, och att de överföll honom när han 

låg ner och var oförberedd.151  

Detta stycke kan naturligt sägas innehålla en värdering av de som dödat Sigurd (av det 

negativa slaget). Att sedan skogen skulle vara ”brottsplatsen” för dödandet i en av 

versionerna, medföljer naturligt tolkningen att skogen i sammanhanget kan kopplas till den 

negativa handlingen och de som utförde den. Om man vidare tar det tidigare upptagna från 

sekundärkällorna med i åtanke, gällande ”fredlösa”,152 så ter sig tolkningen gällande denna 

text inte långsökt i sammanhanget. En andra aspekt som hämtas från detta omnämnande hör 

till kategorin ”Död”. Detta eftersom att Sigurd i versionen ovan sägs ha dödats i skogen. 

Härifrån hämtas således två aspekter. En hörande till kategorin ”Död” och en hörande till 

”Tillflyktsort/skydd”.  

                                                           
148 Lönnroth (2016), s. 325 
149 Lönnroth (2016), s. 337 
150 Lönnroth (2016), s. 337 
151 Lönnroth (2016), s. 337 
152 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 11   
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7.4.5. Guðrúnarkviða I (Första kvädet om Gudrun) 

Det första till synes skogsrelaterade som här kan uppmärksammas är i strof 19 i Gudruns 

liknelse av sig själv med ”ett ynka löv/i videsnåret,/när min vän är död.”153 Detta 

omnämnande är osäkert, huruvida det avser en skog eller ej. Med hjälp av Cleasby och 

Vigfussons ordbok identifierade jag motsvarigheten till Lönnroths ordval i den fornisländska 

motsvarigheten. Det är där ordet ”jölstrum”.154 Singularordet är i ordboken ”jölstr” 

(maskulin155) och betyder enligt Cleasby och Vigfusson ”willow”.156 En snabb sökning på det 

engelska ordet ger bland annat den svenska översättningen ”videträ”.157 Således vet vi att 

”jölstrum” avser videträd. Här kommer dock problematiken. Ändelsen –um åsyftar 

pluralformen av ordet,158 vilket innebär att vi enbart vet att texten avser fler än ett videträd, 

dock inte att det skulle gälla en hel skog av dem. Således har jag valt att inte ta med detta 

omnämnande. 

Det andra omnämnandet i Guðrúnarkviða I ses i slutet av texten, som bland annat berättar vad 

som blev av Gudrun efter att ha lämnat sin make Sigurds döda kropp159:  

Gudrun gick därifrån bort till skog och ödemark. Hon for ända till Danmark och var där hos Tora 

Håkonsdotter i tre och ett halvt år.160 

Ifrån detta utdrag ur texten kan hämtas två potentiella aspekter, hörande till kategorin 

”Tillflyktsort/skydd” respektive ”Kaos”. Motiveringen bakom de första aspekten förstås om 

man tittar på sammanhanget som den förekommer i. I texten möter vi en djupt sorgetyngd och 

olycklig Gudrun till följd av Sigurds död.161 När hon väl lämnar hans kropp162 så styr hon 

(utifrån citatet) stegen mot skogen och, som man skulle man kunna tolka det, tog där sig en 

tillflyktsort för att sörja och undfly världen. Gällande den andra aspekten så tar den fasta på 

                                                           
153 Lönnroth (2016), s. 343 
154 Guðni Jónsson: http://heimskringla.no/wiki/Gu%C3%B0r%C3%BAnarkvi%C3%B0a_in_fyrsta (besökt 2018-
05-22); Cleasby och Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1 (besökt 
2018-05-27) 
155 Cleasby och Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1 (besökt 
2018-05-27) 
156 Cleasby och Vigfusson: http://web.ff.cuni.cz/cgi-
bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1 (besökt 
2018-05-27) 
157 https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/willow (besökt 2018-05-22) 
158 Barnes (2008), s. 29f 
159 Lönnroth (2016), s. 338, 341, 345 
160 Lönnroth (2016), s. 345 
161 Lönnroth (2016), s. 338-345 
162 Lönnroth (2016), s. 338, 345 

http://heimskringla.no/wiki/Gu%C3%B0r%C3%BAnarkvi%C3%B0a_in_fyrsta
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1
http://web.ff.cuni.cz/cgi-bin/uaa_slovnik/gmc_search_v3?cmd=formquery2&query=j%26ouml;lstr+%40source:cv&startrow=1
https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/willow
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att skogen nämns tillsammans med ”ödemark”163, vilket, utifrån tidigare forskning, torde 

kunna förstås som att skogen kopplas till det vilda/främmande.164 Det faller utifrån 

sekundärkällornas resonemang således i kategorin ”Kaos”.  

En tänkbar aspekt som valts bort gäller tolkningen av Gudruns fortsatta färd till Danmark som 

sammanhörande till skogen, där den senare agerar väg till Danmark. Jag har avstått från en 

sådan tolkning med hänvisning till att det i texten inte framkommer huruvida hon fortsatte till 

Danmark från skogen eller inte. Det nämns enbart i citatet att hon beger sig ”till skog och 

ödemark”165, men inte huruvida hon färdades genom skogen för att ta sig till Danmark eller 

inte. Sammanfattningsvis har jag från Guðrúnarkviða I hämtat två aspekter. En i 

”Tillflyktsort/skydd”, en i ”Kaos”.  

7.4.6. Oddrúnargrátr (Oddruns klagan) 

Skogsomnämnandet i Oddrúnargrátr ses i Oddruns berättande om när hon och hennes älskare 

Gunnar blev påkomna av hennes bror Atles utskickade män.166 

 

(Strof 25):  

”Atle sände 

sina ombud 

långt in i Mörkskog 

att leta efter mig. 

De fann oss snart 

där de inte bort finna oss, 

liggande under 

samma lakan.”167 

Här kan uppmärksammas två aspekter, hörande till kategorin ”Fruktbarhet/livgivande” 

respektive ”Tillflyktsort/skydd”. Dent första ligger i vad den akt involverande Gudrun och 

hennes älskare (”liggande under/samma lakan”168) naturligt torde syfta på. Kopplingen till 

skogen ses i att akten äger rum inne i skogen, eftersom det av strofen framgår att det är där 

som de blir påkomna. Ifrån detta kan en andra aspekt skymtas. Det är i att de älskande skulle 

kunna ses som att ha tagit sin tillflykt till skogen för att undvika upptäckt. Denna tolkning 

                                                           
163 Lönnroth (2016), s. 345 
164 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9f   
165 Lönnroth (2016), s. 345 
166 Lönnroth (2016), s. 386, 391f 
167 Lönnroth (2016), s. 392 
168 Lönnroth (2016), s. 392 
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vilar på dels den aktuella strofen, dels på slutet av strofen som direkt föregår den, där 

relationen mellan Gudrun och Gunnar av henne beskrivs som ”hemlig kärlek”.169  

7.4.7. Atlakviða (Atlekvädet) 

I Atlakviða förekommer det tre omnämnanden om skog. Det första rör bud som skickas från 

hunnernas härskare Atle till goternas ledare Gunnar.170 

 

(Strof 3): 

”Hit har Atle sänt mig 

som ombud till häst 

genom den mäktiga 

Mörkskogens fasor 

för att bjuda dig, Gunnar, 

och din bror Högne 

som hjälmprydda hjältar 

gästa hans borg.”171  

I denna strof hämtas två aspekter, en hörande till kategorin ”Passage” och en till ”Kaos”. Den 

första utifrån att budbäraren från Atle färdas från Atles- till Gunnars rike. För att kunna göra 

det har då Mörkskogen behövt passeras. I sammanhanget kommenterar Lönnroth att 

Mörkskogen avser ”gränsskog mellan hunner och burgunder”172, vilket styrker tolkningen. Att 

det skulle vara den enda vägen skulle kunna ses eftersom att samtliga resor mellan Atles och 

Gunnars riken i Atlakviða går genom Mörkskogen.173 Detta trots att Mörkskogen tycks vara 

en farlig och respektingivande plats. Ytterligare en aspekt som motiverar valet av kategori här 

ses i Heides beskrivande av de specifika vägarna mellan platser/världar i fornnordisk 

mytologi som varande olika de världar/platser de leder till.174 

Beträffande beskrivningen av Mörskogen i strofen med ord som ”Mäktig” och ”fasor”175 så 

har jag som tidigare tagits upp i uppsatsen gjort ett urval i de huvudsakliga kategorierna att 

bygga undersökningen på. En av dessa möjliga aspekter som valts bort av avgränsande motiv 

är betraktandet av fysiska platser i termer av ”kraft” (exempelvis överjordisk sådan). Det 

                                                           
169 Lönnroth (2016), s. 392 
170 Lönnroth (2016), s. 395f, 401 
171 Lönnroth (2016), s. 396 
172 Lönnroth (2016), s. 396 
173 Lönnroth (2016), s. 396, 399 
174 Heide (2014), s. 120 
175 Lönnroth (2016), s. 396 
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förklarar varför jag inte väljer att ta med ”Mäktig” i kategoriseringen. När det kommer till 

beskrivandet av Mörkskogen som farlig (”fasor” 176) så ligger denna i linje med det system 

från tidigare forskning som jag tagit upp i kapitel fem av uppsatsen: att skogen kopplas till 

kaos och varelser som är gudarnas fiender.177 På samma sätt i strofen kan skogen, som togs 

upp i slutet av föregående stycke, ses som stående i opposition till de riken som finns på 

respektive sida om den. Det då den tycks mer osäker att befinna sig i (i kontrast till de riken 

man kommer till om man passerar den). Det motiverar att jag här hämtar en aspekt till 

kategorin ”Kaos”. 

Nästa strof i Atlakviða där skog nämns är i beskrivandet av vad Atle enligt budbäraren 

erbjuder Gunnar. 

 

(Strof 5): 

”Han skänker er som gåva 

den vida Gnitaheden, 

snidade kastspjut, 

kostbara fartyg, 

dyrbara smycken 

och Dnjeprs hamnar, 

den mäktiga skog 

som Mörkskogen kallas.”178 

Från denna strof har jag valt att hämta en aspekt till kategorin ”Resurs”. Denna tolkning utgår 

ifrån att skogen i strofen förefaller av allt att döma vara en resurs som kan ges bort, likt vapen 

och värdesaker. Slutsatsen är inte överilad om man beaktar tidigare omnämnanden i denna 

uppsats, där skogen varit en källa till resurser (såsom jaktmarker). Det kan således ha varit de 

resurser som skogen erbjuder som avsågs vara värdet i att lämna bort den. Hur det än förhåller 

sig så används den uppenbarligen som en form av förhandlingsresurs i denna strof, vilket i sig 

själv räcker för att motivera ett medtagande.  

När det kommer till den sista ”skogsstrofen” i Atlakviða så beskriver den Gunnar och dennes 

följes färd från Gunnars rike till Atles. 

 

                                                           
176 Lönnroth (2016), s. 396 
177 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9f 
178 Lönnroth (2016), s. 397 
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(Strof 13): 

”Över fjällen for de 

på betslade fålar 

modigt igenom 

den okända Mörkskogen; 

hunnermarken bävade 

där de hårdföra red 

sina spöskygga ök 

över gröna ängar”.179 

I denna strof ser vi två aspekter hörande till samma två kategorier som återfanns i den första 

strofen i Atlakviða. Vi ser dels att Mörkskogen är att betrakta som en väg mellan de båda 

rikena, vilket hör kategorin ”Passage” till. Dels så är Mörkskogen en farlig plats, som utifrån 

diskussionen i den första strofen i texten placerar den i kategorin ”Kaos”. Dock, så räknas 

aspekter hörande till samma kategori enbart en gång per text. Ifrån den här sista strofen 

hämtas således inget.  

7.4.8. Hamðismál (Hamdesmål) 

Det sista omnämnandet av skog ses i Hamðismál, i Gudruns beskrivande av sin sorgesamma 

tillvaro efter att personer som hon hållit kära dödats.180 

 

(Strof 5): 

”Ensam har jag blivit 

som aspen i skogen, 

berövad mina fränder 

som furan sina kvistar, 

utan livslust 

som en skog utan löv, 

sedan den härjats 

av hårda stormar.”181 

                                                           
179 Lönnroth (2016), s. 399 
180 Lönnroth (2016), s. 442f 
181 Lönnroth (2016), s. 442 



41 
 

I strofen kan hämtas en aspekt, hörande till kategorin ”Död”. Detta eftersom Gudrun direkt 

kopplar sin egen vilja att sluta leva (som strofen kan tolkas som) med ett tillstånd i skogen 

som naturligt kopplas till död (”skog utan löv”182).  

7.4.9. Sammanställning 

Ifrån Codex Regius hjältedikter har 15 aspekter kunnat hämtas, vilkas fördelning framkommer 

av tabellen: 

 

Tabell 3: Antalet aspekter per kategori i Codex Regius hjältedikter 

Kategori Antal 

Död 2 

Icke-gudar 2 

Tillflyktsort/skydd 4 

Fruktbarhet/livgivande 2 

Resurs 2 

Kaos 2 

Passage 1 

Summa 15 

7.5. Samlat resultat och analys 

 Efter att ha presenterat och motiverat valet av varje medtagen aspekt från de individuella 

texterna i Codex Regius guda- respektive hjältedikter, så kommer här en sammanställning av 

samtliga aspekter efter kategori i en tabell. Denna följs av kommentarer och observationer 

kring tendenser i resultatet. 

 

 

  

                                                           
182 Lönnroth (2016), s. 442 
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Tabell 4: Totalt antalet aspekter i Codex Regius guda- och hjältedikter utifrån kategori. 

Kategori Antal 

Gudar 1 

Icke-gudar 7 

Kaos 4 

Död 2 

Tillflyktsort/skydd 7 

Fruktbarhet/livgivande 4 

Resurs 7 

Passage 3 

Summa 35 

 

I tabellen ovan framträder vissa kategorier som mer vanliga i materialet än andra ifråga om 

eventuella kopplingar till skogen. Inledningsvis så skvallrar tabellen om att ”icke-gudar”, det 

vill säga jättar, vargar, troll och liknande är mer förekommande än exempelvis ”gudar” i 

samband med skogen. Det i sig ligger väl i linje med vad tidigare forskning tagit upp 

beträffande kopplingen mellan jättar och skog.183 Detta till trots så är det faktum att gudar 

också kan kopplas till skogen (om än ovanligt) något som är intressant i sammanhanget, då 

det visar att gudar också kan ha med skogen att göra (såsom här var fallet i form av 

bostad/domäner184).  

Vi ser vidare att kopplingen mellan skog och kaos har en stark representation i materialet. 

Detta till trots så åtnjuter en potentiellt motsägande kategori betydligt större representation i 

materialet. Den kategori som jag här avser är skogen som tillflyktsort/skydd. Motsägelsen 

ligger i att kaos-kopplingen närmast distanserar skogen (i föreställningsvärlden) medan synen 

på skogen som tillflyktsort/skydd skulle kunna ses som tecken på en större upplevd närhet till 

skogen. Som bland annat Brink påpekar ifråga om den fornnordiska mytologins geografiska 

lokalisering, så är idén om enhetlighet, där allt hänger samman utan att vara till synes 

motsägelsefullt, något som dagens människor har som krav, inte nödvändigtvis dåtidens 

                                                           
183 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9f  
184 Se avsnittet om Grímnismál i denna uppsats analysdel, s. 18f  
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människor.185 Utifrån det så kan till synes motstridiga tendenser i empirin ha kunnat existera 

samtidigt i samma föreställningsvärld utan att det skulle ha uppfattats som problematiskt.  

Av tabellen ses vidare en betydande koppling mellan skog och fruktbarhet/livgivande. Vi ser 

även att det finns en koppling, om än svagare, till död. Att skogen således kopplas till båda 

dessa skulle kunna förklaras med att skogen i sig själv tydligt visar på dessa båda sidor hos 

allt levande (födelse/liv och död). Reflektionen ses hos bland annat Porteous, och tar fasta på 

årscykeln, där träd och växtlighet dör på hösten och får liv på våren. I det här avseendet torde 

skogen (genom sina träd) naturligt kunna tjäna som ett uttryck för människans upplevelse av 

liv och död.186 

Gällande kategorin ”Resurs” så torde denna kategoris starka förekommande i empirin även 

den kunna ses som naturligt för samtidens människor. Detta då människan alltid kunnat vända 

sig till skogen för att få vad man behövde för att leva, såsom virke, ved och jaktbyte. 

Beträffande kategorin ”passage” så har tre aspekter identifierats. Det är en dock en svagare 

förekomst än kopplingen till kaos, jättar och liknande, vilket utifrån resultatet snarare torde 

tala för kopplingen mellan skog och ”icke-gudar” framför den om skogen som väg för att ta 

sig mellan olika platser. Vi kan dock utifrån de tillfällen som aspekter hörande till ”Passage” 

förekommer, ta upp det tidigare nämnda distinkt drag som Eldar Heide tar upp i sin artikel.187 

Detta drag är bland annat att vägen mellan världar/platser är olik de platser som de går till.188  

Här kommer en punkt som empirin och tidigare forskning pekat mot, nämligen 

föreställningen om skogen som något obekant.189 Således stärks kopplingen till Heides 

slutsatser i det att skogen genom andra kategorier kan ses som annorlunda, och således som 

att vara en väg mellan riken/världar som skiljer sig från den. Med detta avslutas analysdelen 

av undersökningen. Det kommande avsnittet gäller slutsatser av studien, då kopplat till 

studiens syfte (om det besvarats), samt förslag på vidare studier inom ämnet. 

  

                                                           
185 Brink (2004), s. 297f 
186 Porteous (2002 [1928]), s. 149f 
187 Heide (2014), s. 120 
188 Heide (2014), s. 120 
189 Se kapitel 5 i uppsatsen, s. 9f  
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8. Återkoppling till syftet samt förslag på vidare studier 

I kapitel två tecknades ett syfte att kategorisera skogens funktion i den medeltida isländska 

kontext som Codex Regius skrevs ned i. För att fånga in detta syfte användes dels 

frågeställningar, dels en hypotes. Så, har detta syfte, med tillhörande frågeställningar och 

hypotes, undersökts och besvarats? Först tittar vi på frågeställningarna:  

- Vilken/vilka kategorier är vanligast förekommande i materialet? 

- Hur kan resultatet förklaras?  

Beträffande den första frågeställningen så har materialet visat att tre kategorier befinner sig i 

topp med sju skogsrelaterade aspekter. Dessa tre kategorier är ”Icke-gudar”, 

”Tillflyktsort/skydd”, samt ”Resurs”. Den närmast underliggande kategorin är 

”Fruktbarhet/livgivande” med antalet fyra och ”Kaos” med fyra. Vi kan således säga att 

frågeställning ett har besvarats. När det kommer till den andra frågeställningen så har, i det 

föregående avsnittet, delar av den använda tidigare forskningen tillsammans med egna 

reflektioner utmynnat i potentiella förklaringar/tolkningar av utfallet i de olika kategorierna. 

Således har även den andra frågeställningen besvarats. 

När det kommer till den uppställda hypotesen ”skogen kan utifrån källmaterialet sägas ha 

kopplats av samtidens människor till fruktbarhet”, så visar resultatet, vilket kan ses i det 

föregående avsnittet av analysdelen, ett betydande antal tillfällen då fruktbarhet förekommit i 

samband med skogen i materialet. Det kan tala för att det funnits en föreställning som kopplat 

skog till fruktbarhet. Således kan resultatet anses stödja hypotesen. Vi kan utifrån slutsatsen 

att frågeställningar och hypotes undersökts och besvarats, säga att denna studies syfte har 

infriats. 

Vidare om vi ser på möjliga vägar att gå för framtida studier i ämnet så kan mycket göras. 

Tänkbara aspekter är exempelvis att bredda undersöksområde- och objekt. För att bredda 

studien så skulle flera källgrupper kunna tas med, då både inom och utanför det fornnordiska 

området. Det kan tjäna som grund för intressanta och givande jämförelser mellan olika 

kontexter och/eller tidsperioder ifråga om skogsföreställningar. En annan breddningsmöjlighet 

är att utöka vad det är som man vill undersöka. Istället för att enbart inrikta sig på skogen så 

kan även föreställningar kopplade till besläktade platser/miljöer (såsom lundar och 

trädansamlingar av olika slag) undersökas.  
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