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Till läsaren
En närmare undersökning har visat, att vår folkstams myter bildat
en fortlöpande saga, vari varje myt, även om den i sin uppkomst var
fristående, blivit införlivad som länk i en kedja, vilken börjar med
världens, gudarnes och människosläktets upphov och ändar med
Ragnarök och världsförnyelsen.
Dessa kedjans yttersta länkar sammanknytas genom myterna om
världens levnadsåldrar, om urfäderna och de händelser, som i deras
dagar timade. Det första människoparet och de närmaste släktleden
efter det leva i en kulturlös oskulds- och fridsålder. En av vanagud
arne sändes förmänskligad till Midgard för att undervisa människorna. Han blir germanfolkets förste präst och lärare. Han efterträdes av
den förste domaren (Sköld-Borgar) och denne av den förste konungen (Halfdan-Mannus). Dennes tre söner åter varda de nu i tre grenar
sig skiljande germanfolkens förste stamkonungar. Med deras öden
avslutas den mytiska urhistorien, men för att fortsättas i hjältedikter
om deras avkomlingar, vilka dikter utlöpa i den egentliga historien.
Alla mytologier, i vilka berättelser om urfäder ingå, hava ställt
desse i närmaste förbindelse med gudarne. Himmelens och underjordens heliga makter värna skapelsen och människorna, deras
skyddslingar, mot fientliga väsen och länka, i umgänge med urfäderna, händelsernas gång. Därigenom få de viktigare mytiska tilldragelserna med nödvändighet en kronologisk ordning, emedan en
sådan med nödvändighet råder i berättelsen om de varandra följande
urfäderna. Gudarnes gärningar och öden under Sköld-Borgars styr
else måste hava timat före deras gärningar och öden under Halfdans,
och dessa åter före dem, som tilldrogo sig i Halfdans söners dagar. På

samma sätt hava de indiske arierna skilt mellan de händelser i gudaoch människovärlden, som ägde rum före, under och efter deras urfäder Mannus’ och Brigus’ levnad; de iraniske arierna mellan dem i
urpatriarken Jimas’ och i följande patriarkers tid; de helleniske arierna mellan dem i guldåldern under Kronos’ styrelse, dem i silveråldern, då världsspiran övergår till Zeus, samt dem i koppar- och
järnåldrarne, liksom åter inom dessa senare mellan de mytiska tilldragelserna i Kadmos’ och Jasons tider och dem, som följa varandra
intill det trojanska krigets. När Ovidius ville besjunga alla förvandlingar, den antika mytologien omtalar, kunde han fördenskull göra
detta i episk-kronologisk ordning, börjande med kaos och slutande
med Cæsar.
Över allt, där ett folk är i besittning av sagor med heligt anseende,
ärvda från släkte till släkte, sammanknyta sig dessa efter hand och
likasom av sig själva, på grund av fantasi- och föreställningslivets behov av ordning och sammanhang. Det kräves icke hög bildning för
att detta förlopp skall äga rum. Hos finnar och bulgarer ha, likaväl
som hos arier, arvsägner sammanlänkat sig i episka kedjor. Det fordras ej heller en utvecklad kultur i detta ords moderna mening, för
att religiösa och sedliga föreställningar av överraskande höghet skola
yppa sig i ett folks mytiska sägner vid sidan av föreställningar, som
synas oss barnsliga. Det är en etnologisk erfarenhet, gjord hos olika
folkraser, hos minkopéer och indianer såväl som hos Rigveda-arier
och germaner, och bör minst förvåna oss hos desse senare, vilkas
hedniska kultur var en poetisk. Det är givet, att det högsta och bästa
de förnummo fick uttryck i deras diktkonst, särskilt i den religiösa.
Det torde knappt behöva tilläggas, att ett folks religion, när den icke
föråldrats, står högre än massan av den religionens bekännare, emedan den avspeglar den idealare sidan av folkets liv.
De germaniska myterna äro av mycket olika ålder. Några av de här
meddelade härstamma, såsom den jämförande mytgranskningen kan
bevisa, från den fornariska tiden. Till dem höra myterna om en brytning mellan gudarne och naturkonstnärerna, en härav uppkommen
fimbulvinter och åtgärder, som vidtogos för att undan denna rädda
vad skapelsen hade bäst för ett kommande saligt världstidevarv. Andra myter tillhöra en långt senare tid, några möjligen hedendomens

sista århundraden. Men allt eftersom de uppkommit, hava de som
nya länkar knutits till den redan för handen varande episka kedjan.
Med avseende på skälen och bevisen för riktigheten av den framställning jag här lämnar av vår mytologis epos, har jag att hänvisa till
’Undersökningar i germanisk mytologi’.*
Viktor Rydberg

* Viktor Rydbergs stora vetenskapliga arbete som utkom i två omfångsrika
delar 1886 och 1889 (’Fädernas gudasaga’ utgavs 1887), och vars efterforskningar
upptog avsevärd del av hans tid under hela 1880-talet. Rydberg var sedan 1884
professor i kulturhistoria vid Stockholms högskola (dagens universitet). Dessförinnan var han under ett antal år den förste fasta föreläsaren vid Göteborgs
undervisningsfond, föregångaren till Göteborgs högskola (dagens universitet).

I.
VÄRLDSSKAPELSEN
1. KAOS. VÄRLDSTRÄDET
Den värld, i vilken vi leva, är icke av evighet. Den har haft en början
och skall få ett slut. Det har varit en tidernas morgon. Då
»fanns ej sand, ej sjö,
ej svala böljor,
jord var icke,
ej himmel där ovan»,
men rymden fanns, ett tomt ofantligt svalg – Ginnungagap.
Och en trefald av krafter fanns, som inträdde i Ginnungagap och
verkade där: kölden, värmen och den skapande visdomen.
De uppstego ur källor av okänt ursprung. Norr om Ginnungagap
upprann köldens källa, Hvergelmer, och inhöljde rymden åt detta
håll i frostiga töcken. Den nejden kallas därför Nifelheim (töckenvärlden). Söder om Ginnungagap upprann värmens källa, som sedan
blivit kallad Urds. Mellan dem båda, mitt under Ginnungagap, upprann den skapande visdomens källa, om vilken blivit sagt, att hennes
djup är sådant, att icke ens Odens tanke kan mäta det. Den källan
blev sedan kallad Mimers.
Ur Hvergelmer brusade dimsvepta köldvågor in i Ginnungagap och
mötte där värmeböljorna från söder. Genom deras strid och blandning
uppstodo de grundämnen, av vilka den första världen bildades.

I rymdens avgrund, där den skapande visdomens källa upprinner,
låg fröet till Yggdrasil, världsträdet. Det spirade och sände ut rötter
genom de tre krafternas källor, och dess sammanflätade oräkneliga
rottrådar vordo stommen till den grund, varpå underjorden vilar.
Under långa världsåldrar lyfte sig trädets stam allt högre och sköt
grenknippor över varandra, på vilka de olika världarna, allt eftersom
de skapades, fingo sina underlag. För mänskliga ögon är Yggdrasil
osynligt. Det kallas även Mimerträdet.

2. URVARELSERNA
Skaparkraften ur visdomskällan genomträngde grundämnena och ur
deras jäsning uppkom ett levande väsen, urkon Audumla. Hon närde
sig av de livsfrön, som i grundämnena förefunnos, och frigjorde ur
deras stelnade föreningar en i dem dold gudomlig livsform. Detta
tillgick så, att när Audumla slickade deras rimfrost och sälta, framkom så småningom, likasom löst av hennes tunga, en mänsklig skepnad ur den steniga grunden; den var skön att skåda och av väldig
storlek. En gudomsande bodde i honom, och han vart stamfader till
de gudar, som intill denna tidsålders slut styra och skydda männi
skornas värld. Denne, den äldste av tidevarvens gudar, hette Bure
och blev fader till Bur och farfader till Oden och hans bröder.
Men det uppkom i urvärlden ännu en varelse: den ofantlige jätten Ymer. Etterdroppar, som utslungades av Hvergelmers köldvågor,
samlade sig, växte och vordo till honom. Med fyra munnar sög han
fyra mjölkströmmar ur Audumlas spenar. De närde honom med livsfrön av olika art, vilka gjorde honom till fader åt olika ätter, framspirande ur olika lemmar av hans kropp. Så framväxte under hans vänstra arm man och mö, från vilka en vacker och gudavänlig jätteätt har
kommit; men hans fötter födde med varandra de fördärvlige rimtursarnes fader Trudgelmer, ett vidunder med tre huvuden. Trudgelmer
födde – likasom sin fader utan kvinna – sonen Bergelmer.
Bland de ädla väsen, som härstamma från Ymer, äro den vise
Mimer och hans syster Beisla, samt de tre ödesdiserna, systrarna
Urd, Verdande och Skuld de förnämsta.
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3. UNDERJORDEN. BURS SÖNER.
URTIDSKONSTNÄRERNA.
ODENS SJÄLVUPPOFFRING
Underjorden är den äldsta delen av skapelsen och var bebodd och
smyckad, långt innan jorden inrättades till bostad åt människosläktet, ja, innan Asgard vart bebyggt av asagudarne.
Underjorden består av två mycket olika områden, åtskilda av en
hög bergskedja med stupande väggar. Bergskedjan kallas Nidafjället.
Norr om henne ligger det dystra, kalla, gyttjiga och töckenhöljda
Nifelhel, där förut Nifelheim var i Kaos. Uppe på fjällslätten återfinnes källan Hvergelmer, ur vilken en mängd floder strömma ned mot
norr och söder.
Söder om Nidafjället utbreder sig ett land av obeskrivlig härlighet med blomsterfält och lundar, aldrig härjade av frost och vinter.
Detta land delas i två riken, Mimers rike och ödesdisernas. Mimers
är beläget över det forna Ginnungagap, runt omkring den skapande
visdomens källa, som i honom fick sin vårdare och väktare.
Det andra riket är beläget kring värmekällan, och denna har fått till
sina väktare de tre nornorna eller ödesdiserna, Urd och hennes systrar.
Tillsammans kallas Mimers och Urds riken för Hel. Underjorden
utgöres således av Hel och Nifelhel.
Mitt över underjorden vilar på Yggdrasils grenar jordens skiva.
Men det dröjde länge, innan hon blev till en värld, beboelig för
människor. Där dvaldes under långa tidsåldrar jätten Ymer och hans
fötters flerhövdade barn. Det var en värld uppfylld av vanskapliga
och vilda jätteväsen.
Medan det såg så ut på jordens yta, bodde i underjordens evigt
gröna riken de äldste gudarne fredligt och lyckligt tillsammans med
Mimer, ödesdiserna och andra medlemmar av samma ädla jättesläkt.
Bures son Bur vart där gift med Mimers syster Beisla, som födde
med honom tre söner. Den äldste av de tre är Oden, känd även under många andra namn. Han blev stamfader för asarnes gudasläkt.
Den andre är den milde Höner, känd även under namnet Vee. Den
tredje är Lodur, »uppflammaren», som även kallas Vile. Höner och
Lodur blevo stamfäder för vanernas gudasläkt.
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Mimer, väktaren vid den skapande visdomens källa, drack varje
morgon av dess kraft- och kunskapsförlänande mjöd, den dyrbaraste
och ljuvaste saften i skapelsen, och begåvades därigenom med danareförmåga och djup visdom. Han födde sju söner, som fingo åtnjuta
samma dryck och blevo, likasom fadern och i faderns tjänst, personliga skaparkrafter, naturverkmästare och storsmeder, som smidde
gräs och örter och underbara smycken av eld eller guld eller andra
grundämnen.
Det var av ödet bestämt, att Oden och hans ättlingar icke skulle
stanna i underjorden; de voro utsedde att behärska världar där ovanför. Oden uppsteg i världsträdet för att från dess höjd överskåda de
riken, som blivit honom tilldelade, och han såg, huru jordens rund
innehades av den vanskaplige Ymer och dennes fötters ohyggliga avkomma. Ung och oerfaren var Oden ännu, och han kände, att han
av egen kraft ej förmådde rensa jorden från dessa vidunder och uppfylla de andra plikter, vilka väntade honom som världars styresman.
En dryck ur visdomskällan kunde förhjälpa honom härtill; men
Mimer, källans djupsinnige väktare, vägrade honom drycken, innan
han bevisat sig den värdig genom självuppoffring. Då gav Oden sig
själv till offer åt sin livsuppgift. Nio dygn dvaldes han i det vindfarna
trädet utan föda och dryck, sårad med spjut, offrad åt Oden, offrad
åt sig själv, blickande nedåt, bedjande under tårar om den styrka han
saknade, och lyssnande till den runosång, som förnams ur djupet,
tills han vanmäktig nedsjönk ur Yggdrasils krona. Då gav honom
Mimer den efterlängtade drycken och lärde honom nio underbart
verkande sånger. Och Odens krafter utvecklade sig sedan rikligen;
han vart stor i kunskap och skaparemakt.

4. RIMTURSARNES UNDERGÅNG.
VAKTEN VID HVERGELMER
Nu kände han sig i stånd att utföra det verk han hade i sinnet: att befria jorden från urgiganterna. Hans bröder Höner och Lodur förena
de sig med honom till företagets fullgörande. De dödade Ymer genom att öppna hans halsådror. Ur såret frambrusade en blodström,
12

som växte till ett hav, vari urjättens vanskapliga och onda avföda
drunknade.
Tillintetgjorda vordo dessa vidunder, rimtursarne, likväl icke.
Döden tillintetgör intet. Deras själar fortlevde och nedstego till underjorden. Där funno de, norr om Nidafjället, i Nifelhel, ett land,
som med sitt mörker, sina frostiga dimmor och stinkande träsk anstod dem. Där byggde de sig en sal och vordo under tidernas lopp
farliga grannar till Mimers rike. Till rimtursarnes släkt höra sjukdomsandarne. De bo i Nifelhel, även de. Bland dem äro tramarne
(onda vättar), Morn (själavåndan), Tope (vanvettet), Ope (den skakande gråten) och Otåle (den rastlösa oron).
Till skydd mot rimtursarne uppställde gudarne och Mimer en
vakt vid Hvergelmers källa på gränsen mot Nifelhel. Till hövdingar
för vakten utvaldes alven Ivalde och hans tre söner, sedan de svurit
gudarne trohetsed.
Ivaldes söner voro tappre stridsmän och skicklige konstnärer, som
av Mimer själv fått lära smideskonstens hemligheter. En av de tre,
Valand (Völund), var i synnerhet en utmärkt verkmästare, jämförlig med den ypperste smeden bland Mimers söner, Sindre. Valands
bröder hette Egil och Slagfinn. De voro förträfflige bågskyttar och
skidlöpare.

5. VÄRLDSSKAPELSEN FORTSATTES
Ur det blodhav, som betäckte jorden, lyfte Oden och hans bröder de
inunder liggande grunderna så, att i mitten uppstod det land, som
kallas Midgard, och på randen av jordskivan det land, vars norra och
östra delar heta Jotunheim. Mellan Midgard och Jotunheim ligger
en bred bottenfördjupning, vari blodböljorna samlade sig och bildade det kring Midgard på alla sidor sig utbredande havet.
De fördränkte urgiganterna hade icke alla varit av samma vanskaplighet. Denna hade minskats med varje släkte. Bland Bergelmers
barn och barnbarn funnos även sådana, som voro välskapade och
syntes mindre vilda än deras fäder. Mot desse yngre jättar visade sig
Oden misskundsam och lät dem rädda sig ur böljorna upp på kasten
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Mytologisk namnförteckning
Ae (Ái), en av de konstnärer, som arbetade under Mimersonen
Dvalins ledning. Deltog i tåget från Svarins hög till Aurvangalandet.
Ae (Ái, Farfaders fader), gift med Edda (Farmoders moder). Bodde i Aurvangalandet, då Heimdall under namnen Skef (Kärve) och Rig
(Hövding) härskade därstädes. Heimdall besökte dem, och nio månader
därefter föddes i Aes och Eddas hydda en son, som de kallade Träl (Þræll)
och som gav upphov åt de ofries ätter. Även trälarne ansågos således hava
gudomlig börd; deras stamfader betraktades som halvbroder till de fries
och de högättades och som den äldste av de tre halvbröderna. Aes och
Eddas hem skildras i sången om Rig som tarvligt, men icke nödställt.
Den mat de framställa för sin gäst är soppa, kalvkött och en kaka, tung
och tjock med täta sådor». Träl vart gift med Ty (Þy, Trälinna) och levde med henne ett arbetsamt, men lyckligt liv. Man jämföre härmed vad
Tacitus (Germania 25) förtäljer om germanernas milda sätt att behandla
sina trälar. Hos dem hade trälen eget hus och hem, och ehuru han kunde
av sin herre saklöst dödas, var det sällsport, att denne tillät sig slå honom.
Anmärkningsvärt är, att Träls och Tys utseende skildras som icke-germaniskt. Träl har mörk hy; Ty har krokig näsa. De övriga kännemärken,
som meddelas på deras utseende, såsom lutande rygg, valkiga händer
med tjocka fingrar, samt långa hälar och solbrända armar, hänvisa mer
till deras levnadskall och sysslande än till deras ras.
Aldafader (Aldaföðr, de varandra följande släktenas fader), binamn
till Oden.
Aldagaut (Aldagautr), binamn till Oden.
Ale (Ali) anses vara ett av guden Vales binamn.
Alv (Álfr). Namnet tillkommer i sin förnämsta bemärkelse den tredje av de germaniska gudasläkterna, som voro asar, vaner och alver. Alv
erna intogo i början en lägre ställning än de båda andra; de voro dessas
edsvurne hjälpare, utmärkte som naturkonstnärer och hjältar. Det var

alverna, som i förening och tävlan med Mimers söner smidde under
oskuldstiden härliga klenoder åt asar och vaner. Klenodernas beskaffenhet hänvisar på jordens smyckande med blomster och skördar. Alverna,
de manlige och de kvinnliga (»älvorna», »växtlighetsdiserna»), skildras
som utomordentligt sköna väsen, samt hjälpsamma och välvilliga, men
på samma gång snarstuckna, envisa och ytterligt hämndgiriga, när de
blivit förnärmade. Detta deras skaplynne framträder i gudasagan i synnerhet hos alvhövdingen Valand och dennes brorson Svipdag. En stor del
av gudasagan upptages av de händelser, som vållades genom den av Loke
anstiftade fiendskapen mellan asarne och alverna. Ödesdisen Urd länk
ar dessa händelser så, att de efter svåra skiften slutas med försoning och
de förnämste alvernas och växtlighetsdisernas upptagande bland Asgards
gudar och gudinnor.
Till alverna hör Delling, som är morgonrodnadens herre, Breidabliks
väktare, fader till Dag och genom honom farfader till »ljusalverna». Till
alverna höra vidare växtlighetsdiserna Groas och Sifs fader Sigtrygg och
dennes broder Ivalde, som med en ljus-dis föder Idun, Auda och andra
växtlighetsdiser, samt med en jättinna de ryktbare bröderna Valand, Egil
och Slagfinn-Gjuke. Valand har med nattdisen Baduhild sonen Vidga;
Egil har med Groa sonen Svipdag och med Sif sonen Ull. Slagfinns söner
äro de i hjältesagan besjungna gjukungarne. Ivaldes avkomlingar hava
i hjältesagan det gemensamma namnet niflungar (nibelungar), av vilka
gjukungarne utgöra en gren.
Benämningen alver nyttjas icke alltid i strängt begränsad betydelse,
åtminstone icke i senare källor, där benämningen utsträckes till Surts söner, »svart-alverna», och där alver och dvärgar stundom förblandas med
varandra.
Alv brukas även som personnamn. Bland dem, som i Völuspas
»dvärg»-lista uppräknas såsom deltagare i tåget från Svarins hög till Aurvangalandet, äro Alv och Yngve. Dessa namn stå här endast symboliskt
och beteckna, att det var alver och ynglingar (svea-hövdingar), som voro
tågets ledare. Ur gudasagan hava »Alv och Yngve» blivit inflyttade i den
i kristen tid av mycket olika elementer hopsatta, till stor del på fri hand
diktade Ynglingasaga.
Alfheim, alvernas odal-land, beläget på underjordens Östra randbälte. Fröj, skördeguden, fick Alfheim i tandgåva och vart därmed härskare
över alverna. Sedan Ivalde och hans söner blivit utsedde till Hvergelmers
och Midgards väktare mot frostmakterna, fingo desse alver land i »Svitiod det stora», där Valand hade landet Trymheim och Egil och Slagfinn
landet Ydalarne med borgen Ysäter vid Elivågor.
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Alfhild, ursprungligen namn på en soldis.
Alfrik. En av de konstnärer, som smidde Brisingamen.
Alfrödul, namn på solen och även på solgudinnan Sunna.
Allfader, binamn till Oden.
Allvalde, (Allvaldi), binamn till Ivalde.
Allsvinn (Alsviðr, »mycket snabb»), den ene av Sols hästar. Den andre är Arvak.
Allvitter (Hervör Alvitr), binamn till Idun.
Altjof (Alþjófr), smideskonstnär.
Alvig, Almveig, Alfny, namn på den växtlighetsdis, med vilken
Halfdan, efter att hava bortskickat Groa, gifte sig och födde sonen
Hadding.
Allviss (Alvíss). I poetiska eddan förekommer en lärodikt, Allvíssmál, vars uppgift är att uppräkna poetiska synonym till jord, himmel,
måne, sol, vind, eld o. s. v. Sången inklädes i en mytsaga, enligt vilken en
dvärg, Allviss, tillägnat sig en mö, över vilken Tor har giftomannarätt,
samt är med henne på väg till sitt underjordiska hem, då han påträffas av
Tor, som ej vill låta honom behålla mön på annat villkor, än att han kan
och vill besvara alla de frågor Tor har lust att ställa på honom vidkommande de olika sätt, varpå vissa föremål benämnas i de olika världarne:
bland asar, vaner, alver, dvärgar, underjordsbebyggare, människor och
jättar. Dvärgen, som är stolt över sin namnkunskap, ingår på förslaget
och besvarar Tors frågor, ända tills solen går upp, då »dagskygga dvärgar»
enligt sagan förvandlas till sten.
Amaler, Hamalsättlingar.
Amma, hustru till Ave, de fribornes stamfader.
Amsvartner, det av evigt mörker betäckta havet utanför Na
stränderna, i vilket holmen Lyngve är belägen, där Loke, Fenrer och Muspels (världsfördärvets) söner ligga fängslade intill Ragnarök.
Anar, Annar, Onar (Ánarr, Annarr, Ónarr), binamn till Fjörgynn,
som med Mimers dotter Natt födde jordgudinnan Frigg. Anar-Fjörgynn
är en vanagud och efter all anledning densamme som Höner.
Andlang (Andlangr). Våra fäder antogo, att flere himlar välvde sig
över varandra. Underjorden har sin himmel, i jämförelse med vilken den
över jorden synliga kallas upphimmeln, uppvärlden (upphiminn, uppheimr). Över denna välver sig en andra himmel, Andlang, och över denna en tredje, Vidblain (Viðbláinn.)
Andrimner (Andhrímnir). I dikten Grimnersmal säger en strof:
»Andrimner låter i Eldrimner koka Särimner (Sjörimner); detta är det
bästa fläsk – men få äro de som veta, med vilken föda einheriarne näras».
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Man har därav dragit den slutsats, att Valhall ägde en kock med namnet Andrimner, och att denne i en verklig kittel, Eldrimner, kokade en
verklig galt, Särimner, vars fläsk skulle tjäna einheriarne till föda. Och
för att Särimner skulle dag efter dag räcka till för detta ändamål, har
man vidare antagit, att han hade samma egenskap som Tors bockar och
dagligen, efter varje slakt, levde upp igen (se Snorres edda). Allt detta
beror på missförstånd. Med dikten Grimnersmal äro införlivade strofer
av en gammal sång, som rört sig alltigenom med symboliska bilder: som
t. ex. framställer döden och sömnen (Dáinn och Dvalinn) såsom hjort
ar i Yggdrasils krona, bron Bifrost som en fisk (emedan broände kallas i
isländskan »fiskstjärt»), Yggdrasils med mjödsaft mättade bladkrona som
en get, ur vars spenar det mjöd flyter, som einheriarne dricka o. s. v.
Symboliska äro även Andrimner, Eldrimner och Särimner, såsom redan prof. N. M. Petersen i sin Mytologi påvisat. Namnens gemensamma
sammansättningsdel, -rimner, hänvisar till rim (hrím), »den första och
finaste övergången från flytande till fast form». Namnens främre sammansättningsdelar, And-, Eld- och Sä- (Sjö-), angiva på tydligaste sätt,
att Grimnersmals skald menat elementen ande (luft), eld och vatten och
därmed velat säga, att endast de finare elementen, men icke något jordämne, ingått som beståndsdelar i einheriarnes föda.
Andvare, en av de dvärg-konstnärer, som arbetade i Dvalins smedja
och deltogo i tåget från Svarins hög till Aurvangalandet. Hjältesagan gör
honom till väktare över de skatter, som Valand efterlämnade, då han med
sina bröder flydde till Ulvdalarne. Andra sången om Sigurd Fafnersbane
och Skaldskaparmal berätta följande:
Oden, Höner och Loke voro i sällskap ute och genomforskade värld
en. De kommo till en å och följde den till en fors, där det satt en utter.
Han hade fångat en lax i forsen och åt den halvt blundande. Loke tog en
sten och slog den i huvudet på uttern, så att han dog. Han skröt icke litet
med att han sålunda i ett tag fångat både uttern och laxen. Med detta byte
gingo gudarne vidare och kommo till en gård, vars ägare var den trollkunnige Reidmar. Asarne begärde natthärbärge, men sade, i det de visade
sin fångst, att de själva hade mat tillräckligt. När Reidmar sett uttern och
funnit, att det var hans son Utter, som blivit dräpt, kallade han på sina två
andra söner Regin och Fafner och överföll med dem asarne, band dem
och lät dem veta, att han hade att på dem hämnas ett sondråp. Asarne
bjödo böter så stora som Reidmar själv ville bestämma, och de gjorde en
överenskommelse, som bekräftades med ed. Uttern flåddes, och asarne
skulle fylla och alldeles övertäcka skinnet med guld – detta var överenskommelsen. Loke skickades ut att anskaffa guldet, och han begav sig till
186

