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Eddadikten Vafþrúðnismál anses tillsammans med Grímnismál utgöra 
en tillförlitlig källa till förkristen skandinavisk religion. Dikten tillhör en 
litterärgenresommankankallaʼvisdomstävlanʼ.Syftetmedmittbidrag
ärattsenärmarepådetramverksombestämmerdiktenstillhörighettill
dennagenre.UppbyggnadenavVafþrúðnismálskulleenligtfleraforskare
vara inspirerad av medeltida europeiska genrer. Jag vill i stället sätta in 
diktens ramverk i ett vidare, jämförande sammanhang som stödjer dess 
ur sprung i förkristen skandinavisk tradition.1

Vafþrúðnismálbetraktasiallmänhetsomenavdeäldreeddadikterna,
tillkommenientiddåkunskapenomdegamlamyternaännuvarhögst
levande.2 Den lämpar sig för dramatisering och kan också ha framförts 
somettstyckeunderhållningvidgästabudochannansamvaro.3

Ramverket

Diktenärhållenidialogformochramenärföljande.Odenberättarförsin
maka,gudinnanFrigg,omsinönskanattbesökajättenVaftrudnerföratt

1JaghartidigarebehandlatVafþrúðnismálochdessuppbyggnadiHultgård2009ochHult
gård2017:122–132.
2Manpekargärnapå900talet,mendiktenkanlikavälhaförfattatsunderförstahälften
av1000talet;förtillkomsttidochtraderingset.ex.GísliSigurðsson2006;Machan2008;
JónasKristjánsson&VésteinnÓlason2014:176–177.Andraforskarelutaråtensenare
datering;såSimek2003;Simek&Pálsson2007.
3Jfr.Gunnell1995;Kuusela2017:129.
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taredapåomdenneärsåkunnigsomdetsägs.Friggtyckerattettsådant
besök låter farligtmenhoppasändåattOdenskallkommavälbehållen
tillbaka.Odengersigivägochnårsåsmåningomframtillenavjättens
hallar.Hanträderinochvillstraxutmanajättenienvisdomstävling(fvn.
orð speki).Vaftrudnerbliröverraskadochfrågar:”vemärdenmänniskan
somtartillordaiminhall?’ochfortsätter”utkommerduintefrånvåra
salarsåvidadu inteärdenkunnigaste”.4 Oden uppträder under namnet 
Gagnråd,någotfrittöversatt:”densomgergodaråd”.5Vaftrudnerbjuder
nu in Oden men först sätter han honom på prov med några frågor vilka rör 
mytologin.Dettaavsnittharettegetomkvädesomlyder:
”Svara, Gagnråd, på detta, eftersom du på hallgolvet vill få din duktighet
prövad”

Ochsåföljersjälvafrågan,denförstalyder:
”Vadheterdenhästsomdrarframdagenövermänniskorna?”

Gagnrådkommersomväntatmedrättsvar:
”Skinfaxeheterhansomdrarindenljusadagenövermänniskorna”

Efter attOden även svarat rätt på de återstående tre frågorna utbrister
Vaftrudner:

Du är verkligen kunnig (fróðr),tanuplatspåjättensbänk!

Odensomhittillsståttpåhallgolvetfårnulovattsättasigtillbordsmed
jätten.Vaftrudnermeddelarsåvillkorenförtävlingen.Medhuvudetsom
pantskalldebådagesiginikampenomvemsomärbästivishet.Nuär
det Odens tur att ställa frågor och de inleds också med ett omkväde som 
varieras något. Jätten klarar av att svara rätt på alla demytiska frågor
Odenställer–ävendesomhandlaromframtidenochRagnarök.Menden
sistafråganOdenställerblirödesdigerförjätten.Denlyder(strof54):
VadviskadeOdensjälvisonensöra,
innandenneskulleblilagdpåbålet?

Med ens går det upp för jätten med vem han tävlade och han inser nu vad 
somväntarhonom(strof55):

4Detsägsinteraktut,menhärsättermansitthuvudpåspel;jfr.Finlay2011ochKuusela
2017:137.
5 Några kommentatorer menar att Gagnråd är ett skrivfel för Gangråd, ’vandrare’; ett
Odensnamnbelagtiandrakällor;diskussionhosEjder1960.
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Eymanniþatveit,
hvatþúíárdaga
sagðiríeyrasyni;
feigum munni
mæltaekmínafornastafi
ok um ragna røk

”Ingenmänniskavet
vad du fordom
sadeisonensöra;
med dödsmärkt mun 
berättadejaggammalvisdom
ochgudarnasöde”

VaftrudnerssistaordtillOdenbliretterkännande(strof56):
Du är alltjämt den visaste av varelser.

Fornvästnordiska paralleller
Vafþrúðnismál ärenskickligtuppbyggdtextochvisarvilkenhögtstående
diktkonst som denmuntliga traditionens poeter kunde skapa. Tillbaka
till själva temat, tävlan imytisk kunskap.Textermed ett likartat tema
före kommer i den fornvästnordiska litteraturen och har med större eller 
mindrerättlyftsframsomparalleller.6 De gammalnordiska företeelserna 
mann jafnaðr ’jämförelse mellan män’ och senna ’ordträta’ skulle ha 
påverkat Vaf þrúðnismál. Båda företeelserna utvecklades även till litterära 
genrer, oftast i dialogens form. En mannjafnaðr gick ut på att framhäva sig 
självgentemotandraochdenhadesinplatsvidgästabudochdryckeslag.
Sennandäremothadesomsyfteattnedvärderaandrapersoner.Exempel
på genrerna mannjafnaðr och senna är eddadikterna Hárbarðsljóð och 
Loka senna. Båda dessa genrer har enligt min mening mindre värde som 
för klarings modeller till Vafþrúðnismál.

Närmare ramverket i Vafþrúðnismál kommer man genom den tävling i 
gåtor som Hervarar-saganbeskriver.KungHeiðrekkallartillsigGestum
blindi,enmansomhanärovänmed.Dennekommerattmistalivetom
haninteframställergåtorförkungen.Gestumblindikännersinbegräns
ningmenblotartillOdenförattfåhjälp.GudeniklädersigGestumblindis

6Omvishetsdiktningenidenpoetiskaeddan,sedeVries1934.
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gestaltochläggerframenradgåtorsomkungenintetrottattdenmedel
måttigeGestumblindikundetänkaut.Kungenlöserallagåtorutomden
sista som är den samma som Oden ställer till jätten i Vaf þrúðnis mál:”vad
viskadeOden iBalders öra innan denne blev lagd på bålet?”.Kungen
inser nu med vem han har att göra och riktar ett hugg mot guden. Oden 
förvandlarsigtillenfalkochflygerdärifrån.Samtidigtuttalarhanspå
domenattHeidrekskablidödadavsinaträlar.Härärdetvisserligenfråga
omlivochdödmendetgällerfrånbörjanenbartdeneneavdeinblandade.
VidareärdetbaraGestumblindisomframställergåtornavilkainnehåller
mestallmängods.Mytiskareferensersaknasnästanhelt.JohnMcKinnell
menarattbådeVafþrúðnis mál och Hervarar sagaoberoendeavvarandra
byggerpåenbakomliggandeäldretradition,därberättelsemönstretutgjort
entävlanmellanOdenochenmytiskellerlegendärmotståndare.7 
UppbyggnadenaveddadiktenAlvíssmál som en slags frågesport där 

gudenTorställerfrågortillendvärgvidnamnAllvis,”densomvetallt”,
hör i stort till samma genre som VafþrúðnismálochGestumblindisgåtori
Her varar-sagan.Inledningenavdiktenomtalarattdvärgensombornere
undermarken,kommertillTorshallföratthämtahansdottersombrud.
GudengersittsamtyckepådetvillkoretattAllviskansvarapåalltsom
Torvillveta.GenomatthållaAllvissysselsattmedupprepadefrågorlurar
Torhonomkvarihallentillsdagsljusetskinerin,–ochunderförstått–att
dvärgen nu mister livet. Men Alvíssmál innehåller inte någon egentlig 
tävlan.Torprövardvärgenskunskapipoetiskasynonymerutanattsjälv
behövautsättasigförbesvärligafrågorfrånAllvis.Detrörsigomsådana
spörsmålsomvadetttingellerettfenomenheterblandolikagrupperav
varelser, oftast människor och gudar. 

Eddadikten Fáfnismál låter (stroferna 12 till 15) Sigurd ställa några
frågorommytiskatingtilldrakenFavner
Svaramigpådetta,Favner;
man säger ju att du är kunnig
och väl känner till många ting.

Frågorna handlar om nornorna och den plats där eldsjätten Surt och 
gudarna skall mötas i en sista strid.8 Här är det inte fråga om en tävling i 
mytiskkunskapmellantvåolikapersonerutandetverkarsomomSigurd
villbliupplystomsakerochtinghanintekändetillförut.

7McKinnell1994.
8SeKragerud1981.
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Medeltida europeisk tradition
BlickarviutöverdetmedeltidaEuropafinnsdärgenrerochtextersom
påminner om ramverket i Vafþrúðnismál, och som även använts för att 
stödja antagandet att dessa påverkat utformningen av eddadikten. Man 
har allmänt pekat på medeltida lärd tradition.9Dithör’frågorochsvar’
genren (erotapokriseis) som var mycket omtyckt under antiken och
medeltidenochsomoftafickformenavendialogmellanenmästareoch
lärjunge. Vi möter den till exempel iElucidarius.10 Den fornengelska 
dikten Salomon och Saturnus,somföreliggerifleraversioner,ärettannat
exempelpåentävlanidialogform.11ÄdlingenSaturnusfrånkaldéernas
land har farit världen runt för att inhämta visdom och hamnar till sist hos 
kungSalomo.Debådapersonernaförsökeröverträffavarandraibiblisk
och all män gåtkunskap. Epilogen omtalar att Salomo vann över Saturnus 
och till rätta visade honom skarpt. 
DenforniriskatextenDe två lärdes samtal(ʼTheColloquyoftheTwo

Sagesʼ)utgörpåsittsättenmotsvarighettillVafþrúðnismál.Textenför
fattadesnågongångpå800eller900taletochharformenavendialog
(immacaldam)mellanNéde, enungpoet (fili), och hans äldre kollega, 
Ferchertne.De frågor som ställs i den första delen av texten rör deras
respektivefärder,familjebakgrund,namnochyrke.Svarengesiformav
poetiska omskrivningar. Det är en uppvisning i kännedomen om poetiska 
synonymer,snarareänentävlanimytologiskkunskap.Denandradelen
av De två lärdes samtal innehåller förutsägelser men även här kommer 
denrivaliserandeaspektenibakgrunden.
På Ferchertnes fråga om Néde har några förutsägelser att framföra

(scéla)svararNédeatthanisanninghargodaförutsägelserattkomma
med.Såföljerenkortprofetiaomenkommandelyckligtid.Nédegeren
frågatillbakatillFerchertne:hardu någraförutsägelserattberättaom?
Pådettasvarardennemedenlångprofetiaomdeolyckorochondating
somskalldrabbaIrland.De två lärdes samtal är en kristen kompilation 
men den har tagit upp element av gammal irisk tradition. Jämför man 
med den tävlan i kunskap ommytologi och gåtor somVafþrúðnismál 
och Hervarar-sagan företräder, framstår de två lärdes samtal som en 
mindre god parallell. Främst av det skälet att tävlingsmomentet spelar 

9SåSprenger1985;Simek2003;Simek&Pálsson2007.
10Holtsmark1964och1975;sevidareomgenrenVolgers&Zamagni2003.
11Omdennatextochdessversioner,seAnlezark2009.
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en obetydlig roll och att det inte råder någon fiendskapmellan de två
personerna.

DeniranskamytenomAxtyaochYōišta

I sökandet efter paralleller till kompositionen av Vafþrúðnismál har jag sett 
närmarepådenindoiranskatraditionen.Detvisarsigattdetfinnsmot
svarigheterbådeiIranochiIndien.LåtosstaIranförst.IenavAvestas
offerhymner(yaštʼerna)förekommerenanspelningpåentävlanimytisk
kun skap. Yašt 5tillägnadgudinnanAnāhitānamngerenradgestalterur
Iransmytiskahistoriavilkaoffrattillgudinnan,blanddemenpersonvid
namnYōišta.Istroferna81och82heterdet:
till henne offradeYōišta från Fryanastammen, hundra hingstar, tusen oxar
ochtiotusenfårpådenvågomsvalladeöniflodenRangha.Sedanåkalladehan
henne:Gemigdennaynnest,godaochmäktigaArdviSuraAnahita,attjagför
mårövervinnadenondeochillasinnadeAxtya,genomattjagkanbesvarade
nittioniosvåraochondsintafrågor(frašna)somdenneondeochillasinnade
Axtyaskallställatillmig.ArdviSuraAnahitagavhonomdenynnesten.

YašteniAvestalämnarossovetandeominnehålletifrågornaochantyder
intehellerdensituationivilkendetvåpersonernamöts.Lyckligtvishar
enmedeliranskversionbevaratenberättelsesomgerossupplysningom
båderamverketkringfrågornaochvadde innehåller.Textengårunder
namnet Mādayān ī Yōšt ī Friyān,‘BokenomYōštavFryanaätten’ochär
med stor sannolikhet redigerad under sassanidertiden, i runda tal mellan 
åren250och600.Härskildrasomständigheternakringtvekampenmellan
dengodeYōštochdenondeAxt.
Den illvilligeAxt uppenbarar sigmed en härskara framför portarna

tillenortsombärnamnetʼDerasstadvilkauttolkarfrågorʼ(šahr ī frašn 
wizārān).Axthotarattdödainvånarnaochödeläggastadenomhaninte
fårderättasvarenpådefrågorhankommerattställa.DåträderYōštfram
ocherbjudersigattbesvaraAxtsfrågor.AxtbjuderinYōšttillsittpalats
(dar)ochbestämmervillkoren:gerYōštfelsvar,kommerhanattdödas.
Axtställer33frågorsomhuvudsakligenrörreligionenochmyterna.Med
gudomlighjälplyckasYōštgederättasvaren,ochhanriktarisinturtre
svåra frågor tillAxt.Dennekan intesvarenmenrusar till sinmästare,
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Ahriman, den Onde själv, för att få hjälp. Ahriman vägrar att avslöja 
svareneftersomdetskulleinnebäraslutetpådenOndesherravälde.Axt
kommertillbakaochmedgeratthanärbesegrad.Yoštframsägerenrituell
formelsomdödarAxt.Stadenochdessinvånareärnuräddade.
Denformelartadestilenochupprepningarnaantyderattdetliggeren

poetisktraditionbakomdensassanidiskaprosatexten.Somexempelkan
vitaomkvädetsomYōštreciterarvarjegånghanbesvarardenillvillige
Axtsfrågor:

må du ha det eländigt medan du lever, och falla ned i helvetet när du är död, du 
grymmeochondehärskare.

Den medeliranska versionen av berättelsen återspeglar säkerligen den
sassanidiska tidens miljö och litterära smak. Frågorna och svaren är 
kanskeintehellerheltdesammasomidenursprungligamyten,densom
yašteniAvestaanspelarpå.Attsjälvaramverketåtergårpågammaltradi
tion är dock klart.

Likheter mellan Iran och Skandinavien

Trots skillnader föreligger klara överensstämmelser mellan de skandi
naviskaochiranskaversionernaavdenmytiskatvekampen.Ibådafallen
möter vi en gudom eller en gestalt som representerar gudomen, Oden i 
Vaf þrúð nis málochYōištaochgudinnanAnāhitā i Iran.Gudomeneller
dennasrepresentantgersiginientävlansomgällermytiskkunskap,en
tävlan som enligt reglerna är på liv och död. Motståndaren är en person 
som är fientligt inställd till gudar ochmänniskor, och det är han som
börjarutfrågningen.Meninitiativettassedanöveravdengodasidanoch
sistafrågan(ellerfrågorna)somställsäromöjligattbesvarafördensom
intehargudomligkunskap.Den intellektuella tvekampen slutar i båda
fallenpåsammasätt:denförlorandepartenmisterlivet.
MycketidennajämförelsegårävenatttillämpapåHervarar-sagan och 

Gestumblindisgåtor.Påenpunktblirjämförelsentillochmedtydligare
ochdetgällerdenrituellaaspekten.GestumblindioffrartillOdenföratt
fåhjälpinförmötetmedkungHeidrek.Dettastämmeröverensmedsitua
tionenideniranskamytendärYōištaframbärrikligaoffertillAnāhitāför
att få hennes stöd.
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Den vediska traditionen
Denkultiskakontextenframträderklarastidenfornindiskamotsvarigheten
till ramverket i Vafþrúðnismál, den vediska rit som kallas brahmódya-, 
ʼtävlanirituellochmytiskkunskapʼ,iMonierWilliamssanskritlexikon
översatt med ʼrivalry in sacred knowledgeʼ.12 TaittirīyaBrāhmaṇa 
(III,9,5)gerettgottexempelpåenbrahmódyarit.Deningårsomenviktig
del av ritualen för det vediska hästoffret, aśvamedha,ochutförsavtvå
präster. Den ene av dem, brahmánprästen, identifierasmedBṛhaspáti,
den särskilda offergudomen, och sitter på vänster sida, medan den andre 
adhvaryúprästensomrepresenterargudenAgni,sittertillhöger.Detär
han som ställer frågorna och brahmánprästen som besvarar dem.Till
exempel:”vilkenvardenFörstaTanken?”.Svaretblir:”denFörstaTanken
var isanningHimlen,detär regnet”.Ettannatexempel:”vemvarden
storafågeln?””DenstorafågelnvarisanningHästen”,lydersvaretfrån
brahmánprästen.Fleraavfrågornaochsvarenärfortfarandedunklaför
oss,mendemåsteförståsutifråndenvärldsbildsomdevediskaindierna
hade.SyftetmedbrahmódyaritenärenligtTaittirīyaBrāhmaṇaattfram
mana den rätta sinnesstämningen inför det gudomliga (bráhman),och
skänka ära och glans åt den som står för offret.

Några slutsatser

Vissadragsomvifinnerideskandinaviskaochiranskamotsvarigheterna
ärmindre tydliga i den vediskabrahmódyariten. Så är falletmed det
dystraödesomdrabbardenförlorandeparten;intehellerfinnsdenskarpa
motsättningen mellan en god och illvillig karaktär. Å andra sidan visar 
detvediskamaterialetattenritualiseradtävlanimytiskochrituellkun
skap utgjorde ett viktigt moment av offerritualet. Förmodligen var detta 
ocksåfalletmeddeniranskatraditionen,exemplifieradavmötetmellan
YōištaochAxtya.Huruvidadetförekomnågonslagsrivaliserandeupp
visningimytiskochrituellkunskapsomendelavskandinaviskaoffer
kult, undandrar sig vårt bedömande. Däremot vill jag hävda att den
indoiranska traditionen ger de bästa parallellerna till Vafþrúðnis máls 

12Jfr.West2010:73–74somuppmärksammarparallellentillVafþrúðnismál, dock utan att 
göraennärmareanalys.
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ramberättelse.Mankandranågraslutsatseravdetta.Fördetförsta,ett
medeltidakristetinflytandetersigintesärskilttroligt.Fördetandra,den
genre som ramen kring Vafþrúðnismálrepresenterargårtillbakapåför
kristen skandinavisk tradition, och man kan på goda grunder även våga 
påståendet att den har indoeuropeiska rötter. 
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Summary
Vafþrúðnismáliscomposedasawisdomcontestbetweenagodandagiant.The
genreitselfhasparallellselsewhere.Medievalliteratureoftenusedthedialogue
formtoconveyknowledgeonreligiousmatters.Aninfluenceontheeddicpoem
fromChristiantextshasbeenargued.Closercorrespondancesarefoundinthe
IndoIranian tradition, however. The author concludes that the framework of
VafþrúðnismálrepresentsanancientgenrewithrootsintheIndoEuropeanpast.
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