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ODIN, TILI OCH VÉ 
AV 

H E N R I K S C H V C K 

I
den prosaiska Eddan och i Heimskringla omtalar Snorre tre 
bröder: Odin, Vili och Vé. Det han om de båda senare har att 
förtälja är icke mycket, och existensen av Odins båda bröder 
har därför blivit satt i tvivelsmål. Hugo Elard Meyer såg i de 

tre bröderna blott en från den kristna treenigheten lånad gudatriad. 
Men detta är säkerligen en ogrundad förmodan, ty »triader» äro i 
de flesta hedniska religioner, som vi känna, ytterst vanliga före
teelser, och massor av dylika, obestridligt äkta förekomma i den 
fornnordiska religionen.1 Likheten mellan de tre bröderna Odin, 
Vili och Vé med Gud Fader, Guds son och den Heliga Ande är ju 
för övrigt ingen. Ooh ett skäl talar snarare för, att vi här ha en 
mycket åldrig och därför nästan bortglömd gudatriad, om vilken 
man på Snorres tid just ingenting tyckes ha vetat. Namnen ha tyd
ligen från början allitererat och ha varit: Vodan, Vili och Vé, ooh 
detta tyder på, att föreställningen uppkommit på en tid, då V ännu 
icke fallit bort framför O, således före den tid, då man kan antaga 
ett kristet inflytande på den nordiska hedendomen. 

I den prosaiska Eddan omnämner Snorre de tre bröderna blott 
på ett enda ställe — då han omtalar världens skapelse. Kon Aud-
humbla slickar de salta stenarna, och av dem framkommer en man 
— tydligen gudarnas stamfader — vilken bar namnet Buri; han 
hade en son, som hette Borr, vilken äktade Beslå, jätten Bölporns 
dotter, och de fingo de tre sönerna Odin, Vili och Vé, vilka skapade 
Midgård och det första människoparet (Gylfaginning, kap. 6, 7, 9). 

Här synes Snorre ha använt en annan källa än den poetiska 
Eddan. I Voluspå namnes »Burs söner», som skapade Midgård 
(str. 4). Namnen på dessa »Burs söner» anföras icke direkt, men av 
sammanhanget tyckes framgå, att de hetat Odin, Hönir och LoSurr 
(Voluspå str. 17 och 18). Och i Håvamål (str. 140) förekommer en 

1 Se min uppsats: »Trofaldighet» i »Ur gamla papper» del VI (1904). 
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annan uppgift, som också förefaller att strida mot den genealogi, som 
Snorre meddelat i sin Edda. Odin berättar där, att han lärt nio kraf
tiga runor av den kunnige sonen till Bölporn, Bestlas fader. Utom 
Beslå eller Bestla skulle Bölporn således också ha haft en son, vars 
namn likväl icke angives. Enligt Snorre hade stamträdet varit: 

Buri Bölporn 

Borr g. med Bestla 

I 
Odin, Vili, Vé. 

Detta uppgives varken i Voluspå eller i Håvamål, och vi få väl 
därför antaga, att Snorre här haft en annan, nu för oss okänd källa. 

Den viktigaste uppgiften om de tre bröderna (i Heimskringla, 
kap. 3) fick han från Lokasenna (str. 26), där Loke beskyller Odins 
gemål Frigg att ha haft Vé och Vili till älskare. 

Genom att kombinera »åsarna» med »Asia» hade man redan före 
Snorres tid fått Odin till konung i »Tyrkialand», varifrån han drog 
ut i härnadståg. Han satte då enligt Heimskringla sina båda bröder 
Vili och Vé att regera landet, men då de trodde, att han icke skulle 
vända tillbaka, delade de arvet efter honom och »bägge togo hans 
hustru Frigg till äkta. Men litet senare vände Odin tillbaka och 
återtog sin hustru.» Källan till denna uppgitt är tydligen Lokasenna. 

Snorre hade således hemul för sin uppgift orn Odins bägge 
bröder. Men på hans tid voro, som det synes, Vili och Vé bortglömda 
gudagestalter, av vilka man knappt hade något annat minne än 
namnen. Och icke ens de voro fullt fixa. 

Med anlitande av en annan källa kunna vi dock måhända kom
ma denna triad närmare. Jag avser dikten Ynglingatal, som för
fattats av Tjodolf från Hvin till ära för en konung i de norska 
Upplanden. Som bekant handlar endast den sista tredjedelen om 
de norska konungarna och de båda första om de svenska Upp
salakonungarna. Att det om dem funnits någon norsk tradition 
är naturligtvis uteslutet — liksom det åtminstone är ytterst osan
nolikt, att den norska konungaätten stammat från den svenska. 
Tjodolf har här begagnat ljudlikheten mellan uppländingakonun-
garna i Norge och Upplandskonungarna i Sverige till att giva den 
unga och då ännu ganska obetydliga norska ätten ett lysande stam-
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träd genom att uppföra de frejdade »Ynglingarne» i Uppsala som 
dess anherrar. Såsom jag på ett annat ställe sökt visa, gjorde 
han det genom att för större delen av sitt ättkväde plagiera en 
äldre svensk dikt. Denna äga vi således kvar i Tjodolfs bearbet
ning. Början och slutet på den svenska avdelningen äro ganska 
olika varandra. Den senare delen — antagligen från och med stam
faderstypen Aun eller från Agne, med vilken konunganamnen börja 
alliterera med vokal, under det att de närmast föregående allitererat 
mod D. — tyckes ha varit en heroisk-historisk dikt, och flera av de 
där förekommande konungarna återfinnas i Beowulf. Den första, in
ledande delen har däremot en ganska klar mytologisk karaktär, och 
som jag tror avse stroferna att förklara vissa riter och föreställningar 
vid kullen i Uppsala. Här har jag dock ingen anledning att upprepa, 
vad jag på andra ställen skrivit och skall blott fästa mig vid de fyra 
törsta bevarade leden i Ynglingatal: Fjolnir, SveigSir, Vanlandi och 
Visbur. 

De gudar, som i Uppsalatemplet intogo hedersplatsen, voro 
enligt Adam av Bremen: Odin, Tor och Frö (Fricco), av vilka trä
bilder voro uppsatta i templet. Det är om dem, som enligt min 
mening de tre första bevarade diklfragmenten i Ynglingatal handla. 
Innehållet i diktfragmentet om Fjolnir är, såsom jag utförligt sökt 
visa2, ett svar på frågan: varför är det mjöd, som vi dricka, he
ligt? Svaret blir: därför att Fjolnir drunknat däri och mjödet 
således upptagit hans själ eller livskraft. Härom kan man ju 
hysa olika meningar. Men säkert är, att Snorre (efter Grimnismal 
str. 47 och SigurSarkviSa Fåfnisbana II str. 18) bland de olika nam
nen på Odin även upptager Fjolnir (Gylfaginning, kap. 3). Den 
första bevarade strofen i Yngliugatal behandlar således en Odins
myt — huru denna nu må tolkas. Tolkningen är här av ingen bety
delse. 

Den andra i raden är SveigSir, som av en dvärg lockas in i en 
sten, vilken sedan sluter sig om honom. Detta har jag i det nyss
nämnda arbetet (I, sid. 47—51) tolkat också såsom ett svar på 
en fråga: varför är offerstenen i templet helig? Svar: därför att 
den träffats av blixten och därigenom blivit åskgudens bostad, hans 
»Beth-el» eller gudahus. Såvida denna tolkning är riktig, skulle gu-

2 Studier i nordisk litteratur och religionshistoria I, sid. 29 ff. (1904). 
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den Tor således dölja sig bakom SveigSir. För detta antagande talar 
möjligen även det epitet, som han i dikten får: det till sin betydelse 
mycket omtvistade Dusla (konr), som A. Noreen en gång3 fattade så
som en genitivus pluralis av dusell ( = e l d ) ; dusell upptages i den 
Arna-Magnseanska editionen av Snorre-Eddan (17, sid. 486) bland 
eldheiti. »Dusla kom» skulle då, som jag tror, betyda »eldarnas 
eller blixtarnas herre». Sedan har Noreen4 dock övergivit detta 
tolkningsförslag och fattar Dusla såsom en dativus singularis 
av dusell = usel, ömklig. I så fall blir ordföljden betydligt sämre. 
Texten har: »Pås i stein enn störgepi dusla konr ept duergi 
hliöp», som jag översatt: »då den stoiliugade blixtarnas herre lopp ef
ter dvärgen in i stenen». Enligt Noreeus senaste tolkning måste man 
skilja Dusla och konr åt och läsa orden i denna följd: »Pas i stein 
enn störgepi konr ept dusla duergi hliöp» ( = »då den stormodigo 
ädlingen lopp efter den ömklige dvärgen in i stenen»). I Yng
lingatal torde en dylik ordföljd knappt kunna påvisas, och åt
minstone för milt öra måste dusla och konr höra samman. Ivar 
Lindquist5 undgår visserligen denna omöjliga ordföljd genom att 
fatta dusla såsom en gen. pl. samt hänföra denna genitivus till 
konr. Han översätter därför dusla konr med »sonen till pysslingar». 
Men härigenom blir meningen icke vidare tilltalande, och Lind
quist liar även varit tveksam om riktigheten. SveigSir skulle då 
av skalden kallas »den storhugade sonen till pysslingar» (eller 
till dvärgar), vilket onekligen förefaller såsom en eklatant mot
sägelse. Naturligtvis kan man med Åkerblom6 översätta Dusla konr 
med »Duslis son». Men därmed kommer man icko saken närmare, då 
den fOnnodade Dusli är en fullkomligt okänd personlighet, vars namn 
ingenstädes förekommer i litteraturen. Det förefaller då riktigare att 
fOrklara epitetet omöjligt att översätta. Jag tror emellertid fort
farande, att min på Noreens första etymologi stödda tolkning: »eldar
nas eller blixtarnas herre», är den mest plausibla. Men då översätt
ningen onekligen är osäker, skola vi tills vidare lämna strofens tolk
ning och syfte öppen. 

3 Mytiska beståndsdelar i Ynglingatal (Sv. Tidskr. 1892). 
• Sjön Dusslingen m. fl. ortnamn och Ynglingatals Sveigder-strof (Namn 

och bygd 1917). 
8 Norröna lovkväden I, sid. 59. 
* Studier i Ynglingatal, sid. 81. 
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På fastare mark komma vi, om vi vända oss till den tredje 
gestalten: Vanlandi. I Noreens senaste översättning (VHAA:s 
Handlingar del 28) lyder början av fragmentet: »Ett trollväsen kom 
Vanlandi att besöka Vitis broder.» Men här har jag icke kunnat 
följa honom. På isländska lyder början: »Enn å vit Vilia bröpor 
villa véttr V anlända kom.» Noreen fattar detta så, att ett troll-
väsen tvingade Vanlandi att besöka Vilis broder eller dödsguden Odin, 
d. v. s. dödade honom, vilket ju ock säges i strofens fortsättning. Men 
såvitt jag kan finna betyder »koma å vit» icke »komma, förmå 
någon att besöka», utan helt enkelt »komma till», »besöka» med 
namnet på den besökte i genitivus. När dvärgen Alviss (Alvissmål, 
str. 3) beger sig till Tor för att lysa med sin visdom, säger han, 
då han kommit in: »vagna vers ec em å vit kommin», vilket givetvis 
måste översättas med: »Jag har kommit till vagnars herre (Tor).» 
På samma sätt har man översatt uttrycket i VegtamskviSa str. 14. 

Stycket i Ynglingatal översätter jag därför: »Men trolldoms-
väsendet kom till Vilis broder, den vanländske», varefter berät
tas, huru detta trolldomsväsende dräpte konungen. 

Noreen har fattat Vilis broder såsom en omskrivning för Odin, 
och så betyder denna omskrivning i Egill Skallagrimssons Sonator-
rek (Skaldskaparmal, kap. 1). Men Vili hade två bröder, Odin och 
Vé, och omskrivningen i Ynglingatal kan likaväl ange Vé som 
Odin. Då emellertid Vilis broder i strofen kallas den vanländske, 
kan därmed icke avses Odin, som ju icke tillhörde vanagudarnas 
krets, utan med omskrivningen måste här den tredje brodern, Vé, 
avses. Och denna slutsats styrkes av ett annat faktum. 

Vanlandi efterträdes av Visbur. Men namnet Visbur torde enk-
• last kunna översättas med »Vi's son» — däremot knappast med 
»den vise sonen», en ordbildning, som mig veterligen icke har 
några analogier. I en konungaätt är ju efterträdaren normalt före
trädarens son, och i prosan har Snorre så även fattat saken; Vis
bur uppgives där vara Vanlandis son. Vi har således varit ett 
annat namn på Vilis vanländske broder. Men »vi» är i svenska 
ortnamn detsamma som det isländska »vé» = helgedom, t. ex. OSins-
vé (i den isländska Knytlingasagan) och Odhinsvi i Närke (Sv. 
riksark. pergamentsb. 1385). Om nu, såsom jag förmodat, början 
av Tjodolfs dikt är en bearbetning av ett svenskt kväde — och 
detta tordfl numera tämligen allmänt erkännas — så följer därav. 
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att namnet Visbur stammar från detta och på isländska motsvaras 
av Vés burr = Yés son. 

Att Vanlandi är identisk med Vanaguden Freyr behöver jag 
icke vidare utveckla. Nu börjar Ynglingatal med Fjolnir, som 
är ett annat namn på Odin, sedan följer SveigSir och slutligen 
Vilis broder Vé, i vilken vi återfunnit vanaguden Freyr. Den i 
Uppsalatemplet dyrkade triaden Odin, Tor och Frö skulle så
ledes gå igen i de tre inledande partierna i Ynglingatal, så vida 
nämligen vi våga antaga, att SveigSir varit ett annat namn för 
Tor och Vili. Håller man fast vid A. Noreens äldre tolkning av 
Dusla, synes saken vara så gott som säker, men även om man 
det icke gör, är det åtskilligt, som talar för, att diktens författare 
med SveigSir avsett Vili. Han hade börjat sitt kväde med den 
första i triaden, Odin, och har på rätt plats infogat den tredje, Vé. 
Då han vidare kallar Vé för Vilis broder, är väl naturligast att 
antaga, att han med Vili syftar på den närmast föregående myt
gestalten eller SveigSir. Med denna tolkning av den gamla Upp
saladikten kommer den i varje fall i samklang med kulten i Upp
salatemplet, där de tre huvudgudarna voro Odin, Tor och Frö, i vilka 
vi, såsom jag vågat tro, hava den på Snorres tid ytterst dunkelt upp
fattade gudatriaden bröderna Odin, Vili och Vé. 

Möjligen kan denna hypotes styrkas genom anlitande av en 
annan svensk källa. Hypotesen är — det medger jag gärna — 
kanske allt för djärv, men den kan ju förtjäna att diskuteras. 

Huru namnet Vili skulle böjas, tyckes man icke rätt ha vetat. 
Vanligen böjes det Vili genitivus Vilja (så i Vanlandistrofen). 
Men i Heimskringla (kap. 3) begagnar Snorre nominativformen 
Vilir, och i kap. 5 har han Vili i accusativus — så i de flesta hand
skrifterna, och blott en, Kringla, har formen Vila (således dock 
icke Vilja). I Gylfaginning (kap. 6) har han nominitivformen 
Vili, som tyckes ha varit den normala, men Egill Skallagrlmsson 
(Skaldskaparmal, kap. 1) har en genitivus Vilis, som förutsätter 
nominativus Vilir. Av dessa citat framgår, att guden kallats än 
Vili, än Vilir. Kan namnet icke möjligen ha haft också en tredje 
form? 

Härifrån vända vi oss till den gåtfulla Hökstenen. På baksidan 
av denna stå tre rader i chifferskrift, vilka Bugge utan tvivel 
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lyckats tyda: Sakum ukminni7 uaim si burin nipr. Vilin is pat. Knua 
knati iatun. Vilin is pat. Den första punkten kan utan svårighet 
översättas: »Det berätta vi för det unga släktet åt vilken hjälte 
det är fött en ättling.» översättningen av den tredje punkten 
synes också vara säker: »Han kunde få bukt med jätten.» Om
tvistad har däremot varit den andra (och fjärde) punkten, > Vilin 
is pat». Bugge, som först lyckades tolka Rökstenens gåta (VHAA;s 
Handlingar, del 31), översatte den: »Vilinn är det.» Sedan ha 
andra översättningar givits — även av Bugge — såsom »Viljen 
I det» med flera. På dem skall jag här icke ingå. Utom att det 
skulle taga för stort utrymme, saknar jag den nödiga språkliga 
kompetensen att bedöma dem. Översättningen: »Vilinn är det» är 
i varje fall språkligt möjlig och förefaller även — åtminstone vid 
första anblicken — vara den enklaste och mest naturliga. Såvida 
man ansluter sig till denna tolkning, så synes innehållet av det 
hela bli, att en ättling blivit född i en släkt, som räknade sina 
anor tillbaka till den frejdade Vilinn, om vilken det säges, att han 
kunde få bukt med jätten8. Men den, som hade denna specialitet, 
var onekligen Tor. Det är då frågan, huruvida det är han, som 
avses med namnet Vilinn. 

Svaret förefaller mig ligga i den lönnskrift, som läses å stenens 
smalsida och som blivit tydd: »Sakum ukmini pur.» Det sista ordet 
har översatts olika, av Friesen: »Var dristig», av Bugge och 
Magnus Olsen: »Tor». Ur meningens synpunkt förefaller den se
nare tolkningen vara, att föredraga, och den står i varje fall i 
samklang med den nyss citerade inskriften å baksidan. Här gives 
den upplysningen, att den frejdade Vilinn, ättens stamfar, vilken 
l^unde få bukt med jätten, i själva verket var guden Tor. 

Tor ooh Vilinn skulle i så fall vara olika namn på samma gud. 
Nu är det visserligen sant, att Vilinn icke påträffats såsom ett 
personnamn varken i det verkliga livet eller i dikten, och detta 
har gjort, att flera Rökstenstolkare föredragit en annan över
sättning. Men att namnet i övrigt icke påträffats, är icke så märk-

7 Frågan, huruvida man skall läsa: Sakum mukminni eller Sakum ukminni, 
är här utan betydelse. 

8 Magnus Olson (Til Rök-Inskriften, Ark. f. nord. filologi. B. 37) fattar 
meningen så, att det var ättlingen, som hade denna förmåga att få bukt 
på jätten. Bägge tolkningarna kunna göras. 
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värdigt. Vili förekommer såsom namn på en person (ur guda
världen) också blott en enda gång, men han har dock haft en 
existens inom myten. Kan ej detsamma tänkas för Vilinn? Och 
kan ej Vilinn antagas vara samma mytgestalt, som i de isländska 
källorna kallats än Vili, än Vilir? En parallell finnes — såsom 
Wessén för mig påpekat — i Ullr, vilken även hade namnet Ullinn, 
som levat kvar i en mängd norska ortnamn (Ullinsaker, Ullinshof, 
Ullinsvang m. fl.). 

Gör man emellertid antagandet att Vili eller Vilir också kallats 
Vilinn, — ett antagande, som icke synes vara alltför halsbrytande — 
blir Vilinn-Tor densamma som Vili, och därmed styrkes ock identi
teten av SveigSir och Tor. 

. Att ur en så dunkel och mångtydig text som Rökinskriften draga 
någon slutsats, som man vill tillmäta bindande kraft, är naturligt
vis omöjligt. Jag har därför anfört min tolkning blott för att 
visa, att denna möjligen styrker min uppfattning av SveigSirstrofen. 
Men frasen har tolkats på andra, kanske riktigare sätt, och för 
uppfattningen av SveigSirstrofen är den måhända betydelselös. 
Min tolkning av denna har dock så pass många sannolikhetsskäl 
för sig, att den — även Rökinskriften frånsedd — torde få anses 
saunolik. Längre sträcka sig icke mina anspråk. 

Den på Snorres tid nästan bortglömda gudalriaden Odin, Vili 
och Vé, som skapat Midgård och det första människoparet, blir 
i så fall samma triad, som hade hedersplatsen i Uppsalatemplet, 
och sannolikt är det samma triad, som återfinnes i de tre första 
leden i Ynglingatals mytologiska del: Fjolnir, SveigSir och Van
landi. Enligt den av Snorre efter Lokasenna relaterade myten hade 
alla de tre bröderna Odin, Vili och Vé ägt samma gemål, Frigg, och 
i anslutning till denna myt lät Ynglingatals författare den av honom 
besjungna ätten stamma från alla de tre gudar, som dyrkats i Upp-
salatemplet. 

S U M M A R Y 

H E N R I K SCHUCK. Odin, Vili and Vé. 
The author attempts to prove that the triad Odin, Vili and Vé rofors to 

the three chief gods of the Uppsala teraple, Odin, Thor and Frö, and that 
this triad is concealed behind the three kings who inlroduce the Yngling 
epic: Fjolnir, Sveigöir and Vanlandi. The Rök Stone is also considered 
to refer to Vili = Thor. 


