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Starkodders sten i Trollhättan 

”Starkodders sten” eller Stasten står i närheten av 

Starkodders väg i Trollhättan. Starkodder var en stark hjälte i 

de isländska hjältesagorna. Även dansken Saxo Grammaticus 

har mycket att berätta om denne store kämpe. På 1500-talet 

återberättade svensken Olaus Magnus Saxos berättelser. Han 

lät också framställa de första bilderna av kämpen. De är fritt 

framställda utan förlaga. 

Edets övre fall 

Har Starkodder haft en förebild i verkligheten, har denne 

levat under vikingatiden eller folkvandringstiden för mer än 

ett årtusende sedan. Från dessa dimomhöljda tider har vi inte 

mycken säker kunskap. Hur kommer det sig, att Starkodder 

har en bautasten i Trollhättan uppkallad efter sig? I den 

isländska Hervararsagan omtalas Starkoter. Hergrimer 

halvtroll hade rövat bort Starkoters fästekvinna. Starkoter 

kämpade mot Hergrimer ”vid Edets övre fall”, berättar 

sagan. Hergrimer föll i striden. Detta tyder på, att man har 

tänkt sig, att striden stod i Trollhättan. Nedanför Trollhättefallen ligger Lilla Edet, och 

Trollhättan kallades förr enbart Edet, 1655 Stora Edet (Gunnar Linde, Ortnamn i 

Västergötland, Sthlm 1982, s. 16). Med stor sannolikhet syftar ”Edets övre fall” på 

Trollhättefallen. De är ju de största och vildaste fall, som man kunde finna i södra och 

mellersta Skandinavien. Säker kan man dock inte vara. 

Stasten i Trollhättan 

Uppgifterna om att Stasten i Trollhättan 

skulle vara Starkodders sten är emellertid 

sena. De dyker upp på 1700-talet. Dan Korn, 

som har givit ut Hervarasagan, återger 

uppgifterna men säger inte vad han själv tror, 

om han nu skulle ha någon uppfattning i 

frågan. (Se: Tre isländska sagor om Sverige. 

Översätta till svenska av Olof Verelius åren 

1664-1672. Nyutgåva med ordförklaringar, 

kompletteringar och en utförlig kommentar 

av Dan Korn. Illustrationer Oscar B. 

Oscarsson. Mölnlycke 1990, s. 202 och 276.) 

Hur det nu var med både det ena och det andra, har man i vilket fall som helst kopplat ihop 

kämpen med Trollhättan. Korn ansökte därför om tryckningsbidrag hos Trollhättans kommun 

under åberopande av Starkoters strid (Starkoter i Trollhättan, notis i tidningen Arbetet 13/3 

Kämpen Starkodder. Träsnitt i 

Olaus Magnus’ krönika. 

 

Lars Gahrn, 185 centimeter lång, vid Starkodders höga 

bautasten. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6741


1991). Några pengar fick han inte. Förhoppningsvis fick boken i stället litet reklam tack vare 

skrivelserna i ämnet. Hur som helst är boken numera slutsåld, berättar Dan Korn. 

Starkad – en svensk kämpe 

Birger Nerman har understrukit Starkads många anknytningar till Sverige och länderna öster 

om Sverige. Starkad var av allt att döma en östnordisk sagohjälte. Även hans namn är svenskt. 

(Se Birger Nerman, Studier över Svärges hedna litteratur, Uppsala 1913, s. 92-109.) Kanske 

förvirras läsaren av namnformerna. Sagohjälten hette Starkadr, vilket utvecklades till både 

Starkodder, Starkotter och liknande. Att denne svenske kämpe skulle återfinnas i Trollhättan 

var kanske inte helt oväntat. Här bör ha funnits många 

troll att kämpa mot. Tydligen fanns där även ”halvtroll”, 

vad det nu kan ha varit för några. 

Var står Stasten? 

Bortsett från Dan Korn, mig och några till är dock 

intresset för fornnordisk sagodiktning dalande. När jag 

ville bese stenen, visade det sig vara svårt att få reda på 

var den stod. Jag frågade i Kanalmuseet, där damerna 

visserligen inte kände till stenen men dock var vänliga 

nog att googla. De fick fram en gammal geografisk 

skildring, enligt vilken Stasten skulle stå i Trollhättans 

skog. Det sade inte vare sig dem eller mig något utöver 

att stenen då var känd. Damerna rådde mig att gå till 

Turistbyrån. Jag betvivlade, att jag skulle få någon hjälp 

där, men jag visste, att ”Starkodders väg” fanns i 

närheten av turistbyrån. Jag misstänkte, att stenen kunde 

stå vid eller i närheten av denna väg. Jag kunde ju titta 

in i turistbyrån, när jag ändå hade vägarna åt det hållet. I 

turistbyrån kände man inte alls till Stasten eller Starkodder. Jag vandrade därför iväg mot 

Starkodders väg. Där stod den, hög och bred, av ungefär dubbel manshöjd. 

Flickorna kände till stenen 

Några små flickor kom cyklande. 

 Har ni något namn på stenen, frågade jag. 

 Det är Starkodders sten, svarade de. En viking ligger begraven där. 

Om dessa flickor blir turistvärdinnor i framtiden, behöver man inte fråga förgäves efter 

Starkodder. En av dem fotograferade mig bredvid stenen, för att ni skall få en föreställning 

om hur stor den är. Ursprungligen stod stenen i Olidehålan, men år 1951 flyttades den till 

”Starkodderparken”, alltså till nuvarande läge, allt enligt en informationstavla, som står uppe i 

bergen på andra sidan fallen. Icke blott Starkodder utan även hans sten har alltså rört på sig en 

hel del. Trollhättan har mycket att visa upp. Starkodders sten är verkligen en sevärdhet. 

Lars Gahrn 

Starkodders sten är en bred och inte 

särskilt tjock stenskiva. Foto: Lars 

Gahrn. 

 



 


