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Abstract 

 

Jacob Elfwing: Från ragnarök till ainulindalë: En komparativ studie av Eddan och J.R.R. 

Tolkiens The Silmarillion (2017). Självständigt arbete. Svenska Va, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen analyserar J.R.R. Tolkiens roman The Silmarillion (1977) i förhållande till Eddan. 

Syftet med analysen är att se hur den nordiska mytologin återkommer i Tolkiens verk och vad 

detta kan tänkas få för betydelse för romanen. En komparativ metod används i form av 

parallell läsning av Tolkiens roman och Eddan. Analysen visar att The Silmarillion på olika 

plan har likheter med Eddan. I vissa fall rör det sig om uppenbara influenser medan andra 

likheter är mer allmänna och inte med säkerhet kan påstås komma från Eddan. Däremot kan 

man knappast säga att Eddan haft någon mer djupgående inverkan på The Silmarillion som 

helhet. Avslutningsvis behandlas studiens didaktiska potential inom gymnasieskolan.  

 

 

Nyckelord: J.R.R. Tolkien, fantasy, Edda, litteraturanalys, mytologi, The Silmarillion 
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1. Inledning 

De allra flesta inom den yngre generationen idag är bekanta med trollkarlar som Gandalf och 

varelser som Golem. Karaktärer av detta slag är vanliga inslag i fantasy, oavsett om vi talar 

om spel eller litteratur. Frågan är hur många som är medvetna om att dessa gestalter har sitt 

ursprung i mytologier, som återanvänts eller återskapats i nya verk.  

Mytologier av olika slag spelar en stor roll i populärkulturen. Filmer som Marvels 

Thor har uppenbara kopplingar till den nordiska mytologin. Skönlitteraturen inhyser verk som 

Rick Riordans böcker om Percy Jackson som har sin grund i grekisk mytologi. Utöver detta 

finns filmer som Disneys Svärdet i stenen, Herkules och Atlantis som berör olika mytologier. 

Fornnordisk historia har på senare tid blivit ett populärt ämne i tv-serier som Vikings, The 

Last Kingdom och Norsemen och spel som Jotun, Hellblade: Senua’s Sacrifice och The 

Banner Saga. 

Vad fantasy beträffar är J.R.R. Tolkien det kanske mest kända namnet, och han var 

även en flitig brukare av olika slags mytologier. I sina litterära verk om Arda, där The Lord of 

the Rings och The Hobbit ingår, skapade han sin egen mytologi. Denna studie strävar efter att 

synliggöra hur mytologin kan ta sig uttryck och återanvändas i fiktion. Mer specifikt kommer 

den att beröra den nordiska mytologin i just Tolkiens författarskap. The Silmarillion är ett 

centralt verk i Tolkiens litterära värld. Det berättar främst om tiden innan The Hobbit och The 

Lord of the Rings. Berättelsen inleds med världens skapelse och utvecklas sedan kronologiskt, 

således utgör det en mytologisk grund för Tolkiens universum. The Silmarillion publicerades 

för första gången postumt 1977, men de första anteckningarna ska ha kommit till så tidigt som 

1917 (förord, s. v) och trots att boken inte alls är lika läst som sina syskon är den viktig för att 

förstå den litterära värld som Tolkien skapade. 

Det finns en omfattande forskning om Tolkiens författarskap. Bara när det gäller hans 

förhållande till mytologier är omfånget stort, framförallt lägger forskningen sitt fokus på The 

Lord of the Rings från 1954/55 och The Hobbit från 1937.  Den forskning som berör The 

Silmarillion och dess relation till mytologin är däremot förhållandevis liten, sökningar på 

”Silmarillion” i kombination med ord som ”norse”, ”nordisk”, ”mythology” eller ”edda” på 

databaser ger få resultat, eller inga alls. Det finns ett antal verk som uppmärksammar Tolkiens 

intresse för och arbete med nordisk litteratur, inte minst det finska eposet Kalevala. Vad 

förhållandet mellan The Silmarillion och Eddan beträffar är mängden begränsad, vilket för oss 

in på syftet för denna uppsats. 
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2. Syfte och frågeställning 

Den grundläggande strävan som finns i detta arbete är att synliggöra hur den nordiska 

mytologin gör sig synlig och återanvänds i Tolkiens litterära värld. Mer specifikt är den 

ämnad att synliggöra likheter mellan mytologin enligt Eddan och Tolkiens roman The 

Silmarillion. Den nordiska mytologin får här stå som ett representativt exempel på hur 

historiska berättelser kan ta sig nya former i nya arbeten och medier. Arbetets mål är alltså att 

identifiera element i Eddan som Tolkien inspirerats av och använt i The Silmarillion. Dessa 

element kan innefatta namn, personer, väsen och händelser. Jag ämnar även inkludera en 

didaktisk aspekt där undersökningens resultat och deras eventuella relevans för 

undervisningen i gymnasieskolan kommer att diskuteras. Arbetet kan sammanfattas i följande 

övergripande frågeställning: 

Vilka element från Eddan är synliga i J.R.R. Tolkiens The Silmarillion? 

Mer specifikt hur elementen från Eddan används av Tolkien kommer att beröras i 

slutdiskussionen, liksom frågan vad som uppenbarligen är inspirerat av Eddan och vad som 

skulle kunna tänkas komma från Eddan men inte nödvändigtvis gör det. Här kommer jag 

också att försöka frilägga de främsta likheterna och diskutera om man kan se en medveten 

tanke i Tolkiens sätt att anknyta till Eddan. I samma diskussion strävar jag även efter att 

sammanfatta vad för typer av likheter det rör sig om och vad de får för betydelse i fiktionen, 

hur dessa likheter kan värderas och hur de bidrar till romanen. När det gäller den didaktiska 

aspekten är denna inte en vetenskaplig undersökning utan en diskussion grundad på min 

undersökning och dess resultat. 
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3. Metod och material 

Studien kommer att bestå av parallell läsning av Eddorna och The Silmarillion för att 

upptäcka likheter. Studien är alltså komparativ. Närmare bestämt rör det sig om en vad man 

brukar kalla genetisk komparation då den förutsätter att Tolkien var bekant med Eddan och 

vill undersöka hur han influerats av den.  The Silmarillion kommer att läsas på originalspråket 

engelska för analysen. För undervisning på gymnasiet skulle man kunna tänka sig att man 

även kunde utgå från den svenska översättningen, samtidigt kan gymnasieelever antas förstå 

originaltexten. Eddan kommer att läsas i svensk översättning, vilket beror på att jag inte 

behärskar isländska men också för att det i undervisningen vore mest rimligt att använda en 

svensk utgåva. Vilket språk Tolkien läste Eddan på har jag inga uppgifter om, med tanke på 

hans språkliga kunskaper är det emellertid inte självklart att han läste den på engelska utan 

eventuellt på originalspråket. Då denna studie snarare handlar om motiv är språket inte heller 

avgörande. 

Den poetiska Eddan eller Codex Regius har daterats till slutet av 1200-talet, men det är 

högst sannolikt att det är en kopia av en äldre text. Den består av kväden som förmodligen har 

existerat i muntlig tradition länge innan de skrevs, man är praktiskt taget ense om att de 

uppkommit vid olika tillfällen under perioden 800–1300 (Peter Hallberg 1962, s. 24–26). Det 

första kvädet i den poetiska Eddan är Völúspa, som börjar med världens skapelse enligt den 

nordiska mytologin och avslutas med jordens undergång. I sin egen Edda nämner Snorri 

Sturluson ofta den poetiska Eddan med syftet att förtydliga det som står i den (s. 28–29). 

Snorres Edda består av fyra delar, vilkas exakta tillkomsttid är okänd. Den äldsta 

delen antas dock ha blivit färdigställd runt år 1222. Framförallt är denna Edda tillägnad 

poesin och hur namn kan skrivas om med heiti och kenningar i skaldekonsten (s. 1–2). I likhet 

med den poetiska Eddan är det motiv från den nordiska mytologin som står i centrum i 

Snorres Edda. 

Den utgåva av Eddan som används i studien är en volym som inkluderar både Snorres 

Edda och den poetiska Eddan, båda Eddorna kommer därför att refereras till som ett verk. Om 

det finns särskilda skäl till att skilja dem åt kommer detta att göras i löptexten. Denna utgåva 

utgavs av Mimer bokförlag 2015 med Svipdag Fritiofsson som redaktör. Snorres Edda är 

översatt av Anders Cnattingius, den poetiska Eddan är översatt av Peter August Gödecke. Den 

utgåva av The Silmarillion som används är 1999 års pocketutgåva av HarperCollins 

Publishers. 

 



Sv Va 2017-12-28 Jacob Elfwing 
 

6 
 

4. Tidigare forskning 

Ett verk som berör Tolkien och myten, och som sannolikt är det mest omfattande när det 

gäller denna fråga, är Gloriana St. Clairs bok Tolkien’s Cauldron: Northern Literature and 

The Lord of the Rings (2000). Det hon här strävar efter är emellertid inte att ställa Tolkien mot 

myten i sig utan, som titeln antyder, mot nordisk litteratur, mer specifikt nordisk medeltida 

litteratur. Hon konstaterar att nordisk litteratur och mytologi har lämnat stora bidrag vid 

skapandet av The Lord of the Rings och att Tolkien drog nytta av sina grundliga kunskaper 

om nordiska sagor (St. Clair, s. 394). 

St. Clair säger att det Tolkien lade i sina berättelser kom från det han fick lära sig i 

skolundervisningen, men att han också utgick från en enorm mängd annan nordisk litteratur. 

Hans intresse för nordiska berättelser och myter kom till uttryck på ett unikt sätt i hans 

litteratur, jämfört med andra författare från samma tid (s. 399). För henne är det tydligt att 

Tolkien åtminstone hämtade en del inspiration från båda Eddorna. Men hon konstaterar att 

alverna, centrala i The Silmarillion, inte har sin grund i nordisk litteratur då Tolkiens alver är 

långt mer komplicerade än Nordens (s. 90–91). Däremot ser hon en möjlighet i att Tolkien 

inspirerades av Eddans svarta alver när han skapade sina orcher (s. 395). 

William Howard Greens avhandling ”The Hobbit” and Other Fiction by J.R.R. 

Tolkien: Their Roots in Medieval Heroic Literature and Language (1969) publicerades åtta år 

innan Tolkiens The Silmarillion. Han berättar att Tolkien genom sitt första skönlitterära verk, 

The Hobbit, lyckades legitimera fantasygenren under ett århundrande som var fientligt inställt 

till den. Detta berodde på att hans litterära värld gav sken av att vara verklighet då den fick liv 

genom sina rötter i något som var mycket större än hans eget skapande (s. 1). Green påpekar 

också att man har sagt att The Hobbit består av nordisk mytologi som har skrivits om av en 

författare som är så uppfylld av den att han snarare bidrar till den än återger den. Han skapar 

nya berättelser av gammalt material. Om The Lord of the Rings har man påstått att Tolkien har 

skrivit om eller kanske snarare rekonstruerat verket Beowulf (s. 3). 

John Gough fokuserar i sin artikel ”Tolkien’s Creation Myth in The Silmarillion – 

Northern or Not?” på myten i Tolkiens skapelseberättelse (1999). Han jämför här den 

nordiska mytologins skapelseberättelse med den i The Silmarillion och konstaterar att 

Tolkiens mytologi inte är nordisk och att den har ytterst lite gemensamt med Eddan; de två 

verken ”clearly share no common ground”. Hos Tolkien urskiljer han en tydlig moral med Eru 

och Melkors längtan efter makt, något som saknas i den nordiska mytologin. Han påvisar 
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emellertid att senare nordiska berättelser innehåller ”warriors’ code of valor, honor and 

truthfulness” och därmed att mytologin likaledes innehåller moral (s. 3, 7). 

För Gough är det således tydligt att skapelseberättelsen i The Silmarillion inte är 

nordisk. Han hävdar rentav att den inte är något annat än kristen och påstår att den ligger nära 

John Miltons Paradise Lost. Mytologin i Tolkiens värld är, enligt Gough, katolsk trots att den 

inte har några deskriptiva eller ytliga element gemensamma med katolicismen (s. 3). 

Gough får emellertid svar på tal i Jay Bennetts uppsats The Influence of Language: 

Belief in J.R.R. Tolkien’s Fictional Mythology and The Lord of the Rings (2014), i vilken han 

med hänvisning till Gough menar att man inte bör se Tolkiens verk som ”northern or not”. 

Istället hävdar Bennett att man bör se dem som universella berättelser som har sina rötter i 

hela den västerländska traditionen då Tolkiens texter innehåller element från flera kulturers 

mytologier (s. 34). Han medger att skapelsen i The Silmarillion har vissa likheter med den 

som kommer till uttryck i katolicismen, men att verkets senare delar och berättelser har 

mycket starkare anknytningar till ”pagan beliefs” (s. 30). Han säger även att Tolkien lät sin 

skapelse influeras av alla mytologier som han var bekant med, vilket täcker mer än de flesta 

människor någonsin läser (s. 34). 

En som i högre utsträckning än Gough och Bennett erkänner de nordiska myterna som 

centrala hos Tolkien är Tommy Kuusela i artikeln ”Bakgrund till J.R.R. Tolkiens världar – 

Kalevala och andra källor”. Här jämför han Tolkien som författare med Snorre Sturlasson. 

Han menar att de två har som gemensam nämnare att nedteckna myter (2013, s. 109). Han 

menar också att skapelsen i The Silmarillion påminner mycket om den i Kalevala då musiken 

spelar en central roll. Därtill påpekar han att Tolkien såg ainur som andar underordnade Eru 

snarare än sina egna gudar. Kuusela menar att läsare ändå med sannolikhet kommer att 

uppfatta dem som just gudar. Detta var problematiskt för Tolkien, eftersom det inte gick ihop 

med hans kristna värderingar (s. 110–111). Gough hävdar att namnen i Tolkiens myt, med 

undantag för dvärgarna i The Hobbit, är original och inte lånade från någon mytologi (Gough 

1999, s. 3). Detta uppmärksammar Kuusela och säger att Ilúvatar, ett annat namn för guden 

Eru, påminner mycket om namnet Ilmatar från Kalevala och menar därmed att namnen inte 

nödvändigtvis är helt originella (Kuusela 2013, s. 111). Detta motbevisar förvisso inte Gough, 

men påvisar ett mer öppet förhållningssätt beträffande influenser och tänkbara ursprung. 

Artikeln ”Ikoner i nye versjoner. Fra Snorre-tegningene til filmtrilogien Ringenes 

Herre” av Nina Denney Ness (2014) handlar om myten i Tolkiens The Lord of the Rings och 

även i Peter Jacksons filmadaption av romantrilogin. Det påpekas här att texter som Snorre 

Sturlassons kan, genom litterära och visuella fantasyverk, rekontextualiseras till en global och 
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samtida visuell kultur (s. 56). Hon säger att Tolkien definitivt var välbekant med Snorre och 

att det syns när man läser The Lord of the Rings då man i själva texten och det målande 

språket kan se spår av Snorre. Trots att man i skapandet av Peter Jacksons filmtrilogi utgick 

från Tolkiens verk skapades således en indirekt kontakt med Snorres texter (s. 46–47). 

Denney Ness hänvisar till historikern Nils Ivar Agøy som säger att Tolkiens verk på något sätt 

framstår som identitetsbekräftande då de, med grund i skandinavisk litteratur och historia, 

säger något om oss själva och vårt ursprung. Han understryker också att Tolkien, med 

undantag för den engelskspråkiga världen, verkar sälja bäst i Skandinavien (s. 55). 

När man talar om Tolkien är det svårt att inte nämna David Day, som i böckerna The 

World of Tolkien. Mythological Sources of The Lord of the Rings och Tolkien’s Ring berör 

Tolkiens verk och deras kopplingar till mytologier. David Day är tyvärr mer eller mindre känd 

för att hans texter ofta innehåller faktafel. Ett konkret exempel på detta är hur han beskriver 

Saurons form i Illustrated Encyclopedia: ”In the year 1000 of the Third Age, he manifest 

himself in the form of one great, lidless, Eye” (2012, s. 264). Tolkien själv ger en annan bild 

när han i ett brev från september 1963 skriver att: ”The form that he [Sauron] took was that of 

a man of more than human stature, but not gigantic” (Carpenter 2000, s. 332). Days verk är 

inte forskning i akademisk bemärkelse men han påvisar flera kopplingar mellan Tolkiens verk 

och den nordiska mytologin.  

I sin bok Tolkien’s Ring säger Day att Tolkiens värld inte kom ur intet, utan att det var 

en produkt av allt Tolkien var: författare, filolog, historiker, folklorist, mytograf, geograf, 

filosof och konstnär (Day 2011, s. 13). Han understryker också att Tolkiens värld i fråga om 

grundläggande moraliska och filosofiska perspektiv avviker mycket från den nordiska 

mytologin, men att det finns många likheter mellan de två världarna. En likhet han tar upp är 

att gudarna bor i stora salar som bara kan nås på ett visst sätt, regnbågsbron Bifrost i den 

nordiska mytologin och alvernas flygande skepp i Tolkiens universum. Enligt Day har den 

nordiska mytologin en mer komplicerad kosmologi än vi möter i Tolkiens värld medan den 

senare är mer kosmopolitisk (s. 31). I boken The World of Tolkien: Mythological Sources of 

The Lord of the Rings säger Day att Melkor, huvudantagonisten i The Silmarillion, har 

påtagliga likheter med personer i den nordiska mytologin. Först och främst är denna karaktär i 

sitt moraliska fall förenlig med Lucifer, både den bibliska Lucifer och den som John Milton 

skriver om i Paradise Lost, men han påminner också om både Loke och Odin. Men detta 

nämns bara flyktigt av Day som inte diskuterar närmare på vilket sätt dessa karaktärer 

påminner om varandra (Day 2013, s. 28–29). 
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5. Bakgrund – fantasy och myter  

Sett enbart till definition är fantasy och myt två vitt skilda ting. Nationalencyklopedin 

förklarar fantasy som en genre i olika medier som varken strävar efter att efterlikna 

verkligheten eller övertyga om verkligheten i sitt innehåll (NE, fantasy). Myten beskrivs 

däremot som en religiös berättelse med gudomliga inslag som förklarar och ger mening åt 

människans tillvaro. Vanliga myter är skapelsen, undergången, människans födelse, ondskans 

uppkomst och frälsningen (NE, myt). Oxford Dictionaries beskriver fantasy: ”A genre of 

imaginative fiction involving magic and adventure, especially in a setting other than the real 

world”. Myt, eller myth definieras: ”A traditional story, especially one concerning the early 

history of a people or explaining a natural or social phenomenon, and typically involving 

supernatural beings or events” (Oxford Dictionaries, fantasy, myth). Fantasy är alltså en fiktiv 

berättelse som inte påstår sig vara sann, medan myten är en berättelse som vill förklara en 

verklig företeelse. 

Att man kan hitta myter i fantasy är dock något som framstår som givet hos litteratur- 

och språkvetaren Brian Attebery, som i sin bok Stories About Stories undersöker hur 

författare kan rekonstruera myter och skapa nya sätt att se på gamla berättelser och 

trosuppfattningar. Han menar att ingen återberättelse av en myt blir identisk med originalet, 

men att fantasy skapar nya kontexter för dem och sedermera ger myter ny mening. Fantasy 

kan också bidra med mer än att bara utforska myter, den kan vara satir eller ett verktyg för att 

begrunda historia. Fantasy bör i vilket fall som helst inte fördömas eller underskattas, menar 

Attebery, eftersom det är roligt och kan vara avslappnande (2014, s. 2–4). 

Tolkien är också tydlig med att fantasy inte är något som bör fösas undan eller 

förnekas. Han förklarar i ett av sina brev att det är en naturlig mänsklig aktivitet som inte 

försummar förnuftet eller avleder från vetenskaplig sanning, utan snarare motsatsen. Enligt 

Tolkien blir fantasy bättre ju klarare sinnet är (Carpenter 2000, s. 144). Attebery menar att 

den fundamentala premissen i fantasy är att det som berättas inte har hänt och inte heller hade 

kunnat hända. Samtidigt säger han att fantasy inte skapar några myter, utan bara rekonstruerar 

sådant som alltid har funnits. Han hänvisar här till Tolkien som menade att mytskapande alltid 

drar mot sanning snarare än lögn och att övernaturliga berättelser ger oss en genuin förståelse 

för vår egen existens (2014, s. 4).  

Myten finns överallt, menar Attebery. Det är emellertid inte alltid så lätt att veta hur vi 

ska komma åt den, eller hur den ska komma till oss. För just detta ändamål är fantasygenren 

en plattform, sannolikt rentav den bästa enligt Attebery. Han säger att vår moderna 
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uppfattning av fantasygenren och vår uppfattning av mytologin inte är två skilda saker utan 

bara olika aspekter av samma historiska narrativ (s. 9). 

Man kan då fråga sig om myter i denna bemärkelse går ihop med religion. Attebery 

säger att den mest häpnadsväckande aspekten av kristen fantasy är att den över huvud taget 

existerar eftersom det finns uppenbara risker med detta sätt att basera skönlitterära berättelser 

på religiösa motiv, som till exempel att trivialisera en trosuppfattning genom att förvandla den 

till underhållning. En annan uppenbar risk är att gestaltningen i någon bemärkelse blir felaktig 

och krockar med någons uppfattning av den religiösa grunden. Ändå menar Attebery att 

religionen med fördel kan användas. Han tar här George MacDonald och C.S. Lewis som 

exempel, vilka visar att fantasy kan användas för att göra teologiska tankeexperiment (s. 70). 

Enligt Tolkien motiveras det litterära skapandet av just religionen. Han hävdar att fantasy 

”remains a human right” och att det faller oss naturligt att skapa då vi är ”made in the image 

and likeness of a Maker” (Tolkien 2006, s. 145). 

Tolkien förklarar, i ett brev till Milton Waldman i början av 50-talet, sin kärlek till 

språk och att en för honom likvärdig passion var myter och sagor ”and above all for heroic 

legend on the brink of fairy-tale and history, of which there is far too little in the world 

(accessible to me) for my appetite”. Han berättar här också om sin sorg över att England 

saknade historier, åtminstone av den kvalitet som fanns i Grekland, Finland, Skandinavien 

(Carpenter 2000, s. 144). Attebery påpekar att författare som Tolkien har använt fantasy för 

att leva ut myter istället för att bara återberätta dem, ett fenomen som har levt vidare in på 

2000-talet (s. 69). I essän On Fairy-Stories skriver Tolkien: 

 

But while admitting that, I do not assent to the depreciative tone. That the images are 

of things not in the primary world (if that indeed is possible) is a virtue not a vice. 

Fantasy (in this sense) is, I think, not a lower but a higher form of Art, indeed the most 

nearly pure form, and so (when achieved) the most potent (2006, s. 139). 

 

Tolkiens samtid tog sig också in i hans författarskap då man kan se spår av första världskriget 

i döda träsken och Mordor i The Lord of the Rings. Enligt Attebery ska han också ha varit 

medveten om hur hans alster speglade verkligheten. Tolkien själv förnekade att han skrev en 

allegori över kriget, men han visste att det fanns metaforiska kopplingar mellan kriget och 

hans berättelse (s. 56). 
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5.1 Legitimitet i undervisningen 

Det för denna studie valda ämnet kan finna legitimitet i åtminstone tre ämnen i den svenska 

gymnasieskolan: engelska, svenska och historia. Läroplanen säger att undervisningen i kursen 

engelska 5 ska innefatta skönlitteratur och behandla innehåll och form i olika typer av fiktion 

(Skolverket 2011, s. 54–55). Därtill ska kursen engelska 6 innehålla ”Teman, motiv, form och 

innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker” och även äldre litteratur 

samt dikter, dramatik och sånger (s. 60). 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla 

kunskaper om internationella skönlitterära verk och genrer såväl som stilistiska drag i 

skönlitteratur från olika tider och andra medier (s. 161). 

Ämnet historia ska ge elever möjlighet att utveckla en förståelse för hur människor 

och grupper på olika platser vid olika tillfällen har använt historia, samt förmågan att 

reflektera över kulturarvets betydelse för verklighetsuppfattningen (s. 66). Därtill ska kursen 

historia 2b – kultur behandla historiska temans betydelse inom genrer i bland annat litteratur 

och ungdomskultur (s. 78). 

En term som kan vara till nytta i sammanhanget är historiebruk. Av historikern Klas-

Göran Karlsson beskrivs detta som att använda historia för att nå vissa bestämda mål utifrån 

ett funktionellt eller intentionellt perspektiv. Det intentionella innebär ett aktörsorienterat bruk 

av en viss historia, medan det funktionella svarar mot vissa behov eller intressen (2014, s. 70–

71). Detta går hand i hand med det ovan nämnda påståendet av Attebery, att fantasy kan vara 

ett sätt att begrunda historia. Tillsammans med bilden av mytologisk uppfattning och fantasy 

som delar av ett enda historiskt narrativ kan man påvisa den historiska relevansen i ämnet. 

Myter kanske inte hör hemma i undervisningsämnet historia, men man kan inte 

förneka att det utgör en del av människans gemensamma historia. Undervisningen i både 

svenska och engelska ska därtill innehålla äldre litteratur, där mytologiska motiv kan tänkas 

utgöra en del. Fantasy kan därför antas bära på en stor potential, då det kan användas för att 

belysa hur historia och kultur lever vidare i litteratur och även berättar något om tiden då den 

skrevs. Hur denna potential kan användas i undervisningen diskuteras mer ingående i 

slutdiskussionen. 
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5.2 Terminologi 

Tolkiens litterära universum är rikt på namn och benämningar. För att underlätta läsningen av 

undersökningen följer därför här ett förtydligande av namn och begrepp och hur de kommer 

att användas i arbetet. 

Ainur – De andliga väsen som fanns innan världens skapelse och är underordnade Eru. Dessa 

kan delas in i underkategorierna valar och maiar, vilka inte bör förväxlas. Om det inte finns 

särskilda skäl till att använda indelningen kommer namnet ainur att användas i studien. 

Aman – Den kontinent som ligger västerut från Midgård, sedan Melkor har förstört de två 

lamporna i Midgård bosätter sig ainur här. 

Arda – Den fysiska världen (jorden) och de dödligas hemvist. Middle-Earth används ofta för 

att beskriva Tolkiens värld, men till skillnad från Arda innefattar det inte hela den fysiska 

världen i Tolkiens universum. Det namn som kommer att användas för jorden är därför Arda, 

om inte en specifik plats inom denna är värd att nämna. 

Eä – universum, eller världen som är, inom vilket Arda existerar. Detta namn används bara då 

hela universumet åsyftas, om jorden åsyftas används namnet Arda. 

Eru – Den ende och allvetande, som fanns innan allt annat. Ett annat namn för denne är 

Ilúvatar, vilket inte kommer användas i undersökningen. Eru är överordnad ainur och bör 

därför inte förväxlas med dessa. 

Middle-earth – Del av den fysiska världen, eller Arda, där de dödliga bor och där The Hobbit 

och The Lord of the Rings utspelar sig. I denna studie kommer översättningen Midgård att 

användas för detta. 

De flesta av de platser och väsen som ryms inom denna litterära värld har minst två olika 

namn. I denna studie kommer bara ett namn på vardera tinget att användas, även om ett annat 

namn för samma företeelse används i originaltexten. 
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6. Analys 

Undersökningen är utformad, i den mån det är möjligt, efter kronologin i The Silmarillion då 

det är det centrala verket i studien. Samtidigt är underrubrikerna tematiskt disponerade och 

hänvisningarna till Eddan blir därför mer sporadiska och följer inte kronologin hos Snorre. 

Alla referenser till båda dessa verk kommer i löptexten enbart att vara sidangivelse inom 

parentes. Sidorna avser de utgåvor som har presenterats i avsnittet ”Metod och material”. 

6.1 Skapelsen 

Begynnelsen i The Silmarillion berättar att: ”There was Eru, the One, […] and he made first 

the Ainur, the Holy Ones, that were the offspring of his thought, and they were with him 

before aught else was made”. För dessa visar Eru ett musikaliskt tema, vilket de alla ska bidra 

till med egna tankar genom de krafter som givits var och en av dem (Tolkien 1999, s. 3). 

Musiken och ekot av den far ut i tomheten, och där är inte längre tomhet. Av ainur är Melkor 

den som fått mest makt och kunskap, och han blir otålig och vill skapa sin egen musik hellre 

än att bidra till den som Eru visat dem (s. 4). Även om det uttryckligen är musik som beskrivs 

här kan det tas för skapelse och själva förmågan att skapa, således kommer själva förmågan 

att skapa likaledes från Eru. 

 

But when they were come into the Void, Ilúvatar said to them: ’Behold your Music!’ 

And he showed to them a vision, giving to them sight where before was only hearing; 

and they saw a new World made visible before them, and it was globed amid the 

Void, and it was sustained therein, but was not of it (s. 6). 

 

Senare i The Silmarillion berättas det att Melkor inte kan skapa saker som har eget liv, eller 

ens något som ger sken av att ha liv, på grund av sitt uppror i ainulindalë – ainurs musik (s. 

47). I detta upprorsskede säger dessutom Eru att Melkor ska se att inget tema kan spelas som 

inte har sitt ursprung i Eru (s. 6). Därmed kan man se Eru som en kärna till allt som är skapat. 

Genom Erus ord blev världen till, det vill säga Eä, ”the World that is”, och han 

berättar för ainur att de som önskar får stiga ner i den. Således stannar vissa kvar med Eru 

medan andra stiger ner i Eä. De som väljer att göra det senare ska emellertid vara bundna till 

den för evigt, till dess att den är fullbordad. De ska vara världens liv och världen ska vara 

deras, varför de kommer att kallas valar, eller världens krafter. Här blir det tydligt för ainur att 

världen de sett genom Eru varit just en vision och att det var deras ansvar att göra den till 

verklighet. Sedermera påbörjar de sitt arbete med att skapa Arda inom Eä (s. 9–10). 
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Innan allt annat finns Eru, en uppenbart medveten högre makt. Detta skiljer sig från 

den nordiska mytologin, där skapelsens första fas mer ter sig som en slump. Det antyds i 

Eddan att Ginnungagap är det som finns före allt annat, och detta kan antas vara en sorts 

fysiskt tomrum. 

 

Morgon var tidens 

då intet var: 

ej sand, ej sjö, 

ej svala böljor; 

jord fanns icke, 

ej himlen den höga: 

Ginnungagap var 

men gräs intet 

(Eddan, s. 15–16). 

 

Här förklaras inte vad Ginnungagap faktiskt är men Snorre hänvisar till den poetiska Eddan, 

där dikten återfinns. Där berättas det istället att ”Gapande svalg fanns” (s. 158). Därav 

kommer tolkningen av Ginnungagap som ett tomrum. Innan människorna finns blir Nifelhem 

till, där brunnen Hvergelmer är. Ur denna rinner tolv floder, och när dessa kommer långt nog 

från sin källa torkar giftslammet de innehåller och fryser till is. Ginnungagap fylls med is, 

dess norra del kommer att domineras av storm, men dess södra del lättas upp av elden från 

Muspellshem. Från Nifelhems kant kommer köld och allt är bistert, men Muspell är varmt och 

ljust och när det kalla möter det varma uppstår en mansskepnad som är känd som Ymer. 

Texten är tydlig med att Ymer inte anses vara en gud eftersom han är ond liksom 

hrimtursarna, de som härstammar från honom – således kallas Ymer även den förste 

hrimtursen (s. 16–17). 

När isen är upptinad uppstår en ko, kallad Audhumla, och när hon slickar på de stenar 

som är belagda med rimfrost blir ännu en mansgestalt till. Denne heter Bure och får sonen 

Borr. Borrs tre söner (Odin, Vile och Ve), som faktiskt anses vara gudar, dräper Ymer. Med 

dennes kropp formar de sedan jorden. Blodet blir hav, köttet blir jord, benen blir berg och 

tänderna blir sten (s. 17–18). 

Begynnelsen ter sig väldigt olik i dessa två berättelser. I The Silmarillion går tankarna 

kanske främst till kristendomen med en allsmäktig gud medan Eddan konstaterar att världens 

första väsen inte ansågs vara en gud, som dessutom inte skapade något genom sin egen vilja. 
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Till skillnad från ainurs skapare har Odins och hans bröders föregångare, Borr och Bure, inte 

heller någon väsentlig roll i berättelsen då de aldrig nämns igen. En väsentlig del som för de 

två berättelserna samman är emellertid vem som faktiskt skapar världen. Borrs söner och 

ainur skapar sina respektive världar, trots att ingen av dem var först att existera, och kärnan 

till deras båda skapelser var något som kom före dem själva.  

Världarna i dessa båda berättelser liknar till viss grad varandra. Till att börja med finns 

det uppenbara faktum att Midgård är de dödligas plats. I Eddan finns ett hav som omger allt 

land, efter stränderna fick jättarna bo och innanför byggde Borrs söner en mur för att skydda 

människornas boplats Midgård (s. 19). Hav är världens gräns även i The Silmarillion, där 

berättas att ett hav kallat Ekkaia omger hela Arda (s. 30), och i Arda finns Middle-earth som 

framförallt är de dödligas hemvist.  

Trots att vissa allmänna likheter finns är det svårt att hävda någon influens från Eddan 

i detta avsnitt. Den allsmäktige gudens närvaro och att all skapelse härrör från denne gör att 

den kristna myten kan antas vara Tolkiens främsta influens i denna del av berättelsen. 

6.2 Asar och ainur  

De största av ainur i The Silmarillion kallas valar av alverna och hos människorna har de ofta 

kallats gudar. Herrarnas (eng. ”lords”) sindarinska namn är: Manwë, Ulmo, Aulë, Oromë, 

Mandos, Lórien och Tulkas. Drottningarnas namn är: Varda, Yavanna, Nienna, Estë, Vairë, 

Vána och Nessa. Det förklaras också att Melkor inte längre räknas till valarna, och man yttrar 

inte hans namn på jorden. Av ainur är förvisso Melkor mäktigast, men det är tydligt att 

Manwë är den högste. 

 

The mightiest of those Ainur who came into the World was in his beginning Melkor; 

but Manwë is dearest to Ilúvatar and understands most clearly his purposes. He was 

appointed to be, in the fullness of time, the first of all Kings: lord of the realm of Arda 

and ruler of all that dwell therein. 

 

Inom Arda kan Manwë alltså betraktas som den högste av gudarna. Varda är Manwës fru, hon 

är stjärnornas härskarinna och känner till alla platser inom Eä. Hon kände Melkor innan 

musiken kom till och avfärdade honom. Hon och Manwë bor i tornet Oiolossë på berget 

Taniquetil, det högsta berget på jorden. När Manwë sitter på sin tron på Taniquetil ser han, 

om Varda är med honom, längre än någon annan förmår, genom dimma och mörker och över 

hav. Om Manwë är med Varda hör hon allt från världens alla platser, hur avlägsna och djupa 

de än må vara (s. 16). 
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Beskrivningen av Manwë är lik den som ges Odin i Eddan. Han är den äldste och 

förnämste av alla asar. Han är herre över allt och de andra asarna tjänar honom, men mer likt 

hur ett barn lyder sin fader. Hans fru är Frigg, hon känner alla människors öden men avslöjar 

dem inte för någon. Odins boning är Valaskjalf, på berget Himinbjörg vid himlens ända. När 

han där sitter på högsätet Hlidskjalf ser han ut över hela världen (s. 27–28). Odin har två 

korpar som han varje dag sänder ut och de kommer snart tillbaka och berättar för honom om 

allt de har sett och hört (s. 41). Något liknande berättas om Manwë i The Silmarillion. Andar 

som tagit sig former av hökar och örnar flyger ständigt till och från hans hallar för att 

underrätta honom om allt som händer i Arda (s. 33). 

Odins fru Frigg har förvisso inget gemensamt med valan Varda, Manwës fru, men hon 

delar vissa likheter med Mandos som är ”keeper of the Houses of the Dead” och ”summoner 

of the spirits of the slain” i The Silmarillion. Han glömmer inget och är valars domare, han vet 

allt som kommer att hända, med undantag för den vetskap som bara finns hos Eru. Han yttrar 

bara sina domar på Manwës befallning (s. 18–19). Mandos egenskap är också väldigt lik den 

Balder, Odins andra son, har i Eddan. Han är den visaste av alla asarna. Den enda egenskap 

denne tillskrivs genom Snorre är att hans domar är orubbliga (s. 30). 

Starkast av valarna i The Silmarillion är Tulkas, och därtill modigast. Han kommer sist 

till Arda och hjälper ainur i de första striderna mot Melkor. Han tycker om brottning och alla 

sorters styrkeprov, han är outtröttlig och hans händer är hans vapen. Han är till liten hjälp när 

man ber om råd, men han är en lojal vän. Oromë är inte lika start som Tulkas, men desto 

hemskare i vrede, i motsats till Tulkas som alltid skrattar, må det vara under lek eller i krig (s. 

19–20). 

Av asarna i Eddan är Tor den starkaste. Han har uträttat så många bedrifter att ingen 

kan räkna upp dem allihop (s. 30). Modigast av alla asar är emellertid Týr, och en seger i strid 

beror mycket på honom och därför bör krigsmän åkalla honom (s. 32). Tulkas och Tor delar 

således egenskapen som den främste i fråga om fysik, vilket i sig inte är mycket till en likhet. 

En tydlig skillnad finns också i deras humör, medan Tulkas ständigt skrattar blir Tor åtskilliga 

gånger vred. 

De två har dock gemensamt att vara snabba med att ta till våld. När valarna har råd 

och Yavanna frågar om Ilúvatars barn (alverna) ska gå i mörker i fjärran när de själva har 

världens ljus hos sig svarar Tulkas ”Nay! Let us make war swiftly! Have we not rested from 

strife overlong, and is not our strength now renewed?” (s. 44). Likaledes tycks Tor se våld 

som den bästa lösningen på problem. Ett av många exempel på detta är när han slår sin 

hammare i huvudet på Skrymer eftersom han snarkar för högt (s. 47). 
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Det finns också en scen i The Silmarillion där Aulë påminner om Tor. Ardas dvärgar 

skapas av Aulë innan människorna eller alverna kommer till världen, men när det är gjort 

frågar Eru honom varför eftersom det inte är enligt hans vision. När Aulë tar upp sin hammare 

för att förstöra dvärgarna blir de rädda och böjer sina huvuden och ber om nåd. Eru ser detta 

och låter Aulë skona dem då de med sin rädsla visar att de har eget liv, och Eru säger att de 

ska bli som barn för honom (s. 37–38). På en resa i Eddan stannar Tor på en gård där en 

bonde bor med sin familj. Där slaktar Tor sina två bockar, kokar dem och bjuder husfolket. 

Bockarnas skinn lägger han åt sidan och uppmanar husfolket att slänga benen på dessa när de 

är klara. Morgonen därpå viger Tor benen med sin hammare, varpå bockarna återuppstår, men 

då bonden varit oförsiktig med benen blir en av bockarna halt. När Tor i vrede griper sin 

hammare blir husfolket rädda och ber honom om frid. När Tor ser detta blir han lugn och tar 

istället deras barn till tjänare, och de följer honom ständigt därefter (s. 45–46). Förvisso är 

dessa passager olika varandra i hur situationen uppstod, men likheten är påtaglig i hur det 

slutar. De undergivna varelsernas rädsla är det som räddar dem, och istället gör dem till den 

högres tjänare. 

I The Silmarillion finns en vala som heter Yavanna. Hon är Aulës fru och kallas även 

”Giver of Fruits”, hon älskar allt som växer och hon känner till alla växternas olika former  

(s. 18). En svag länk finns mellan henne och asen Frej i Eddan. Han råder över regn och 

solsken och jordens gröda (s. 32). 

Liksom ainur har sitt svarta får Melkor finns också ett ondsint väsen hos asarna, Loke. 

Han har många benämningar, några av dessa är gudarnas fiende, Sivs hårs skademan, 

Olycksbringaren, den listige asen och gudarnas förtalare (s. 76). 

 

Ännu är en räknad bland asarna, som några kallar gudarnas baktalare, upphovet till all 

falskhet och alla gudars och människors vanära. Han är kallad Loke eller Lopt […]. 

Loke är skön och fager till utseendet, av elakt skaplynne och mycket ostadig (s. 34). 

 

I flera avseenden liknar Melkor och Loke varandra. Det berättas hur Melkor använder sin 

kraft i avund och hat till dess att han till slut inte kan göra något annat än håna andras tankar, 

och han förstör andras verk när han kan (s. 18). Som det antyds i ovanstående citat är Loke 

också destruktiv, och i likhet med Melkor hånar eller förstör han gärna för andra. Bland annat 

berättas det i Eddan att Loke klipper av Sivs [Tors frus] hår som ett spratt (s. 93). 

Melkor förvränger andras sinnen och får andra att följa honom. Sedan begynnelsen har 

många maiar, de mindre av ainur, dragits till honom och de hade varit lojala mot honom även 



Sv Va 2017-12-28 Jacob Elfwing 
 

18 
 

under hans uppror mot Eru. Bland de hemskaste av dessa andar är balrogerna, plågoandarna 

av eld (s. 23). Det berättas även att Melkor under den mörka tiden avlar fram många olika 

sorters monster i skiftande former som länge besvärade världen (s. 43). Likaledes är Loke en 

källa till onda väsen av olika slag. Med jätten Angerboda i Jötenhem får Loke tre barn: 

Fenrisulven, Jörmundgand och Hel (s. 35). Dessa har starka kopplingar till ragnarök, 

undergången, där de har viktiga roller. 

I The Silmarillion sägs det att det första kriget börjar innan jorden är skapad till fullo, 

och här har Melkor övertaget. Till valars undsättning kommer då Tulkas, och Melkor flyr för 

hans vrede och skratt. Efter detta råder länge fred, och Melkor hatar för evigt Tulkas (s. 27). 

Efter ytterligare en jakt på Melkor och en belägring av dennes fort Utumno brottas Tulkas 

med honom, och han blir bunden med kedjan Angainor och satt i fångenskap (s. 48–49). I 

Eddan tar Tor fast Loke, som tagit sig formen av en lax och gömt sig i en fors efter att 

medvetet ha orsakat Balders död. Man tar då Loke till en grotta och binder honom (s. 57). Inte 

bara påminner ainur och asar om varandra på många punkter, det tycks även finnas likheter i 

förhållandet mellan Tor och Loke respektive Tulkas och Melkor. När Loke klippt av Sivs hår 

hotar Tor honom med att bryta vartenda ben i hans kropp om han inte skaffar henne ett nytt 

hår av guld. Loke säger inte emot utan far till dvärgarna för att göra som Tor vill (s. 93). Detta 

stärker likheten mellan Tulkas/Melkor och Tor/Loke, i det att den lömske inte sätter sig emot 

när den uppenbart starkare parten konfronterar honom. 

Liksom Tulkas kommer till ainurs undsättning är Tor den som hjälper de andra asarna. 

I Eddan lurade Loke asarna att lova bort Freja, solen och månen till en byggmästare om denne 

kunde bygga en borg åt asarna på en vinter. När de insåg att han skulle lyckas med detta 

arbete och att han dessutom var en jätte ropade de på Tor, som krossade jättens huvud och 

skickade honom till Hel (s. 43–44). I kvädet om Öges gästabud, eller Loketräten, i den 

poetiska Eddan kommer Tor likväl till asarnas hjälp. Under Öges gästabud talar man om hur 

förträffligt tjänstefolk Öge har, något som Loke inte tål. Han dräper en av Öges tjänare, varpå 

asarna i ilska driver bort honom, men han återkommer snart för att håna var och en som 

tilltalar honom. Först när Tor kommer dit och hotar med att skicka honom till Hel ger sig 

Loke av (s. 192–200). 

I likhet med Loke besitter också Melkor förmågan att byta form, vilket han också 

gjorde många gånger. The Silmarillion berättar att ”in the darkness Melkor dwelt, and still 

often walked abroad, in many shapes of power and fear, and he wielded cold and fire” (s. 32). 



Sv Va 2017-12-28 Jacob Elfwing 
 

19 
 

6.3 Livet och ljuset 

När världen i The Silmarillion fortfarande är ung skapade Aulë, Manwë och Varda 

tillsammans två lampor, Illuin och Ormal, som ska vara världens ljus. Dessa förstörs av 

Melkor, varpå han flyr till sitt fort Utumno för att undkomma Tulkas (s. 27–29). Valarna 

bestämmer sig då, sedan deras förra hem förstörts med lamporna, för att lämna Midgård som 

de fram till nu befunnit sig i för att bosätta sig i Aman, det längst västerut belägna land som 

finns i Arda. Medan valarna sitter på sina troner i domarringen – Máhanaxar – sjunger 

Yavanna och ur jorden kommer två träd. Det ena av dessa ger ifrån sig ett ljus av silver, och 

han kallas Telperion. Det andra ger ifrån sig ett ljus av guld, och hon kallas Laurelin. När de 

blommar ger de ifrån sig detta ljus, och de blommar dagligen, i tolv timmar vardera. Således 

blir dessa träd världens nya ljus (s. 30–32). 

Trädet är även centralt i den nordiska mytologin. Det berättas i Eddan att Borrs söner 

hittar två träd vid sjöstranden, av vilka de skapar de första människorna Ask och Embla. Den 

förste av Borrs söner (Odin) ger dem anda och liv, den andre förstånd och rörelse och den 

tredje ansikte, målföre, hörsel och syn (s. 19–20). 

När alverna i The Silmarillion vaknar, kallar valarna dem till Valinor i Aman för att 

leva i ljuset av de två träden för evigt (s. 49). Alverna som sedan lever där älskar mer än något 

annat det vita trädet, Telperion. På grund av detta ger Yavanna dem ett mindre träd i 

Telperions avbild, det får namnet Galathilion men kan emellertid inte utstråla något eget ljus. 

En ”seedling” från detta planteras på Tol Eressëa och får namnet Celeborn och från detta 

kommer slutligen Nimloth, Númenors vita träd (s. 59). Nimloth blir fällt då Númenors kungar 

under Saurons inflytande börjar dyrka Melkor, men innan dess hade man räddat en frukt från 

trädet och planterat på en annan plats (s. 326–327). Denna ättling till Nimloth tar Isildur sedan 

med sig vid Númenors undergång till Midgård (s. 331). Från Nimloth härstammar sedermera 

träd det som många känner till från The Return of the King, det vill säga Gondors vita träd. 

Därmed finns trädet med som ett relativt centralt element väldigt länge i Tolkiens universum. 

De två ursprungliga träden i Aman, det vill säga Laurelin och Telperion, förstörs av 

Melkor och en varelse kallad Ungoliant. Hon lever på en mörk plats och har tagit sig formen 

av en monstruös spindel. Hon konsumerar allt ljus hon kan hitta och väver det till spindelväv 

av dysterhet. Under ett avtal med Melkor väver hon en mantel av mörker så att de kan ta sig 

till de två träden, Laurelin och Telperion. Här slår Melkor hål på stammen i träden så att saven 

rinner ut, och Ungoliant dricker upp den så att båda träden slutligen dör (s. 77–80). 
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Eddan berättar att asarna håller dom vid asken Yggdrasil varje dag. Detta träd är 

världens största och dess grenar sträcker sig över hela världen och upp till himlen, och det har 

tre rötter. En av dessa leder till asarna och en annan till hrimtursarna, där Ginnungagap 

ursprungligen var, och den tredje till Nifelhem. Där sitter Nidhögg och gnager på trädets rot 

(s. 23–24). Det sista påminner om Ungoliant i The Silmarillion som suger livet ur de två 

träden i Aman. Skillnaden är att Nidhögg är en konstant plåga för Yggdrasil. 

Först vid tidens slut ska Yggdrasil falla. Som Snorre förklarar ska då det gamla trädet 

skälva och braka (s. 59) och i den poetiska Eddan berättas det att urträdet då ger sig (s. 163). 

Således är Yggdrasil kvar i världen så länge den finns, men skadas också ständigt.  

 

Yggdrasils ask  

lider mer besvär 

än någon tror; 

hjorten biter ovantill, 

på sidan ruttnar den, 

Nidhögg skadar den nedantill (s. 25). 

 

Yggdrasil utstår ständiga påfrestningar, liksom träden i Tolkiens universum. Skillnaden är att 

träden dör och föds på nytt i andra träd i Arda, men icke desto mindre lider de som Yggdrasil. 

Melkors dåd mot de två träden i The Silmarillion påminner om Lokes svek i Eddan. 

Det hade sagts att inget skulle kunna skada Balder, eftersom Frigg hade tagit ed av alla 

världens ting att de inte skulle orsaka honom skada. Således kan asar göra vad som helst utan 

att Balder skadas, men trots detta har Balder besvärande drömmar om att hans liv är i fara. 

Loke tar sig en kvinnas form och frågar Frigg om det finns något som inte svurit denna ed, 

varpå han får till svar att en telning (mistelten) varit för ung att kräva ed av. Med denna lurar 

Loke sedan Höder, som är blind, att skjuta mot Balder. Denna handling blir Balders död, som 

blir en stor sorg för asarna: ”Då de äntligen hade något hämtat sig, var det först, som gråten 

frambröt så starkt, att de inte förmådde skildra sin sorg för varandra” (s. 53–54). 

Efter att de två träden dött i The Silmarillion genom att Ungoliant sugit livet ur dem 

flyr Melkor med henne och tar många smycken med sig, inklusive juvelerna som är kända 

som silmarillerna, vilka en stor del av The Silmarillion kretsar kring (s. 83). Detta sker trots 

att Varda har helgat silmarillerna så att inget ont ska kunna röra dem, men Mandos har också 

förutsett att Ardas öde ligger i dem (s. 68–69). Trädens död och stölden av silmarillerna 

orsakar stor sorg i Aman: ”Yet no song or tale could contain all the grief and terror that then 
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befell” (s. 80). Denna likhet mellan The Silmarillion och Eddan är förvisso ganska allmän 

men den är ändå uppseendeväckande. 

Efter att de två träden i The Silmarillion dött lyckas Telperion skapa en sista blomma 

av silver, och Laurelin en sista frukt av guld. Aulë bygger då två farkoster åt dem som de ska  

färdas över himlen i. Telperions blomma får då namnet Moon, liksom Laurelins frukt får 

namnet Sun. Man väljer också två maiar som ska vägleda vardera, Tilion till månen och Arien 

till solen (s. 109–110). Melkor hatar dessa två nya ljus, och han sänder andar av mörker efter 

Tilion varpå en strid utkämpas under stjärnorna. Tilion segrar i denna, och Melkor vågar inte 

angripa Arien, men valar besväras av vad för illdåd Melkor hädanefter skulle utföra mot dem 

(s. 112–113). 

I Eddan berättas att Sol är namnet på den som asarna utser att köra solens vagn över 

himlen, och Måne heter den som utses att köra månens vagn. Dessa jagas ständigt av ulvar 

över himlavalvet, och det ska slutligen ske att den ena tar fast månen, varpå även solen 

förlorar sitt sken (s. 21). Uppkomsten av sol och måne ter sig väldigt lika i dessa två 

berättelser, inte bara i tillblivelsen utan också i hur det beskrivs. Solen och månen sätts i 

varsin farkost att köras över himlen av två utvalda väsen och jagas av onda väsen. Här går 

berättelserna isär då det är förutbestämt att månen ska tas fast i den nordiska mytologin. 

 

6.4 Smycken  

Både hos Tolkien och är smycken av olika slag frekvent förekommande. I The Silmarillion 

finns en alv, Fëanor, den skickligaste i hantverk av alla alver, som söker ett sätt att bevara 

ljuset från Amans två träd. Han tillverkar då silmarillerna, tre stora juveler av en okänd 

substans som likt träden ger ifrån sig ett eget sken (s. 68). Efter att med Ungoliants hjälp ha 

dödat de två träden i Aman stjäl Melkor silmarillerna, tillsammans med alla smycken i det 

alviska fortet Formenos. Efter detta får han namnet Morgoth, världens mörke fiende (s. 83). 

Ett bortrövat smycke finns även med i Eddan, men det beskrivs väldigt sporadiskt och är inte 

alls så centralt som silmarillerna i The Silmarillion. Loke beskrivs som ”Brisingasmyckets 

rövare” (s. 88). Det sägs inte mycket om Brisingasmycket och dess ursprung nämns inte alls, 

men det påstås tillhöra Freja åtminstone två gånger i Eddan (s. 37, 86). Om detta smycke ska 

Heimdall ha stridit mot Loke vid Singasten, och Heimdall beskrivs här som Frejas halsbands 

hämtare (s. 75). Därav blir även likheterna mellan Melkor och Loke desto tydligare i det 

faktum att de båda gör sig skyldiga till stöld av dyrbara smycken. 
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The Silmarillion berättar också om ett annat viktigt smycke, halsbandet Nauglamír 

som dvärgarna tillverkade (s.130). Alvkungen Thingol av Doriath beslutar att dvärgarna ska 

smida om detta, så att en silmarill ska sättas i det. När arbetet är fullbordat vägrar emellertid 

dvärgarna överlämna det, och när Thingol kräver att de ska ge honom det dräper de honom 

och flyr. De flesta av dvärgarna dödas under flykten och Nauglamír återtas. Andra dvärgar 

söker hämnd för sina fränder efter detta, och de kommer till Doriath och återtar smycket med 

våld. I detta skede får många alver sätta livet till (s. 279–281).  

I Eddan berättas om dvärgen Andvare. Loke griper denne, som då ber om att bli släppt 

mot allt guld han äger, med undantag för en guldring. Loke krävde dock att få ringen med, 

trots att Andvare sade att ringen skulle bli alla sina ägares livsbane (s. 96). Denna ring ger 

Loke sedan vidare till en kvinna som heter Brynhild, som senare begår självmord, och ringens 

nye ägare blir då hennes man Gunnar (s. 99). Här är det likaledes så att smycket har en större 

roll i The Silmarillion där dess effekt på sina ägare också är mer påtaglig. Samtidigt är det 

tydligt att dyrbarheternas gemensamma nämnare är förödelsen de orsakar sin omgivning. 

För att åtegå till Anvares påstående om att ringen skulle bli var och ens baneman, 

finns det även hos Tolkien en banering, som har en större roll i The Lord of the Rings och som 

onekligen är det mest kända smycket i Tolkiens universum. Denna får sitt ursprung förklarat i 

The Silmarillion. Isildur, den förste att äga ringen efter Sauron, blir förrådd av den då den 

glider av hans finger och genom detta orsakar hans död (s. 354). Den benämns således som 

”Isildur’s Bane” i The Lord of the Rings (2004, s. 243).  

Smycken har inte alltid destruktiva egenskaper, vilket föregående exempel kan få det 

att framstå som. Vid Balders begravning lägger Odin ringen Dröpner på hans bål, som då får 

egenskapen att den var nionde natt bildar åtta likadana ringar (s. 55). Alverna i The 

Silmarillion gav också varandra många juveler (s. 61). Emellertid säger både Tolkien och 

Snorre väldigt lite om smycken som ges av välvilja, och när det väl förekommer har det ingen 

inverkan på berättelsen. 

 

6.5 Alver och dvärgar 

Alverna vaknar i sin begynnelse i Midgård, men sedan ainur lämnat Midgård för att bosätta 

sig i Aman i väst och där skapat de två träden kallades alverna istället dit. Alla är inte villiga 

att fara, många av alverna stannar kvar och således sker en första uppdelning av alver: Avari 

(de ovilliga) och Eldar (de villiga). Emellertid kommer inte alla av de villiga fram till Aman, 

många alver viker av efter vägen och alvsläktet kommer i slutändan att få två namn på grund 
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av detta. Den ena delen kallas Calaquendi, ljusalverna, eftersom dessa kommer till Aman och 

ser de två träden. Den andra delen kallas Moriquendi, mörkalverna, eftersom dessa aldrig 

kommer till Aman (s. 50–51). Alverna i The Silmarillion beskrivs också som mycket vackra, 

till den grad att de ska ha varit de vackraste Eru skapade (s. 46). 

Det talas om alver även i Eddan. I Alvhem i himlen bor ljusalverna, som är skönare än 

solen att se på. Mörkalverna bor under jorden och är mycket olika ljusalverna till utseendet 

och är inte alls lika fagra att titta på (s. 26). Det sägs ingenting här om alvernas ursprung eller 

hur denna uppdelning gått till. Det faktum att de benämns som just ljusalver och mörkalver 

skapar förvisso en påtaglig likhet mellan Eddan och Silmarillion, men det finns även en annan 

aspekt i detta avseende som för dem närmre varandra. 

Innan alverna kallas till Aman och innan Melkor blivit fångad händer det att alver 

hamnar i händerna på honom. Han sätter dem då i fängelse i Utumno och efter långsam tortyr 

blir de korrupta och förslavade, således skapar Melkor orcherna i avund och hån mot 

alvsläktet (s. 47). Därmed finns en påtaglig likhet mellan alverna i Eddan och Silmarillion, då 

den ena parten lever ovan jord och är skön att se på medan den andra lever under jord och inte 

alls är vackra. Eddan uttrycker att de lever under jorden, och Utumno i Silmarillion är 

otvivelaktigt en underjordisk plats då Melkor bygger sitt fort djupt under jorden, under mörka 

berg där ljuset är svagt (s. 29). Likaledes har de båda verkens ljusalver den likhet att de bor i 

himlen. För alverna i The Silmarillion avser inte detta bokstavligt himlen, utan att de lever 

med gudarna bortom den värld som är avsedd för de dödliga. 

Ur sten skapar valan Aulë dvärgarna och han lägger dem att sova i bergen till alverna 

föds, detta eftersom Eru bestämt att de förstfödda ska vara alverna, och dvärgarna är inte en 

del av Erus plan. När Aulë sedan berättar om dvärgarna och vad Eru sagt för Yavanna 

förutspår hon att dvärgarna ska älska det som är gjort av dem själva, i likhet med sin skapare 

Aulë (s. 38–39). Det blir som Yavanna har sagt. Konsten att smida är dvärgarna skickliga i 

och de för sina kunskaper vidare till alverna som också blir mycket skickliga på detta. När det 

handlar om arbete med stål och tillverkning av brynjor kan emellertid ingen någonsin göra det 

som dvärgarna. De blir också krigiska till sin natur och de är benägna att slåss mot vem som 

än provocerar dem (s. 103).  

Dvärgarna i Eddan vaknar först i jorden som maskar, men med tiden får de förstånd 

som människor genom gudarnas vilja. De fortsätter trots detta att bo under jord (s. 23). 

Dvärgarna är också de främsta smederna då de tillverkar Gleipner, det band som används för 

att fjättra Fenrisulven och det enda som är starkt nog att hålla honom bunden, från vilket han 

inte kan slita sig och ska vara bunden i till ragnarök (s. 36–37). Dvärgarna gör därtill många 
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andra föremål som asarna får nytta av. Till dessa hör skeppet Skidbladner och Odins spjut 

Gungner (s. 93). Skidbladner blir Frejs skepp och påstås vara världens bästa (s. 45). 

Påtagliga likheter finns därmed även mellan dessa dvärgar. Först och främst deras 

födelse ur jorden, där de också blev kvar, även om det tycks som att den ursprungliga formen 

på dvärgarna i Eddan uppstod ur Ymer som en slump. De båda är också sina respektive 

världars främsta smeder, och många viktiga föremål blir till genom dem. Det är även svårt att 

frånse det faktum att fadern till en av Ardas dvärgätter var Durin (s. 39), som också är namnet 

på en av de första dvärgarna som nämns i Eddan. Därtill kommer en uppräkning av många 

andra dvärgar. Några av dessa är Dvalin, Nain, Dain, Bifur, Bafur, Bömbur, Oin, Gandalf, 

Torin, File, Kile, Fundin och Tror (s. 23), namn som alla, om än vissa med mindre 

korrigeringar i stavning, finns i Tolkiens berättelser. 

 

6.6 Tidens slut 

När Melkor länge har plågat de dödligas värld bestämmer sig valar för att undsätta Midgård. 

När de lämnar Aman beskrivs det hur ljudet från Eonwës trumpeter fyller himlen och bergen 

klingar under deras fötter. Många av balrogerna besegras och orcherna massakreras. Morgoth 

själv vågar inte komma fram utan skickar fram sina drakar. Dessa besegras likväl, Morgoth 

tar man fast och binder med samma kedja som han har varit fången med tidigare. Världen är 

nu förändrad, så stor är vreden under denna sista strid att Midgårds nordvästra delar slits itu 

och havet drar in genom uppkomna klyftor. Floder försvinner eller tar andra vägar, dalarna 

lyfts upp och bergen raseras (s. 301–303). Efter denna strid kastas Morgoth ut i tomheten, 

utanför världens gränser. Han kan inte dö, utan ska finnas där till tidens slut (s. 306). 

En sista strid berättas också om i Eddan, kallad ragnarök. Då skall världen hemsökas 

av strid, Fenrisulven ska slita sig från Gleipner och Midgårdsormen ska försöka ta sig upp på 

land. Hrimtursarna kommer, liksom Muspells söner, anförda av Surt och före och efter honom 

kommer eld. Med Loke kommer hela Hels följe. Så blir alla väsen och asar varandras 

banemän och Surt öser eld över hela jorden. (s. 57–59). En gång i Snorres Edda och en gång i 

den poetiska Eddan antyds det att Loke under den sista striden kommer med Muspells folk: 

 

Ett skepp från öster 

på skimrande bölja 

bär Muspells ledung, 

med Loke till rors (s. 164). 
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Skeppet kommer östan ifrån; 

komma skall Muspells 

folk över havet, 

men Loke styr (s. 60). 

 

Det förklaras i noterna till Valans visdom att Muspell betyder världsförintare och att Muspells 

söner är de rasande lågorna (s. 173), vilket också blir tydligt i Eddans skapelseberättelse där 

det förklaras att det for eldgnistor ur Muspellshem som är så brännande och ljust att platsen är 

obeboelig för dem som inte kommer därifrån (s. 16). Således har de något gemensamt med 

Morgoths balroger i The Silmarillion som beskrivs som andar av eld (s. 23). Att just Loke styr 

det skepp som Muspells folk anländer i är påfallande eftersom han då i likhet med Morgoth 

tycks anföra väsen av eld. 

Eddan beskriver vidare Muspells ankomst vid undergången: ”Under detta gny rämnar 

himmelen och Muspells söner kommer ridande därur, anförda av Surt; både framför och efter 

honom är en brinnande eld” (s. 58). En liknande del finns i The Silmarillion: ”In the front of 

that fire came Glaurung the golden, father of dragons, in his full might; and in his train were 

Balrogs”. Denna del av The Silmarillion handlar inte om den sista striden utan om en av de 

strider som utkämpas mot Morgoth innan ainur beslutar sig för att hjälpa till. För att påvisa 

likheten ytterligare benämns detta slag som ”Battle of the Sudden Flame”. Innan detta slag 

skickar Morgoth ut floder av eld som rinner ner från bergen över en stor grästäckt slätt. Elden 

slukar gräset och slätten förvandlas till ett dött ödeland, och många alver dör då de inte hinner 

undan floden (s. 175). Detta påminner om Surt i Eddan, som vid ragnarök kastar eld över 

jorden varpå hela världen brinner upp (s. 59)  

Efter ragnarök ska enligt Eddan en ny jord uppstå ur havet. Där finns Tors söner 

Magne och Mode med Tors hammare Mjöllner, tillsammans med Vidar och Vale. Balder och 

Höder kommer tillbaka från Hel. Två människor lyckas också undkomma Surts eld: Liv och 

Livtrasir, från vilka ett nytt människosläkte härstammar. Solens dotter träder också fram, och 

påbörjar en ny resa över himlen (s. 62–63). 

Till skillnad från den sista striden i Eddan leder inte den sista striden mot Morgoth i 

The Silmarillion till någon total förstörelse av världen utan bara delar av den. De två 

skildringarna förefaller dock lika. Dessutom förutspås en sista strid vid tidens slut i The 

Silmarillion. Det berättas att Varda innan ens alverna har kommit till jorden, skapar ett tecken 

på himlen som förutspår den sista striden som ska komma vid dagarnas slut (s. 44–45). Denna 

strid nämns bara på två andra ställen i The Silmarillion. Ar-Pharazôn och hans krigare sägs 
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ligga fångade under kullarna till ”the Last Battle and the Day of Doom” (s. 334) och 

dvärgarna ska hjälpa Aulë att återuppbygga världen efter den sista striden (s. 39).  

Det senare gör det tydligt att världen på något sätt kommer att förstöras i denna strid, 

samtidigt får man inte veta mer än att Aulë och åtminstone några dvärgar överlever. Med 

tanke på den tidigare nämnda kopplingen mellan Aulë och Tor är det slående att just deras 

följare uppenbarligen överlever undergången. Detta kan emellertid bara vara ett 

sammanträffande. 

En annan undergång berättas om i en av de senare delarna i The Silmarillion, kallad 

Akallabêth – berättelsen om Númenors undergång. Efter att Morgoth har förvisats från 

världen skapas ett nytt land i havet mellan Aman och Midgård, för de människor som var 

lojala mot valarna under kriget. Detta land får namnet Númenor (s. 310–311). Människorna 

förbjuds att segla västerut mot Aman och människorna lyder, även om de inte förstår varför. 

Anledningen är att Manwë inte vill att de ska frestas att komma till de odödliga länderna och 

söka sig bortom sin gåva, det vill säga döden (s. 313). 

Med tiden blir människorna korrupta och bryter förbudet att resa till Aman. När de 

stiger i land kallar Manwë på Eru som formar om världen i grunden. Hela Númenors flotta 

blir sänkt i havet och Aman avlägsnas från världen och hamnar utom räckhåll för människor 

för evigt. En våg drar in över Númenor och landet slukas av havet, och endast ett fåtal, de som 

fortfarande är trogna valarna överlever i sina fartyg som de istället styr österut mot Midgård 

(s. 333–335). 

I Eddan berättas det att när jätten Ymer dör vid världens födelse, skapas en flod av 

hans blod som dränker hela hrimtursarsläktet. Endast en man, Bergelmer, och hans familj 

överlever genom att sätta sig i en båt. Från dessa härstammar alla senare hrimtursar (s. 18). 

Berättelsen om Númenor i The Silmarillion skulle alltså kunna tänkas ha tagit inspiration från 

detta. Emellertid har Númenors fall påtagliga likheter med flera andra myter, i bildlig mening 

påminner den om Babels torn i Bibeln, i mer konkret mening syndafloden eller legenden om 

Atlantis.  
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7. Slutsatser 

Det är tydligt att det finns många likheter mellan Eddan och Tolkiens The Silmarillion, vissa 

är mer iögonfallande än andra. Först och främst förefaller det uppenbart att Tolkien, som 

påpekats av bland andra St. Clair och Bennett, fick sin inspiration från flera håll. Skapelsen i 

The Silmarillion har vissa ytliga likheter med skapelsen som den beskrivs i Eddan, men det 

går knappast att hävda att den nordiska litteraturen här har varit avgörande. Samtidigt bör man 

kanske inte avfärda kopplingarna till Norden helt och hållet på det sätt som Gough gör, trots 

att det tycks vara uppenbart att det är kristendomen som lämnat störst avtryck när det gäller 

skapelsen. 

Som det har påpekats av Attebery sade Tolkien att berättelser som är övernaturliga 

ofta drar mot en sanning och att de ger oss en förståelse för vår egen existens. I den 

bemärkelsen kan man anta att Tolkien lät sig influeras av vad han ansåg vara sanning, det vill 

säga hans kristna världsåskådning, då parallellerna mellan Gud och Eru framträder tydligt. 

Eru är uppenbarligen en konstant och allvetande kraft, från vilken allt annat har kommit att 

existera, något som lätt för tankarna till kristendomen men saknar motsvarighet i Eddan och 

den nordiska mytologin. Emellertid säger Attebery att Tolkien liksom andra författare 

använde litteraturen för att leva ut myter, och det är påtagligt att Tolkien inte bara använder 

kristen myt. Med detta sagt kan den sanning som Tolkien hävdar att övernaturliga berättelser 

drar mot finnas dels i en subjektiv världsåskådning och dels i att myter utgör en del av 

kulturen och historien.  

När det gäller ainur blir det tydligare att Tolkien influerades av Eddan. Mellan de 

nordiska gudarna och Tolkiens finns det både allmänna och specifika likheter, den kanske 

allra tydligaste gäller Manwë och Odin. De är båda i någon bemärkelse kungar med förmågan 

att se hela världen från sin boning och har fåglar som tjänar dem som spanare. På samma sätt 

går det att se specifika likheter mellan Melkor och Loke genom att de båda sviker gudarna 

och blir deras antagonister. De är båda ursprunget till olika sorters förödande varelser, ägnar 

sin tid åt förstörelse och besitter förmågan att anta olika kroppsliga former. Mer övergripande 

likheter går också att se i relationen Loke–Tor och Melkor–Tulkas då Tulkas och Tor vid 

upprepade tillfällen kommer till de andra gudarnas hjälp och sätter sin fiende på plats. Tulkas 

och Tor har inte mycket gemensamt, men det kan uppfattas som att Tolkien har tagit 

egenskaper från flera av asarna och använt dem i en annan sammansättning hos ainur. Tors 

stridsduglighet gavs åt Tulkas, men humöret åt Oromë. Detta är emellertid bara en lös 

spekulation och svår att belägga. 
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Andra allmänna likheter finns mellan ainur och asarna, som Mandos och Balder eller 

Yavanna och Frej. Här kan man dock inte anta att det just är Eddan som Tolkien har låtit sig 

influeras av eftersom fruktbarhet och spådomar finns personifierade i många andra 

mytologier. Med tanke på Tolkiens intresse för myter är det utifrån denna jämförelse omöjligt 

att säga om influensen kommer från Eddan eller inte. Om man tittar på hur träden gestaltas i 

The Silmarillion blir influenserna något tydligare, men inte uppenbara. Träden Laurelin och 

Telperion har vissa likheter med olika företeelser i Eddan. Nidhögg som gnager på Yggdrasils 

rot kan tänkas ha varit inspirationen till Ungoliant, men detta går inte heller att säga med 

säkerhet.  

Vad solen och månen beträffar är berättelserna i The Silmarillion och Eddan näst intill 

identiska, både i hur gudarna utser väktare åt dem och hur de jagas över himlen. Det tycks inte 

råda något tvivel om att Tolkien har inspirerats av just Eddan här. Detsamma går att säga om 

dvärgarna, som bara skiljer sig från varandra i hur de blev till i de två verken. Alverna är 

däremot mer komplicerade. Enligt St. Clair är det, som påpekats tidigare, osannolikt att 

alverna i The Silmarillion har sitt ursprung hos alverna i Eddan eftersom Tolkiens alver är 

mer invecklade. Den mest uppenbara likheten är benämningarna ljusalver och mörkalver, med 

det som väger tyngre är förhållandet mellan alver och alver i Eddan respektive alver och 

orcher i The Silmarillion, där den ena parten är himmelsk och vacker medan den andra är 

underjordisk och hemsk. Det är rimligt att påstå att Tolkiens alver, åtminstone just i hur 

grupperna beskrivs, har influenser från Eddan. En väsentlig skillnad är också iögonfallande, 

nämligen att Tolkiens alver har ett ursprung som är utförligt redovisat medan alverna i Eddan 

inte får sitt ursprung förklarat alls. Tolkien kan ha influerats av myten och lägga till det som 

myter ofta strävar efter: att förklara tillvaron. Detta skulle kunna vara ett exempel på vad 

Green menar när han säger att Tolkien bidrar till myten snarare än återger den, att han 

influeras av myten och utökar den. 

När det inte går att förneka likheterna mellan Melkor och Loke är det också svårt att 

frånse parallellerna mellan de olika smycken som återkommer i de båda berättelserna. 

Eftersom Melkor i många avseenden påminner om och uppenbarligen är influerad av Loke är 

även likheterna mellan silmarillerna och Brisingasmycket påtagliga. Dessa smycken har i sig 

ingenting gemensamt men i sina respektive sammanhang påvisar de att Tolkien också tog 

inspiration från mer allmänna händelser i mytologin då berättelserna om dessa smycken har 

synliga likheter. Nauglamír och Andvares ring visar på mer specifika likheter, liksom 

Andvares ring och den enda ringen som är mer betydande i The Lord of the Rings. Uppenbara 

likheter finns också mellan The Silmarillion och Eddan i ragnarök och åtminstone tre av 
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Tolkiens strider. Liksom han kan tänkas ha fördelat element från asarna på flera av sina egna 

ainur ser man spår av samma tendens i striderna. Striden vid undergången i Eddan har 

specifika likheter med den sista striden mot Melkor, den sista striden i Arda och ”Battle of the 

Sudden Flame”. 

Likheterna med just Eddan tycks ha placerats i början och slutet av The Silmarillion, 

varför kan man förstås bara spekulera om men jag vill här återkomma till Attebery. Den 

främsta likheten förefaller ligga mellan gudarna och de förödande striderna, vilket kan ha sin 

förklaring i Atteberys yttrande om att fantasy har använts av författare för att leva ut myter 

snarare än att bara återberätta dem. Genom att förena de nordiska elementen med det mest 

mytiska i den fiktiva berättelsen kan den få mer av ett eget liv. 

Denna studie har förvisso enbart berört den nordiska mytologin, men att använda 

influenserna från nordisk mytologi för några av den litterära världens mest fundamentala 

element (som gudarna och undergången) skulle kunna vara ett medvetet val för att stärka 

känslan av närhet till den specifika myten. Myt är per definition, som tidigare påpekats, 

övernaturliga berättelser som förklarar och ger mening åt människans tillvaro. Alltså kan 

likheter mellan gudarna i fiktionen och myten förmodas få större mytisk effekt än om 

likheterna finns i mindre övernaturliga delar av berättelsen. Det är säkert att Tolkien älskade 

myter, och han uttryckte själv sin sorg över att England inte hade någon myt av samma slag 

som de i Skandinavien, Grekland och Finland (Carpenter, s. 144). Det är alltså inte alls 

underligt om Tolkien medvetet valde att använda dessa olika myter där de i större 

utsträckning bidrog till att bygga hans litterära värld, samtidigt som element från 

kristendomen fick stå för de mest grundläggande delarna.  

Som tidigare forskning har påpekat är det tydligt att Tolkien hämtade inspiration från 

många olika myter. Den här studien har visat att det finns uppenbara influenser från Eddan, 

men också, som påvisats av tidigare forskning, influenser från myter som tydligt inte tillhör 

Eddan eller ens Norden. Inte minst de återkommande referenserna till kristendomen påvisar 

detta. Slutligen finns influenser som skulle kunna komma från nordisk litteratur men likväl 

kan ha sin grund någon annanstans. Númenors fall är ett exempel på det sistnämnda eftersom 

den berättelsen har likheter med Noas ark, Atlantis och hrimtursarna. Kopplingen till just de 

nordiska hrimtursarna är onekligen svag i förhållande till de andra två, icke desto mindre kan 

man här påvisa den mytiska mångfald som man kan finna i Tolkiens författarskap.  

Gällande ursprunget till Tolkiens egen myt instämmer jag med både Gough och 

Bennett. Det finns inga större eller särskilt specifika likheter mellan skapelsen av Eä och 

skapelsen i Eddan, vilket får följden att det är svårt att se just den delen av The Silmarillion 
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som nordisk. Samtidigt kan man konstatera att element från olika myter slås ihop i andra delar 

av berättelsen, vilket gör att verket kanske inte bör betecknas som det ena eller det andra, som 

Gough gör med frågan ”Northern or not”. Även om man strävar efter att peka ut element från 

en specifik mytologi bör man vara medveten om att andra mytologier kan synas i samma text. 

Den nordiska mytologin har alltså väsentlig betydelse för The Silmarillion men man 

bör samtidigt vara försiktig och inte överskatta den. Det är uppenbart att det går att se spår av 

Eddan i The Silmarillion, men det är svårt att hävda att Eddan har haft en avgörande betydelse 

för helheten i Tolkiens verk. 

Vad får då dessa likheter mellan Eddan och The Silmarillion för betydelser? Först och 

främst är vissa element i The Silmarillion knappast unika utan hör till fantasy överlag. 

Dvärgar som är mästare på hantverk och lever under jorden finns i en stor del av dagens 

fantasy, i spel som World of Warcraft är dvärgar av just detta slag en spelbar ras. Sannolikt är 

många idag mer bekanta med dessa fantasydvärgar än med mytologiska dvärgar, och Tolkien 

kan ha bidragit till denna förskjutning. Med mytologiskt influerade verk som Tolkiens kan 

man tänka sig att mytologiska element får en ny arena och i vissa fall kommer att bli mer 

förknippade med denna, vilket är fallet med dvärgar som numera oftare förknippas med 

fantasy än med olika myter. 

Likheterna (och skillnaderna) mellan fiktionen och myten blir även av betydelse för 

The Silmarillion i sig. Som vi har sett med alverna kan fiktionen tyckas utveckla myten. Att 

skriva fantasy fungerar som tankeexperiment, något som också tas upp av Attebery. Tolkien 

kan ha läst om ljus- och mörkalver och använt sig av det i sin fiktion för att ge dem det de 

saknar i Eddan. På så sätt kan The Silmarillion te sig mer levande då Tolkien använder sig av 

verkliga myter men också utvecklar dem. 

Fantasy, till skillnad från myten, utger sig inte för att vara sanning på något sätt, vilket 

har klargjorts tidigare. Tolkien nedtecknar inte myten som Snorre gör. Medan Snorre redogör 

för en faktisk världsåskådning skriver Tolkien ett fiktivt verk, det vill säga fantasy. Vi vet att 

Tolkien är upphovsman till The Silmarillion och han skiljer sig där från Snorre som bara har 

återberättat äldre berättelser, samtidigt är det uppenbart att Tolkien också använder äldre 

berättelser. Därmed finns det spår av ett mytiskt berättande i hans fantasyroman som skapar 

en närhet till myten både i och utanför verket. När likheterna mellan myt och fantasy blir så 

påtagliga kan vi som läsare leka med tanken att det är myt som berättas och inte fantasy.  
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8. Didaktisk diskussion   

Denna studie har visat att Tolkien på olika sätt använt sig av den fornnordiska mytologin som 

den återges i Eddan. Frågan är då om detta kan vara till nytta i undervisningen på gymnasiet 

och hur det i så fall kan användas. Som det har påpekats ska undervisningen skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla kunskaper om skönlitterära verk och författare från 

olika tider och länder liksom om genrer och stilistiska drag i skönlitteratur från olika tider. 

The Silmarillion är, till att börja med, uppenbarligen ett skönlitterärt verk men kan också 

utgöra grund för diskussioner om genrer och stilistiska drag. Man kan ge eleverna möjlighet 

att reflektera över skillnader och likheter mellan en modern fantasyroman och ett gammalt 

verk som Eddan. Det är tydligt att det både i innehåll och språk går att urskilja likheter mellan 

dessa två och när man isolerar dem från sina respektive kontexter är det möjligt att det rentav 

kan vara svårt att definitivt säga vad som är vad. Man skulle kunna låta gymnasieelever läsa 

utdrag av olika moderna och historiska verk, utan att avslöja för dem vad som är vad, för att 

föra diskussioner om när respektive text är skriven och varför. Detta skulle kunna påvisa 

bandet mellan myt och fantasy och därtill utmana eventuella föreställningar som elever har 

om äldre litteratur.  

Inte minst ser jag Tolkien, liksom andra populära författare, som en intresseväckande 

och motiverande faktor i undervisningen. Genom att koppla myten till moderna företeelser 

som åtminstone vissa elever har ett genuint intresse för kan fantasy användas för att belysa det 

faktum att historien lever vidare i nya former. Då Tolkien influerades av Eddan på flera olika 

sätt kan man tänka sig att en variation av likheter kan presenteras i undervisningen just för att 

påvisa hur mytologin kan återskapas på olika sätt, som i mer specifika likheter som Manwë 

och Odin eller Melkor och Loke, eller allmänna likheter som delar av skapelsen eller träden. 

Detta skulle sannolikt kunna bli en ögonöppnare för många elever och något som gör dem 

mer intresserade av ämnet.  

Med Tolkien som exempel kan myt och fantasy behandlas utifrån vad eleverna redan 

vet för att de sedan ska kunna ta sig an vad de inte vet. De allra flesta har någon gång, på 

något sätt hört talas om antingen The Lord of the Rings eller The Hobbit då dessa gör sig 

påminda inom flera medier i populärkulturen. Således skulle författare som Tolkien kunna 

användas för att utgå från något som inte är helt främmande för eleverna för att sedan arbeta 

sig fram mot historiska verk som Eddan. Man skulle visserligen kunna tänka sig att eleverna 

är bekanta med nordisk mytologi, men man bör samtidigt akta sig för att anta vad eleverna vet 

sedan tidigare. I ett klassrum i den svenska skolan kan det finnas många olika kulturer. 
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Fantasy visar sig mer uppenbart i populärkulturen då det är en relativt explicit genre medan 

myter återkommer mer diskret som tema i olika verk, därför kan ett större antal elever tänkas 

vara mer bekanta med fantasy. Fantasy kan alltså tänkas vara en bättre utgångspunkt för att 

arbeta med myter än att man börjar i själva myten. 

Attebery har påpekat att myter finns överallt, och att fantasy förmodligen är det bästa 

verktyget för att komma åt dem. Den här studien har utgjort ett exempel på att fantasy 

onekligen kan skapa en närhet till historiska myter och jag ser en stark potential i fantasy som 

en hjälp för förståelsen av tillvaron. Attebery understryker att fantasy och mytologi inte är två 

skilda saker utan hör ihop i ett historiskt narrativ, och ämnet historia på gymnasiet ska bland 

annat belysa hur människor har använt historia. Dessutom ska historieundervisningen hjälpa 

eleverna att utveckla en förmåga att reflektera över kulturarvets betydelse för hur vi ser 

verkligheten. Just här skulle fantasy, och kanske framförallt Tolkien, kunna användas för att 

belysa delar av dessa två punkter. Även om den nordiska myten som har berörts i denna studie 

skulle kunna betecknas som litterär är den också historisk i en mening då den utgör en 

väsentlig del av en historisk epok och kultur. 

Att använda fiktion för att nalkas mytologi i undervisningen förutsätter att den fiktion 

man väljer har kopplingar till en given myt. Tolkien kan inte användas för alla myter, men 

hans verk kan definitivt användas för just den nordiska mytologin. Vill man öka bredden på 

myten bör man nog också öka bredden på fiktionen. Att använda fantasy för att närma sig 

mytologi skulle kunna innefatta olika skönlitterära verk och olika mytologier, kanske också 

andra medier. Det har nämnts att kursen historia 2b – kultur ska innefatta historiska teman i 

bland annat ungdomskultur, vilket egentligen kan vara vilket medium som helst. Även om 

man bara ytligt behandlade mytologi i andra medier än litteratur, som film eller spel, skulle 

man sannolikt kunna väcka ytterligare intresse hos eleverna som gynnar lärandet. Om 

eleverna bär med sig att myter finns överallt och att fantasy är ett sätt att återberätta dem, kan 

de nyfiket reflektera över hur myten används i nästa spel de spelar eller nästa bok de läser. 

Fantasy som ett verktyg för att närma sig mytologi ser jag därmed som en möjlighet att främja 

det livslånga lärandet. Det kan också visa att skola och fritid eller studier och nöje inte alls 

behöver vara två skilda ting.  

Om fantasy kan betraktas som relevant i åtminstone två undervisningsämnen kan det 

också utgöra grund för ämnesöverskridande moment, där det ena berör bruk av myt och 

historia och det andra behandlar genrer och stilistiska drag. Att fantasy kan få relevans i 

svenska och historia är uppenbart, alltså kan förhållandet mellan myt och fantasy användas i 

mer omfattande undervisningsmoment. 
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På tre plan kan jag alltså se att fantasy får betydelse i arbeten med myter i skolan. För 

det första kan bekantskap med ett specifikt verk som Tolkien skapa bekantskap med en 

specifik mytologi, som den fornnordiska. Detta kan också vara en reflekterande utgångspunkt 

senare för eleverna, de kan bära med sig hur Tolkien gör med myten och utifrån det fundera 

på om andra författare gör annorlunda. För det andra kan fantasy bidra till en utveckling av 

förmågan att uppfatta och resonera kring användandet av myter i olika sammanhang och verk. 

Detta kan vävas ihop med specifika författarskap som referensram och ge upphov till tankar 

om hur något har det använts förut och hur det kan användas på andra och nya sätt. Sålunda 

kan fantasy på detta sätt bidra till att eleverna utvecklar förmågan att tänka kritiskt. 

För det tredje kan fantasy användas för att göra det obekanta mer bekant genom sådant 

som eleverna redan är bekanta med. Inte bara kan det okända då bli mindre överväldigande, 

det kan också göra ämnet mer intressant och väcka en vilja att lära. Tillika kan fantasy ge 

förståelse för att både myt och fantasy kan ge svar på frågor om vår tillvaro. Myten är som 

sagt något som vill förklara ursprung och behandlar grundläggande existentiella villkor. På 

samma sätt kan fantasy användas, vi har ju sett att Tolkien skriver sitt verk som om det vore 

en mytologi trots att det onekligen är fiktion. Därför kan Tolkien hjälpa oss att förstå vår 

tillvaro; som Agøy säger, lär det oss något om vårt eget ursprung.  
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