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”Den som rider på Freyfaxi ska dö”
Freyfaxis död och 

rituell nedstörtning av hästar för stup

TOMMY KUUSELA

Introduktion

Hrafnkels saga Freysgoða (framöver: Hrafnkels saga) är en av de isländ
ska sagorna som det skrivits mest om och är i förhållande till andra sagor 
av motsvarande längd den mest omtvistade. Handlingen utspelar sig på 
östra Island under 900talet och kretsar kring hur Hrafnkell, son till en 
koloni satör från Norge, etablerar sig som en mäktig hövding över ett stort 
område och styr med en hård hand. Sin lycka och framgång tillskriver 
han Freyr, den gud som han dyrkar framför andra. Hrafnkell låter uppföra 
ett stort hov (hof) och ger hälften av det boskap han äger till Freyr, vilket 
inklu derar hans främste hingst, Freyfaxi. Hrafnkell svär en ed på att den 
som rider på Freyfaxi utan hans tillåtelse ska dö. En dag springer flera får 
bort och hans herde, den unge Einarr, lockas till att rida Freyfaxi. Hästen 
springer sedan till Hrafnkells gård och gnäggar varpå han ser att den är 
lerig och svettig. Hrafnkell tar en yxa i sin hand och söker upp och dräper 
Einarr. Herdens far Þorbjǫrn söker stöd hos sin brorson Sámr och andra 
personer. Med deras hjälp blir Hrafnkell dömd till fredlös på Alltinget. 
Hrafn kell överfalls sedan på sin gård och torteras, men tillåts leva om 
han lämnar området. Hovet bränns ned och hästen Freyfaxi dödas genom 
att stötas ned för ett stup. Hrafnkell bidar sin tid och växer i makt under 
de kommande åren, därefter skrider han till verket och hämnas. Han tar 
tillbaka sin gamla gård och blir åter en mäktig hövding som styr under 
lång tid framöver. 

Mitt syfte är att undersöka episoden med den heliga hästen ur ett 
kom pa rativt perspektiv och sedan att försöka förstå och tolka själva 
avrättnings metoden. Den fråga jag ställer mig är om det är rimligt att utgå 
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från att avrätt ningen kan ses som en del av en äldre tradition istället för en 
författar produkt. Min hypotes är att episoden kan förklaras utifrån före
ställ ningar om rädsla för det onda ögat, där hästen, likt trolldomskunniga 
indi vider, avrättas genom att en säck först träs över dess huvud, alternativt 
att hästen var så intimt förknippad med Freyr att det handlar om rädsla 
över att drabbas av gudens vrede.

Äldre forskning framhöll gärna att sagan innehöll genuina referenser 
till historiska händelser som traderats intakta genom muntlig tradition i 
hundra tals år. Ökad källkritik gjorde att kritiken blev skarpare och det 
som en gång togs för autentiska bilder av forntiden ifrågasattes. Sigurður 
Nordal, en av huvudmännen för bokprosaisterna, försökte i sin oerhört 
inflytelse rika studie Hrafnkatla (1940) slå fast att sagan var ung och upp
diktad, ett konstverk skapad av en medveten konstnär, strax före 1300. 
Debatten om sagorna och deras ursprung är ett stort och laddat forsknings
fält. Idag befinner sig majoriteten till synes mellan dessa läger. Sannolikt 
är sagan nedtecknad under sent 1200tal under det att skrivaren, vid sidan 
om fiktiva personer och episoder, infört narrativt stoff vars rötter i vissa 
fall kan sträcka sig tillbaka till mitten av 900talet. Det senare gör att 
man kan tala om två riktningar som båda försöker finna paralleller eller 
för klara islänninga sagornas ursprung. Den första söker efter nordiskt för
kristna eller germanska motiv i sagorna, vilka i regel förklaras vara en del 
av en äldre muntlig tradition. Den andra gruppen bygger i viss mån vidare 
på bok prosaisterna och försöker finna stildrag inspirerade av främst 
konti nental kristen litteratur (se diskussion hos Byock 1984). För denna 
under söknings vidkommande är episoden om Hrafnkells förhållande med 
guden Freyr och hästen Freyfaxi, som står i ett särskilt förbund med guden, 
av störst intresse. Teoretiskt infaller således den följande granskningen i 
den första riktningen. 

Om man utgår från att det huvudsakliga stoff som Hrafnkels saga 
bygger på består av äldre muntligt traderade berättelser, är det också rim
ligt att dessa har urvattnats med tiden. Den person som sedermera kom att 
ned teckna sagan, kände kanske till en version av sagan eller flera kortare 
berättelser, vilka utformades efter förväntade stilistiska regler. Detta 
betyder som sagt inte att vissa episoder inte kan ha bevarats under väldigt 
lång tid, eller gå tillbaka på den tid sagan syftar till, dvs. en hednisk tid 
under mitten av 900talet. 

Hrafnkell är i sagan son till kolonisatören Hallfreðr som bosatte sig på 
Aðal ból i östra Island. I Landnámabók heter istället Hrafnkells far Hrafn 
och den plats där han bosätter sig benämns Steinrøðarstaðir. Olikheterna 
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när det gäller namn stärker tanken om berättelsens muntlighet, då varia
tioner av namn är vanligt inom muntlig tradition. 

Tommy Danielsson menar att den skrivna sagan är en konstruerad enhet, 
grundad på bestånds delar som ingick i andra, muntliga sammanhang. Den 
är en version bland många potentiella, en konstgjord konstruktion med bas 
i tradi tionen (Danielsson 2002: 296). Han menar att hans egen för klaring 
är en hypotes bland många möjliga som av nödvändighet också är brist
fällig. Han anser vidare att konsensus om sagornas upphov alltid måste 
under grävas, för att teorier inte ska vinna fotfäste och bli till orubbliga 
sanningar: ”Vi får aldrig, utan oemotsägliga skäl, godta som ett faktum 
att sagorna utgör enhetligt koncipierade konstverk av litterärt verk samma 
inno vatörer” (Danielsson 2002: 293).

Henry Kratz (1978) utgick från att Hrafnkels saga är en prosaisk om
arbetning av en äldre poetisk förlaga, av samma typ som hjältedikterna. 
Som exempel på hur metoden fungerade för han fram jämförelse mellan 
Vǫlsunga saga och hjältedikter som utgör delar av dess stoff. Vad som är 
intressant för den här undersökningen är att denna presumtiva dikt tänks 
innefatta dråpet av Freyfaxi. Han har omvandlat ett stycke av prosan 
ur sagan, försökt behålla allitteration och versifiera avsnittet med forn
yrðislag:

Þeir leiða hestinn  fram á hamarinn. 
Drógu fat á hǫfuð  binda stein við hálsinn. 
Taka stengr hávar,  hrinda hestinum fram. 
Heitir þar síðan  Freyfaxahamarr.

Genom att lyfta ut överflödiga ord och komprimera texten nås en hypo
tetisk diktform, som möjligen kan ha legat till grund för åtminstone 
episoden om hästens död. Kratz är själv inte helt säker på att hans metod 
kommer att falla i god jord och är medveten om att den inte är obestridlig. 
Dock anser han att om denna hypotes äger giltighet och kan appliceras 
på flera sagor skulle en hel korpus med isländska dikter framträda, vilka 
i huvud sak berör inhemska teman och ämnen. Han menar att om vi 
tänker på det är det svårt att föreställa sig att det inte fanns någon sådan 
(Kratz 1978: 209). Jag instämmer men är inte fullt lika säker på att just 
versifierade historier är den enda tänkbara narrativa berättelseformen. Den 
kan snarare ha fungerat parallellt med andra mer traditionella former av 
munt lig tradition. I undersökningen nedan är som sagt inte historiciteten 
av Hraf nkels saga till sin helhet viktig, utan det är beskrivningen av 
hästen Freyfaxi och dess avrättning som står i centrum. Berättelsen kan 
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mycket väl ha traderats under lång tid, där händelsevis både namn och 
ort förändrats, men där grundmotivet av den heliga hästen, inklusive de 
restriktioner som knyts till en sådan, bestått.

Gudstron i sagan

Ett oförglömligt parti i sagan är att Hrafnkell ingår i en personlig och 
tungt vägande förening med guden Freyr och att han ger hälften av sin 
mest prisade skatt, hästen Freyfaxi, till guden (”gaf Frey, vin sínum, þann 
hest hálfan”). Hrafnkells föreningsband med Freyr är mycket starkt, och 
det är rimligt att religiösa motiv ligger bakom att hästen tabubeläggs. 
Ingen får rida på Freyfaxi utan hans samtycke och ett löfte avges om att 
han blir den mans bane som bryter mot dessa föreskrifter. Hrafnkells titel 
Freys goði vittnar också om den vikt han fäster vid detta sakrala band till 
guden. Namnet på hingsten, Freyfaxi, tolkas vanligen som ”Freyrs häst” 
men för en sådan tolkning borde det heta Freysfaxi, med genitivändelse i 
första samman sättningsled. Lennart Elmevik har istället utgått från frey 
som finns i nyisl. freyfextur/fræfextur, ur ett *freyr ’frodig, yppig’, och 
tolkar namnet på hingsten som ’hästen med kraftig, frodig man’. I sagan 
har hingsten och guden kombinerats, vilket är passande då Hrafnkell och 
guden ägde hästen tillsammans (Elmevik 2003: 10–11). Rolf Norden
streng menade att Freyfaxi knappast var Freyrs riddjur, utan bör ses som 
ett förkropps ligande av guden, dvs. att den symboliskt var Freyr (Norden
streng 1929: 194). En sådan förening på ett symboliskt plan är enligt min 
mening ett rimligt antagande.

Avsnittet om hästen ser närmast ut att vara inskjutet mitt i en uppräkning 
av sagans huvudkaraktärer, vilket kan vara en signal om att det är något 
betydelse fullt som berörs. Förhållandet till hästen och guden bygger 
troligen på äldre traditioner, men är hos sagans nedskrivare antagligen 
ett diffust minne av äldre kultiska berättelser om hästar och gudstro. Att 
Freyr var en dyrkad gud på Island finner stöd i andra skriftliga källor 
vars till förlitlighet brukar räknas högre än Hrafnkels saga. Exempelvis 
omnämns Freyrdyrkan ett par gånger i Landnámabók. Tidigare i sagan 
fick Hrafnkell en hel fisk och när han började avla boskap förökade sig 
djuren förvånansvärt hastigt, ja, som om vart och ett av djuren haft två 
huvuden, dvs. att det fanns fler djur än vad han egentligen hade. Denna 
äring håller i sig, det sägs att den håller i sig var sommar och blev till stor 
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lättnad för hela bygden. Ur ett religiöst perspektiv var det kanske menat 
som att guden Freyr trots allt hade en hand med i spelet (Meulengracht 
Sørensen 1992: 720–735). 

Tommy Danielsson, som utgår från att en möjlig muntlig version ligger 
bakom episoden, menar att även om Freyr inte omnämns i ett senare skede 
av Hrafnkells liv, uttrycks gång på gång sådana förhållanden som tyder 
på någon form av inverkan från guden. Vidare framför han en plausibel 
tanke om att Hrafnkell kanske inte alls avsvor sig några gudar, utan ingick 
istället i en annan form av förhållande till dem, en vars utformning vi inte 
längre mäktar att urskilja (Danielsson 2002: 137–138). 

Vedergällningen mot Hrafnkell är brutal, han hängs upp tillsammans 
med sina män i váðáss m. ’stång för att torka kläder på’, genom att hål 
borras genom deras hälar. Det görs på ett sätt som påminner om hur man 
hänger upp slaktade djur (Liestøl 1946: 101). Något som bildar en parallell 
till Freyfaxis död och den tortyr Hrafnkell och hans män utsätts för, är att 
deras ögon omnämns som rödsprängda av blod. Sámr, som hyste mest 
agg mot Hrafnkell, får också bestämma hans vidare öde varpå han, trots 
de andra männens protester, släpper honom fri och ger honom hans spjut! 
Någon form av symbolik måste ha ingått och varit begriplig för sagans 
åhörare. Hängning är annars ett typiskt offer till Óðinn (van Wezel 2000: 
546–547; Schjødt 2008: 173–206). I jämförelse med VígaGlúmr är det 
fascinerande, då det finns tecken som tyder på att han var tillvänd till 
Óðinn, och att han vid ett tillfälle bestraffar arbetskarlar genom att hänga 
dem från en klädstång som ett offer till Óðinn. Skillnaden är att Sámr 
i Hrafnkels saga går ett steg längre genom att överfalla och hänga en 
gode till Freyr, kanske som ett offer åt Óðinn (Holtsmark 1933: 111–133; 
Liestøl 1946: 100–101). 

Mitt förslag, medveten om att det inte kan vara annat än en hypotes, är 
att Hrafnkell efter den tortyr han utsätts för, föds på nytt och blir Óðinn
tillvänd. När Óðinn, i den mest berömda myten om honom, hänger sig i 
världs trädet, eller när han torteras mellan eldar, är kärnan att han frodas 
genom att förbindas med dödens mysterier. Enligt vissa uttolkare hänger 
Óðinn till och med upp och ned (Fleck 1971), dvs. på ett liknande sätt 
som vi kan anta att Hrafnkell och hans män gör. I sagan nämns explicit 
att efter Hrafnkell torterats och släpps fri är han utblottad, men får med 
sig sitt spjut. Långt senare när han dött av sjukdom, lades han i en hög 
och bredvid honom lades härkläder och ”spjót hans hið góða” [hans goda 
spjut], vilket kan ses som ett typiskt attribut för Óðinn. Det finns också en 
möjlighet att koppla graven till Freyr. Margaret Clunies Ross skriver att 
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just hög läggning var typiska för dem ”who, in pagan time, are especially 
close to the god Freyr and share his power to produce rich crops and 
ensure the fertility of beast and soil [...]” (Clunies Ross 1998: 37). 

När Hrafnkell får höra att gudahovet brunnit ned och att Freyfaxi dräpts 
säger han att ”ek hygg þat hégóma at trúa á goð” [jag tycker det är bluff 
att tro på gudar], varefter han enligt sagan upphörde med att blota. Ville 
författaren här framställa honom som en mer sympatisk person, vad Lars 
Lönn roth har kallat en nobel hedning (Lönnroth 1969), och därmed visa 
att tro på de gamla gudarna inte lönar sig? Kanske var det så, men sagan 
ger faktiskt inte uttryck för att Hrafnkell blev en mer sympatisk person, 
eller att hans sinneslag förändras märkbart. Jag tycker inte heller att sagan 
ger uttryck för någon form av kristna värderingar, även om kristendomen 
under gällande tidsperiod på Island var allt annat än mild (jfr Hermann 
Pálsson 1971). Det är sant att inget mer om hans förhållande med Freyr 
nämns, men hans hårda tag mot sina fiender och den hämnd som han 
kan uträtta efter att hans makt och självförtroende på nytt växt sig stark, 
gör att den religiösa dimensionen faller i skymundan. Istället satte han 
tilltro till sin egen kraft, ett mönster som känns igen från andra sagor 
(jfr Ström 1948). Det finns ytterligare en tanke om detta som är värd att 
pröva. Hrafnkell blir knappast mer sympatisk än vad han var tidigare 
och han hämnas rejält för sin tidigare motgång. Även om de han dräper 
också var anhängare till Óðinn, ser vi i vilket fall ett återkommande 
mönster där guden i nödens stund sviker sina anhängare, eller byter ut 
sina favoriter utan förvarning. Jag tycker inte att detta direkt motsätter 
vad som framhölls ovan med fiske och boskapslyckan, eftersom det sker 
tidigare i sagan innan Freyfaxi dödas och hovet bränns. När nyheterna 
når Hrafn kell säger han att tro på gudar inte för något gott med sig och 
upphör sedan med att blota. Det kan också vara att han redan var Óðinn
tillvänd och att detta innebar ett definitivt brott gentemot hans förhållande 
till Freyr, alternativt att episoden i en muntlig version skedde tidigare, i 
samband med att han torteras. 

Sakläget är dock mer problematiskt eftersom det i kultbyggnader, som 
de beskrivs i bevarade källor, fanns flera bildstoder av gudarna. Eftersom 
guda makterna dyrkades som ett kollektiv, även om personliga preferenser 
kunde växla, blir hela beskrivningen av plundrandet och nedbrännandet 
av hovet egendomligt. Det är, som Jón Hnefill Aðalsteinsson understrukit, 
anmärk ningsvärt att sagan beskriver godar som blotar i en kultbyggnad, 
medan de bränner ned en annan, vilket under berörd hednisk tidsperiod 
minst sagt är motsägelsefullt. Troligen ser vi i denna passage en kristen 
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författares negativa betraktelsesätt och klander av förkristen religion. 
Enligt Óláfs saga Tryggvasonar en mesta och Kristni saga fastställdes 
på Alltinget strax före år 1000 (delvis som ett resultat av att en missionär, 
Stefnir, försökt vandalisera kultbyggnader) att ett kraftigt tilltaget straff 
– lag löshet – gällde för den som smädat gudarna i ord eller handling (Jón 
Hnefill Aðalsteinsson 1978: 72–74; 1998: 124–125).

Heliga hästar, några paralleller

En viktig detalj i sagan är omnämnandet av hästen Freyfaxi och de sakrala 
dimen sioner som tillskrivs hingsten. En befogad fråga är om beskrivningen 
av Freyfaxi har någon grund i äldre germanska traditioner, dvs. har en 
för fattare arbetat med ”survivals” från äldre skikt? Det ser ut som om 
Frey faxi är övernaturlig, då han medvetet riktar sina gnäggningar som 
en talhandling mot Hrafnkell och verkar äga förmågan att förstå språk. 
Halva hästen (inte hela) är given åt Freyr, samtidigt som andra förbjuds 
att rida den. Kanske har författaren omtolkat äldre traditioner efter egen 
förståelse? Folke Ström har skrivit följande (1952: 16, not 7): ”[…] med 
en paradoxal formulering skulle jag vilja påstå, att den enda historiska 
person ligheten i sagan är hingsten Freyfaxi eller m.a.o.: skildringen av 
den heliga hästen är byggd på en säker tradition, som av någon anledning 
satts in i ett fiktivt personsammanhang”. Tyvärr redogörs inte för denna 
”säkra tradition”, utan Ström hänvisar till Tacitus och en artikel av Aslak 
Liestøl som vi snart kommer bekanta oss med. Söker man i källmaterialet 
och utvidgar det till att omfatta andra germanska källor än de norröna, 
kan ett flertal hästar med sakral status konstateras, vilka granskas nedan. 

Den första saga som jag tänker lyfta fram är Gunnlaugs saga ormstungu 
(kap. 5) där det omtalas att Gunnlaugr för en kort tid gästade en rik bonde. 
Medan han var där tar en av bondens herdar Gunnlaugrs häst utan lov, 
rider den svettig, varpå Gunnlaugr upptäcker vad som skett och slår 
herden sanslös (í óvit). Tvisten löses dock av att Gunnlaugr betalar böter 
och diktar en visa för att kompensera misshandeln (1972: 62–63). Hästen 
anges inte vara helig, vilket förklarar varför påföljden inte blev hårdare, 
något som istället Hrafnkells handling är ett utslag för. Namnet Freysfaxi 
före kommer som hästnamn i Vatnsdœla saga, där den ägs av en man vid 
namn FaxaBrandr. Hästen beskrivs som ovanlig, dess man hade en annan 
färg än övriga kroppen. I sagan sägs att Brandr värderade hästen mycket 
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högt och att folk menat att han såg på ”Faxi” som en gud (”at Brandr hefði 
átrúnað á Faxa”). Hästen ansågs pålitlig och sades vara en god kämpe 
vid häst hetsningar (víg), vilket kanske ursprungligen hör samman med en 
rituell bakgrund (1939: 90). Att det föreligger ett samband mellan dessa 
hästars namn och en rituell funktion är, med tanke på hur de framställs i 
sagorna, sannolikt. 

I Flateyjarbók (I 1944: 401) berättas att Óláfr Tryggvason inför 
trönderna, som fortfarande var hedningar, i klart syfte att kränka Freyr 
besteg en häst som hade vigts åt guden. Därefter red han öppet på den till 
gudens hov och högg ned det, varpå det sägs att trönderna fruktade Freyrs 
vrede. Att rida ett tabuerat djur, eller att angripa kultbyggnader, störde den 
sakrala gemenskapen och eftersom den kultiska gemenskapen bröts, i och 
med att hovet vandaliserades, kunde det misshaga gudarna som i värsta 
fall drog undan sitt värn eller sin välvilja. Följden för exempelvis bönder 
är inte svår att föreställa sig, det kunde, om det ville sig illa, innebära risk 
för att skörden slog fel, eller att boskap föll ned död. 

Hästar förekommer i ett par drömepisoder där de fungerar som omen. 
TurvillePetre har föreslagit att det främst är färgen på hästen som avgör 
om drömmen förebådar goda eller dåliga besked (TurvillePetre 1972: 
37–38). Det finns också andra hästar som närmast kan beskrivas som 
divinatoriska. I Landnámabók berättas om en märr vid namn Skálm. I 
episoden berättar ett övernaturligt väsen att Grímr ska bosätta sig på den 
plats som hästen väljer (1986: 97). I Grettis saga (kap. 14) finns också 
en märr vid namn Kengála som var så vis att hon kunde förutspå väder 
(1964: 39–42).  

Det finns restriktioner mot att rida andras hästar stipulerade i 
lagsamlingen Grágás: 

Ef maður hleypur á bak hrossi manns ólofað, það varðar sex aura áfang. Nú 
ríður hann fram úr stað, og varðar það þriggja marka útlegð. Þrjár hrossreiðir 
eru þær er skóggang varða. Ein er ef maður ríður svo að þrír bæir eru á aðra 
hönd, og ríði hann um þá. Önnur ef maður ríður um fjöll þau er vatnföll deilir 
af á meðal héraða. Þriðja ef maður ríður á milli landsfjórðunga (Grágás, § 32, 
2001:175). 

I berättelser knutna till kung Aðils, som enligt Ynglingatal uppges vara en 
ättling till Freyr (Freys áttungr), berättas att han genom ödets nyck faller 
från sin häst och får sin skalle krossad. Enligt Snorre, som utbroderar 
berättelsen i Ynglinga saga (Snorri Sturluson 2002: 56–59), knyts ett 
flertal hästar till kungen: Slǫngvir och två hästar som heter Hrafn. Snorre 
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menar också att kungen skulle ha ridit till ett dísablót vid Uppsala. Där 
ska han ha ridit i eller runt hallen när hästen snubblade vilket gjorde att 
kungen störtade mot sin död. Olof Sundqvist har undersökt flera olika 
texter som nämner Aðils och pekar på att ett samband mellan kungen 
och Uppsala är återkommande. Det är rimligt att tänka sig att kungens 
ridande vid disernas blot i Uppsala hade en kultisk dimension, därtill en 
som förbinder hästen till vanerna och Freyr (Sundqvist 2002: 225–240).

En berömd skildring av heliga hästar i samband med germanska folk 
ges redan av Tacitus i Germania, skriven mot slutet av första århundrandet 
e.Kr. I tionde kapitlet berättar han att germaner höll sig med heliga vita 
hästar som gick fritt i heliga lundar och skogar, de var befriade från arbete, 
föddes upp på de allmänas bekostnad och användes i divinatoriska syften. 
Ett sådant förfarande var att man lät spänna hästarna för vagnar medan 
kult funktionärer (sacerdos) tillsammans med kungen gick bredvid och 
utläste diverse omen av hästarnas gnäggningar och fnysningar. 

Hästarna var gudarnas förtrogna, medan kultfunktionärerna själva var 
gudarnas tjänare. Likheten med Freyfaxi är anmärkningsvärd. Ingen av 
hästarna, vilka är dedikerade till särskilda gudar, bör mortalium opere 
’arbeta för människan’ (Much 1959: 136). Dessutom verkar Freyfaxi äga 
en förmåga att förstå vad människan säger, liksom Hrafnkell verkar vara 
i stånd att kunna tolka hans gnäggande och frustande. Jón Hnefill Aðal
steinsson beskriver hästens klagande inför Hrafnkell i kraftfulla ordalag: 
”The fertility god Freyr raises his voice in ringing tones and waits for an 
answer” (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1998: 122). Hästen beskrivs närmast 
som den gestalt i vilken Freyr själv valt att uppenbara sig. Naturligtvis är 
det mycket som avviker mellan dessa redogörelser, inte minst i tid och 
rum, men analogin och framförallt den religiösa förankringen, är likafullt 
värd att begrunda.

Saxo Grammaticus beskriver i Gesta Danorum en helig häst hos 
venderna som kan jämföras med Freyfaxi. I fjortonde boken ges en 
ganska detaljerad beskrivning av hästen: 

Samme gud [Suantouitus] havde også templer på adskillige andre steder, 
bestyret af præster med noget lavere rang og mindre magt. I øvrigt havde han 
også en ganske særlig hvid hest som det var strengt forbudt at rykke manke 
eller halehår ud af. Kun præsten havde ret til at fodre den eller ride på den, for 
jo mere det hellige dyr blev brugt, jo mindre respekt ville der stå om det. På 
Rügen forestillede man sig at Svantevit (det var gudens navn) red på den hest 
når han gik i krig mod sin kults fjender. Et særligt tegn på at det forholdt sig 
sådan, var det at selv om hesten hele natten stod i sin stald, fandt man den ofte 
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om morgenen svedig og tilsølet som om den lige kom fra kampen og havde 
tilbagelagt vældige afstande på vejen. (Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, 
Liber 14 39.9, 2005: 359). 

Saxo beskriver också hur hästen användes för divinatoriska syften. 
Inför stundande krig ledde ”prästen” ut hästen ur kultbyggnaden mot en 
anordning med nedstuckna och korslagda spjut. Den hov som hästen först 
satte ned hade en avgörande inverkan; om hästen gick med höger hov först 
över de tre ställningarna var det ett positivt tecken, gick ned med vänster 
först var det negativt och stridsplanerna ändrades och eventuella angrepp 
sköts upp till dess att varslet blev rätt. Att det finns likheter mellan denna 
beskrivning med Freyfaxi, Flateyjarbók och Tacitus är påtaglig. 

Det finns dock fler jämförliga fall som är förtjänta att beröras vilka 
alla hör samman med missionsberättelser. Aslak Liestøl har beskrivit tre 
sådana. Den första är skriven under början av 1000talet av Thietmar 
av Merseburg som i Chronik (bok 6) berättar om ett slaviskt folk i 
Redarii i staden Riedegost, belägen mellan Mecklenburg och Pommern. 
Där fanns en stor kultbyggnad och Thietmar berättar med avsmak om 
folkets hedniska sedvänjor. En var att olika ”präster” (kultfunktionärer) 
efter lottkastning begravde lotterna under grönt gräs, sedan placerades 
två korslagda spjut över platsen. Därefter lät de försiktigt leda en häst 
över spjuten ”which they believe to be the largest of all and venerate 
as sacred.” Det bud som de fått av lottkastningen bör också intygas av 
hästens rörelser för att äga giltighet (Ottonian Germany 2001: 253–254). 
Den andra berättelsen handlar om hur biskop Otto av Bamberg år 1124 
befann sig i Stettin för att kristna folket. Där berättas att en stor svart 
hingst fick gå lös under hela året och ansågs vara så helig att ingen fick 
rida på den. Hästen var helgad åt guden Triglav, ett namn som betyder 
’trehövdad’. Det tredje exemplet kommer från Beda som meddelar att den 
anglosaxiske offerprästen Coifi, efter att han antagit kristendomen år 627, 
drar ut för att bekämpa hedendomen. Han red ut på kung Edwins hingst i 
full vapenutrustning, varpå Beda inflikar att en offerpräst varken hade lov 
till att bära vapen eller att rida på annat än en märr (Liestøl 1944: 61–62; 
Sundqvist 2002: 234; Puhvel 1987: 232–233).

I ljuset av dessa skildringar kan också det kungliga vediska Aśvamedha
offret nämnas. Det fordrade en värdefull och snabb offerhingst, vilken 
under ett år vandrat fritt med hundra valacker, medan fyrahundra 
adelsmän hade till uppgift att se till att ingen red på hingsten. Gick 
hingsten in i ett främmande territorium kunde kungen kräva detta land 
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som sitt. Indoeuropeiska motstycken (romerska, grekiska, iriska, skytiska, 
slaviska, hettitiska etc.) till olika former av hästoffer finns spridda i både 
tid och rum (se Zaroff 2005: 79–82).

Vad som är intressant för den isländska sagans framställning av Freyfaxi 
är att den harmoniserar med äldre indoeuropeiska skildringar i det att 
särskilda hästar betraktades som heliga vilka inte fick ”profaniseras” 
genom arbete eller dylikt. Enligt min mening stärker dessa jämförbara 
berättelser trovärdigheten av episoden i Hrafnkels saga. Det är således 
svårt att inte hålla med Knut Liestøl när han skriver: ”Ved jamføring med 
andre kjeldor vert det straks klårt at heile forteljinga om hesten ikkje kan 
vera oppdikta” (Liestøl 1946: 98).

Freyfaxis död

Efter att Hrafnkell dräpt sin herde Einarr, som ridit på den förbjudna 
hästen, och herdens far fått stöd mot Hrafnkell av Sámr, driver de målet 
i Alltinget uppbackade av hövdingarna Þorkell och Þorgeirr (Þjóstarrs 
söner, från västfjordarna). I slutändan lyckas de få Hrafnkell dömd till 
full fredlöshet, varefter de uppsöker hans gård, torterar honom, och ger 
sig något senare på hans häst: 

Þorgeirr mælti: „Þessi hross lítask mér þǫrf búinu. Er þat mitt ráð, at þau vinni 
slíkt, er þau megu, til gagnsmuna, þangat til er þau megu eigi lifa fyrir aldrs 
sǫkum. En hestr þessi sýnisk mér eigi betri en aðrir hestar, heldr því verri, at 
margt illt hefir af honum hlotizk. Vil ek eigi, at fleiri víg hljótisk af honum 
en áðr hafa af honum orðit. Mun þat nú makligt, at sá taki við honum, er 
hann á.“ Þeir leiða nú hestinn ofan eptir vellinum. Einn hamarr stendr niðr 
við ána, en fyrir framan hylr djúpr. Þar leiða þeir nú hestinn fram á hamarinn. 
Þjóstars synir drógu fat eitt á hǫfuð hestinum, taka síðan hávar stengr ok hrinda 
hestinum af fram, binda stein við hálsinn ok týndu honum svá. Heitir þar síðan 
Frey faxa hamarr. (Hrafnkels saga Freysgoða 1950: 123–124)

[Þorgeir sade: ”De här stona ser ut att kunna bli till nytta på gården. Mitt råd 
är att de får arbeta och göra nytta tills de dör av ålder. Men hingsten här tycker 
jag inte verkar bättre än andra hingstar, snarare sämre, eftersom så mycket 
ont har kommit av honom. Jag vill inte att fler skall förlora livet för hans 
skull (än vad som redan skett). Det vore passande att den som äger honom 
också fick ta hand om honom.” Nu ledde de hingsten ner för vallen och längs 
ån. Nedanför gården fanns en klippa och en fors. Nedanför var vattnet djupt. 
De ledde ut hingsten på klippan. Västfjordingarna drog en säck över huvudet 
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på den, band en sten om dess hals, och med långa stänger drev de den över 
kanten. Det stället kallas sedan dess Freyfaxahamar.] (Hrafnkel Freysgodes 
saga, Islänningasagorna 5, övers. Mats Malm 2014: 256) 

Efter denna episod följer en kort notis om hur Þorkell lät plundra och sätta 
eld på gudahusen. Nils Lid tolkar episoden som en rituell nedstörtning, en 
slags offergåva åt övernaturliga makter som associeras till området och 
dess natur. Han för fram en försiktig antydan om att dessa borde motsvara 
de avlidna, eftersom det finns flera traditioner om döda som vistas i berg 
eller högar. Det finns en parallell mellan nedstörtning av hästar (enligt 
sagan) och en del folkliga traditioner kring beskrivningen av Helgafell, 
i det att ingen av redogörelserna beskriver avlivningsredskap. De störtas 
oskadda nedför stupet där de slår ihjäl sig. En sådan metod beskrivs av 
Lid, som funnit norska exempel från Voss, i Kinne och i Hornve, där 
man störtat hästarna utför ett berg (Lid 1924: 181). I Eyrbyggja saga 
sägs om Helgafell att man inte fick dräpa något levande på berget, varken 
människa eller djur, annars kunde det bringa olycka (Eyrbyggja saga 
1985: 9). Tabuföreställningar av liknande slag skiner också igenom i 
beskrivningen av att man måste tvaga sig innan man ser mot berget (Lid 
1924: 190). 

I Njáls saga finns en episod som beskriver hur den kristne missionären 
Þangbrandr råkar i konflikt med GaldraHeðinn. Den senare rider upp på 
Arnarstakksheiðr och anställer där ett stort blot. När Þangbrandr rider 
västerut rämnar jorden under hans häst men han hinner precis hoppa av 
och kommer upp på kanten av rämnan, medan hästen med all utrustning 
uppslukas av jorden och ses aldrig mer till (BrennuNjáls saga 1954: 
259). I Hrafnkels saga beskrivs också hur ett fjällskred plötsligt får 
ett par djur att uppslukas (Hrafnkels saga Freysgoða 1950: 97–98), en 
händelse som också beskrivs i Landnámabók (1986: 299). Enligt Finn 
Hansen ger handskrifterna olika besked, i Landnámabók är det ett allitte
rerande par golltr ok griðvngr (AM 105 fol.), medan Hrafnkels saga 
har flera varianter: gǫltr ok hafr (AM 156 fol., AM 551c 4to), gul geit 
ok hafr (AM 158 fol.), ennt geit ok hafr (AM 443 4to) (Hansen 1981: 
25). Just galten är ett djur som på flera plan kan knytas till Freyr, inte 
minst genom hans mytologiska djur, Gullinborsti eller Slíðrugtanni. Finn 
Hansen, som diskuterat detta, menar också att de ord, týndusk och gripir, 
som används i anslutning till fjällskredet är relevanta. När Freyfaxi 
beskrivs av Hrafnkell används gripr m. ’värdefull (vanligen om lösöre)’ 
om honom, och när hans motståndare avrättar hingsten används verbet 
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týna m. dat. ’fördärva, ödelägga, dräpa’. Sammanställt till de djur som 
upp ges förolyckas i fjällskredet menar Hansen att Landnámabók bör vara 
närmast en ursprunglig tradition, där båda djurarterna är förknippade med 
Freyr (Hansen 1981: 27). Fjällskredet vittnar alltså om att Freyr indirekt 
är representerad på ett negativt sätt, vilket sedan tar sitt uttryck i sagans 
vidare förlopp och alluderar till att också ett tredje djur, dvs. Freyfaxi, 
kommer att gå under genom gudens indirekta inverkan. Detta kallar 
Hansen för mytologisk allusionsteknik och poängterar samtidigt att det 
inte behöver ha något med Freyrkult att göra, utan är istället att betrakta 
som ett berättartekniskt grepp (a.a.). Att det skulle röra sig om ett negativt 
förhållande till Freyr kan knappast, i ljus av vad som redovisades ovan, 
vara korrekt. Däremot verkar det finnas ett samband mellan de djur som 
om kommer i fjällskredet och Freyfaxi (jfr van Wezel 2000: 550). 

Det finns intressanta detaljer i beskrivningen, särskilt att man bemödar 
sig med att verkligen försäkra sig om att hästen dödas utan yttre blod
utgjutelse. Metoderna som används påminner starkt om tillväga gångs
sättet för att avrätta trolldomskunniga (se nedan). Beskrivningen av hur 
templet vanhelgas och bränns ned är, som redan påpekats, troligen för
fattarens fabulering. 

Ortnamn och hästoffer

Det är en detaljerad och noggrant beskriven topografi som för fattaren må
lar upp. Samtidigt ges en förklaring till uppkomsten för många av områdets 
ortnamn. Kanske hör just en klippa vid namn Freyfaxa hamarr samman 
med att författaren redan kände till en äldre lokalsägen från området, vilken 
inarbetats i berättelse flödet? Det är, som Tommy Danielsson påpekat, ett 
märkbart uppehåll mot den annars så sammanhållna processberättelsen, 
som faktiskt håller en viss kontinuitet. Den avbryts genom att bröderna 
plötsligt kommer på tanken att de måste avrätta Freyfaxi och av deras 
utfall mot Freyrs hov (Danielsson 2002: 288). Det är inte ovanligt med 
sägner knutna till orter eller avvikande naturformationer och det är rimligt 
att tänka sig att det i området cirkulerade olika ortsägner som traderats 
vidare under mycket lång tid. Dessutom är, som vi kommer att se, klippor 
eller olika former av stup knutna till olika typer av djurs död genom 
olycks fall eller avrättning, inte alls något unikt. Det är med andra ord 
anledning att betrakta sådana ortnamn som en del av kulturlandskapets 
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språkliga dimension (för att använda ett uttryck av Jan Paul Strid) där 
en viss lokalitet, eller en händelse, med uppseendeväckande karaktär 
gett upphov till namnet. Det kan naturligtvis vara så att ett ortnamn 
kan ha eggat fantasin och därmed gett upphov till förklaringsförsök åt 
vilka lokala bygdesägner kan knytas. Sammansättningen Freyfaxi och 
hamarr kan ju uttydas som Freyfaxifjäll, där förleden troligen hör till 
guden Freyr, kombinerat med suffixet fax n. ’man, manke’. Jan de Vries 
stödjer sig på Sigurður Nordal och menar att Freyfaxahamarr är ett sent 
och ohistoriskt namn, vilket betyder att det är uppdiktat (de Vries 1957: 
188–189). Att en sägen, eller möjligen en reell händelse, redogjort för 
detta är inte omöjligt. I Landnámabók berättas om en myr, Flugumýrr, 
vilken lär ha fått sitt namn efter att en värdefull häst vid namn Fluga 
omkommit där. Dock berättas inget om att hästen avlivas eller offras. 
Liknande förklaringssägner där djurnamn ingår som sammansättningsled 
kan gå tillbaka på ett offer, men det är mer sannolikt att olyckor eller 
folkligt fabulerande ligger bakom en majoritet av namnen (Landnámabók 
1986: 235–236). 

Ortnamn som Ryssebergje, med förleden hryssa f. och Marahedlo med 
förleden merr f. kan ha varit allmänna avrättningsplatser för hästar, då både 
hryssa och merr lätt kan få en allmän betydelse utan hänsyn till genus. 
I Norge finns det ortnamn av typen Hesthamar, Ryssehammaren, Mara
hamaren o.s.v. I sagan heter platsen där Freyfaxi störtar mot sin död för 
Frey faxa hamarr (fvn. hamarr m. ’klippa, fjäll’). Just vid Evangervattnet 
vid Mara hedlo är det ett trettio meter brant stup från berget ned mot sjön. 
Hit ledde man, enligt Lid och Liestøl, hästar och band för deras ögon 
innan de störtades ned mot sin död. Faksaretjørni ligger mellan Voss och 
Granvin; ortnamnen sägs ha uppkommit av att en häst vid namn Fakse lär 
ha hoppat ned dit från Fennanuten och försvunnit i tjärnen. På vägen ned 
slog Fakse i en hov och ett knä, vilket lämnade märken efter sig i berget. 
Till det senare nämns Nils Lid och Odd Nordland som uppgiftlämnare. 
Liestøl ger också exempel på en tysk variant av en liknande berättelse där 
hovavtrycken efter nedstörtade hästar lämnat spår efter sig (Liestøl 1946: 
100; Lid 1924: 181).

Nils Lid anför en tradition om nedstörtande från klippor och redogör 
för att det på Voss berättas om en urgammal sed där man dödat hästar 
genom att störta dem utför stup (Lid 1924: 181–190). Något som stärker 
detta är, enligt Lid, att många ortnamn på myr, berg, hamarr och dylikt, 
har en term för häst i första led. Dessa, vilka han ger flera exempel på, 
ska då gå tillbaka på avlivning av hästar genom nedstörtning för stup, 
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och särskilt karakteristiska skulle ortnamn sammansatta med hamarr vara 
(Lid 1924: 183–184). 

Brita Egardt menar att naturnamn där husdjursnamn utgör dess förled, 
kan härledas till olyckshändelser med kreatur. Hon menar vidare att en 
stor del av myrnamnen sammansatta med häst bör räknas till kategorin 
minnen av olycksfall, även om hon också medger att en del sådana namn 
kan härröra från seden att sänka ned hästar i myrar (Egardt 1962: 173).

Tolkning av avrättningsmetoden

Avrättningsmetoden verkar delvis svår att förklara ur ett religiöst per
spektiv. Nedan ska jag försöka lyfta fram en tolkning. Inga direkta 
paralleller finns i litteraturen och även om handlingen bedöms vara ett 
offer, är det mer sannolikt att det istället rör sig om ett medvetet hån 
riktat mot Freyr. En annan utsikt, som i mitt tycke är mer plausibel, är att 
den har sin grund i norska traditioner. Detta har framhållits av Turville
Petre: ”This story, apocryphal as it must be, is supported by Norwegian 
tradi tions, and might be regarded as a travesty of a sacrifice to Freyr.” 
(Tur villePetre 1964: 254). Även om handlingen är menad att parodiera 
ett offer till guden Freyr, framhålls också en annan förklaring: “This was 
no ordinary horse, and the slaughterers acted as did many who executed 
witches and wizards who possessed the evil eye.” (TurvillePetre 1964: 
167). TurvillePetre har verkligen pekat på något centralt i skildringen, 
även om han tyvärr inte ger vidare klarlägganden. 

Jag anser dels att de norska traditionerna är lämpliga för att förklara 
episoden (i sagan är Hrafnkells far trots allt en av många landnáms
män som förde med sig skandinaviska traditioner till Island), dels att de 
vida spridda föreställningarna om det onda ögat (samt de metoder som 
brukades för att stävja detta) är viktiga i sammanhanget. 

Vad har då hästen med det onda ögat att göra? I skildringen är det klart 
och tydligt att en säck förs över hästens huvud medan stenar binds om dess 
hals. Syftet är rimligen att dess blick inte ska möta förövarna, då en döendes 
blick ansågs synnerligen kraftladdad och farlig. I dödsögonblicket, eller 
som i det här fallet strax dessförinnan, ackumulerades blickens kraftkälla 
och kunde slå mot sådana som mötte den. Från nordisk folktro känner 
vi många exempel på hur vissa personers blickar ansågs farliga, eller 
sådana vars döende blick kunde ge upphov till olycka och död. Detta 
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finner också stöd i sagalitteraturen samt från äldre (och yngre) nordiska 
källor av skilda genrer. 

Ernst Klein har framhållit att hästar var demoniskt smittoförande 
(demonism). Han menade att den normala människan och det normala 
hus djuret kunde få dö på vilket sätt som helst, men för att dräpa sådana 
som ansågs demoniska var man tvungen att akta sig för att inte bli be
smittad. Det gällde alltså för väsen vars själar i särskilt hög grad ansetts 
far liga för människan. Det han menade med ”normal” är sådana vars 
själ efter döden ingår i en ”normal fortvaro”. Klein menade att sätet för 
smittan stod att finna i främst blodet, varför dödandet i möjligaste mån 
måste ske utan yttre blodsutgjutelse. Hästen kunde därför klubbas ihjäl, 
dränkas eller nedstörtas för stup, samtidigt som huvudet betäcktes för att 
inte ”andan” skulle tränga ut. Med andan menas andedräkten, särskilt det 
sista andetaget, vilket anses innehålla vitala element och är ofta likställt 
med själen (Klein 1928: 187–189). Egardt är kritisk till Klein men i fråga 
om avrättningsmetoder medger hon att den vanligaste metoden var att 
klubba ihjäl hästar. Först täcks hästens ögon för och sedan tilldelas ett 
dödande slag i pannan med en träklubba eller yxhammare. Hon menar 
att förblindningen ”skedde helt i praktiskt syfte för att hästen inte skulle 
skygga inför slaget” (Egardt 1962: 170). Jag tror i denna sak att både 
Klein och Egardt är fel ute. Att ögonen täcks för och att stenar binds om 
djuret, vilket sedan med hjälp av stänger stöts utför klippan, torde dels 
tyda på att det dels fanns en rädsla för hingstens blick, dels att stenarna 
erinrar om nedsänkning i kärr, ett vattendrag eller liknande. En hingst 
som stöts utför en klippa är i sig tillräckligt tung att falla och slås ihjäl 
utan dessa hjälpmedel.

I Etnografiska undersökningar, frågelista 135 (i Nordiska museets 
frågelista om slakt EU 36, enligt Egardt 1962) efterfrågas om man hört 
talas om att hästar dödats genom att störtas ned för stup. Positiva svar är 
förhållande vis få, men i arkivmaterialet uppges sex olika meddelanden 
om detta, fördelat till fem olika landskap (två från Värmland EU 3939, 
3774, ett från Västmanland EU 8861, ett från Dalarna ULMA 11319, 
ett från Blekinge LUF M 3395 och ett från Västergötland IFGH 1928). 
Riktas sökljuset bredare, finns även liknande uppgifter från Danmark, 
Färöarna och Norge (Egardt 1962: 173–174). 

Nedstörtning från stup är en känd jaktmetod för avlivning av t.ex. ren, 
hjort och älg. Den var praktiserad in på 1800talet i Norden. Nils Lid ger 
ett flertal exempel från Norge på hur man vanligen gjorde sig av med 
döda djurkroppar där nedsänkning i myr eller att välta dem utför bergstup 
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var vanligt (Lid 1924: 123). För Nils Lid är metoden att nedstörta hästar 
för klippor något som kan gå tillbaka på en äldre rituell nedstörtning, 
vilket därmed bör ses som en offerhandling. 

Magnus Olsen har i en artikel behandlat ett par nidverser ur första kvädet 
om Helgakviða Hundingsbana vilka, om de är korrekt tolkade, stödjer 
Lids teorier: ”hefr í hreysi / hvarleiðr skriðit” ’du har strukit omkring i 
rösen, hatad överallt’. De hör samman med en svårtolkad vers ”Stjúpr 
vartu Siggeirs / látt und ’stavþom’ heima, / vargljóðum vanr / á viðum 
úti”, vilken Olsen översätter som följer: ’Du var Siggeirs stesøn, hjemme 
laa du under berghamrene, ute i skogene (laa du) stadig omgit av hylende 
ulver’ (Olsen 1923: 184). Olsens tolkning av versernas andemening är 
att diktens objekt hörde hemma i bygden, utanför gårdarna, förvisad till 
ett solitärt liv där han äter lik av hästar som var kastade utför stup, eller 
så stryker han ensam omkring i skogarna i sällskap med ylande vargar. 
Nyckeln till Olsens tolkning är ordet stavþom < stavpom < stǫpum (dat. 
pl. av stapi). Olsen fick kritik av Hasund (1925) och deras åsiktsutbyte 
mynnade ut i en diskussion om hästköttsätande i ett förkristet samhälle, 
vilket inte intresserar oss här. Egardt (1962) var positiv till Olsen men 
ansåg att frågan om man åt hästkött och nidstrofen i förhållande till 
episoden i Hrafnkels saga var ovidkommande. 

När det gäller Hrafnkels saga har olika ståndpunkter framhållits i 
fråga om episoden skildrar en offerhandling eller inte. Egardt menar i 
sin avhandling att sagan inte kan bygga på äkta folktradition, och att den 
helt och hållet är att betrakta som en enda författares verk. De forskare 
hon för fram som stöd för detta, vilka hon med gillande menar står för en 
”förnyad källkritik”, är Sigurður Nordal och Walter Baetke alltså två av 
de mest ivriga bokprosaisterna! Idag bör pendeln slå tillbaka något och 
den ”förnyade källkritiken” modifieras. Det finns skäl för att det i sagan 
faktiskt finns rester av äldre folktradition och att den därmed inte helt och 
hållet är fabulerad av en sinnrik författare. Av det som har utretts ovan är 
spörsmålet om Freyfaxi att betrakta som en del av ett äldre traditionslager. 
I detta finner vi åtminstone ett par detaljer som är av religionshistoriskt 
intresse. För det första att sagan faktiskt ser ut att delvis bygga på trovärdiga 
uppgifter om en man som helhjärtat ger sitt stöd åt och ingår ett nära 
förbund till en eller flera gudar. För det andra att hästens avrättningsmetod 
finner paralleller i senare folkloristiska uppteckningar. För det tredje att 
förbundna ögon och tyngder verkar tyda på att det rör sig om en rädsla för 
det onda ögat. Enligt medeltida rättspraxis dömdes och bestraffades även 
djur, något som var vanligt från flera håll i Europa. Säcken som drogs 
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över Freyfaxis huvud och de stenar som bands om hans hals, skulle i så 
fall tyda på en likhet till straffet ”död genom dränkning”. Egardt menar 
att episoden saknar större bevisvärde, då den med all sannolikhet är en 
författarprodukt och att sagan i det närmaste är att betrakta som en roman. 
Författaren har, enligt Egardt, velat förklara avrättningen av hästen som 
en följd av att den vållat olyckor. Hon menar dock att episoden vittnar om 
en ingående kännedom om lagkunskap, vilket kan ha en utgångspunkt i 
olika rättsbestämmelser och rättspraxis. Därför finns det en möjlighet att 
en regelrätt avrättning åsyftas i sagan (Egardt 1962: 179).

Ovan omnämndes att hingsten avlivas på ett sätt som kan liknas vid 
avrättning av trolldomskunniga. I Historia Norwegie redogörs för hur 
Ragn vald Rettilbeini avrättas på grund av inertissime artis ’häxeri’, genom 
att han dränks på order av sin far (Historia Norwegie 2003: 87, 141); hos 
Snorre bränns han istället inne. En till döden dömd person som var kunnig 
i trolldom, var av naturliga skäl särskilt farlig i dödsögonblicket eller en 
kort tid dessförinnan. Risken fanns att den döendes hat och hämndkänslor 
kunde riktas mot omgivningen, där magiskt verkande förbannelser kunde 
slungas mot fiender och oförätter hämnas. Det var inte bara den döendes 
ord som var skadlig, utan även dennes blick, tanke eller vilja kunde 
fungera som bärare av farlig, mystisk och magiskt skadebringande element 
(Alver 1971: 166–171). Att täcka för den dödsdömdes ögon var ett sätt att 
undvika den skadliga blicken. Den troligen mest välkända avrättningen 
av en trolldoms kunnig i den isländska litteraturen är likvidationen av 
Katla, skildrat i Eyrbyggja saga kap. 20 (1985: 50–54). Först dras en säl
skinns säck över Katlas huvud till skydd mot hennes blick, därefter stenas 
hon till döds av tolv män. Hennes sista ord är en förbannelse som före
bådar händelser längre fram i sagan och kan ses som ett utslag för den 
döendes magiskt verkande ord. Liknande huvor som förhindrar en skadlig 
blick finns också beskriven i Laxdœla saga (kap. 38) där det berättas om 
att Stígandi som ansågs farlig och var en skoggångsman, fångas in. En 
säck dras över hans huvud men det fanns en reva i säcken som han kunde 
se igenom. När han blickar ut över den vackra, gräsbevuxna liden var 
det som om en virvelvind (hvirfilvindr) for över marken och vände den 
upp och ned, så att grönska aldrig mer kunde växa där. Sagan förklarar 
därmed ortnamnet Brenna, eftersom det sägs vara den plats dit Stígandi 
blickat. De slår sedan ihjäl honom med stenar och lägger honom i ett 
stenröse (Laxdœla saga 1934: 109). Stígandi hade en bror vid namn Hall
bjǫrn, som också han var förfaren i trolldom. Han fångas in och förs 
med en påse över huvudet ut på en sjö för att dränkas. Snorre berättar i 
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Haralds saga ins hárfagra (kap. 32) om två finnar som med sina blickar 
kunde få allt levande att falla ned dött. De infångas när de sover och 
sälskinnssäckar (selbelgir) träddes över deras huvuden innan de avrättas 
(Snorri Sturluson 2002: 136). I Gísla saga Súrssonar (kap. 19) möter vi 
den trolldomskunnige Þorgrímr nef som infångas och vars huvud täcks 
av en säck innan han stenas till döds (1988: 18). Samma motiv återfinns 
i Vǫlsunga saga (kap. 40) där Bikki försöker driva hästar mot Svanhildr, 
medan hon står bunden vid en borgport. Hon stirrar in i hästarnas ögon 
och ingen häst vill trampa på henne, varför man beslutar sig för att dra en 
säck över hennes huvud, varpå hon kan dödas (1950: 215).  

Dessa beskrivningar kan utökas med flera yngre belägg (Campell 
1933). Vad som är intressant i förhållande till Freyfaxis avlivning är dels 
rädslan för blicken och de skyddsåtgärder som därmed vidtas, dels att lik
vi deringarna sker utan yttre blodutgjutelse. Freyfaxi kan, som antyddes 
ovan, ses som laddad med ett kraftflöde från Freyr, vilket gör att han upp
fattas som magisk och kraftfull. Avrättningen är således en rituell hand
ling och kan klassificeras som apotropeisk.

Undersökningen har visat att det finns grund för att tolkas episoden 
om Freyfaxi som en helig häst och Hrafnkells gudsförhållande som tro
värdiga för den tid som skildras. Flera källor stödjer framställningen och 
har visat att heliga hästar förknippades med en sakral dimension, där 
divination ingick som en beståndsdel, fanns spritt över ett större område. 
Beskrivningen av förstörelsen av hovet bygger troligtvis inte på äldre 
muntliga källor, utan den ser ut att vara en ren fantasiprodukt från senare 
tid, troligen av författaren själv. Freyfaxis avrättning kan ses som ett 
medvetet hädande av guden Freyr, men är enligt min mening med större 
sannolikhet en rituell apotropeisk rit av en typ vi finner stöd för i lag
texter och i folktraditionen. Syftet var att undvika hästens döende blick 
och därmed undvika att drabbas av olycka eller makternas vrede. 
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Summary 
In this article, it is argued that the short episode of Hrafnkels saga describing 
the horse Freyfaxi as sacred and Hrafnkell’s relation with Freyr, is based on old 
Germanic traditions that have survived in oral tradition, until the saga was written 
down. The manner in which the horse is killed is compared with execution through 
throwing horses off a cliff in later Norwegian folk traditions, and with Nordic 
medieval techniques for killing sorcerers or other menacing persons, where the 
executioners tried to avoid the evil eye by putting a sack over the victim’s head. 
It is also argued that sacred horses can be found in other Germanic, and within 
a broader comparison in IndoEuropean, traditions. Therefore it is likely based 
on an old motif. The burning of the god Freyr’s hof is contradictory within the 
saga itself, because it is said to be carried out by heathens, and must therefore be 
considered as a much younger invention, probably inserted into the story by an 
author. 
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