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K I R S I  K A N E R V A

Ljós och eldr i liminala rum
Eldens och ljusets betydelser i Grettis saga på 
1300-talets Island  

Grettir sade att hans sinnelag inte förbättrats, att han tvärtom hade mycket svårare att 
lägga band på sig nu och var snabbare att ta åt sig en förolämpning än förr. En tydlig 
skillnad var också att han blivit så mörkrädd att han inte längre vågade ge sig ut ensam 
efter mörkrets inbrott.1

Så här berättas om den fredlöse islänningen Grettir i en saga som 
uppkallats efter honom, Grettis saga Ásmundarsonar. Orsaken 
till att Grettir hamnat i den här situationen var att han mött en 

vålnad, den beryktade Glámr, som han till slut förgör genom att hugga 
av dess huvud. Grettis saga är en av de mest kända isländska sagorna 
(Íslendingasögur), som grundar sig på muntlig tradition och berättar 
om de släkter som bosatte sig på Island och om deras efterkommande 
åren 870–1030. Sagorna nedtecknades flera hundra år efter de händel
ser som skildras i dem. Grettis saga är nedskriven någon gång mellan 
åren 1320 och 1330, men de viktigaste handskrifterna som har bevarats 
härstammar från 1400talet.2 

Den här studien ingår i projektet The Mind and the Other som har finansierats av Finlands 
Akademis forskningsprogram Human Mind, 266573. Jag vill tacka de anonyma granskarna 
för deras kommentarer.

1. Grettir kvað ekki batnat hafa um lyndisbragðit ok sagðisk nú miklu verr stilltr en áðr, ok 
allar mótgörðir verri þykkja. Á því fann hann mikla muni, at hann var orðinn maðr svá 
myrkfælinn, at hann þorði hvergi at fara einn saman, þegar myrkva tók. Grettis saga, 
Guðni Jónsson (red.), Grettis saga Ásmundarsonar (Reykjavik 1936), s. 122–123. Övers. 
till svenska: Kristjan Hallberg i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna: 
samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, 2 (Reykjavík 2014), s. 111.

2. Den standardversion (Aversionen) av sagan som utkommit i serien Íslenzk fornrit 
baserar sig på handskriften AM 551 A 4to, som delvis är ofullständig, samt AM 556 A 
4to, som också innehåller en saga om två andra fredlösa personer, Gísla saga Súrssonar 
och Harðar saga. Om denna och andra versioner av sagan, se Guðni Jónsson, ’Formáli’, 
Guðni Jónsson (red.), Grettis saga Ásmundarsonar (Reykjavík 1936), s. lxviii–lxxvii. 
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I sagan präglas Grettirs liv och verksamhet av en ödesartad olycka, 
ógæfa.3 Trots sin olycka utför Grettir flera hjältedåd. Han förgör vål
nader och troll som har stört freden och tagit livet av människor, han 
räddar både andra människor och sig själv från en säker död genom 
att simma övermänskligt långa sträckor för att hämta eld, och han ser 
till att benen från de män som dräpts av ett troll kommer i vigd jord. 
Gemensamt för dessa handlingar är liminaliteten: Grettir och de odjur 
han möter befinner sig på gränsen och mittemellan (betwixt and bet-
ween), ”på tröskeln”. De platser där Grettir rör sig under sina hjältedåd 
finns ”på andra sidan”, såsom en gravhög och en grotta bakom ett vat
tenfall. De är skilda från men samtidigt knutna till den mänskliga värl
den, och man kan ta sig till dem genom vissa gångar och leder såsom 
en grav, ett vattenfall, över havet eller längs andra vattenleder. Grettir 
utför sina hjältedåd i stunder när mörkret begränsar möjligheten att 
se den verklighet som normalt syns i dagsljus, men avslöjar det som 
finns utanför denna verklighet. Grettirs handlingar är också knutna 
till ögonblick när hjälten själv befinner sig i ett tillstånd av övergång 
och rör sig på gränsen mellan liv och död, i ett mellanstadium, efter
som hans eget liv är hotat. Dessutom har Grettir själv blivit en limi
nal persona, genom att han p.g.a. fredlösheten har marginaliserats och 
hamnat utanför samhället. Det liminala tillståndet är alltså inte enbart 
knutet till upplevda fysiskpsykiska tillstånd, utan också till platser i 
den här världen och på andra sidan, och till platser som befinner sig 
”på gränsen” och ”på tröskeln”.4

3. Om begreppet olycka, se även Kirsi Kanerva, ’Ógæfa (misfortune) as an Emotion in 
ThirteenthCentury Iceland’, Scandinavian Studies 84:1 (2012), s. 1–26.

4. Allmänt om definitionen av liminalitet, se Victor W. Turner, ’Betwixt and between. 
The Liminal Period in Rites de Passage’, Arthur C. Lehmann & James E. Myers 
(eds), Magic, Witchcraft, and Religion. An Anthropological Study of the Supernatural 
(Palo Alto (CA) 1985), s. 46–55. Särskilt om begreppet otherworld (andra sidan) se 
Eldar Heide, ’Contradictory cosmology in Old Norse myth and religion – but still 
a system?’, Maal og Minne 1 (2014), s. 117, 119–121, 129–131, 133. Om mörkret som 
ett tillstånd då man möter odjur i sagorna, se John Lindow, ’Þorsteins þáttr skelks 
and the verisimilitude of supernatural experience in saga literature’, John Lindow, 
Lars Lönnroth & Gerd Wolfgang Weber (eds), Structure and Meaning in Old Norse 
Literature: New Approaches to Textual Analysis and Literary Criticism (Odense 
1986), s. 264–280; Daniel Sävborg, ’Avstånd, gräns och förundran. Möten med de 
övernaturliga i islänningasagan’, Margrét Eggertsdóttir (red.), Greppaminni. Rit til 
heiðurs Vésteini Ólasyni sjötugum (Reykjavík 2009), s. 323–349.
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I Grettis saga har dessa liminala platser också en koppling till ljus; 
ljós eller eldr, av vilka det första allmänt syftar på ljus eller på eld som 
ett upplysande element5 och det senare allmänt på eld, som gav värme 
men också skapade lågor och sken.6 Jag studerar utifrån Grettis saga 
vilka betydelser detta ljus och dess källa, elden, (eldr, ljós) tillskrevs på 
det medeltida Island. På vilket sätt tolkade samtiden det ljus och den 
eld som var knutna till liminala rum? 

Frågan är motiverad eftersom ljós och eldr många gånger verkar 
spela en viktig roll i Grettirs liv, inte bara därför att – som citatet i bör
jan visade – Grettir utsattes för en förbannelse när han mötte spöket 
Glámr och började frukta mörkret.7 Redan i tidigare forskning har man 
visat att det ljus som syns i liminala rum lockar Grettir.8 Detta gäller 
särskilt Grettirs första möte med ljuset, när han som ung man hamnar 
i Norge efter att först ha blivit fredlös på Island. Efter ett skeppsbrott 
hamnar han på en ö, där han senare upptäcker eld (eldr) vid en grav
hög. Lockad av elden bryter Grettir sig in i graven och tar med sig den 

5. Se ljós i verket Richard Cleasby & Gudbrand Vigfusson, An Icelandic-English Diction-
ary (Oxford 1957) (CGV), s. 395. På ett ställe i Grettis saga nämns också månsken 
(tunglskin), men i det här sammanhanget har jag av utrymmesskäl avgränsat min 
studie så att den inte omfattar ljus från solen och andra himlakroppar. Jag har emeller
tid tagit med det s.k. himmelska ljuset eftersom man i tidigare forskning har betonat 
den kristna världsbilden (se t.ex. not 17).

6. I handskriften Reykjahólabók som skrevs på Island just före reformationen (Stockholm 
Perg. fol 3, ca 1530–1540) förklaras sambandet mellan eld och ljus så här: ”Eld (elldr) kal
las i första hand den värme, som kommer av elden, och även de lågor och det sken som 
elden ger upphov till. Även om alla dessa skulle förenas, är de ändå en och samma eld.” 
Elldren nefnnizt fyrst og hithe er elldren giefvr af sier. og samaleidis loginn edr birttenn 
sem synezt af elldenvm. þo þetta se allt thil saman þaa er þetta þo ecki nema einn elldr. 
Eldens ”treenighet” används i texten för att förklara den heliga treenigheten. Agnete 
Loth (red.), Reykjahólabók. Islandske helgenlegender, 2 (Köpen hamn 1970), s. 366. Rey-
kjahólabók är en samling med översättningar av helgon legender, som baserar sig på ett 
lågtyskt verk som har försvunnit. Om handskriften se t.ex. Jonas Wellendorf, ’Scriptorial 
scruples. The writing and rewriting of hagiographical narrative’, Slavica Rankovic et al. 
(eds), Modes of Authorship in the Middle Ages  (Toronto 2011), s. 289–308.

7. I den medeltida kristna kulturen konstruerades det kristna bildspråket överlag på mot   
sättningen mellan ljus och mörker. Natt, mörker och ondska kopplades ofta samman,  
vilket också gjorde det motiverat att frukta natten – och mörkret. Se t.ex. Jean Delu
meau, La peur en Occident, XIVe–XVIIIe siècles. Une cité assiégée (Paris 1978), s. 87–88; 
Deborah Youngs & Simon Harris, ’Demonizing the night in medieval Europe. A  
temporal monstrosity?’, Bettina Bildhauer & Robert Mills (eds), The Monstrous Middle 
Ages (Toronto & Buffalo 2003), s. 135–142. 

8. Andy Orchard, Pride and Prodigies. Studies in the Monsters of the Beowulf-Manuscript 
(Cambridge, Rochester (NY) 1995), s. 158–162.



55Ljós och eldr i liminala rum. Eldens och ljusets betydelser i Grettis saga på 1300-talets Island

skatt som finns där, efter att först ha brottats med invånaren i grav
högen och huggit huvudet av honom.9 Ljus och eld är ofta också livs-
viktiga för Grettirs välbefinnande: de är avgörande för om han själv ska 
 förflytta sig över gränsen mellan liv och död. Senare på samma ö dräper 
 Grettir tolv beryktade bärsärkar. Efter att ha förföljt bärsärkarna och 
dödat dem är Grettir sårad och utmattad, men lyckas återvända till sitt 
läger, eftersom husmor har tänt ljus (ljós) i fönstret för att leda honom 
rätt.10 Också Grettirs andra resa till Norge slutar med ett skepps brott. 
Grettirs och hans reskamraters liv hamnar då i fara, eftersom de inte 
har eld (eldr). Grettir hämtar eld genom att simma till andra sidan av 
ett sund, där det har synts ljus (eldr).11 Eldens betydelse för välbefin
nandet blir tydlig också på Grettirs sista tillflyktsort, ön Drangey, som 
ligger utom räckhåll för hans fiender. På grund av att han är rädd för 
mörkret vågar Grettir inte bo ensam på ön. Glaumr, som ingår i hans 
följe, lämnar elden obevakad vilket leder till att den slocknar. Elden 
(eldr) är livsviktig för dem som vistas på ön, och Grettir blir tvungen 
att simma över till fastlandet för att hämta eld.12 

Ljuset (ljós, eldr) lyser också upp de platser där Grettir möter in
vånare från andra sidan. När han möter spöket Glámr i Forsæludal13 
och senare ett människoätande troll i Bárðardal14 har han först vän
tat på båda inne i en stuga, där det har brunnit en eld (ljós). Efter att 
ha dräpt trollet tar sig Grettir ner till den grotta bakom ett vattenfall 
där  trollet bor. Inne i grottan brinner en eld (eldr), och i skenet av den 
 lägger Grettir märke till den jätte som bor där och dräper honom. 
 Elden (ljós) gör också att Grettir finner benen från de män som trol
let tidigare har tagit livet av. Han för dem till en präst så att denne ska 
kunna ge dem en kristen begravning.15 

9. Grettis saga, s. 57–58.
10. Grettis saga, s. 69.
11. Grettis saga, s. 129–131.
12. Grettis saga, s. 238–239. Grettirs slutliga undergång hade också att göra med upprätt

hållandet av elden: Glaumr tar från stranden med sig en stock som bränsle, och när 
Grettir hugger den till ved hugger han sig med yxan i benet och får ett stort sår. Han 
blir sjuk och svag och kan inte försvara sig när hans banemän kommer till ön. Grettis 
saga, s. 249–255, 258–261.

13. Grettis saga, s. 119.
14. Grettis saga, s. 211.
15. Grettis saga, s. 214–218.
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Ljusets viktiga roll i Grettis saga har noterats redan i tidigare 
forskning,16 och man har i viss mån studerat vilka betydelser ljuset har. 
Man har tolkat ljuset som en symbol för det goda och kristna, medan 
mörkret står för den hedniska ondskan.17 Denna tolkning är emellertid  
förenklande och tar inte tillräcklig hänsyn t.ex. till den olika karak
tären hos olika typer av ljus – elden som ett både upplysande (ljós) och 
brännande, förtärande och värmande (eldr) element. 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att vidga den tidigare forsk
ningens perspektiv på de medeltida islänningarna och de historiskt 
och kulturellt konstruerade betydelserna i uppkomstkontexten kring 
Grettis saga, d.v.s. Island i början av 1300talet. Jag analyserar ljusets 
betydelser i Grettis saga intertextuellt, i förhållande till annan samtida 
litteratur,18 som – med vissa reservationer – kan återspegla den sociala 
verkligheten vid det ögonblick när sagan skrevs ned men som också 
har påverkat och påverkats av denna verklighet.19 Jag studerar de dis
kurser i anslutning till ljus som förekommer i källorna, d.v.s. sätt att 
tala och tänka om elden som källa till ljus och värme. Dessa diskurser 
erbjöd ett språk för hur man kunde tala om ljus/eld, gjorde det möj
ligt att se ljuset och elden på ett visst sätt samt skapade, främjade och 

16. Se t.ex. Bernadine McCreesh, ’Grettir and Glámr. Sinful man versus the fiend.  
An allegorical interpretation of a fourteenthcentury Icelandic saga’, Revue de 
l’Université d’Ottawa 51:2 (1981), s. 180–188; Andy Orchard, Pride and Prodigies,  
s. 158–162; Leo Tepper, ’The monster’s mother at Yuletide’, K. E. Olsen & L. A. J. R. 
Houwen (eds), Monsters and the Monstrous in Medieval Northwest Europe (Leuven 
2001), s. 97–101.

17. McCreesh, ’Grettir and Glámr’. 
18. De här intertextuella relationerna kan vara implicit eller explicit uttryckta, och har 

styrt både produktionen och mottagandet av texterna. Upphovsmannen bär alltid 
med sig tidigare intryck. Om intertextualitet, se t.ex. Julia Kristeva, ’Word, dialogue 
and novel’, Toril Moi (ed.), The Kristeva Reader (New York 1986), s. 34–61; Arja 
Elovirta, ’Vaikutteet ja intertekstuaalisuus’, Arja Elovirta & Ville Lukkarinen (toim.), 
Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa (Helsingin yliopisto 1998), s. 248–250; 
Harri Veivo & Tomi Huttunen, Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin (Helsinki 
1999), s. 116; Daniel Chandler, Semiotics for Beginners (2001), <http://www.aber.ac.uk/
media/Documents/S4B/semiotic.html> (hämtad 10.10.2015); Torfi H. Tulinius, ’The 
prosimetrum form 2. Verses as an influence in saga composition and interpretation’, 
Russell Poole (ed.), Skaldsagas. Text, Vocation, and Desire in the Icelandic Sagas of Poets 
(Berlin 2001), s. 191–217. Se också Joonas Ahola, Outlawry in the Icelandic Family Sagas 
(Helsingin yliopisto 2014), s. 71–73, 266. 

19. Om de isländska sagornas koppling till verkligheten, se t.ex. Jesse L. Byock, ’Social 
memory and the sagas. The case of Egils saga’, Scandinavian Studies 76 (2004:3),  
s. 299–316; Ahola, Outlawry in the Icelandic Family Sagas, s. 63–65.
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begränsade de här sätten. Diskurserna var med om att forma kulturen, 
men de var inga slutna system utan kunde ta till sig element ur andra 
diskurser och även själva förändras under processens gång.20 

På 1300talets Island kunde det finnas flera olika diskurser. Öborna 
hade officiellt blivit kristna hösten 999, men kristnandet, eller snarast 
”medeltidiseringen” – var ingen plötslig eller lineär process. I början 
berörde förändringarna främst sederna, medan människornas världs
bild genomgick en långsammare förändring. Den isländska kulturen 
i början av 1300talet var inte heller den helt genomsyrad av kristen
domen, eftersom också inhemska uppfattningar hade levt kvar.21 Man 
kan alltså förvänta sig att det på det medeltida Island skulle finnas flera, 
ibland t.o.m. sinsemellan motstridiga sätt att tala och tänka om ljus 
och eld. ”Nuet” i 1300talets isländska kultur var en mångskiktad och 
komplicerad helhet, som i sina djupstrukturer hade bevarat inhemska 
betydelselager men som också hade kommit att omfatta betydelser till 
följd av senare europeiska influenser.22 

Denna kulturella skiktning kan också iakttas i den viktigaste käl
lan i min undersökning, Grettis saga. Precis som andra isländska  sagor 
baserar den sig på muntlig tradition, och när den nedtecknades be
traktades den som en historia om de förfäder som bosatt sig på Is
land och om deras efterkommande. Den hade emellertid också tagit  
 

20. Om diskurs, se t.ex. Stuart Hall, Identiteetti [Suom. ja toim. Mikko Lehtonen & Juha 
Herkman] (Tampere 1999), s. 98–105.

21. Sverre Bagge, ’Christianization and state formation in early medieval Norway’, 
Scandinavian Journal of History 30 (2005:2), s. 107–134. Se även Lauri Harvilahti, 
’Ethnocultural knowledge and mythical models. The making of St Olaf, The God 
of Thunder, and St Elijah during the first centuries of the Christian era in the 
Scandinavian and Baltic regions’, Lars Boje Mortensen, Tuomas M. S. Lehtonen & 
Alexandra Bergholm (eds), The Performance of Christian and Pagan Storyworlds.  
Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature (Turnhout 2013), 
s. 199–219.

22. Om de många tidsskikten, se Kari Immonen, Historian läsnäolo (Turku 1996), s. 19–21; 
Kari Immonen, ’Uusi kulttuurihistoria’, Kari Immonen & Maarit LeskeläKärki (toim.), 
Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen (Helsinki 2001), s. 20–22. Se också Nancy 
Caciola, ’Spirits seeking bodies. Death, possession and communal memory in the 
Middle Ages’, Bruce Gordon & Peter Marshall (red.), The Place of the Dead. Death and 
Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe (Cambridge 2000), s. 67–68, 
om hur folktron överlevde vid sidan om teologiska ståndpunkter i det medeltida 
Europa.
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intryck av europeisk litteratur.23 Tidigare forskare har ansett att för
fattaren till Grettis saga var en lärd person, möjligtvis t.o.m. en präst 
 eller munk som utöver de isländska sagorna även var väl förtrogen 
med europeisk litteratur. Författaren hade tagit intryck av åtminstone 
en europeisk riddarromans, berättelsen om Tristan och Isolde, som 
hade översatts i Norge i början av 1200talet.24 I Grettis saga har man 
också funnit likheter med den fornengelska dikten Beowulf.25 Sagan 
innehåller också en aning fler fantasielement som är utmärkande för 
folkliga berättelser än de övriga isländska sagorna som har daterats till 
1200talet. I det här avseendet påminner den också om fornsagorna 
 (fornaldarsögur), som härrör ur muntlig tradition, och där händelserna 
utspelar sig i ett avlägset skandinaviskt förflutet innan det fanns bo
sättning på Island.26 Grettis saga innehåller alltså både nytt och gam
malt, både inhemska element och sådant som kommit utifrån den egna  

23. Om europeiska influenser och kontakter i den isländska litteraturen och kulturen 
under medeltiden, se Marianne E. Kalinke, ’Old NorseIcelandic literature, foreign 
influence on’, Phillip Pulsiano (ed.), Medieval Scandinavia. An Encyclopedia (New 
York 1993), s. 451–454; Stephen A. Mitchell, ’Courts, consorts, and the transformation 
of medieval Scandinavian literature’, NOWELE (North-Western European Language) 
31–32 (1998), s. 229–241; Paul A. White, ’The Latin men. The Norman sources of the 
Scandinavian kings’ sagas’, Journal of English & Germanic Philology 98 (1999:2),  
s. 157–170; Alaric Hall, ’Gwyr y Gogledd? Some Icelandic analogues to Branwen  
Ferch Lyr’, Cambrian Medieval Celtic Studies 42 (2001), s. 27–50.

24. Paul Schach, ’Some observations on the influence of Tristrams saga ok Ísöndar on  
old Icelandic literature’, Edgar C. Polomé (ed.), Old Norse Literature and Mythology. 
A Symposium to Lee M. Hollander (Austin 1969), s. 81–129; Hermann Pálsson, ’Sermo 
datur cunctis. A learned element in Grettis saga’, Arkiv för nordisk filologi 94 (1979),  
s. 91–94; Robert Cook, ’Grettis saga’, Pulsiano (red.), Medieval Scandinavia, s. 241–243; 
Rudolf Simek & Hermann Pálsson, Lexikon der altnordischen Literatur (Stuttgart 2007), 
s. 125–127; Susanne KramarzBein, ’Der Spesar Þáttr der Grettis saga. TristanSpuren 
in der Isländersaga’, Heinrich Beck & Else Ebel (Hrsg.), Studien zur Isländersaga. 
Festschrift für Rolf Heller (Berlin 2000), s. 152–181. Om sagan Tristrams saga ok Isöndar, 
se Marianne E. Kalinke & P. M. Mitchell, Bibliography of Old Norse-Icelandic Romances 
(Ithaca & London 1985), s. 115–116.

25. Douglas Stedman, ’Some points of resemblance between Beowulf and the Grettla (or 
Grettis saga)’, Saga-Book 8 (1913–1914), s. 6–28; Joan Turville Petre, ’Beowulf and Grettis 
saga. An excursion’, Saga-Book 19 (1974–1977), s. 347–357.

26. På grund av detta har Grettis saga klassificerats som en s.k. efterklassisk isländsk saga. 
Dessa har i allmänhet betraktats som yngre än de ”klassiska” isländska sagorna och 
har ansetts innehålla fler orealistiska fantasielement. Om efterklassiska sagor och det 
problematiska med begreppet, se Daniel Sävborg, ’Den ”efterklassiska” islänningasagan 
och dess ålder’, Arkiv för nordisk filologi 127 (2012), s. 19–58. 
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Det första bladet i en medeltida pergamenthandskrift av Grettis saga från slutet av 1400-talet, 
AM 556a 4to 5r. Bild: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík.
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kulturen.27 Med tanke på detta var det möjligt att tolka Grettis saga i 
förhållande till andra isländska sagor, fornsagor, översatt europeisk litte
ratur samt de texter som man kände till bland de bildade islänningarna  
och inom den kyrkliga kretsen. Med stöd av dem granskar jag de bety
delser som ljus och eld har tillskrivits i min främsta källa, Grettis saga. 

Ljusets ledning: ett profetiskt himmelskt ljus eller elden vid skatten 
I Grettis saga framträder elden tre gånger som ett vägledande ljus, 
som skiljer sig från omgivningen. Först får ljuset (eldr) som lyser ur 
Kárr den gamles (inn gamli) gravhög Grettir att ta sig ner i graven och 
stjäla de skatter som finns där.28 Senare leder ett ljus (ljós) som tänts 
av husmor den utmattade Grettir, som i vinternatten har kämpat mot  
bärsärkarna, tillbaka till den varma stugan.29 Den tredje gången är 
när ett ljus (eldr) på andra sidan sundet visar var de skeppsbrutna kan 
hämta eld för att hålla sig vid liv.30 

Ett dylikt vägledande ljus tillskrevs i sagalitteraturen ofta också en 
profetisk egenskap eller kristna konnotationer. I Laxdæla saga31, som 
nedtecknades omkring år 1250, berättas om en vis man vid namn Ós
vifr, som dör och begravs på gården Helgafell. Vid gården har Guðrún, 
som är en av nyckelpersonerna i sagan och som senare framställs som 
den första nunnan på Island, låtit bygga en kyrka.32 Samma vinter in
sjuknar Gestr Oddleifsson, en man33 som omvänt sig till kristendo
men. Han önskar bli begravd på Helgafell, eftersom han tror att platsen 

27. Denna kombination mellan gammalt och nytt kom särskilt tydligt fram också i Glámrs 
gestalt. Se Kirsi Kanerva, ’From powerful agents to subordinate objects of magic? The 
posthumously restless dead in medieval Iceland (ca. 1200–1400)’, Joëlle Rollo Koster 
(ed.), The Routledge History of Death in Medieval Europe. Death Scripted and Death 
Choreographed, 500–1500 (Routledge u.u.).

28. Grettis saga, s. 57.
29. Grettis saga, s. 69.
30. Grettis saga, s. 129.
31. Det har bevarats sex handskrifter och flera papperskopior av sagan, inklusive pappers

kopiorna på den s.k. Vatnshyrnahandskriften, som producerades av Jón Hákonarson 
kring år 1400. Denna handskrift försvann i branden i Köpenhamn 1728. Editionen 
Íslenzk fornrit som jag använder mig av följer särskilt denna kopia av Vatnshyrna (IB 
225, 4to) och handskriften Möðruvallabók som härstammar från 1300talet. (AM 132, 
fol). Om sagan se Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 244–245; Einar Ól. Sveinsson, 
’Formáli’, Einar Ól. Sveinsson (red.), Laxdæla saga (Reykjavík 1934), s. lxxvi–lxxx.

32. Laxdæla saga, Einar Ól. Sveinsson (red.), Laxdæla saga (Reykjavík 1934), s. 196, 228.
33. Om Gestris omvändelse se även Brennu-Njáls saga, Einar Ól. Sveinsson (red.), Brennu-

Njáls saga (Reykjavík 1954), s. 268.
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kommer att bli det viktigaste religiösa centrumet i trakten. Orsaken är 
att Gestr ofta har sett ljus (ljós) på platsen.34 

Det är inte uteslutet att medeltidens islänningar kopplade ljuset till 
den döde Ósvifrs gravplats och sista viloplats – jag återkommer senare 
till detta. Ljuset tolkas i det här sammanhanget emellertid också i en 
speciell kristen kontext, och är kopplat till en känsla av förebud. Ur ett 
kristet, medeltida perspektiv gjorde kyrkan vid Helgafell platsen mer 
helig än andra platser. Vid tiden för sagans nedtecknande, i  mitten 
av 1200talet, kom denna betydelse utan tvekan att betonas, eftersom 
augustinklostret som år 1172 hade grundats på Flatey hade flyttats till 
Helgafell på västra Island år 1184. Klostret utvecklades snart till ett litte
rärt centrum. Vid klostret, eller i närheten av det, nedtecknades även 
den tidigare nämnda Laxdæla saga och Eyrbyggja saga, som behandlas 
senare.35 Ljuset uppträder i Laxdæla saga inte bara som vägvisare vid 
Ósvifrs gravplats och Gestrs blivande grav, utan också i viss utsträck
ning som ett förebud, som placerats i de isländska  sagornas förflutna 
på 1000talet. De som skrev och lyssnade på sagorna på 1200 och 
1300talen kunde utan tvekan koppla förebudets budskap till klostret 
vid Helgafell. Berättelsen om ljuset som varit synligt i det förflutna 
lyfte på sätt och vis fram en himmelsk och helig närvaro på platsen 
och  visade att det hade funnit tecken på platsens andliga storhet redan 
långt innan klostret flyttades dit. Ljuset (ljós) fungerade alltså i Lax-
dæla saga som ett slags tecken på en kristen, helig närvaro. 

Ett ljus (ljós) som på sätt och vis förenar förutsägelsen och den 
kristna heligheten verkar också finnas i den samtida sagan Hrafns saga 
Sveinbjarnarsonar. I sagan berättas om den kristne hövdingen Hrafn, 
som var känd för sina medicinska kunskaper. Han dräptes 1213 efter 
en fejd mellan några hövdingar. Sagan skrevs antagligen ned ganska 
snart efter Hrafns död.36 I en version av sagan berättas upprepade 

34. Ek vil mik láta fœra til Helgafells, því at sá staðr mun verða mestr hér í sveitum; þangat 
hefi ek opt ljós sét. Laxdæla saga, s. 196. 

35. Ólafur Halldórsson, Helgafellsbækur fornar (Reykjavík 1966), s. 41; Simek & Hermann 
Pálsson, Lexikon, s. 28, 173–174.

36. Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 190. Här har jag använt mig av editionen 
Agnete Loth (red.), Membrana regia deperdita (Köpenhamn 1960). Om de hand 
skrifter som ligger till grund för editionen, se Agnete Loth, ’Indledning’, Loth (red.), 
Membrana regia deperdita, s. xci. En del av sagan ingår även i den s.k. Sturlunga saga
kompilationen, som är en samling med samtida sagor från tiden kring 1300. Den 
innehåller texter av flera olika författare och täcker Islands närhistoria mellan åren  
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 gånger om hur tjänstefolket på Hrafns gård under en mur av sten37 
sett ett märkligt och oförklarligt ljus (ljós), och att ”den ena änden av 
ljuset försvann upp i luften och den andra ner i marken”.38 Senare av
rättade fienderna Hrafn just på den här platsen, och han begravdes 
också där.39 På samma sätt som när det gällde Gestr pekar ljuset alltså 
ut Hrafns kommande gravplats, men också den plats där han dräptes, 
och enligt sagan ”fanns där följande sommar en grönskande åker”.40 I 
sagans kontext är Hrafn också ett slags kristen martyr, som vill förlika 
sig med Gud innan han dör: före sin avrättning ”bad han att få bikta 
sig och ta emot sakramenten”. I Hrafns fall innebar det sistnämnda att 
han mottog nattvarden av en präst.41 Ljuset är alltså ett slags tecken 
på att det på den plats där man kan se ljuset kommer att ske viktiga 
händelser: en betydande kristen man avrättas där. Att ljusets ena ände 
försvinner upp i luften i Hrafns saga betonade antagligen för de sam
tida det ”himmelska” i förebudet. 

I Grettis saga har ljuset (ljós) emellertid tänts av en människa och är 
alltså inte av himmelskt ursprung, som i exemplen ovan. Trots detta är 
det inte omöjligt att samtiden tolkade ljuset, som ledde den utmattade 
och sårade Grettir in i värmen, som en symbol för ett himmelskt och 
heligt kristet ljus.42 I första hand leder ljuset Grettir till fysisk trygghet 
och bidrar till att han överlever. Faktorer som hade en positiv inver
kan på det fysiska välbefinnandet kunde i en medeltida kontext emel
lertid också främja psykets (och själens) välmående – jag återkommer 
senare till detta. 

1117 och 1264. Peter Hallberg, ’Sturlunga saga’, Pulsiano (ed.), Medieval Scandinavia,  
s. 616–618; Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 190.

37. För ett omnämnande av byggandet av muren, se Loth (red.), Membrana regia deperdi-
ta, s. 225. Murar och fästningar blev allt vanligare under den period som brukar kallas 
Sturlungaöld (1220–1262), när det i praktiken var inbördeskrig på Island. Pétur Guð
mundur Ingimarsson, Vopnlaus þjóð.Vopnaburður Íslendinga og landvarnarhugmyndir 
á tímum sjálfstæðisbaráttu á 19. og 20. Öld [kandidatavhandling] (Háskóli Íslands 2011), 
s. 2; Helgi Þorláksson, ’Historical background: Iceland 870–1400’, Rory McTurk (ed.), 
A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture (Oxford 2005), s. 148–150.

38. Horfde annar ender liossens upp i lopt enn annar nidur til jardar. Loth (red.), Membrana 
regia deperdita, s. 230. Övers. till svenska: JTK.

39. Loth (red.), Membrana regia deperdita, s. 235.
40. [V]mm sumared eptter var þar grænn vollur. Loth (red.), Membrana regia deperdita,  

s. 235. Övers. till svenska: JTK.
41. [B]eiddizt […] at ganga til skriftar ok taka þionosto. Loth (red.), Membrana regia 

deperdita, s. 234. Övers. till svenska: JTK.
42. Om ljós se också McCreesh, ’Grettis and Glámr’, s. 186–187.
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Många gånger framstår ljuset i Grettis saga emellertid som en mot
sats till det himmelska ljuset, det var ett resultat av världslig eld (eldr) 
och förebådade viktiga händelser, som var världsliga storverk. Så sker 
särskilt när Kárr den gamles gravhög på den norska ön väcker  Grettirs 
intresse när han ser ett ljus (eldr) lysa ur graven. Grettirs motiv för att 
bryta sig in i graven är världsligt; eftersom han anser att ljuset berodde 
på en skatt (at þar brynni af fé).43 

Att Grettir söker sig till det världsliga ljuset får också konsekvenser. 
Trots varningar från vännen Auðunn tar han sig på kvällen in i gra
ven, där det trots det ljus som Grettir tidigare sett ”var [...] mörkt och 
luktade allt annat än gott” (var [...] myrkt ok þeygi þefgott). När Grettir 
tänker ta sig upp ur graven och ta med sig de skatter han hittat blir han 
anfallen av gravens invånare. En hård kamp utspelar sig, men till slut 
lyckas Grettir hugga huvudet av vålnaden.44 Han lämnar graven och 
tar med sig guld, silver och ett värdefullt svärd till sin värd Þorfinnr, 
som är son till Kárr. Denne blir irriterad över vad Grettir har gjort, och 
låter inte Grettir behålla någon av skatterna, utan tar dem själv. Gret
tir hade hoppats på att få behålla Kárrs svärd, men enligt Þorfinnr har 
han inte gjort sig förtjänt av det såvida han inte utför gärningar som 
ger honom verklig ära.45 

Den skatt som ljuset i Kárr den gamles grav hänvisar till är inte him
melsk utan världslig46, och kan bara ge världslig heder. Sagan låter förstå 
att Grettir också söker denna världsliga skatt – och världsliga heder.47  

43. Grettis saga, s. 57. Om skattens ”sken” som ett upplysande element, se även Gull-Þóris 
saga, Þórhallur Vilmundarson & Bjarni Vilhjálmsson (red.), Harðar saga (Reykjavík 
1991), s. 188. I sagan berättas att det inte saknades ljus i en grotta där det bodde drakar, 
eftersom den lystes upp av allt det guld på vilket drakarna vilade. 

44. Grettis saga, s. 57–58. Övers. till svenska: Kristjan Hallberg i Kristinn Jóhannesson et al. 
(red.), Islänningasagorna 2, s. 76.

45. Grettis saga, s. 56–61. Senare, när Grettir dräper tolv bärsärkar och därigenom lyckas 
rädda Þorfinnrs hustru och dotter ger Þorfinnr honom svärdet i fråga som belöning. 
Grettis saga, s. 63–73, 260.

46. Eldr (även haugaeldr, d.v.s. ”högens eld”) hänvisar uttryckligen till att man trodde att 
det fanns skatter i heta källor (laugar) eller i stora jordhålor (jarðholur stórar) även t.ex. 
i Egils saga, Sigurður Nordal (red.), Egils saga Skalla-Grímssonar (Reykjavík 1933),  
s. 297–298, och till både gravens och skattens placering i sagan Gull-Þóris saga, s. 183. 

47. Detta framkommer också när Grettir besöker trollets och jättens grotta eftersom sagan 
nämner att ”[i]nget berättas om hur stora skatter han fann där inne, men folk tror att 
det var en rejäl samling.” (Ekki er frá því sagt, hversu mikit fé hann fekk í hellinum, en 
þat ætla menn, at verit hafi nökkut.) Grettis saga, s. 216. Övers. till svenska: Kristjan 
Hallberg i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 2, s. 160. 
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Att Grettir inte alltid belönas efter sina hjältedåd, att hedern bara är 
tillfällig eller att hjältedådet leder till förbannelse och olycka bekräftar 
antagandet att ljuset som leder till världslig ära inte alltid ansågs åtrå
värt i en medeltida kontext. Detta jordiska ljus (eldr) verkar inte  heller 
ha en förebådande funktion i Grettis saga annat än i det av seendet att 
dess lockelse i viss mån blev ödesdiger för Grettir.48

Utöver de ovan nämnda betydelserna hänvisade den brinnande 
elden, som syntes som ett ljus, i Grettis saga också till verkligheten på 
andra sidan, till att elden ”kommer inte från människor”,49 vilket jag 
behandlar i följande avsnitt. 

Ljuset på andra sidan och som råmärke
Som jag redan nämnde kopplades ljuset (ljós/eldr) i sagorna ofta till 
gravplatser. Man kunde även tolka ljuset som ett råmärke mellan den 
här världen och andra sidan. Eyrbyggja saga50, som daterats till tiden 
innan islänningarna hamnade under norsk överhöghet, alltså före år 
1262, berättar om hur en av nybyggarna på Island, Þórólfr, döpte ber
get i närheten av sitt hem till Helgafell.51 Enligt sagan var berget heligt 
för honom, och ingen fick titta mot berget utan att först ha tvättat sig. 
Enligt sagan trodde Þórólfr att han, liksom de släktingar som bod
de i trakten, efter sin död skulle bege sig till Helgafell. En av Þórólfrs 

48. Se förutom skatten i Kárrs grav också t.ex. stället där Grettir hämtar eld åt sina res
kamrater men av misstag åstadkommer en eldsvåda som leder till att flera människor 
dör, eller när han dräper Glámr men hinner bli förbannad av denne. Grettis saga,  
s. 59–61, 121–123, 129–131.

49. […] er ekki af manna völdum. Gull-Þóris saga, s. 183. Övers. till svenska: Birgit Falck
Kjällqvist i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 3, s. 344.

50. Det finns tre bevarade versioner av sagan: en i den ovan nämnda Vatnshyrnahand
skriften, en annan i en delvis fragmentarisk handskrift som härstammar från 1300talet 
och förvaras i ett bibliotek i Wolfenbüttel i Tyskland (Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 9.10. 
4to) samt en tredje i den fragmentariska Melabók (AM 445 b, 4to) från 1400talet, av 
vilka upphovsmannen till den sistnämnda har ansetts vara Snorri Markússon (d. 1313) 
eller hans son Þorsteinn böllóttr (död 1353), som var abbot i klostret i Helgafell. Íslenzk 
fornriteditionen, som jag använt mig av, baserar sig i huvudsak på den version som 
finns i Vatnshyrna. Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 85, 173–174, 268, 365–366, 
412–413; Matthías Þórðarson, ’Formáli’, Einar Ól. Sveinsson & Matthías Þórðarson 
(red.), Eyrbyggja saga (Reykjavik 1935), s. lviilxii; Bernadine McCreesh, ’Eyrbyggja 
saga’, Pulsiano (ed.), Medieval Scandinavia, s. 174–175; Forrest S Scott, ’General 
 Introduction’, Forrest S. Scott (ed.), Eyrbyggja saga. The Vellum Tradition (Copen 
 hagen 2003), s. 1*–27*.

51. Här är det fråga om ett berg i vars närhet också den ovan nämnda gården, Helgafell, låg. 
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efter kommande i sagan heter Þorsteinn Þorskabítr. Senare berättas att 
Þorsteinns herde ser berget öppna sig. Inne i berget brann flera eldar, 
och herden hör hur förfäderna hälsar Þorsteinn Þorskabítr välkom
men. Efter detta nås man av budet att Þorsteinn har drunknat. Med 
tanke på den här studien är det viktigt att notera att herden blickar in 
i en plats där förfäderna har fortsatt leva: den andra sidan. Precis som 
bland de levande brinner också eldar i de dödas hem, som ett slags 
markörer för andra sidan.52 

Brennu-Njáls saga dateras till senare hälften av 1200talet. Ned
tecknaren har, precis som i fallet Grettis saga, ansetts vara en lärd 
 person som var insatt i den fornisländska berättartraditionen och den 
kristna traditionen, och som dessutom var intresserad av juridiska och 
moraliska problem.53 I  sagan berättas om fyra eldar (ljós), som brinner 
(brenna) i den grav som tillhör Gunnarr, en man som dräpts men inte 
blivit hämnad.  Eldarna kastar emellertid ingen skugga. Denna iakt
tagelse görs vid ett till fälle när gravhögen har öppnat sig och invåna
ren i graven,  Gunnarr, som i tidigare forskning har betraktats som ett 
slags ädel hedning,  läser upp en dikt för åhörarna. Dikten uppmanar 
dem att hämnas hans död.54 

Trots att elden i bägge fallen brinner och lyser på andra sidan, upp
fattades den antagligen inte som helvetets eld och inte ens nödvändigt
vis som skärseld. Läran om skärselden blev etablerad i Europa under  
 

52. Eyrbyggja saga, Einar Ól. Sveinsson & Matthías Þórðarson (red.), Eyrbyggja saga 
(Reyk ja vik 1935), s. 9, 19. Se även Gísla saga Súrssonar, där Gísli uppfattar att de eldar 
han sett i drömmen och som brinner på andra sidan där hans bortgångna vänner 
och släktingar bor är ett uttryck för hur många år han har kvar att leva. Gísla saga 
Súrssonar, Björn K. Þórólfsson & Guðni Jónsson (red.), Vestfirðinga sögur (Reykjavík 
1943), s. 70–71. 

53. Det har bevarats talrika handskrifter och fragment av sagan från åren 1300–1550, 
t.ex. Reykjabók (AM 468, 4to), Kálflækjarbók (AM 133, fol) samt den ovan nämnda 
Möðruvallabók. Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 281–282. Om de handskrifter 
som har använts i Íslenzk fornriteditionen, se Einar Ól. Sveinsson, ’Formáli’, Einar Ól. 
Sveinsson (red.), Brennu-Njáls saga, s. cxlixclix.

54. Brennu-Njáls saga, s. 193–194. Gunnarr, som visserligen var hedning, beskrivs som 
en man som i viss utsträckning följde ett kristet ideal. Det berättas t.ex. att han tyckte 
sämre om att döda än andra män gjorde. Brennu-Njáls saga, s. 139; Lars Lönnroth, ’The 
noble heathen. A theme in the sagas’, Scandinavian Studies 41 (1969), s. 1–29; Kirsi 
Kanerva, ’Hyvä ja paha viha’, Kirsi Kanerva & Marko Lamberg (toim.), Hyvä elämä 
keskiajalla (Helsinki 2014), s. 218–221.
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medeltiden.55 Tanken på att människan efter döden skulle renas från 
sina synder hade nått Island, åtminstone på en skriftlig nivå, före slu
tet av 1100talet. Vid den här tiden översatte man till isländska en del 
verk som bidrog till att befästa uppfattningen om skärselden såsom 
Visio Tnugdali (isl. Duggals leiðsla) och Honorius av Autuns (1080–
1156)  Elucidarium (isl. Elucidarius).56 Man kan förmoda att  åtminstone 
kyrkans män i viss mån hade tagit till sig uppfattningen om skärs
elden.57 Att skärselden behandlas i bevarade predikosamlingar stöder 
antagandet att skärselden, som ”bränner bort syndens sjukdom av 
människorna”,58 till viss grad också var känd bland vanligt folk redan 
under första hälften av 1200talet.59 

55. Allmänt om skärseldstanken under medeltiden, se Jacques Le Goff, The Birth of 
Purgatory (Chicago 1984); Roberta Gilchrist, ’Transforming medieval beliefs. The 
significance of bodily resurrection to medieval burial rituals’, J. Rasmus Brandt,  
Marina Prusac & Håkan Roland (eds), Death and Changing Rituals. Function and 
Meaning in Ancient Funerary Practices (Oxford & Philadelphia 2015), s. 381.

56. Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 67, 80. Skärselden nämns främst i kyrkliga  
och i uttalat kristna källor på det medeltida Island. Se hreinsanareldr och skírslareldr  
i Ordbog over det norrøne prosasprog. A Dictionary of Old Norse Prose (ONP)  
<http://dataonp.ad.sc.ku.dk/wordlist_d_adv.html> (hämtad 24.3.2014). 

57. Kyrkomännen på Island var antagligen redan under första delen av 1200talet 
också medvetna om andra beslut som kyrkan fattat och som på ett eller annat sätt 
hade främjat skärseldsläran. Till exempel KygriBjörn Hjaltason (d. 1237 eller 1238) 
som var präst på Island vistades i Rom kring år 1215 och deltog antagligen också i 
laterankonciliet 1215, där det slogs fast att alla kristna måste låta bikta sig en gång 
per år – vilket i sin tur ökade behovet av skärselden. Om KygriBjörn Hjaltason och 
deltagandet i det fjärde laterankonciliet, se Gabriel Turville Petre, Nine Norse Studies 
(University College London 1972), s. 105–106; Wilhelm Heizmann, ’Maríu saga’, 
Pulsiano (red.), Medieval Scandinavia, s. 407–408. Om laterankonciliets beslut och 
skärseldstanken, se Le Goff, The Birth of Purgatory, s. 216.

58. [B]renir af [mönnum] synþa sóttir (övers. till svenska: JTK). Andrea de Leeuw van 
Weenen (ed.), The Icelandic Homily Book. Perg. 15 4° in the Royal Library, Stockholm 
(Reykjavík 1993), s. 44r19. Predikosamlingshandskriften (Stock. Perg. 4to no. 15), 
som är känd som en s.k. fornisländsk predikobok (Old Icelandic Homily Book), och 
vars syfte sannolikt har varit att fungera som predikohandbok, innehåller ett flertal 
omnämnanden om skärselden. Se t.ex. de Leeuw van Weenen (ed.), The Icelandic 
Homily Book, s. 44r18, 70v34, 71v16, 71v20. Handskriften har daterats till ungefär år 
1200, men största delen av predikningarna i den är äldre. Om handskriften se David 
McDougall, ’Homilies (West Norse)’, Pulsiano (red.), Medieval Scandinavia, s. 290; 
Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 188.

59. Giovanni Salvucci, ’Between Heaven and Hell. The Konungasögur and the emergence 
of the idea of Purgatory’, John McKinnell, David Ashurst & Donata Kick (eds), The 
Fantastic in Old Norse/Icelandic Literature. Sagas and the British Isles. Preprint Papers  
of the Thirteenth International Saga Conference, Durham and York, 6th–12th August 
2006, s. 866–875. 
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Medan helvetets eld var ett evigt straff,60 var skärselden för de medel
tida islänningarna en plats där människor utsattes för allehanda  plågor 
och ”även den minsta av dessa pinor är större än den största i den här 
världen”.61 Den eld på andra sidan som förekom i de tidigare exem
plen framstår emellertid inte som ett straff, och den plågar heller inte 
de bortgångna. När herden ser förfäderna i Eyrbyggja saga verkar det 
som om de närmast ägnade sig åt glada dryckeslag när de hälsade Þor
steinn välkommen och bjöd honom att sitta ned ”i högsätet mitt emot 
sin far”.62 Även i Brennu-Njáls saga påpekas snarare att Gunnarr var 
”munter och strålade av glädje” i sin gravhög.63 Det är möjligt att  elden 
i form av lågor i Grettis saga inte automatiskt tolkades som  helvetets 
lågor och skärseldens pina, som människan kunde utsättas för redan 
under jorde livet64 – detta oavsett att elden (eldr, ljós) brinner t.ex. i gra
ven och på ställen där Grettir möter odjur och att mötena ägde rum 

60. Alla teologer betonade inte eldens roll i det eviga straffet (t.ex. Augustinus, Tomas av 
Akvino), medan t.ex. Beda och den på det medeltida Island så populäre Gregorius  
den store skildrade helvetet som en plats med eld och flammor. En del av teologerna 
ansåg att skillnaden mellan världslig eld och den eviga elden var att den senare inte 
förtärde det som den brände. Om eldens koppling till det eviga straffet i helvetet, se 
t.ex. Eileen Gardiner, ’Hell, purgatory, and heaven’, Albrect Classen (ed.), Handbook  
of Medieval Culture 1. Fundamental Aspects and Conditions of the European Middle  
Ages (De Gruyter 2015), s. 658–664. Om kännedomen om Gregorius den stores texter 
på det medeltida Island, se t.ex. Kirsten Wolf, ’Gregory’s influence on old Norse
Icelandic religious literature’, Rolf H. Bremmer Jr, Kees Dekker & David F. Johnson 
(eds), Rome and the North. The Early Reception of Gregory the Great in Germanic 
Europe (Paris 2001), s. 255–274.

61. [H]in minsta pisl af þeim er meiri en her j heime hin mesta (övers. till svenska: JTK).  
Elucidarius, Evelyn Scherabon Firchow & Kaaren Grimstad (eds), Elucidarius in Old  
Norse Translation (Reykjavík 1989), s. 120. Å andra sidan ansåg man inte att det bara  
fanns eld i skärselden, utan också kyla. Till exempel Elucidarius följer, med en viss  
bearbetning, Honorius av Autuns latinska ursprungstext när han berättar att i skärs
elden ”biter elden eller hård köld eller någon annan pina” (bitvr elldr eða micit frost 
eða avnnvr pisl nockvr). Elucidarius, s. 120. Den som läst Elucidarius visste att det i 
helvetet (helvíti), d.v.s. ’i straffet i Hel’ fanns förutom eld också köld och ”gråt och 
tandagnisslan” (gratvr og gnotrvn tanna). Elucidarius, s. 123. Övers. till svenska: JTK.

62. […] í öndvegi gegnt feðr sínum. Eyrbyggja saga, s. 19. Övers. till svenska: Mikael Males  
i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 5, s. 130.

63. […] kátligr ok með gleðimóti miklu. Brennu-Njáls saga, s. 193. Övers. till svenska: Lars 
Lönnroth i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 3, s. 96. Jfr även den 
senmedeltida uppfattningen enligt vilken det inte fanns några skuggor i paradiset: 
Deborah Youngs & Simon Harris, ’Demonizing the night in medieval Europe: A 
temporal monstrosity?’, Bildhauer & Mills (eds), The Monstrous Middle Ages, s. 137.

64. Se Elucidarius, s. 120.
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nattetid, med beaktande av en vid den här tiden utbredd uppfattning 
i Europa om att det i skärselden och helvetet rådde en evig natt.65 

Exemplen ovan tyder snarast på att elden var ett tecken på ett  liminalt 
rum: ett ögonblick och en plats där de bortgångna (eller andra som 
befann sig på andra sidan) visade sig för de levande och de  levande 
 kunde få se vad som fanns på andra sidan. På detta tyder även fornsagan 
Hervarar saga ok Heiðreks konungs som härstammar från 1200talet. 
Elden som skymtar i gravhögen (haugaeldr) visar att graven är en port 
till andra sidan. Hervör, krigaren Angantýrs dotter, stiger ner i sin fars 
grav för att komma över dennes svärd, Tyrfingr, som har smitts av 
dvärgar. Enligt sagan skräms människorna av elden i graven, men inte 
Hervör, som anser att ”[m]ellan två världar tycktes jag sväva medan 
omkring oss eldarna brann”.66 Detta uttryck syftade på en känsla av att 
befinna sig mellan livet och döden – på gränsen. Elden är ett tecken 
på det  liminala rummet, gränsen. Hervör är på väg till de dödas rike, 
men befinner sig fortfarande bland de levande.67 Just p.g.a. elden anser 

65. Youngs & Harris, ’Demonizing the night in medieval Europe’, s. 137–139. Se även den 
isländska översättningen av 1100talsverket Visio Tnugdali, Duggals leiðsla från början 
av 1200talet. Där sägs i en beskrivning av himlen att ”där inte fanns någon natt” (not 
uar þar eingi, handskrift AM 681 4to a, n. 1450). Peter Cahill (ed.), Duggals leiðsla 
(Reykjavík 1983), s. xx–xxi, 94; om Duggals leiðsla, se även Simek & Hermann Pálsson, 
Lexikon, s. 67. Elucidarius, s. 123, berättar att helvetets sjätte pina var ”ett mörker som 
man kan röra vid” (myrkvr þat er þreifa ma vm). Övers. till svenska: JTK.

66. [H]elzt þóttumk nú heima í millim, er mik umhverfis eldar brunnu. Hervarar saga 
ok Heiðreks konungs, Christopher Tolkien (red. och övers.), Saga Heiðreks konungs 
ins vitra. The Saga of King Heidrek the Wise (London 1960), s. 19 (vers 43). Se också 
s. 12–13, 16 (verserna 18–22, 31) och 20. Övers. till svenska Lars Lönnroth i Isländska 
mytsagor (Stockholm 1995), s. 42. De tidigaste handskrifterna av sagan är från 
1300–1400talen. Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 178–179. Om de handskrifter 
som använts i editionen, se Christopher Tolkien, ’Introduction’, Tolkien (red. och 
övers.), Saga Heiðreks konungs ins vitra, s. xxix–xxxii. Se även Alaric Hall, ’Changing 
style and changing meaning. Icelandic historiography and the medieval redactions  
of Heiðreks saga’, Scandinavian Studies 77:1 (2005), s. 1–30.

67. Se även Clive Tolley, Shamanism in Norse Myth and Magic, 1 (Helsinki 2009), s. 457.  
Ljus har över huvud taget kopplats till övergången i det liminala rummet. I senare 
norsk tradition ansåg man t.ex. att människans sinne (hugr) tar ljusets eller eldens 
gestalt när den lämnar kroppen. Bente Gullveig Alver, ’Concepts of the soul in Nor
wegian tradition’, Reimund Kvideland et al. (eds), Nordic Folklore. Recent Studies 
(Bloomington 1989), s. 111. På 1100talet verkar benediktinermunken Oddr Snorrason, 
när han skrev Óláfr Tryggvasons saga, ha kopplat samman ljuset (ljós) med dödsögon
blicket (och möjligtvis också med själens överflyttning till Gud). När kung Óláfr 
Tryggvason i sin sista strid försvinner från sitt skepp Ormr inn langi, rapporteras om 
ett klart ljus (ljós). Finnur Jónsson (red.), Saga Óláfs Tryggvasonar af Oddr Snorrason 
munk (København 1932), s. 230. 
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 Hervör att hon befinner sig mellan de dödas och de levandes världar, 
där hon också möter och talar till sin bortgångne far.  

Även i Grettis saga verkar ljuset fungera som ett tecken på ett så
dant liminalt rum; det är en gräns68, där det övernaturliga och andra 
sidan tränger sig in i verkligheten när Glámr eller en trollkvinna stiger 
in i en stuga om natten, där det brinner ett ljus (ljós), eller när  Grettir 
tar sig ner i grottan bakom vattenfallet, där det bor en jätte och där 
det brinner en eld (eldr). 

Det är i sig intressant att det i motsats till de ovan nämnda exem
plen var mörkt (var þar myrkt) i Kárr den gamles grav. Eftersom det 
saknades ljus såg inte Grettir gravens invånare, utan han märkte plöts
ligt hur någon hårt grep tag i honom. Därefter följde en hård kamp, 
under vilken Grettir länge befann sig i underläge.69 När Grettir letade 
efter den jordiska skatten hade han gått så långt in i mörkret –  kanske 
in i helvetets pinande mörker, som omnämns i Elucidarius70 – att han 
tillfälligt hade gått över gränsen. Tack vare sin stora styrka lyckades 
Grettir till slut förgöra invånaren i graven, men det är också viktigt att 
notera att ljuset här inte hjälpte Grettir att upptäcka fienden. Ljuset gav 
 honom alltså inget skydd, även om det i sagorna finns flera exempel på 
att  ljuset faktiskt är beskyddande. I det följande behandlar jag närmare 
de beskyddande betydelser som kan kopplas till ljuset.

Ljuset som ett beskyddande element
I en av ljus (eldr) upplyst grotta bakom ett vattenfall kämpar Grettir 
alltså mot en jätte, och med hjälp av ljuset (ljós) hämtar han ut benen 
av de dräpta männen. Men hans kamp mot såväl Kárr den gamle som 
spöket Glámr och den människoätande trollkvinnan äger till slut rum 
i mörker, på natten. Kárr den gamle träffar han i den mörka  graven 
 efter solnedgången. Med Glámr i Forsæludal brottas Grettir ute i mån
skenet efter att Glámr har – liksom senare trollkvinnan i Bárðardal – 

68. Intressant i sig är eldens användning för att avgränsa den mark som de bönder som 
slog sig ned på Island tog i bruk. När man berättar om detta sätt att reservera jord 
används också verbet helga, alltså göra heligt. Även i denna praxis innebar elden alltså 
en gräns, som i det här fallet avgränsade det område som helgats för eget bruk. Se t.ex. 
Landnámabók, Jakob Benediktsson (red.), Íslendingabók. Landnámabók, 2 (Reykjavík 
1968), s. 251 (Hauksbókversionen), 252 (Sturlubókversionen). 

69. Grettis saga, s. 57–58.
70. Om mörkret i helvetet, se Elucidarius, s. 123. 
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släpat ut honom ur den upplysta (ljós) stugan där Grettir har väntat 
på vålnaden.71 Som jag nämnde ovan kunde mörkret vara en av hel
vetets plågor, men vad är det som Grettir saknar i de situationer där 
det inte finns något ljus? 

I sagorna kan ett ljus som brinner i en grav ibland också beskydda 
de hjältar som tar sig in i graven. I Bárðar saga Snjófellsáss72, som da
terats till mitten av 1300talet, kombineras ljuset (ljós) med närvaron 
av himmelskt beskydd. I sagan berättas om hur Bárðrs son Gestr på 
begäran av kung Óláfr Tryggvason (960talet–1000) reser långt norrut 
till hedningakungen Raknarrs grav. De samtida ansåg att Óláfr var den 
som kristnade Island och Norge, vilket ledde till att han på 1200 och 
1300talets Island i det närmaste betraktades som ett helgon, trots att 
han aldrig blev officiellt kanoniserad. När den döde kung Raknarr och 
hans döda armé anfaller Gestr, ber denne först om hjälp av sin far som 
är känd som en beskyddande ande, men när denne misslyckas åkallar 
han de kristnas Gud. Nu uppenbarar sig kung Óláfr själv för Gestr vid 
graven, åtföljd av ett stort ljus73 (með ljósi miklu). Ljuset gör att kung 
Raknarr mister all sin kraft, och Gestr kan besegra sin fiende. Där efter 
försvinner kung Óláfr på nytt.74 

Ljuset från vaxljus (kertisljós) verkar också kunna skrämma bort 
väsen från andra sidan. I Barðar saga har Gestr fått ett ljus som skydd 
av kung Óláfr, men hamnar i trångmål inne i graven eftersom han 
inte, i enlighet med kungens instruktioner, återvänder innan ljuset har 
brunnit ut. De döda inne i röset förblir lugna bara så länge som ljuset 
brinner.75 På ett liknande sätt ger ett ljus skydd mot de döda i Harðar 

71. Grettis saga, s. 57, 119, 211–212. 
72. Precis som Grettis saga har Bárðar saga oftast klassats som en efterklassisk saga. Man 

har hävdat att den skulle ha skrivits i klostret vid Helgafell, eller att den som skrev 
ned den åtminstone hade bekantat sig med klostrets bibliotek. Det har bevarats fem 
fragmentariska handskrifter från 1300–1400talen samt ett flertal senare papperskopior. 
Om sagan och de handskrifter som utgjort grunden för den Íslenzk Fornritedition 
som jag använt mig av, se Þórhallur Vilmundarson, ’Formáli’, Þórhallur Vilmundarson 
& Bjarni Vilhjálmsson (red.), Harðar saga, s. xcviii–cviii; Simek & Hermann Pálsson, 
Lexikon, s. 33; Phillip Pulsiano, ’Bárðar saga Snæfellsáss’, Medieval Scandinavia, s. 35; 
Sävborg, ’Den ”efterklassiska” islänningasagan och dess ålder’, s. 27.

73. Se även not 67.
74. Bárðar saga Snjófellsáss, Þórhallur Vilmundarson & Bjarni Vilhjálmsson (red.), Harðar 

saga, s. 160–163, 165–168. 
75. Bárðar saga Snjófellsáss, s. 167–168.
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saga,76 som härstammar från 1300talet. Sagans huvudperson Hörðr 
möter den illasinnade Sóti, som bor i en gravhög, och som ”var ett 
mäktigt troll när han levde och är det ännu mer nu när han är död”.77 
Sóti mister all sin kraft när ljuset tänds. Huvudpersonen i sagan säger 
att det behövs ”eld och vax, ’för båda har stor trollkraft’”.78 

Det talas i Grettis saga om husmodern som tänder ljus i fönstret 
för att leda Grettir rätt och om ljus i de stugor som Glámr och trollet 
stiger in i, men det framgår inte om det handlar om ett ljus (vaxljus). 
Förutom att den eld som användes vid matlagning gav värme, välbe
finnande och ljus,79 användes på medeltiden också t.ex. bloss som var 
tillverkade av trä och fästes i hållare av järn eller lampor med valtran. 
Ljusen tillverkades av talg eller bivax. Talg var dyrt, men vaxljus var 
ännu dyrare. Ljus och särskilt vaxljus, som omnämns i Harðar saga, 
användes främst i kyrkor.80 Det ljus som husmodern i Grettis saga  tände 

76. Det har bara bevarats en enda fullständig medeltida version av sagan från slutet av 1400 
talet (AM 556a 4to) och ett handskriftsfragment, samt ett flertal senare papperskopior. 
Det har emellertid sannolikt funnits en version av sagan redan på 1200talet, eftersom 
sagan nämns i Sturlubókversionen (ca 1280) av Landnámabók, som handlar om bo
sättarna på Island. I likhet med Barðar saga och andra sagor som betraktats som efter
klassiska innehåller Harðar saga många drag som är utmärkande för folksagor och 
forn sagor. Anthony Faulkes, ’Harðar saga’, Pulsiano (red.), Medieval Scandinavia, s. 269.

77. […] var mikit tröll í lífinu, en hálfu meira, síðan hann var dauðr. Harðar saga ok Hólm-
verja, Þórhallur Vilmundarson & Bjarni Vilhjálmsson (red.), Harðar saga, s. 39. Övers. 
till svenska: Gunnel Persson i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 2,  
s. 21.

78. ”[E]ld ok vax, ’því at hvárttveggja hefir mikla náttúru með sér’”. Harðar saga, s. 41. 
Övers. till svenska: Gunnel Persson i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänninga-
sagorna 2, s. 218.

79. Se även Eyrbyggja saga, s. 149, där man går miste om den här nyttan av elden när hus
folket blir tvunget att avlägsna sig från eldstaden när vålnader kommer in i stugan och 
tar plats vid elden. 

80. Jan Garnet, ’Belysningens revolutioner’, Byggnadskultur 4 (2008), http://www.
byggnadsvard.se/byggnadskultur/%C3%B6vrigt/belysningensrevolutioner (häm
tad 1.10.2015); Anders Lindkvist, ’Det stora mörkret. En historisk essä om belysning 
förr’, https://kurage.wordpress.com/2010/01/30/detstoramorkret%E2%80%93en
historiskessaombelysningforr (hämtad 1.10.2015); Dick Harrison, ’Vad brann i våra 
medeltida lampor?’, Svenska Dagbladet: Historiebloggen 7 december, 2012, http://blog.
svd.se/historia/2012/12/07/vadbrannivaramedeltidalampor/ (hämtad 1.10.2015); 
Dick Harrison, ’Ljus på medeltiden’, Svenska Dagbladet: Historiebloggen 6 augusti, 
2013, http://blog.svd.se/historia/2013/08/06/ljuspamedeltiden/ (hämtad 1.10.2015).  
I senare isländska källor från slutet av 1300talet nämns också ”ljusskatt” (ljóstollr) och 
”vaxskatt” (vaxtollr). Se t.ex. ljóstollr i Diplomatarium Islandicum 3, 1269–1415 (Kaup
mannahöfn 1896), s. 474; Diplomatarium Islandicum 4, 1265–1449 (Kaupmannahöfn 
1897), s. 140; och vaxtollr i Diplomatarium Islandicum 4, s. 66, 84. 
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eller de ljus som brann i stugorna var alltså inte nödvändigtvis ljus utan 
kanske någon annan, vanligare form av belysning. 

Att ljusen var dyra ljuskällor och dessutom användes i mässor och i 
samband med olika fester under kyrkoåret kan ha bidragit till att man 
tillskrev ljusen, och i Harðar saga särskilt vaxljus, särskilda krafter. Till 
kyrkoåret hörde även festligheter där ljusens (magiska) skyddande kraft 
stärktes genom olika riter. Den andra februari, d.v.s. 40 dagar efter 
jul, firades årligen Jungfru Marias rening (Purificatio  Mariae). I Skan
dinavien var den här högtiden även känd som kyndilmessa, kyndels-
mässa. Då välsignade prästen alla ljus som användes i mässan men 
också andra ljus. På andra håll i Europa berättas att ljusen användes i 
hemmen som skydd mot onda krafter.81 Omnämnandet i Harðar  saga 
 tyder på att man också på det medeltida Island föreställde sig att  ljusen 
hade  apotropaiska (avvärjande) krafter.

Med tanke på den här studien finns det anledning att notera att 
Grettir inte alltid använde ljus som skydd när han besökte troll och 
andra väsen och inte heller något särskilt (vax)ljus som skulle skydda 
mot onda och skadliga krafter i liminala rum. Ljuset (eldr, ljós) verkar 
bara ge Grettir en aning hjälp – ibland verkar det gynna andra mer än 
honom själv. Inne i grottan bakom vattenfallet brinner en eld (eldr), 
som gör att Grettir ser jätten som bor där och märker att han fattar 
sitt spjut. Efter att det har brutits, försöker han nå sitt svärd. Efter att 
ha dräpt jätten finner Grettir med hjälp av ljuset från elden (ljós) även  
benen från de män som trollet har tagit livet av. Han tar dem med sig 
och lämnar dem till en präst i närheten, för att denne ska begrava dem 
på kyrkogården. Ljuset i det liminala rummet gynnar alltså  andras själs
liga och kroppsliga hälsa, när benen till slut tack vare prästen kommer 

81. Roberta Gilchrist, Medieval Life. Archaeology and the Life Course (Woodbridge 2012), 
s. 171; Ronald Hutton, The Stations of the Sun. A History of the Ritual Year in Britain 
(New 1996), s. 140; Eamon Duffy, The Stripping of the Altars. Traditional Religion 
in England c. 1400–c. 1580 (New Haven 1992), s. 15–18, 281–283. Antagligen firades 
kyndelsmässa på Island åtminstone redan på 1100talet. Den tidigare nämnda isländska 
predikosamlingen (i handskriften Stock. Perg. 4to no. 15) innehåller en predikan för 
kyndelsmässa, och kyndelsmässan nämns också i några bevarade handskrifter som 
daterats till slutet av 1100talet. Marianne E. Kalinke, The Book of Reykjahólar. The Last 
of the Great Medieval Legendaries (Toronto 1996), s. 37; Ludvig Larsson (red.), Äldsta 
delen af cod. 1812 4to gml. kgl. samling på Kgl. biblioteket i København (København 
1883), s. 20. 26; Íslensk Hómilíubók, http://www.lexis.hi.is/ordlyklar/homilia/homil.htm 
(hämtad 20.1.2015).
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Grettir Ásmundarson. Bilden ingår i en yngre pappershandskrift av sagan från slutet 
av 1600-talet, AM 426 fol. 79v.  Bild: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
Reykjavík.
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i vigd jord. Grettir anses också ha genomfört en stor ”rening” i om
rådet (landhreinsun) när han dräpt jätten och trollet.82

Välsignade ljus saknas emellertid på Grettirs utfärder till de limi
nala rummen, och ljuset ger bara ett tillfälligt skydd. När Grettir först 
väntar på vålnaden Glámr och senare på trollet i stugorna om natten, 
så gör ljuset där (ljós) inte att vålnaden och trollet drivs iväg, och de 
mister heller inte sina krafter.83 En orsak till att det belysande elemen
tet ger ett så litet skydd kan vara att Grettir blir tvungen att kämpa mot 
Glámr och trollkvinnan ute i mörkret där det inte finns något ljus, trots 
att de först gått in i en upplyst stuga. Sagornas vålnader och odjur rör 
sig i allmänhet just ute i mörkret.84 Att ljuset från elden har en skyd
dande kraft framkommer bara tidvis i Grettirs liv,85 och då verkar det 
snarast handla om att ljuset visar vägen till en plats där Grettir kan få 
skydd i den kalla vinternatten.

Det är också intressant att t.o.m. Glámr och trollet verkar söka sig 
till ljuset när de tränger in i den upplysta stugan. I Eyrbyggja saga be
rättas i ett långt avsnitt om spökerier att en stor skara människor som 
antingen har dött i sjukdom eller drunknat tillsammans med husbon
den återvänder varje vinterkväll till storstugan när man tänt elden. De 
bortgångna sitter vid eldstaden ”tills elden hade falnat” vilket ledde 
till att ”den kvällen hade de [=gårdsfolket] varken ljus eller varma ste
nar eller något annat som de kunde ha nytta av från elden”.86 Förutom 
att man vid eldstaden tillredde mat, vilket naturligtvis var livsviktigt 
för alla, vittnar sagan om att elden också i övrigt var av stor betydelse, 

82. Grettis saga, s. 216–218. Om uppfattningen i Skandinavien att man vann frälsning 
genom att bli begravd i vigd jord, se Arnved Nedkvitne, Mötet med döden i norrön 
medeltid [Övers. Bo Eriksson Janbrink] (Stockholm 2004), s. 140–142, 148.

83. Grettis saga, s. 119, 211. 
84. Lindow, ’Þorsteins þáttr skelks and the verisimilitude of supernatural experience in 

saga literature’; Sävborg, ’Avstånd, gräns och förundran’. 
85. Av betydelse är även det faktum att ljuset från elden skyddar Grettir just i jättens 

grotta, med beaktande av att Grettir under detta hjältedåd för en tid fick hjälp av en 
präst. Prästen försvinner emellertid från platsen innan Grettir återvänder upp eftersom 
han tror att Grettir redan är död, och är alltså ingen riktigt pålitlig hjälp. Grettis saga,  
s. 214–216.

86. […] þar til er eldrinn var fölskaðr. […] heimamenn […] höfðu hvárki á því kveldi ljós né 
steina ok enga þá hluti, at þeir hefði neina veru af eldinum. Eyrbyggja saga, s. 148–149. 
Övers. till svenska: Mikael Males i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 
5, s. 195–196. Om eldstugornas storlek och om sättet att sitta, äta och vila vid eldarna,  
se också Grettis saga, s. 38. 
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särskilt vintertid. Det berättas att ”[h]usfolket satt länge vid eldarna 
 innan de gick för att äta”.87 Elden bidrog alltså till människornas välbe
finnande och var – som jag konstaterade i inledningen – flera gånger en 
förutsättning för att Grettir skulle överleva. Den konkreta elden hade 
emellertid också andra betydelser än att den behövdes i de vardag
liga sysslorna och gav ljus och värme under vinterdagar och nätter. I 
det följande granskar jag närmare dessa övriga betydelser och ända
mål och deras positiva, men ibland också negativa, roll när det gällde 
människornas välbefinnande. 

Elden som förgör och renar från ondska
Även om den eld (eldr) som Grettir mötte i liminala rum på det med
eltida Island inte skulle ha tolkats som skärseld, är det skäl att notera 
att skärselden på det medeltida Island inte bara var en plats för tal
rika plågor och en prövande eld (skírslareldr). Den var också bokstav
ligt talat en renande eld (hreinsunareldr).88 Den renade människorna 
från deras synder och var därför viktig för deras själsliga välbefin
nande. Till synden, som var skadlig för själen, kopplades i kyrkliga 
texter smärta (synðasár), från vilken man kunde helas,89 och orenhet 
(synðasaurr),90 som krävde renande. Synden betraktades även som en 
sjukdom (synðasótt), som – precis som ovan nämndes – kunde brän
nas bort.91 

Denna uppfattning om synden som en själslig åkomma, som oren
het, smärta och sjukdom, och om elden som renare och helbrägda görare 
avvek egentligen inte från synen på vården av fysiska åkommor och 
eldens roll i den. Elden var ett renande och helande element också för 
den fysiska kroppen. Sjukdomar som i dag betraktas som fysiska an
sågs i det medeltida Norden kunna botas med eld och t.ex. glödande 

87. [S]átu menn löngum við eldana, áðr menn gengu til matar. Eyrbyggja saga, s. 145.  
Övers. till svenska: Mikael Males i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänninga- 
sagorna 5, s. 194.

88. Se hreinsunareldr och skírslareldr i CGV, s. 283 och 551. 
89. Se t.ex. Þorvaldur Bjarnarson (red.), Leifar fornra kristinna frœða íslenzkra. Codex 

Arna-Magnæanus 677 4to auk annara enna elztu brota af ízlenzkum guðfrœðisritum 
(Köpenhamn 1878), s. 38. Den handskrift som editionen baserar sig på, AM 677 4to, 
härstammar från början av 1200talet. Se http://handrit.is/is/manuscript/view/da/
AM040677 (hämtad 30.10.2015).

90. Elucidarius, s. 154.
91. de Leeuw van Weenen (ed.), The Icelandic Homily Book, s. 44r19.
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kol.92 Också i senare skandinavisk folktradition förekommer fenome
net ”bortbrännande”.93 Också den s.k. Jónsbóklagen som togs i bruk 
efter att islänningarna hamnat under den norske kungens överhöghet 
(år 1262–1264) tyder på att denna sed förekom redan under medel
tiden. Lagen grundade sig på den lag som stiftats av Magnús Háko
narson (1238–1280) och bearbetats av lagmannen Jón Einarsson (död 
1306). Den godkändes på det allmänna tinget år 1281.94 I Jónsbók nämns 
skador som kan leda till döden men som inte är straffbara eftersom 
de hade skett i syfte att hela: ”när man tar blod från en människa eller 
bränner henne med eld eller [ger] någon annan vård, som de båda [= 
den sjuke och den som försöker bota honom] betraktar som bättring.”95 

Elden renade, vårdade och helade alltså såväl själ som kropp, och 
trots att det i Grettis saga egentligen inte sägs direkt att Grettir skul
le ha haft nytta av eldens helande egenskaper är det inte uteslutet att 
Grettirs sökande efter elden kan ha tolkats också ur detta själsliga och 
kroppsliga välbefinnandeperspektiv – jag återkommer till detta i det 
sista avsnittet. 

92. I t.ex. dikten Hávamál nämns att elden används mot sjukdom (en eldr við sóttom). 
Hávamál, i Gustav Neckel & Hans Kuhn (red.), Edda (Heidelberg 1962), s. 39 (vers 137); 
Maria A. Röstberg, ’Hemdrupstaven. Ett redskap för medicinsk magi’, Fornvännen 
104 (2009), s. 210. Elden var ett element som särskilt behärskades av smeder, och 
man ansåg också att smeder hade förutom magiska förmågor även förmåga att kunna 
hela. Ibid. Om smeder, magiska förmågor och kopplingen till helande, se också 
Kirsi Kanerva, Porous Bodies, Porous Minds. Emotions and the Supernatural in the 
Íslendingasögur (ca. 1200–1400), School of History, Culture and Arts studies (Turun 
yliopisto 2015), s. 109–110, https://oa.doria.fi/handle/10024/103361. Precis som smeder 
har även helbrägdagörare överlag ansetts ha olika magiska förmågor i ett flertal olika 
kulturella kontexter. Till helandet har man ibland – särskilt i de schamanistiska 
kulturerna i tundraområdena – kopplat att helbrägdagöraren flyttade sig till liminala 
rum under helandeprocessen, när han var i kontakt t.ex. med andra från andra 
sidan. Se t.ex. Tolley, Shamanism in Norse Myth and Magic, s. 76. Clive Tolley har 
emellertid ansett att den fornskandinaviska magin inte motsvarar schamanismen i 
tundraområdena, utan de drag som har uppfattats som schamanistiska har snarast en 
anknytning till sydeuropeisk tradition. Av utrymmesskäl går jag här inte närmare in på 
kopplingen mellan helandet och vistelse i liminala rum.

93. CarlHerman Tillhagen, Folklig läkekonst (Falköping 1977), s. 215; Röstberg, 
’Hemdrupstaven’, s. 210.

94. Hans Fix, ’Jónsbók´, Pulsiano (red.), Medieval Scandinavia, s. 346–347.
95. [Þ]ar sem maðr tekr manni blóð, eða leggr elld á mann, eða þat annat með lækningu, er 

hvárr tveggi hyggr heilsubót af verða. Ólafur Halldórsson (red.), Jónsbók. Kong Magnus 
Hakonssons Lovbog for Island vedtaget paa Altinget 1281 og Réttarbœtr: De for Island giv-
ne Retterbøder af 1294, 1305 og 1314 (Køpenhavn 1904), s. 49. Övers. till svenska: JTK.
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Men som framgår av det föregående exemplet var elden också farlig 
om den användes fel. På det medeltida Island var elden även en för
görande kraft, som kunde utgöra ett hot mot folket. Sagorna berättar 
flera gånger om hur man hämnats på sina fiender genom att stänga in 
dem och sedan tända eld på byggnaderna så att alla omkom. Också 
på flera ställen i den medeltida isländska lagen vilka handlar om han
tering av eld och ersättning för skador hänvisas till eldens förgörande 
kraft.96 Elden var alltså ett element som måste regleras i lag och som 
annars kunde slita sig och skapa kaos i samhället. Denna egenskap hos 
elden framkommer i Grettis saga särskilt när Grettir söker eld till sina 
skeppsbrutna kamrater. Ett misstag leder till att huset, från vilket han 
har hämtat elden, brinner ner och alla som befinner sig inomhus dör.97 
Även om de medeltida islänningarna kan ha tolkat händelsen som en 
olyckshändelse, kan det också hända att man ansåg att Grettir inte ta
git hand om elden på det sätt som föreskrevs i lagen.

Just genom sin förödande kraft har elden emellertid också betrak
tats som ett motmedel mot olika former av ondska från andra sidan. 
I den tidigare nämnda Eyrbyggja saga är elden delaktig i en process 
där folket på gården lyckas göra sig av med illasinnade vålnader. Or
saken till spökerierna sägs vara en kvinna av hebridiskt ursprung som 
avlider i en sjukdom.98 Därförinnan säger kvinnan till husbonden att 
hon önskar att hennes sängkläder ska brännas efter att hon dött. Säng
kläderna är emellertid fina och dyrbara, och husmodern vill inte låta 
bränna dem. De verkar emellertid vara en orsak till att folket på går
den börjar insjukna och dö och att de avlidna återvänder som vålnader  
för att driva i väg de levande. I sagan framställs just brännandet av säng
kläderna som en handling som – utöver bikt, stänkande av vigvatten  
 

96. Se t.ex. lagsamlingarna Grágás, som var i kraft innan islänningarna hamnade under 
norsk överhöghet (år 1262–1264), Járnsíða, som uppgjordes på order av den norske 
kungen och togs i bruk 1271 samt den tidigare nämnda Jónsbók. Vilhjálmur Finsen 
(red.), Grágás. Islændernes lovbog i fristatens tid, 2 (Kjøbenhavn 1852), s. 224; R. Keyser 
& P. A. Munch (red.), Norges gamle Love indtil 1387, 1 (Cristiania 1846), s. 272, 285; 
Ólafur Halldórsson (red.), Jónsbók, s. 61, 157. 

97. Grettis saga, s. 129–131, 146–147.
98. Hilda Roderick Ellis Davidson, ’The restless dead: An Icelandic ghost story’, Hilda 

R. Ellis Davidson & W. M. S. Russell (eds), The Folklore of Ghosts (Cambridge 1981), 
s. 156–157; Kirsi Kanerva, ’The role of the dead in medieval Iceland. A case study of 
Eyrbyggja saga’, Collegium Medievale 24 (2011), s. 23–49.
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och en rättegång på platsen – får vålnaderna att försvinna från gården 
och återställer lugnet.99 

Ur ett modernt perspektiv är det visserligen möjligt att man ge
nom att bränna sängkläderna rent konkret skulle ha kunnat döda det 
som orsakade sjukdomen, men i sagans egen kontext förstör elden ett 
materiellt objekt som finns mitt i gemenskapen och som anses besitta 
någon form av kraft som gett upphov till ondska, sjukdom och spöke
rier.100 Brännandet eliminerar effekten av ondskan genom att helt och 
hållet förgöra den, men det räcker tydligen inte med eld utan det krävs 
också kristendom och lag. 

Elden framställs inte heller som allsmäktig i världsliga sagasam
manhang. I samma Eyrbyggja saga berättas senare hur man bränner 
kroppen av en man, Þórólfr bægifótr, som blivit en vålnad. En del av 
askan flyger till havs och verkar inte längre kunna vålla problem för 
de levande. En del hamnar emellertid på fastlandet, på en sten där en 
ko slickar i sig av den. Kon föder senare en tjurkalv, som efter att blivit 
fullvuxen dödar den man som brände kroppen.101 I ljuset av det här 
exemplet ansåg man alltså inte att elden, oavsett dess renande och vår
dande egenskaper, kunde förgöra all ondska.102 Denna otillräcklighet 
hos elden framgår också av Grettis saga. Att Grettir har huggit huvudet 
av Glámr räcker inte för att eliminera ondskan hos den döde. Kroppen 
bränns, men man anser att askan också utgör en fara för de levande. 
Därför gräver man ned Glámrs aska i en lädersäck på en plats där det 

99. Eyrbyggja saga, s. 151–152; Kanerva, ’Role of the dead’.
100. Kjartan Ottósson har konstaterat att man trodde att sängkläderna innehöll något slags 

ondskefull kraft (mana). Kjartan Ottósson, Fróðárundur í Eyrbyggju (Reykjavík 1983), 
s. 45–46.

101. Eyrbyggja saga, s. 170–176. Den som brände kroppen var även en av dem som dräpte 
Þórólfrs son Arnkell. Därför kan angreppet betraktas som en hämnd för Þórólfr. Se 
även Ármann Jakobsson, ’Íslenskir draugar frá landnámi til lúterstrúar. Inngangur að 
draugafræðum’, Skírnir (2010), s. 187–210; Kirsi Kanerva, ’Rituals for the restless dead.  
The authority of the deceased in medieval Iceland’, Sini Kangas, Mia Korpiola & Tuija 
Ainonen (eds), Authorities in the Middle Ages. Influence, Legitimacy and Power in 
Medieval Society (Berlin 2013), s. 226. 

102. Enligt sagan får elden först inte ens fäste i Þórólfrs kropp. Eyrbyggja saga, s. 170. Anne 
Irene Riisøy har lyft fram att tanken om eldens renande egenskaper är yngre i Skandi
navien än t.ex. uppfattningen om att vattnet var renande. Anne Irene Riisøy, ’Outlawry 
and moral perversion in Old Norse society’, Sally Crawford and Christina Lee (eds), 
Bodies of Knowledge. Cultural Interpretations of Illness and Medicine in Medieval  Europe 
(Oxford 2010), s. 19–26. I exemplet räcker vattnet till för att neutralisera onskan i 
askan.
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enligt sagan rörde sig få människor.103 Den eld som Grettir letar efter, 
lockas av och som lyser upp de rum han stiger in i, betraktades alltså 
inte som ett allsmäktigt element. 

Eldens natur kunde också ha betydelse för hur effektiv den var. Det 
avgörande var om den var välsignad eller inte. I några sagor framkom
mer hur en eld som välsignats av en präst var mer effektiv och brän
nande (eldr) än en eld som välsignats av en hedning eller som inte alls 
välsignats. I Brennu-Njáls saga berättas hur den tidigare nämnde Gestr 
Oddleifsson tar emot en man vid namn Þangbrandr, som har sänts 
av kung Óláfr Tryggvason för att omvända islänningarna till kristen
domen. Þangbrandr vill visa att kristendomen är starkast, och han tän
der därför tre eldar, av vilka en välsignas av hedningar, en av honom 
själv och den sista lämnas ovälsignad. I trakten bor också en fruktad 
bärsärk vid namn Ótryggr, som enligt sagan inte fruktade vare sig eld 
eller vapen. När Ótryggr kommer till gården, går han oskadd genom 
både den eld som välsignats av hedningar och den ovälsignade elden. 
När han kommer fram till den eld som välsignats av Þangbrandr vå
gar bärsärken ”inte gå igenom den utan skrek att det brände överallt”. 
Den brännande elden gör att bärsärken mister sin kraft. Han anfalls 
och dräps av Þangbrandr och de andra männen på gården. Gestr, som 
övertygats av den välsignade eldens kraft, tar tillsammans med resten av 
folket på gården emot kristendomen.104 I Vatnsdæla saga105, som date
rats till senare delen av 1200talet, berättas på ett liknande sätt om bis
kop Friðrekr, som hjälper en man vid namn Þorkell att bli av med två 
fruktade bärsärkar, som ”gick med bara fötter genom brinnande eld”, 
och får denne att ta emot den kristna tron. Biskopen ber även honom 
att tända tre eldar, som han välsignar. Efter välsignelsen blir eldarna 
så brännande, att bärsärkarna som går genom dem blir illa brända och 
”greps av en otrolig rädsla för hettan i eldarna”.106 Den kristna välsig

103. Grettis saga, s. 122.
104. [Þ]orði eigi at vaða þann eldinn ok kvazk brenna allr. Brennu-Njáls saga, s. 268. Övers. 

till svenska: Lars Lönnroth i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 3, s. 132.
105. Den tidigare nämnda Vatnshyrnahandskriften, som har förstörts, innehöll också 

Vatnsdæla sagan, av vilken det bara har bevarats papperskopior. De äldsta av dem 
härstammar från 1600talet. Om de som skrev sagan och om bevarade handskrifter, se 
Einar Ól. Sveinsson, ’Formáli’, Einar Ól. Sveinsson (red.), Vatnsdæla saga (Reykjavík 
1939), s. li–lvi; Vésteinn Ólason, ’Vatnsdæla saga’, Medieval Scandinavia, s. 689; Simek 
& Hermann Pálsson, Lexikon, s. 412.

106. [Ó]ðu eld brennanda berum fótum […] urðu nú furðuliga hræddir af eldshitanum. 
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nade elden, som knyts till kristna ritualer (eldr) framstår alltså precis 
som ljuset från vaxljus som mer kraftfull än en vanlig, hednisk eld. 

I Grettis saga är ljuset med anknytning till liminala rum och elden 
som källa till ljuset inte välsignade eller helgade. Tidigare konstaterade 
jag emellertid att man inte bara tillskrev välsignad eld en renande kraft 
utan att den också antogs kunna bränna bort ondska och sjukdomar 
och att den därmed var viktig för samhällets välbefinnande också utan 
kyrkliga ritualer, även om effekten i de här fallen kanske inte var full
ständig. Den som skrev ned, läste eller lyssnade till sagan kunde mycket 
väl tänka sig att Grettir – kanske också vålnaderna som sökte sig till 
elden – sökte och fann just en sådan helande och renande ljuskälla. I 
det följande studerar jag vilken betydelse elden tillskrivs när det gäller 
välbefinnandet. Jag fokuserar särskilt på eldens värmande egenskap.

Eldens vårdande och mildrande värme
Förutom att ge ljus och vara brännande visar sig elden flera gånger vara 
avgörande för Grettir i Grettis saga.107 För dem som bodde i det kalla 
Norden var värmen naturligtvis livsviktig, särskilt under vintern. Den 
var också i övrigt viktig för hälsan. Förutom att elden ”brände bort” 
sjukdomar kopplade man också värmen till läkning. Så var det även 
inom bastukulturen, som hade spritt sig till skandinaverna sannolikt 
under vikingatiden.108 

Även äldre människor trivdes i värmen från elden; detta sägs t.ex. i 
Egils saga Skalla-Grímssonar109 som daterats till första delen av 1200talet. 
I sagan berättas om hur Egill, som levt ett långt liv, med  tiden blev 
allt svagare. I ett par sammanhang nämns hur Egill under en vinter 

Vatnsdæla saga, s. 124–125. Övers. till svenska: Jan Vestlin i Kristinn Jóhannesson et al. 
(red.), Islänningasagorna 4, s. 63–64.

107. Om värmen från elden som en förutsättning för Grettirs överlevnad i Grettis saga: se 
t.ex. s. 69, 129, 238.

108. Redan Tacitus nämnde germanernas heta bad. Thomas A. DuBois, Nordic Religions in 
the Viking Age (Philadelphia 1999), s. 100–101.

109. Sagan har kopplats samman med Snorri Sturluson (1178/9–1241), som var politiker, 
skald och författare. Enligt den genealogi som ingår i sagan var SkallaGrímr och  
Egill förfäder på mödernet till Snorri Sturluson. Det har bevarats flera handskrifter av  
sagan. De viktigaste av dem är Möðruvallabók (1300t.), Wolfenbüttelbók (1300t.) och 
Ketilsbók (AM 453, 4to, 1600t.). Simek & Hermann Pálsson, Lexikon, s. 70–72; Sigurður 
Nordal, ’Formáli’, Sigurður Nordal (red.), Egils saga Skalla-Grímssonar (Reykjavík 1933), 
s. lii–xcix; Torfi H. Tulinius, The Matter of the North. The Rise of Literary Fiction in 
Thirteenth-Century Iceland [övers. Randi C. Eldevik] (Odense 2002), s. 234–237.
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 söker sig till elden för att få värme.110 Egill avlider hösten därpå, men 
det  intressanta i hans vilja att söka sig till elden är att känslan av kyla 
kunde kopplas till att döden närmade sig. På fornnorska och isländska 
heter död dauði, vars ursprungliga betydelse (dauþa) var ”livs hotande 
sjukdom”.111 Ett symptom på denna ”sjukdom” var att den döda krop
pen började kallna. Ett slags koppling till behovet av värme för att åter
hämta sig från sjukdom och skador finns också i Fóstbræðra saga112, 
som daterats till början av 1200talet. I sagan berättas om den ena av 
två blodsbröder, skalden Þormóðr, som hade sårats i en strid. I sagan 
står det: ”Þormóðrs sår läkte dåligt och han låg skadad i tolv måna
der. När det hade gått en vinter efter att bröderna [Falgeirr och Þórðr] 
hade fallit, gick Þormóðr mellan kammaren och storstugan [eldhús], 
men blev ändå inte frisk från sina skador.”113 

Känslan av kyla, som Egills och kanske också Þormóðrs hand
lande vittnar om, och behovet av att söka sig till värmen betrakta
des på det medeltida Island i viss grad som omanligt och som en 
svaghet. Allmänt taget ansåg man t.o.m. att det var löjeväckande att  
ligga inne i stugan vid eldstaden. I t.ex. Ketils saga hængs (från 1200 
talet)114, som betecknats som en fornsaga men beskriver  förfäderna 
till inflytelserika medeltida islänningar i Norge före bosättningen på  

110. Egils saga, s. 295–296.
111. Ingjald ReichbornKjennerud, ’Vår eldste medisin til middelalderens slutt’, I. Reich

bornKjennerud, Fr. Grøn & I. Kobro, Medisinens historie i Norge (Oslo 1936), s. 3.
112. Det finns tre handskrifter av Fóstbræðra saga, och alla har tillkommit på 1300talet. 

Den äldsta av dem är den s.k. Hauksbók (AM 544 4to), vars beställare och delvis även 
författare var den isländska laglärde Haukr Erlendsson (död 1334). I den här versionen 
saknas emellertid första delen av sagan. En annan version finns bevarad i handskriften 
Möðruvallabók (AM 132 fol), som har skrivits före år 1350, samt i Flateyjarbók (GkS 
1005 fol) som beställdes av Jón Hákonarson (1350–ca 1402). Den sammanställdes av 
kyrkomännen Jón Þórðarson och Magnús Þórhallsson ungefär mellan åren 1387 och 
1390. Paul Schach, ’Fóstbræðra saga’, Pulsiano (red.), Medieval Scandinavia, s. 216–219. 

113. Sár Þormodar hafdizst illa ok la hann xij. manudr j sárum. Þá er uetr var lidinn fra 
falli þeirra brædra þa gek Þormodr milli stofu ok elldhus ok uar þo æigi hæill sársins. 
Fóstbræðra saga (Flateyjarbók), Carl Rikard Unger (red.), Flateyjarbók. En samling af 
Norske Konge-sagaer med indskudte mindre fortællinger om begivenheder i og udenfor 
Norge samt annaler, 2 (Christiania 1860–1868), s. 216. Övers. till svenska: JTK. 

114. Ketils saga hængs hör till den grupp sagor som berättar om det s.k. Hrafnistafolket. 
De handskrifter som har bevarats härstammar från 1400talet. Man har kunnat 
notera vissa likheter mellan berättelsemotiven i Grettis saga och Ketils saga. Marlene 
Ciklamini, ’Grettir and Ketill Hængr, the GiantKillers’, ARV – Nordic Yearbook of 
Folklore 22 (1966), s. 136–155; Marlene Ciklamini, ’Ketils saga hængs’, Pulsiano (red.), 
Medieval Scandinavia, s. 352–353. 
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Island115, antyds att de samtida ansåg att det var löjligt att ligga ned: 
”Raska män ansåg att den som gjorde så var löjlig”.116 Att känna kyla 
knöts i sagorna också till oförmåga att styra sina egna handlingar.117 Man 
ansåg också att den kyla som förebådade döden berodde på oförmåga 
och svaghet att hindra och uthärda att kylan trängde in i kroppen.118

Eld och värme användes emellertid inte bara för att bota fysiska 
sjukdomar och problem, utan också mot psykisk obalans. Ett sådant 
exempel finns i Fljótsdæla saga, som beskriver en man vid namn Ketill: 

Han hade stora brister vad gällde sinnelaget. Några kallade det sjukdom. Var 
fjortonde dag skakades han av så kraftiga rysningar att tänderna skallrade, vilket 
tvingade honom att stiga upp ur bädden. Stora brasor måste göras upp för hans 
skull, och man försökte göra det så bekvämt som möjligt för honom. Frossan och 
darrningarna följdes av våldsam vrede, då han inte skonade någonting som kom 
i hans väg, vare sig det var en skiljevägg, en stolpe eller en människa, och till och 
med om det brann eld framför honom så klev han rakt igenom den. Han kunde 
krossa väggar och dörrar som var i vägen för honom, och detta pågick dag efter 
dag så länge anfallet varade, och alla måste uppfylla hans önskningar så gott de 
kunde. Men när han blev vid sina sinnens fulla bruk igen var han lugn och foglig.119

115. Kolonialiseringen av Island anses ha inletts på 870talet.
116. Þat þótti þá röskum mönnum athlægi, er svá gjörði. Ketils saga hængs, C. C. Rafn (red.), 

Fornaldar sögur Nordrlanda, 2 (Kaupmannahöfn 1829), s. 109. En ung person som 
latade sig vid elden, kolbítr eller ”kolbitare”, var också ett populärt berättelsemotiv i 
hjältehistorierna. I sagan om Grettir sägs emellertid inget om att han som ung skulle 
ha uppehållit sig mycket vid elden inne i stugan, som vissa andra kontroversiella 
hjältegestalter (såsom den tidigare nämnde Ketill hængr). I stället konstateras det 
att ”[h]an uppehöll sig sällan kring eldstaden” (Eigi lagðisk hann í eldaskála). Grettis 
saga, s. 42. Övers. till svenska: Kristjan Hallberg i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), 
Islänningasagorna 2, s. 68. Övers. till svenska: JTK.

117. Gísli Sigurðsson, The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition. A Discourse on 
Method [öv. Nicholas Jones] (Cambridge (Mass.) 2004), s. 219–220.

118. Se t.ex. Kirsi Kanerva, ’Disturbances of the mind and body. Effects of the living  
dead in medieval Iceland’, Sari KatajalaPeltomaa & Susanna Niiranen (eds), Mental 
(Dis)Order in Later Medieval Europe (Leiden 2014), s. 231–232; Eiríks saga, Einar Ól. 
Sveinsson & Matthías Þórðarson (red.), Eyrbyggja saga (Reykjavik 1935), s. 214–215. 

119. Gallar stórir vóru á hans skapsmunum. Sumir kölluðu þat meinsemd. Þat kom at honum 
í hverjum hálfum mánaði, at skjálfti hljóp á hans hörund, svó at hver tönn í hans höfði 
gnötraði, ok hrærði hann upp ór rúminu, ok varð þá at gjöra fyrir honum elda stóra ok 
leitat honum allra hæginda, þeirra er menn máttu veita. Þessum hroll ok kulda fylgdi 
bræði mikil, ok eirði hann þá öngu, því er fyrir varð, hvórt sem var þili eða stafr eða 
menn, svó þó at eldar væri, þá óð hann. Þá gekk hann undan þili húsum eða dyrabúning, 
ef fyrir varð, ok gekk þetta á hverjum þeim degi, er at honum kom, ok urðu menn þá 
alla vega at vægja til við hann, sem máttu. En þá er af honum leið, var hann hægr ok 
stjórnsamr. Fljótsdæla saga, Jón Jóhannesson (red.), Austfirðinga sögur (Reykjavík 
1950), s. 220. Övers. till svenska: Inge Knutsson i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), 
Islänningasagorna 4, s. 372.
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Eldarna förhindrar inte nödvändigtvis Ketills vredesutbrott, men till 
sjukdomsbilden hörde också en känsla av kyla, som man försökte åt
gärda med hjälp av värme. Fljótsdæla saga är som källa en aning pro
blematisk, eftersom den äldsta bevarade handskriften AM 551 c 4to 
härstammar från första delen av 1600talet. Sagan har också betraktats 
som en av de yngsta isländska sagorna och har daterats till perioden 
mellan 1450 och 1550, men det har också föreslagits att den skulle vara 
skriven i slutet av 1300talet.120 

Trots källans oklara ålder bidrar den, tillsammans med de andra 
exemplen, till att vidga perspektivet på eldens betydelse för Grettir i 
Grettis saga. Elden gav inte bara värme och ljus i vardagen, utan hade 
också som värmekälla en mer omfattande hälsobringande inverkan på 
det medeltida Island. Genom att elden gav värme kunde den vårda, 
läka och mildra fysiska åkommor och sjukdomar samt mental obalans. 
Dessa tillstånd tolkades ofta som ett tecken på svaghet, eftersom de 
ansågs vara ett resultat av att kroppens gränser öppnades och på oför
måga att hålla dessa gränser slutna. Detta gjorde människan utsatt för 
påverkan utifrån och för olika slags övernaturliga krafter, som kunde 
tränga genom kroppens gränser och ta sig in i människan t.ex. genom 
sår eller kroppsöppningar. Människan var då óheill, hon var inte längre 
heill, frisk, välsignad, glad, lycklig, helad – bokstavligt talat hel, vilket 
innebar att kroppens gränser var ogenomträngliga.121 

120. Sagan är ofullständig, trots att den som skrev den sannolikt har haft för avsikt att 
fortsätta berättelsen från det ställe där sagan nu slutar. Fljótsdæla saga har inte heller 
i alla sammanhang betraktats som en självständig saga, utan den har setts som en del 
av Hrafnkels saga Freysgoða. Alison Finlay, ’Fljótsdæla saga’, Pulsiano (red.), Medieval 
Scandinavia, s. 198–199; John Porter (transl.), ’The Saga of the people of Fljotsdal’, 
Viðar Hreinsson (ed.), The Complete Sagas of Icelanders, 4 (Reykjavík 1997), s. 379.

121. Kanerva, Porous Bodies, Porous Minds, s. 99 och passim. Se heill i CGV, s. 248–249; 
Geir T. Zoëga, A Concise Dictionary of Old Icelandic (New York 2004 [Oxford 1910]), 
s. 190. Jfr även det fornengelska ordet unhǽlu (frisk = hál, hǽl) som avser sjukdom 
och farsot. Joseph Bosworth & T. Northcote Toller (eds), An Anglo-Saxon Dictionary 
(Oxford 1921), s. 500, 504, 1117. Om spridningen av detta porösa kroppschema 
(body schema) i anglosaxisk, skandinavisk och finskugrisk kultur, se Kirsi Kanerva, 
’”Eigi er sá heill, er í augun verkir”. Eye pain in thirteenth and fourteenthcentury 
Íslendingasögur’, ARV– Nordic Yearbook of Folklore 69 (2013), s. 15–19, och de källor 
som nämns där samt Laura Stark, The Magical Self. Body, Society and the Supernatural 
in Early Modern Rural Finland (Helsinki 2006), s. 152–162; Frog, ’Shamans, Christians, 
and things in between: From Finnic–Germanic contacts to the conversion of Karelia’, 
Leszek Słupecki & Rudolf Simek (eds), Conversions. Looking for Ideological Change in 
the Early Middle Ages (Vienna 2013) s. 63, 66–67. 
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Enligt Grettis saga var Grettir en olycksdrabbad man, ógæfumaðr, 
han åtnjöt inte sin fars uppskattning, stöd och välsignelse.122 Sagan 
 låter också förstå att Grettir inte hade lycka (heill), och att trolldom 
utfördes till hans olycka (til óheilla), vilket ledde till att han slog yxan 
i benet. Såret blir infekterat och Grettirs fiender lyckas dräpa honom, 
eftersom han inte längre är frisk och ”hel” (ósjúkr ok heill) – konkret 
eftersom yxan hade trängt genom hans hud och kött, alltså gränser
na till hans kropp, men också för att han inte längre hade lycka, d.v.s. 
var heill.123 Gränserna till hans kropp genomträngs också när spöket 
Glámr ger Grettir en så vass blick att denne blir rädd. Sagans nedteck
nare konstaterar: ” Grettir har själv sagt att det här var den enda syn 
han sett som fyllt honom med skräck”.124 Glámrs blick har trängt ge
nom  Grettirs gränser och tagit sig in i honom genom hans ögon. Där
för lyckas Glámr, innan han dör, förbanna Grettir och får till stånd 
att Grettir blir rädd för mörkret och börjar se syner (glámsýni). En
ligt sagan sade man om människor som såg syner ”att Glám[r] lånat 
dem sina ögon”.125 

I flera avseenden kan man ha betraktat Grettir som óheill. Detta 
ord har även ansetts vara synonymt med olycka (ógæfa).126 Óheill som 
ord hänvisar i några källor som daterats till 1300–1400talen emellertid  
 

122. Om betydelsen av otur på det medeltida island, se Kanerva, ’Ógæfa (misfortune) as 
an emotion in thirteenthcentury Iceland’, och där nämnda källor. Om Grettirs (då
liga) fadersrelation, se även Russell Poole, ’Myth, psychology, and society in Grettis 
saga’, Alvíssmál 11 (2004), s. 3–16; Torfi H. Tulinius, ’Framliðnir feður. Um forneskju 
og frásagnarlist í Eyrbyggju, Eglu og Grettlu’, Haraldur Bessason & Baldur Hafstað 
(red.), Heiðin minni. Greinar um fornar bókmenntir (Reykjavík 1999), s. 283–316.

123. Grettis saga, s. 247, 249, 250, 257, 289.
124. [S]vá hefir Grettir sagt sjálfr, at þá eina sýn hafi hann sét svá, at honum brygði við. 

Grettis saga, s. 121. Övers. till svenska: Kristjan Hallberg i Kristinn Jóhannesson et al. 
(red.), Islänningasagorna 2, s. 110.

125. [A]t þeim ljái Glámr augna. Grettis saga, s. 123. Övers. till svenska: Kristjan Hallberg 
i Kristinn Jóhannesson et al. (red.), Islänningasagorna 2, s. 111. Om det övernaturliga 
som kunde genomtränga kroppens gränser se även Kanerva, ’”Eigi er sá heill, er í  
augun verkir’”. Jag behandlade temat mer ingående i mitt konferensföredrag ’Glámr’s 
eyes and the sense of sight in Grettis saga. A case study’, Jürg Glauser, Klaus Müller
Wille, Anna Katharina Richter & Lukas Rösli (eds), The Sixteenth International Saga 
Conference. Sagas and Space, 9th–14th August 2015, University of Zürich and University 
of Basel. Preprints of Abstracts (Zürich 2015), s. 159–160.

126. Hermann Pálsson, ’Um gæfumenn og ógæfu í íslenzkum fornsögum’, Björn Teitsson, 
Björn Þorsteinsson & Sverrir Tómasson (red.), Afmælisrit Björns Sigfússonar (Reykja
vik 1975), s. 138. 
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också till fysisk och psykisk sjukdom.127 Grettirs förhållande till elden 
kunde på medeltiden också tolkas i den här betydelsekontexten:  elden 
spelade en viktig roll när det gällde att vårda, lindra och hela fysiska 
och psykiska åkommor – även otur. När Grettir hämtar eller letar  efter 
eld söker han inte enbart efter värme och ljus, utan han vill också ta  
del av eldens och värmens vårdande och läkande egen skaper.128  Grettir 
behövde den vårdande, mildrande och läkande värmen från elden 
efter som han var óheill; inte bara drabbad av olycka utan också óheill 
p.g.a. yxhugget och Glámrs onda öga. 

 
Avslutning 
De betydelser som ljós och eldr hade på det medeltida Island är mång
facetterade, men i Grettis saga betonas vissa av dessa betydelser i limi
nala rum och tillstånd. Ljuset, ljós, kopplades ofta samman med det 
kristet heliga och himmelska, och förekom också som ett profetiskt  
element. Av betydelse i den medeltida kontexten var det faktum att 
ljuset i Grettis saga bara med vissa reservationer kan tolkas som kris
tet heligt och himmelskt. Som ett sådant ljus kan man egentligen bara 
betrakta det ljós som husmodern tänder i fönstret för att visa Grettir 

127. Óheill i ONP, http://dataonp.ad.sc.ku.dk/wordlist_d_adv.html (hämtad 30.10.2015). 
Óheill förekommer i betydelsen ’ofrisk’, sjuk, t.ex. i följande källor från 1300 och 
1400talen: i lapidariet i handskriften Hauksbók (se not 112) som tillkom i början av 
1300talet, d.v.s. delen Náttúrusteinar som handlar om stenens egenskaper, berättas om 
en sten som ”botar sjukdomar” (greðir vheila). Finnur Jónsson (red.), Hauksbók efter de 
Arnamagnæanske håndskrifter no. 371, 544 og 675, 4°, samt forskellige papirshåndskrifter 
av det kongelige nordiske oldskrift-selskab (Køpenhavn 1892–1896), s. 228. I Bversionen 
av Helige Þorlákrs (1133–1193) saga, som dateras till mitten av 1300talet, berättas om 
en flicka som var ”sjuk i sin kropp” (óheil í líkama). Þorláks saga byskups yngri, Ásdís 
Egilsdóttir (red.), Biskupa sögur, 2 (Reykjavík 2002), s. 220. Den inhemska riddarsagan 
Þjalar Jóns saga som daterats till 1400talet berättar å sin sida om en man som var ”sjuk 
i sitt lynne” (oheil j lyndi). Louisa Fredrika TanHaverhorst (red.), Þjalar Jóns saga. 
Dámusta saga (Haarlem 1939), s. 5.

128. Värmen var ett vårdande element också i den medeltida humoralteoretiska medicinen, 
vars läror åtminstone i viss mån hade spritt sig till 1300talets Island. Det är emellertid 
möjligt att humoralläran inte ännu hade fått fäste på bred front på det medeltida Island. 
Om kännedomen om humoralläran och de tolkningar som färgats av den samt om 
personer som specialiserat sig på helande på det medeltida Island, se Kanerva, Porous 
Bodies, Porous Minds, s. 100–113, 129, och de källor som nämns där. Om humoralläran 
i allmänhet, se t.ex. Timo Joutsivuo, ’Ruumis ja sielu skolastisen lääkärin tulkitsemana’, 
Kanerva & Lamberg (toim.), Hyvä elämä keskiajalla, s. 65–90; Susanna Niiranen, ’Re
septejä mielen vaivoihin’, Kanerva & Lamberg (toim.), Hyvä elämä keskiajalla, s. 91–112. 
Av utrymmesskäl behandlar jag här inte tolkningar som baserar sig på humoralläran.
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vägen till värmen i stugan, vilket bidrog till att rädda hans liv. Också 
detta ljus är emellertid tänt av en människa – i Grettirs liv förekom
mer inte himmelska ljus eller förebud. Ljuset som lockar Grettir in i de 
liminala rummen betraktades i hög grad som världsligt, och letandet 
efter detta ljus gav Grettir i första hand världslig ära. Det förekommer 
inte heller sådana ljus som i den medeltida kontexten ansågs motver
ka onda krafter: i motsats till andra hjältar i sagorna hade Grettir inte 
med sig något skyddande ljus när han mötte odjur från andra sidan. 
Ljós och eldr verkar i de här sammanhangen närmast ha märkt ut det 
liminala rummet; de visade på övergången mellan den här världen och 
andra sidan. Om ljuset har en siande kraft i Grettis saga är den närmast 
ödesdiger för Grettir: att Grettir följer föremål som ger ljus (eldr) ger 
honom bara ett kortvarigt, världsligt anseende eller leder t.o.m. till att 
han utesluts ur gemenskapen efter att han för andra gången förklarats 
fredlös till följd av den resa han gjorde i Norge för att hämta eld. I det 
sistnämnda fallet framkommer också Grettirs egen oförmåga att han
tera den brännande och förgörande elden.

I en medeltida kontext uppfattades ändå den eldr som Grettir sökte 
och fann i de liminala rummen som livsviktiga för Grettis kroppsliga, 
psykiska och själsliga välbefinnande. Elden brände och förgjorde också i 
positiv bemärkelse. Den kunde rena och läka både kroppen, sinnet och 
själen, och särskilt värmen från elden ansågs ha vårdande egenskaper. 
I Grettis saga betraktades den eldr som brann på andra sidan knappast 
som helvetets eld, men elden i Grettirs liv kunde mycket väl kopplas 
samman med den skärseld och dess renande kraft som människor lärt 
känna genom predikningar. Eldens förmåga att bränna kunde visser
ligen vara beroende av huruvida den var välsignad genom en kristen 
ritual eller inte. I det här sammanhanget är det av betydelse att elden 
som fanns i Grettirs liv och som han mötte i liminala rum aldrig var väl
signad, utan helt vanlig, jordisk eld. Även denna eld förmodades emel
lertid vara till nytta för Grettirs sinne och kropp, även om den  jordiska 
elden inte alltid kunde bränna bort allt ont. Grettir behövde åtminsto
ne elden och den värme den gav, eftersom det i sagan sägs att han var 
”ofrisk”, óheill. Att Grettir letade efter eld, vilket också kan tolkas som 
att han sökte sig till värme, och det faktum att Grettir inte var ”hel”, 
heill, kunde trots hans hjältedåd ses som ett slags svaghet. Ett tecken 
på detta var den egenskap som nämndes redan i inledningen till den 
här uppsatsen, att han efter Glámrs förbannelse blev rädd för mörkret. 


