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Based on an introductory account of the shortcomings of a purely archaeological 
endeavour to understand the cultural history of the 1st millennium ce, this case 
study begins with an interpretation of the Old Norse word meiðr. This is followed 
up by a short comparative analysis of the function of the oe words beam and ród 
in the Dream of the Rood. Thus, having been inspired by Old Norse and Old Eng-
lish texts, the next step is an analysis of two archaeological excavations in which 
several constructions seem to qualify as a meiðr in the everyday sense of the word. 
Essentially, the word means ’drying rack’ and as a construction it consists of 
two vertical poles with crutches, which support a horizontal rod that joins them 
together. On this rod more or less anything may hang – even Háv during his rite 
of passage merging with Oðinn.
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Inledning
I Aarbøger 1870 skriver Worsaae en artikel om 
tolkningen av guldbrakteaternas motiv i förhål-
lande till Sigurdsmyten. Han förklarar anled-
ningen i uppsatsens första mening:

Omendskjøndt Studiet af de nordiske Old-
sager maa siges at være i sin første Barn-
dom, kan det dog neppe nægtes, at man 
ved de indsamlede talrige Kjendsgjerninger 
allerede turde være kommen vidt nok til 
at begynde med Forsøg paa at aabne nye 
Indblik i de forhistoriske Tiders indre Liv 
og saaledes navnlig i Folkenes religiøse Fo-
restillinger (Worsaae 1870, s. 382).

Den Worsaae som 1866 framhöll och 1870 pro-
grammatiskt upprepade sin uppfattning svor i 
den kyrka han själv lagt grunden till med sin 
bok Runamo og Braavalleslaget: Bidrag til Ar-
chæologisk Kritik som med fog dekonstruerade 

en vidlyftig tolkning av en ”runristning” som 
egentligen var ett naturfenomen. Med sin kritik 
blev han den främsta att fostra en hel generation 
arkeologer i en strikt fornsaksbunden empirisk 
vetenskap. Nu bröt han med traditionen. I slutet 
av 1990-talet gjorde Michel Notelid en precis 
analys av Worsaaes provokation (Notelid 1996, 
s. 318–320). Därför ser vi i dag i ett 150-årigt 
perspektiv hur den europeiskt och intellektuellt 
orienterade Worsaae till sitt ursprungliga posi-
tivistiska forskningsperspektiv i Comtes anda 
(se t.ex. inledningen i Comte 1841) lagt ett her-
meneutiskt perspektiv i Diltheys anda (se t.ex. 
Dilthey 1922, s. 15). Om Worsaae var försiktig 
1866 (se citat hos Notelid 1996) så var han öp-
pet tolkande 1870 och det ledde omedelbart till 
kritik. Worsaae argumenterade för att den nord-
iska mytologin kring Sigurd, som han ansåg att 
brakteaternas ikonografi anspelade på, var mer 
ursprunglig och trovärdig är den tyska. Att na-
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tionalisten Worsaae i rollen som forskare yttrade 
sig med politisk slagsida i en period av aggressiv 
tysk krigspolitik var uppenbart och kritiken mot 
honom levde åtminstone 20 år efter hans död 
(Kjær 1905, s. 215).

Det som sker mellan 1866 och 1870 blottläg-
ger ett fundamentalt problem i förståelsen av 
första årtusendet av vår tideräkning: Hur ska 
materiellt och litterärt källmaterial hanteras på 
ett fruktbart sätt? Detta vetenskapliga dilemma 
är inte löst och det löper som en underström i 
arkeologisk forskning. Därför kommer det till 
ytan på 1870-talet så väl som i dag eller hos Ber-
til Almgren under och efter andra världskriget 
(se Almgren 1955, s. 97 och diskussion i Her-
schend 2020, s. 399–400).

Traditionellt sett har akademisk disciplin-
klyvning setts som vägen fram, men om den inte 
så småningom leder till interdisciplinär forsk-
ning och grundutbildning, så är den kontra-
produktiv. För att bryta den vetenskapssociala 
normen måste man sträva efter både Verstehen 
und erklären (Dilthey 1883), understanding and 
explanation (se von Wright 1971), dvs. förstå-
else och förklaring. I längden är förklaring och 
strikta discipliner inte tillräckligt för att upp-
fylla human- och samhällsvetenskapliga krav på 
förnuft. Därför försvinner inte problemen ge-
nom att bortse från att brakteater skulle kunna 
ha en flytande narrativ mening. Hundrafemtio 
år efter Worsaae pockar de liksom guldgubbar 
fortfarande på att bli förstådda och det är tydli-
gen inte enkelt (se t.ex. Laursen 2019, s. 356 för 
en insiktsfull recension av Pesch & Helmbrecht 
2019). Dessutom är det fortfarande lätt hänt att 
mytologiska tolkningar, typexempel på katego-
riskapade hermeneutiska problem, genom att 
upprepas får ideopolitisk klangfärg.

Det finns ingen generell vetenskapsteore-
tisk lösning på dessa tolkningsproblem. Det är 
istället så att vissa utgångspunkter i praktiken 
kan visas ha förståelsemässiga fördelar genom 
att finna uttryck som överlappar flera källka-
tegorier, t.ex. genom att uppfatta narrativa så 
väl som materiella källor som textuella. Genom 
att sättas ihop kan de såsom sammansatta (texo) 
visa sig vara del av en gemensam textualitet. 
Det kan sakna intresse, men det kan också vara 
mer eller mindre meningsbärande eller signifi-

kant. Ett typexempel är analys av text och bild 
på senvikingatida runristningar (se t.ex. Her-
schend 1994, s. 20–21; Zachrisson 1998, s. 186–
194; Herschend 2017, s. 16–21; Andrén 2000, 
s. 13ff). Allmänt kan man hävda att ett källma-
terials potentiella och överlappande komplexitet 
befrämjar förståelse. Det är bl.a. därför som »big 
data» fungerar. Visserligen kan man definiera 
»big data» genom de tre v:na: volume, velocity 
och variety, men som Pence (2014, s. 162–163) 
framhåller, så måste man lägga till datas kom-
plexitet, complexity, för att förstå deras potential.

Även om första årtusendets arkeologi inte 
har tillgång till relevanta »big data», så finns det 
som tur är en fullständigt oöverskådlig komplex 
ogripbar diarieförd datamängd och numera även 
en förståelse för den potential som frigörs om 
stora oöverskådliga datamängder blir överskåd-
liga (se t.ex. Larsson & Löwenborg 2020).

I praxis är en slutsats man kan dra ur ett 
forsknings- och disciplinhistoriskt perspektiv 
följande: Det är orimligt att arkeologer överlåter 
till religions- eller språkvetare eller sig själva att 
förstå vad Oden hängde på innan han föll ner. 
Därför måste man av och till introducera ett in-
terdisciplinärt tolkningsperspektiv. Vad var det 
då Oden hängde på?

Ordet i fråga
Arkeologer kan lätt missa vad en utgrävnings-
bild är uttryck för om man inte redan tänkt sig 
hur det som menas i språkliga termer kan lämna 
spår i arkeologisk kontext och rekonstruktion. 
Rekonstruktion är med andra ord en metafor 
för tolkning. Rent konkret innebär det att man 
som arkeolog ofta befinner sig i gapet mellan det 
sedda och det förstådda. Men om det gapet och 
det mellan järnålderns materiella kontexter och 
eddadiktningens litterära går att överbrygga, så 
är det positivt (se t.ex. bidragen i Wikström af 
Edholm et al. 2019). Av och till är det fåfängt 
att göra kopplingen, av och till onödigt. Ordet 
tré, är som det framgår av Dictionary of Old Norse 
Prose (onp), exempel på det senare, medan ord 
som gått ur bruk är viktiga. Dem finner man 
också i onp.

Innan man närmar sig orden kan man emel-
lertid fråga sig vilken funktion och tänkt tid 
dikten Hávamál fyller i sitt sammanhang i den 
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isländska handskriften Codex Regius – Kungsbo-
ken (Lindblad 1954). Den består av historiska 
texter och kommentarer i två delar. Den första 
rör kosmologi, myter, gudar, vaner, människor, 
jättar och dvärgar innan fimbulvintern. Delen 
börjar med tre okommenterade dikter. Den för-
sta, anonyma dikten, är en universalhistoria som 
kan bygga på nekromanti – en återkallad völva 
delger oss sina erfarenheter från urminnes tider 
och sin vision om alltings slut. Visionen börjar 
ungefär med fimbulvintern. På denna tidsskala 
kan man sedan hjälpligt placera alla dikterna 
i Codex Regius i deras och sitt eget historiska 
sammanhang, inte minst den andra dikten, 
Hávamál. Den tillhör en tid då den ännu ogifta 
kringströvande Háv under sin strävan efter kun-
skap uppgår i Oden, kommer hem och etablerar 
sig i sin hall. Völvan har redan pekat ut den. 
I nästa dikt är han gift och avslutar det kun-
skapsprojekt som befäster hans ohotade makt-
ställning. Man kan se alla tre dikterna som den 
underhållning vi bjuds på i Hávs hall sedan han 
gift sig med Frigg, men innan de fått barn. När 
det gäller den tid vi tycks befinna oss i, så lig-
ger den före 536, men efter det att hallägare, till 
exempel på 400-talet, blivit stora makthavare på 
platser som Avaldsnes (Skre 2018, s. 772–775), i 
Gudme (Hedeager 2001) eller i Uppåkra (Lars-
son & Lenntorp 2004).

När det nu gäller vad det är Háv hänger på 
under sin passagerit i stroferna 138–145, och 
därigenom blir eller uppgår i Oden (Sundqvist 
2010), så är det strof 138–139 som belyser frågan:

138. Veit ek, at ek hekk ˈ vindga meiði á / nætr 
allar níu,
geiri undaðr ˈ ok gefinn Óðni, / sjalfr sjalfum 
mér,
á þeim meiði, ˈ er manngi veit / hvers hann af 
rótum renn.

139. Við hleifi mik sældo ˈ né við hornigi; / 
nýsta ek niðr,
nam ek upp rúnar, ˈ œpandi nam, / fell ek aftr 
þaðan.
(Dronke 2011, min färganalys)

138. Jag vet att jag hängde på en vindblåst 
meiðr nio hela nätter,

sårad av spjut och given Oden, mig själv till 
mig själv,
på den meiðr som ingen vet från vilka röt-
ter den rann upp.

139. De bjöd mig varken bröd eller dryckes-
horn; jag spejade nedåt;
upp tog jag runor, ylande tog jag, sedan föll 
jag därifrån.

Först måste man undersöka om metriska krav 
styr valet av viktiga ord. Meiðr (fem fall i onp) 
är t.ex. ett mycket ovanligt och sannolikt signi-
fikant ord med minst två olika betydelser. Met-
riskt behövs det inte första gången det används. 
Eftersom det ofta uppfattas synonymt med galge 
(galgi, 73 fall i onp) så måste man fråga sig varför 
inte detta mycket vanliga ord kunde användas. 
Andra gången meiðr används ingår det i det ele-
ganta stavrimmet i det assonerande ordparet, 
meiði … manngi, och då blir det ännu tydligare 
varför det hade varit intressant att börja med 
det vanliga ordet galgi, så att alla först förstår 
vad som menas. Därefter preciserar det ovanliga 
ordet ett viktigt begrepp och variationen blir 
en narrativ och estetisk poäng. I Codex Regius 
används galgi alltid i samband med straff, men 
det är inte uppenbart vad gäller meiðr. Även i 
Beowulf (l. 2446a) och i The Dream of the Rood 
används galge på samma vis.

Inte heller sældo (selja 324 fall i onp) behövs 
för stavrimmets skull. Det är ett vanligt ord som 
betyder ’ge ifrån sig något’ eller ’sälja’. Verbet 
gefa, ’giva’, (1 342 fall i onp) hade kanske varit 
mer naturligt än det snävare selja. Därför är det 
väl det formella: ’överlämna’ eller ’ge ifrån sig’ 
som är poängen. Valet av selja är ett indicium 
på att det inte nödvändigtvis från början var ett 
straff att hänga upp Oden. Överlag är det rimli-
gare att stroferna i deras sammanhang refererar 
till en passagerit (Sundqvist 2010).

Då det bryter det traditionella alliterations-
mönstret i ljóðháttr, förstår man att œpandi (104 
fall av ǿpa i onp) är signifikant. I mönstret ska 
sista stavrimmet ligga bland sista radens tre 
höjningar, men i strof 139 binder rimmet från 
den nästsista till den sista raden – œpandi … aftr. 
Dessutom uppstår det en regelbrytande allittera-
tion på långradens fjärde höjning så att första 
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och fjärde höjningen, nam … … nam, allittererar. 
Det antyder att man också ska uppfatta uttrycket 
nam … nam som viktigt. Därför måste man vara 
öppen för att författaren använder nam (av nema, 
494 fall onp) i den lite ovanliga betydelsen ’upp-
fatta’ eller ’förstå’, dvs. greppa i kognitiv mening. 
Då syftar rúnar på dold mening som Háv kom-
mer till insikt om. Att en upprörd sinnesstäm-
ning leder till metriskt sammanbrott i en oral 
kultur finns det exempel på även i Hárbarðzlióð 
och Skírnismál (se t.ex. Herschend 2018, s. 159).

En anledning till att man uppfattat meiðr 
som ett träd, ligger i ordet yggdrasill som i Codex 
Regius ingår i kenningen askr Yggdrasils – Yggdra-
sils ask. Om man följer Lennart Elmeviks tolk-
ning så betyder yggdrasill skräckinjagande koloss 
och kenningen ’den skräckinjagande kolossens 
ask’ betyder världsträdet som, liksom Oden, är 
kolossalt. Då kan man, som Elmevik (2007) och 
många med honom, tänka sig att det är i just 
det trädet Háv i Hávamál hänger då han offras 
åt sig själv. Denna tolkning måste dock vägas 
mot sannolikheten att meiðr betyder träd i bety-
delsen rotfast. Hursomhelst är ordets germanska 
ursprung *maiþaz, som antas betyda ’påle’ eller 
’stolpe’. Endast det norröna meiðr är bevarat i 
skrift. Fritzner anför fyra exempel på att meiðr 
betyder träd på rot.

Fjölsvinnsmál är en sen dikt med en förvirrad 
kunskap om träd. I det sammanhanget lånar den 
direkt och indirekt från Hávamál. Mimameiðr är 
således, dels ett barr (strof 19–22) som breder ut 
sig över länderna och som alstrar móðr (sorg?) 
och ollon. Ingen vet från vilka rötter den rann 
upp och det fälls av något få kan ana (är det en 
anspelning på nidhögg?), dels är det en viða. I 
strof 24:3 står det á meiðs kvistum Míma, men 
det måste man sammanhålla med vad som står 
i strof 23:5 er sitr í inom háva viði. I strof 23 frå-
gar Vindkald Fjölsvinn vad den tupp heter som 
sitter i den höga viða, dvs. mast, rå eller timmer. 
Fjölsvinn svarar att han heter Vindovner och 
sitter på Mímameiðs kvistar/grenar/tvärträn. 
Saken i fråga: ett barr eller en mast heter alltså 
Mímameiðr och skalden har delat det samman-
satta ordet för stavrimmets skull. Att masten 
är ett rotfast träd även om den har kvistar eller 
tvärträn förefaller orimligt. Inget hindrar skal-
den från att använda ordet tré och säga er sitr í 

inom háva triom, om det nu var träd och inte mast 
som var poängen. Det verkar klart att skalden 
bakom Fjöllsvinnsmál har en närmast obefintlig 
kunskap om träd, vilket inte är så underligt med 
tanke på Islands trädfattigdom. Det är endast 
strof 23–24 som kan sägas beskriva en empiri 
och därför tycks även denna meiðr om den är en 
viða snarare är ett barr att vara rotlös.

I Helgakviða Hundingsbana I strof 5:6 talar 
två korpar med varanndra i en meiðr. Det fram-
går inte om det är ett rotfast träd.

I Vǫluspá strof 31:8–32:1 kallas en mistelten 
en meiðr och just själva tenen vars två typiska 
förgreningar måste ansas sedan man knipsat 
av ett lämpligt årsskott, om den alls ska duga 
till pilspets, är inte ett rotfast träd utan just en 
mycket liten meiðr i betydelsen naturvuxet ämne 
med klykor.

Återstår Grímnismál strof 34:9. Där kallas 
Yggdrasils ask för meiðr. De sju stroferna 29–35 
skildrar först trädet som friskt, men från och 
med strof 33 ändras perspektivet då vi förstår att 
trädet angripits av ormar. I strof 35 sammanfat-
tas läget:

35. Askr Yggdrasils ' drýgir erfiði / meira en 
menn um viti:
hjörtr bítr ofan, ' en á hliðu fúnar, / skerðir 
Niðhöggr neðan.

35. Yggdrasils ask ' lider smärta / mer än 
män förstår
Hjort biter ovan ' det ruttnar på sidan / 
nedan minskar Nidhögg.

Det som beskrivs är uppenbarligen ett allvar-
ligt skadat och lidande träd. Det är långtifrån 
det som i Grímnismál strof 44 och Vǫluspá strof 
19 är det yppersta av träd som vi också möter i 
stroferna 29–32.

Av beläggen hos Fritzner kan endast Yggdra-
sil vara en meiðr på rot. Det är viktigt att trädet 
är skadat eftersom det norröna verbet meiða (70 
belägg i onp) betyder att allvarligt misshandla 
eller lemlästa något eller någon. Visserligen kan 
man inte vara säker på att verbet *maitan > meiða 
och substantivet *maiþaz > meiðr språkhistoriskt 
sett hänger ihop, men om först det norröna ver-
bet finns, så kan en skald inte förtänkas i att 
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använda meiðr om Yggdrasil i betydelsen ’den 
lemlästade’. Förr var trädet det yppersta, men får 
Nidhögg hållas blåser det snart omkull. Fäller 
man ett träd, så skadar man det.

Man kan inte heller utesluta en ordlek: den 
dag meiðr, det skadade världsträdet faller, blir 
det meiðr, ett praktiskt virke. Den möjliga ord-
leken blir tydligare när man vänder sig till mera 
precisa bruk av ordet meiðr, som är utan känd 
flertalsform. Vi kan börja med betydelsen me-
dar på en släde. Ser man på dem från Oseberg, 
så är det tydligt att medarna utgör ett identisk 
par och sättet att skaffa sig just denna praktiska 
symmetri är att välja ut ett träd med en kraf-
tig gren med rätt grundform, fälla trädet, kila 
bort grenen från stommen och klyva ämnet på 
längden för att yxa till ett identiskt par som de-
finierar slädens längd och bildar dess ram med 
hjälp av tvärträn. Att man uppfattat paret som 
en hophållen enhet, framgår av belägget stœði 
á öndverðan meið –  ”stod på toppen av meden”, 
dvs. längst fram på den uppåtböjda medens två 
element. Meiðr refererar med andra ord till det 
hophållna enhetliga paret (Sigurðsson & Vigfús-
son 1858, s. 141).

Det enhetliga paret syns också i Rígsþula. När 
Rig kommer till bondeklassens hem, så sitter 
husbonden Afi (strof 15) och täljer en meiðr, som 
ribban, rifr, i en lodrätstående ställningen ska 
ligga i – Maðr teglði þar ̍  meið til rifjar – ”där täljde 
mannen ̍  meiðr till ribban”. Någon förmedeltida 
term för en ”vävstol” eller dess delar finns inte, 
men medan Afi sysslar med ställningen, hål-
ler husfrun Amma på att förbereda vävningen 
(se strof 16). Här måste klykan i toppen av de 
stolpar som bär ribban skålas och täljas släta, 
så att man lätt kan rulla upp den vävda längden 
på den släta runda ribban som måste ligga helt 
horisontellt i klykorna också när den rullas. För 
att få ut två identiska klykpålar till väven kan 
man välja en stam med en kraftig förgrening 
som man kapar och klyver itu på längden innan 
man yxar till och täljer ut de två identiska på-
larna. Det är rimligt att Afi sysslar med meiðr. 
Det elementet står i stolphål på jordgolvet (se On 
the Reading Rest) och kan repareras när det börjat 
ruttna, men likväl måste det bytas helt oftare än 
en ribba av vilka Amma kan ha haft med sig flera 

i boet som ett arv. Att förvara ett nyvävt tyg på 
rulle är dessutom ingen dålig idé.

Av Viga-Glums saga kap. 26 framgår det att 
en torkställning t.ex. för tvättade tyger, dvs. vå-
derna, består av ett par ganska höga träpålar, 
váð-meiðr. I toppen av dem finns det en förgre-
ning, dvs. kvistr, och i parets klykor ligger det 
en stång, váð-áss, som tyget hänger på (se övers. 
Karlsson 2014, s. 395). Givet att det i detta fall 
inte är tal om att bära ett nyvävt tyg, utan tvät-
tade tyngre vådor är termen áss den rätta. Här 
är kravet på symmetri mindre eftersom två unga 
träd med lämpliga förgreningar kan kapas och 
ansas så att de blir tillräckligt jämnhöga. Även 
om de alltså inte behöver vara gjorda av samma 
träd är meiðr inte ett fritt stående kapat träd med 
förgrening. Precis som bocken i ett hus består 
meiðr av tre delar – två lodräta och en vågrät 
som bärs upp av de lodräta. Så länge man byg-
ger sina hus med mittskepp som är bredare än 
50 % av husbredden så går det bra att konstruera 
dess bockar som meiðr varvid man slipper göra 
precisa uttag i timret.

Om man mot denna bakgrund återgår till 
exemplen från Fjölsvinnsmál och Helgakvíða Hun-
dingsbana I, så kan tuppen, om skalden menar 
viða, gärna sitta på en ställnings olika förgre-
ningar eller dess överliggare, och det revirför-
svarande korpparet kan sitta på var sin påle och 
konversera varandra. Det gör de med tanke på 
den nyfödde Helge som förebådar strid och död:

5:5. hrafn kvað at hrafni – ' sat á hám meiði
andvanr átu: ' Ek veit nökkut.

5:5. korp sa till korp – ' satt på en hög 
meiðr
berövad sin föda: ' ”Jag vet något”.

Översätter man meiði till ”högt träd” i stället för 
”hög ställning” så försvinner hängningsmotivet, 
eftersom träd är generellt. Men om meiðr är en 
ställning ungefär som en bock så antyder kor-
pens replik att det i framtiden kan komma att 
hänga föda på meiðr i form av krigare. Det finns 
tre lite tydligare exempel på att den som hängs 
på en meiðr hamnar där som straff, förnedring 
och offer.
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Även om Víga-Glúms saga tillsynes beskriver 
en helt vanlig torkställning, så sätts den in i ett 
talande sammanhang. Sedan Glúm erkänt att 
han dödat Þorvald Krók, så blir det förlikning 
vid sensommarens ting och den ena hälften av 
Glúms egendom går till Króks son Ketil; den 
andra måste Glúm sälja och det blir Einar, han 
som åtog sig målet mot Glúm, som köper den. 
Glúm får bo kvar på gården ett år och på våren 
skickar Einar män till sina nya ägor för att ar-
beta med jorden. En dag småpratar Glúm med 
arbetarna och då säger han att det skulle vara 
bra att resa en meiðr nere vid ån för att göra 
det lättare för kvinnorna att tvätta och torka 
den tunga tvätten. Anledningen är att brunnen 
på gårdstunet inte har vatten nog när tvätten 
sköljs. När männen kommer hem frågar Einar 
hur dagen varit och männen berättar om Víga-
Glúm. Einar frågar om de tror Glúm vill dem 
väl, och det gör de. Då säger Einar: Þat hygg ek, 
at på þann meið festi hann ykkr upp, en ætla at reisa 
mér níð – ”Det tror jag, att på den meiðr hänger 
han upp er, i hopp om att håna mig”. Hur Glúm 
tänker hänga upp männen på torkställningen får 
vi inte veta, men det finns metoder.

Sagan om Hravnkel Freyrsgoði känner till en 
lämplig sådan. I den sagan ligger det en tvätt-
stång, vaðáss, mellan ett uthus och hallens höga 
vägg (se övers. Malm 2014, s. 255). Den kristna 
författaren är mån om att hänga upp frögoden 
och hans män på stången. Det är säkert gan-
ska bökigt, men principen är vidrig nog. Först 
binder man männens händer på ryggen. Sedan 
sticker man hål bakom deras hälsenor och drar 
ett rep genom hålen. Sist kastar man repet över 
tvättstången och hissar upp männen hängande 
med huvudet nedåt. Hur repen fästs förbigås, 
men alla åtta män hänger som vävtyngder i en 
varp.

Blodet samlar sig i huvudet på Hravnkel och 
hans män; allt för att han ska bättra sig. Det 
gör han sitt hovmod till trots och alla skonas av 
sagans 1400-talsförfattare. Tidsbegränsad upp-
hängning med påföljande nåd är ideologiskt sett 
rätt straff om den förhärdade hedningen Hrav-
nkel ska bli botfärdig. Han som liksom Glúm 
hade ett nära förhållande till Frö.

I Ynglinga saga kap. 26 slutligen, citeras 
Eyvindr skáldaspillir för raderna: synir Yngva / 

menglötuð ˈ við meið reiddu – ”Yngves söner (från 
Uppsala) lät ringförstöraren (den givmilde kung 
Gudlaug från Hålogaland) rida på meiðr”. Verbet 
antyder att det är på en meið-áss kungen rider. 
Det här händer i Danmark, på Strømønæs. Ön, 
som är okänd, ligger i en ström varför det knap-
past är ett lokalt namn utan ett som sjöfarare 
gett den. Eyvind är med andra ord en noggrann 
skald som inte släpper sitt perspektiv. Yngves sö-
ner Jorund och Erik har just röjt Gudlaugs skepp 
och kungen är fången. Innan han dör på meiðr 
beskriver Eyvind scenen som om han stod på 
brödernas skepp: Ok náreiðr ' á nesi drúpir / Vinga 
meiðr. ”Och lastat med liket på näset, lutar den 
svajande meiðr”. Det är påtagligt att skalden har 
fastnat för en lastdjursmetafor och bilden av dju-
ret som på grund av sin tunga last svajar i blåsten 
på näset. Därför är det sannolikt att Gudlaug i 
en ironisk passage ”rider” till Hel hängande som 
på en packsadel över meiðr-stången.

Även Strømø-scenen kopplar till Frö som 
Jorund och Erik härstammar från, men rollerna 
förskjuts i de tre exemplen. Frö-släktingarna i 
rakt nedstigande tolfte led, Jorund och Erik, ad-
ministrerar upphängningen i sann hednisk anda 
med segrarnas blick för fiendeförnedrande tack-
offer. Traditionen är gammal, från de dränkta 
fångarna ca 470 (Sidonius Appollinaris, bok VIII, 
brev VI) till de upphängda fångarna vid Paris 
845 (Skyum-Nielsen 1967, s. 28 och not 44). 
Einar antar att Víga-Glúm skulle ha ägnat sig 
åt samma typ av förnedrande offer genom att 
hänga upp Einars män på ställningen. I det 
yngsta belägget, som inte är ett renodlat meiðr-
exempel, är det Hravnkel, han som anser sig dela 
allt med Frö, som i en grov satirisk förnedrande 
scen får pröva på offerrollen.

De tre exemplen gör det sannolikt att be-
greppet »hänga/rida på meiðr» refererar till att 
hänga dubbelvikt över torkställningens ås, även 
om man i 1400-talets sedelärande berättelse kan 
hänga i akillessenorna som vävtyngder i varpen. 
Det är sannolikt att Háv hänger som tvätt eller 
last och att hängningen är en form av offer till 
Frö. Att det ursprungligen varit en passagerit 
antyds av att den upphängde Háv hade kunnat 
erbjudas bröd eller ett horn (med öl) för att stå 
ut med riten. Även kombinationen bröd och öl 
antyder en länk till Frö – brödutdelaren och öl-
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bryggaren. Alla fyra fallen refererar med andra 
ord indirekt till Frös komplementära identitet 
som en folkgud vilken inom sig förenar härs-
kande med fertilitet och reproduktion i vidaste 
mening (se vidare Sundqvist 2013).

Háv befinner sig i en passagerit som kan 
leda till döden om man inte i tid lyfts ned från 
ställningen. För Háv blir det passage (Sund-
qvist 2010, s. 88) och vi ska föreställa oss att 
»på meiðr» är första delen av riten eftersom 
han senare, i stället för det horn han inte fick 
på meiðr, får något bättre då han dricker den 
mjöd som är eller är spetsad med Óðrerir, dvs. 
den dryck som förflyttar sinnets och kroppens 
kraft – the mover of the force of mind and of body 
(Dronke 2011, s. 57–58). Eftersom man expe-
rimentellt och kemiskt vet att det man upple-
ver sedan man ätit röd flugsvamp omfattas av 
beskrivningen ”förflytta sinnets och kroppens 
kraft”, samt att flugsvampsätare åtminstone i 
Sibirien gärna drack sin egen eller en annan 
svampätares urin, eftersom det förbättrar dro-
gens effekt om den passerat genom en mänsklig 
njure (Fabing 1956, s. 233) så kan man förstå 
varför både Óðinn och Óðrerir går tillbaka på 
det protogermanska verbet *wōdaz, som betyder 
att rasa eller att vara besatt (Köbler 2014). Vad 
Háv dricker kan ses som det öl man får när man 
uppgått i Oden sedan man i Hávs fall verkar 
ha avvisats av Frö. Man måste vara öppen för 
att det är Oden som spetsat ölet med sin urin. 
Det är med andra ord i stroferna 138–140 som 
Háv i tre steg uppgår i Oden. Först avskiljs han 
genom upphängning. Därefter omvandlas han 
genom att ta upp kunskap och falla ned och sist 
ansluts han med óðrerir till Oden som ”alltid” 
funnits (Schjødt 2019; Jackson Rova 2019). Det 
är när han faller till marken som kopplingen till 
Frö bryts och uppgåendet i Oden blir en realitet 
(Sundqvist 2010, s. 80–82 för en bredare diskus-
sion). Det som berättas i stroferna 138–145 är 
retrospektivt och halvraden ”själv till mig själv” 
ska läsas som en efterklok analytisk kommentar 
sedan det blivit uppenbart att Háv de facto genom 
passageriten uppgått i Oden även om det inte 
nödvändigtvis måste ha varit upphängningens 
ursprungliga syfte. I Codex Regius historiska per-
spektiv är det Háv som i sin hall berättar om 

denna numera historiska händelse då Háv blev 
Oden och Oden förmer än Frö.

Den fornengelska parallellen
Redan 1855 såg Johan Thaasen ett möjligt sam-
band mellan Kristus på korset och Oden á meiði. 
Dessutom såg han meiðr som Yggdrasil och kor-
set som världsträdet. Utöver Eddan pekade han 
på den dikt vi kallar The Dream of the Rood i The 
Vercelli Book (Thaasen 1855, s. 93–94). Det var 
något visst med tiden 1844–1870.

I dikten använder en eller kanske flera dik-
tare en uppsättning ord för att beteckna Kristi 
kors. Alla, men särskilt beam – påle och ród –  
stång och deras användning är värda att disku-
teras. Dikten är en vision och börjar (rad 1-26) 
med en drömsyn. Full av oro ser diktens »jag» 
Kristi strålande kors framför sig. Det är ett 
underbart träkors, en sorts gyllene upplevelse 
av korsets idé – ingen ”skamlig galge”. Korset 
kallas träd fyra gånger samt påle och trä en gång 
vardera. Ordet kors används ännu inte i ang-
losaxiskan och korsarmen kallas eaxlegespanne 
–  axelspannet. Ändå är visionen en bild av kor-
set som triumfkors. I rad 27 börjar det berätta 
sin historia och drömmen förflyttar sig cirka 
700 år bakåt i tiden. Historiens äldsta del fyller 
rad 27–43. Det är berättelsen om ett intet ont 
anande träd i skogsbrynet. Det huggs ned, yxas 
till, bärs i väg och sätts upp på en kulle som 
galge. Det faktum att trädet stod skogsbrynet 
antyder att växtplatsen skapade en tillräckligt 
högt sittande galggren. I rad 39 får vi veta att 
Kristus, medveten om behovet av sin offerdöd, 
klättrar upp i trädet. Raderna 44–56 rör kors-
fästelsen. Först förses galgträdet med en stång 
(ród) och inte axelspann, som Kristus kan hänga 
på högt över marken. Och i rad 56 hänger han 
död på stången. För att förstå konstruktionens 
logik är drömmens värld av nöden, för det är 
svårt att föreställa sig hur en stång som lyfts upp 
i ett ansat galgträd kan fästas så att en människa 
kan hänga på den utan att både människa och 
stång omedelbart faller ned. I rad 57–69 tar man 
ned Kristus och begraver honom i den grav som 
man huggit ut i det skinande berget. Sedan, i rad 
70–75a står pålen och stången tillbaka innan 
man hugger ned och begraver dem, dvs. det de-
monterade korset. Just i dessa rader talar korset 
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i viform om sig själv som pålen och stången. 
Senare hittar man korsets grav och då, i rad 76, 
har det blivit ett »jag». Kristus hedrar det mer 
än allt annat virke från kullen, just så som han 
hedrade sin mor över alla kvinnorna. I rad 94 
vänder sig korset direkt till drömmaren: Nu ic þe 
hate, hæleð min se leofa þæt ðu þas gesyhðe secge man-
num – ”Nu tillsäger jag dig min älskade man att 
du säger vad du sett till människorna”. Därefter 
fortsätter korset (ömsom ród, ömsom beam) att 
lägga ut texten till slutraden 155. I rad 143a–145 
förklarar det för sista gången att Herren i forna 
dagar dog på galgträdet för människans synder.

Orden cros, kors, eller crouche, krucifix, 
som med tiden ersätter ród, börjar uppträda på 
900-talet och uppenbarligen måste skalden eller 
skalderna förhålla sig till det faktum att termen 
inte finns. Samtidigt är det inga tvivel om att 
Kristi kors i början av drömmen ser ut som vi 
tänker oss det i dag. Diktens historiska beskriv-
ning av korset motsvarar hursomhelst inte Kristi 
kors. Ingen timmerman har fogat ihop dess stam 
och tvärträ. Kristus bär det inte till Golgata 
och ingen spikade fast honom innan det restes. 
Istället berättar trädet att det höggs ned, restes 
på en kulle och försågs med en stång att hänga 
upp Kristus på. Att korset väljer denna berät-
telse beror sannolikt på att drömmarens mindre 
evangeliska läsare mycket väl vet att korset, så 
som vi känner det, inte fanns bland deras egna 
förfäder. Ville man på den tiden hänga upp nå-
gon behövde man snarare en vågrät stång som 
vilade i klykor; inte minst om den som ska hänga 
på stången själv klättrar upp i pålen.

I den anglosaxiska diktens oprecisa monte-
ringsanvisning döljer sig en viss teknisk affinitet 
med en norrön meiðr, och det förhållande att 
man kan tänka sig att frivilligt klättra upp på 
ställningen till sin offerdöd talar inte emot en 
passagerit med gamla anor. Vare sig Kristus eller 
Háv dör för gott av att bli hängda, likväl an-
tyder dikten knappast att Hávs hängning hade 
samma karaktär som Kristus eller vice versa. På 
grund av det historiska perspektivet i Hávamál 
och Drömmen om korset, är den oklara kopplingen 
till de norröna texterna ändå viktig.

Objektet i fråga
Närläsningen av ett litet antal tillsynes relevanta 
texter, som mer eller mindre rör det norröna 
begreppet, ger vid handen att meiðr framförallt 
är en typ av ställning som fyller uppenbara prak-
tiska, men även rituella, möjligtvis Frörelate-
rade, behov. Att likställa meiðr med ett enkelt 
rotlöst galgträd eller en rotfast koloss är inte 
sannolikt trots att både galgar (galgträd) och 
urgamla heliga träd med all säkerthet funnits. 
Det är också klart att en korp kan sitta och vänta 
på as på en galge (Beowulf  ll. 2447a) såväl som på 
en meiðr. Visserligen framställs just den senare 
huvudsakligen i ett förklarande historiskt ljus 
och när det rituella antyds i senare texter, som 
inte primärt syftar till att beskriva det förflutna, 
så måste texterna ofta ses i ett ironiskt och ideo-
logiskt perspektiv.

Hursomhelst, om en Fröanknuten rit ligger 
bakom att låta människor hänga på en stång, 
så ska man som arkeolog leta efter meiðr på bo-
platser snarare än på kullar och gravfält eller i 
våtmarker, men gärna på blåsiga platser för att 
det verkar sannolikt att just torkställningen är 
instrumentell också i riten. Även om det inte lig-
ger någon rit bakom fenomenet ska arkeologer 
ändå leta efter torkställningar.

I området Husbyborg strax utanför Börjetull 
i Uppsala har Riksantikvarieämbetet UV-Upp-
sala (nuvarande Arkeologerna, Statens historiska 
museer) och Societas Archaeologica Upsaliensis 
utfört uppdragsarkeologiska undersökningar 
på boplatser norr om Librobäck på västsidan 
av Fyrisån strax söder om dess utlopp, daterade 
till mitten av första årtusendet e.Kr. (fig. 1) 
(Frölund u.å; Celin & Lindkvist 2013; 2014; 
Hulth 2016). Vid Bärby öster om ån finns det 
sannolikt ytterligare en plats, som dock aldrig 
behövde undersökas (Frölund u.å., s. 5). Nord-
väst om Husbyborg finns järnåldersbebyggelse, 
bl.a. med gravar, vilket tyder på en gårdsbebyg-
gelse (Celin & Lindkvist 2014). Området söder 
om Husbyborg karakteriseras av två boplatser 
som inte är gårdsbebyggelse trots att antalet 
härdar och stolphålspar, snarare än stolphål i 
allmänhet, är stort. Stolpparen hör med andra 
ord inte ihop med byggnader. Både Per Frölund 
och Helena Hulth tolkar platserna som uttryck 
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Fig. 1 A–B. A) Tre kända icke-agrara boplatser från äldre järnålder nedanför Fyrisåns mynning. Platserna 
är kända genom slut- och förundersökningar eller inventering (Bårby). B) De två slutundersökta platserna 
från 300-talet vid Husbyborg har legat strandnära. Men den västligaste har snabbt förlorat detta läge. Även 
nordväst om Husbyborg finns det sannolikt traditionella järnåldersboplatser. – A) Three recorded non-
agrarian Early Iron Age settlements just south of the Fyris River estuary. The sites are known by excavations 
or survey (Bårby). B) The two totally excavated settlements from the 4th century were situated close to the 
waterfront. The westernmost settlement, however, was rapidly losing this situation. There would seem to be 
traditional Iron Age settlements even Northwest of Husbyborg. Based on SGUs Kartgenerator, Topographi-
cal maps; Frölund u.å; Celin & Lindkvist 2014; Hulth 2016 and Raä Fornsök.
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för ganska intensiv och varierande aktivitet, bl.a. 
kring öppna eldar. På den högst belägna plat-
sen, närmast den egentliga gårdsbebyggelsen, 
finns det ett litet hus med två bockar i två faser 
(fig. 2). Det kan jämföras med småhusen i Götala 
i Öster götland, vilka också tycks ligga i utkanten 
av en gårdsbebyggelse (Lindkvist 2014).

Fig. 2 A–C. A) Det lilla huset på den övre Husbyborgplatsen delvis omgiven av vinklade identiska stolppar. 
Deras möjliga meiðr-karaktär illustreras av blåa och svarta symboler för vertikala och horisontella element. 
B) Stolphål på den lägre Husbyborgplatsen, med ett exempel på den relativa likheten mellan konstruk-
tionerna på de två platserna. C) Helena Hulths plan över de identiska stolphålen på den övre Husbyborg-
platsen. Stolppar som kan ha stöttat överliggare på 12 eller 10 fot, blåa och röda linjer har markerats som 
ett möjligt analytiskt förslag. – A) The small hut at the upper Husbyborg site partly surrounded by angled 
identical post pairs as analysed by Hulth (2016). Their possible meiðr character is indicated by blue and black 
symbols for vertical and horizontal elements respectively. B) The postholes at the lower Husbyborg site with 
an example of the relative similarity between constructions on the two sites. C) Helena Hulth’s plan of the 
upper site and the paired postholes. Pairs which may support horizontal beams of 12 or 10 feet, blue and red 
lines are added as an analytical suggestion. Based on Hulth 2016 & Frölund u.å.

Platserna vid Husbyborg omfattar främst 
300-talet e.Kr. (Hulth 2016, s. 43f). Men platsen 
närmast Husbyborg har som man kan vänta sig 
vid en husby även senare lösfynd och en 14C-
datering. Läget i samband med Fyrisån och Libro-
bäck är vattennära. Att platserna är en form av 
delvis säsongsbundna samlingsplatser med någon 
enstaka koja på den högst belägna platsen verkar 
topografiskt sannolikt och en sådan tolkning 
stöds av fyndmaterialet. Det är typiskt boplats-
material, men på den södra, mindre hårt plöjda 
strandnära, platsen påträffades även en bronsnål 
och en bärnstenspärla (Frölund u.å., s. 13f). De är 
udda boplatsfynd under äldre järnålder.

För att få grepp om stolphålen bestämde He-
lena Hulth deras karaktär mot bakgrund av ett 
antal variabler och tolkade dem som potentiella 
bockar, utan samband med hus:

Bedömningen av de parställda stolpkon-
struktionerna har skett utifrån rumsliga 
förhållanden, d v s avståndet mellan stolp-
hålen och anläggningarnas nivå över havet, 
liksom anläggningarnas utseende ifråga om 
form, storlek, djup och inbördes överens-
stämmelse beträffande fyllning. Av totalt 
35 potentiella bockar har 25 parkonstruk-
tioner uttolkats (Hulth 2016, s. 28).

De visade sig huvudsakligen ha två eller tre ben 
och bland stolphålen på den södra platsen kan 
man återfinna samma mönster även om varia-
belkontrollen inte är lika lätt att säkra (fig. 2). 
Det är den inte heller i Götala, men stolpparet 
1438 och 1445, nära koordinatpunkten 420/390 
kan ha varit en ca 1,85 m bred ställning (Lind-
kvist 2014, fig. 9). Vad man hittar i Husbyborg 
är dels solitära stolppar dels tre eller flera stolpar 
i rad eller vinkel. Det är svårt att tänka sig att 
det stått annat än klykstoplar i hålen och att 
paren är annat än spåren av fristående meiðr-
ställningar, t.ex. torkställningar som man an-
vänt i samband med torkning av tvätt, färgad 
yllegarn, vådor, fisk och tjärade nät eller så gott 
som dagligen för att rensa fiskegarn eller vid 
slakt (Wikborg 2011, s. 95). Som Frölund och 
även Hulth redan framhållit präglas platserna 
med andra ord av ett behov av att hänga upp 
objekt på stolpburna överliggare.

Gäller det ett stolppar, så är det ganska lätt 
att bygga en fast bock även om det kräver urtag 
och tappar (se t.ex. Edgren et al. 1979), men när 
det gäller tre stolphål i en vinkel så är det kom-
plicerat att bygga en trebent bock som dessutom 
bara kan sättas ihop på ett sätt. Det blir betyd-
ligt lättare om man bygger med pålar som har en 
eller två förgreningar, gärna på lite olika sidor av 
stammen som stöd för en överliggare. Den plan-
bild som Hulth presenterar (fig. 2), utan tanke på 
meiðr, fyller med andra ord väsentliga metodiska 
krav vid en analys av formella empiriska variab-
ler. Till dessa variabler ser man ut at kunna lägga 
»avstånd» och »vinkel». En kontext som antyder 
detta är tre möjliga vinklade meiðr-ställningar i 
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Skälby strax söder om den östra delen av hus 5 
(Onsten-Molander 2008, fig. 14–15). Som alltid 
kan man förvänta sig mycket anläggningsbrus 
runt igenkännbara stolphålsmönster på järnål-
dersboplatser, och vad som mest behövs är fler 
primära fältobservationer.

Diskussion
Metodiskt sett har syftet med jämförelsen mellan 
skriven text och arkeologisk fältdokumentation 
varit att överbrygga två tillsynes självständiga 
sätt att närma sig historiska källmaterial utan att 
initialt blanda ihop dem. I det aktuella fallet har 
det funnits en förmodan om att teknologi och 
generell funktion, läs: sättet att bygga en ställ-
ning, sannolikt speglas av båda källmaterialen 
mer eller mindre indirekt och olika. Hermeneu-
tiskt sett är sambandet hursomhelst produktivt 
och ett exempel på hur teknik samspelar med 
kognition i bredare mening i kultur och civili-
sation. Om kognitionsforskning (se t.ex. Hut-
chins 2005) sitter inne med en hållbar generell 
analys av hur människan i praktiken förbinder 
skapande och förståelse är en annan fråga. Det 
är inte förvånande att samspelet finns, men det 
är värt att notera att det gör just det, även på 
ett relativt intrikat sätt mellan »torkställning» 
och »gudablivande» i ett tidsperspektiv med 
poetiska och empiriska rötter i tiden före 536.

Det finns egentligen ingen anledning att 
översätta ordet meiðr. Eftersom det är en his-
torisk term kan det vara värt, som en form av 
återbruk, att bilda ordet meid i stället för att ge 
mede en extra betydning. Det sker i så fall i ana-
logi med ordet viking av víkingr som inte blev 
viging då det på 1600-talet återintroducerades i 
danskan där vík redan blivit vig. Det är rimligt 
att låta ordet meid främst beteckna en ställning 
ungefär som ordet bock betecknar den tvåbenta 
konstruktion som bär järnåldershusets sidoåsar 
och indirekt dess tak. När det gäller meidens ben 
så är det klart att de är utvalda och fällda träd-
stammar ansade så att en eller två förgreningar 
ska kunna fylla en funktion som klyka och stöd 
för en stång varpå man hänger upp det som ska 
hänga på ställningen, vare sig det är fiskegarn 
eller folk.

När det gäller skälen till att kalla asken Ygg-
drasil för en meid fast det inte är ett fällt träd, så 

kan man inte bortse ifrån att meid i detta fall ska 
ses som bildat till verbet meiða och betyda ’den 
skadade kolossen’ som beskrivs i Grímnismál. Att 
Yggdrasil är en växande axis mundi och liksom 
Irminsul på väg att gå sitt öde tillmötes och bli 
meid är inte osannolikt.

Även om arkeologiska kontexter delvis bely-
ser fenomenet, så öppnar de också för problem 
som inte har någon lösning. Ska man t.ex. tänka 
sig att det stod en meid i stolphålet A8843 i gra-
ven A879 på gravfältet Inhåleskullen (Seiler & 
Appelgren 2012, s. 19, 26, fig. 10)? Eller stod 
det ett galgträd eller en lokal axis mundi i hålet? 
Och med tanke på Andreas Nordbergs diskus-
sion kring hallen som kosmossymbol, 2003, 
s. 170–174, kan man fråga sig hur många världs-
axlar kan det finnas när det finns fler än en? 
Hursomhelst känns inte meiden igen tillräckligt 
ofta i arkeologiska kontexter. Men eftersom det 
på senare år har bättrat sig med tjärgropen (se 
t.ex. Svensson 2007) finns det kanske hopp också 
för meiden.

Tack
Vid ett webinarium den 17 mars 2021 kom det 
flera värdefulla inspel och förslag. Jag vill tacka 
Anders Bornfalk Back, Stefan Brink, Stefan Elgh 
och Olov Sundqvist för deras inlägg, kommenta-
rer och synpunkter. Jag är dem stort tack skyldig! 
Det samma gäller den anonyma bedömare som 
läste det reviderade manuskriptet.
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Summary
This article springs from the necessity to link 
Old Norse terms with archaeological contexts. 
In this case the term meiðr is in focus. Old Norse 
prose and poetry suggest that a meiðr consists of 
two poles of adjusted trunks in the top of which 
there is a crotch. Usually two such poles carry a 
horizontal beam, for instance, during weaving 
when the cloth is rolled on to the beam while it 
rests in the crotches of the meiðr. A similar type 
of construction, in effect a drying rack, helped 
the laundry to dry on the farms. This devise is 
what Háv among others is hanging on during 
his rite of passage.

Calling Yggdrasil a meiðr would seem to refer 
to the damaged tree about to fall down. In that 

case the verb meiða – to injure, may be behind 
the noun meiðr, which would mean ‘an injured’ 
as meiðir means ‘an injurer’.

The archaeological contexts suggesting that 
outdoor posthole patterns signify a meiðr started 
to be recorded less than ten years ago, when 
identical pairs of postholes with no connection 
to buildings were found in open air sites where 
people have convened around relatively large 
fireplaces. These pairs have been interpreted 
as the legs of a trestle in which the horizontal 
element was a bream or rod that rested in the 
crotches. The most specific pattern is the one 
that combine three postholes in a row or obtuse 
angle, signifying two combined racks.
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