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Inledning 
 
 
 
 
 
Jag har valt att skriva om ett motiv ur den fornnordiska mytologin, närmare bestämt  
Odens sökande efter vishet. Detta motiv inbjuder, enligt min mening, till en rad 
intressanta tolkningsmöjligheter, varav några går att knyta till ett jungianskt 
perspektiv. 
 Jag har alltid varit fascinerad av de gamla gudasagorna. Som liten för att de i sig var 
så spännande berättelser i sig. När jag blev äldre och fick mer livserfarenhet, kunde 
jag också uppskatta att de hade fler och djupare bottnar som fogades till ett mönster 
av stor insikt om människan och hennes plats i tillvaron, och även det mänskliga 
psykets förhållande till existensen. Som i all god mytologi är den fornnordiska 
traditionen fylld av betydelsemättade symboler som talar direkt till djupare skikt, en 
kommunikation som går bortom den intellektuella förståelsen till något starkt och 
ursprungligt. Jag har alltid upplevt det som att vissa mytologiska berättelser har en 
förmåga att tala till mig och förmedla starka upplevelser genom årtusendena. Det är 
naturligtvis samma sak där som med litterära klassiker. Anledningen till att de 
överlevt och fått en framträdande plats i vår kultur, är att de innehåller så rika 
möjligheter för oss till igenkännande. Detta är en delikat balans mellan det som är allt 
för redundant och det som är allt för främmande för att kunna beröra oss. Vi kan 
visserligen projicera ut vårt inre på de flesta ytor, men vissa speglar är klarare och 
bättre än andra. En liknelse kan göras med organisk kemi. Kol är grunden för 
biologiskt liv som vi känner det. Kolatomen har fyra bindningsmöjligheter i sitt yttre 
elektronskal. Dessa bindningar är tillräckligt stabila för att kunna bevara strukturer. 
Samtidigt är de så pass öppna att de möjliggör reaktioner och kopplingar. På så vis 
kan biologiskt liv spira. På samma sätt är det med ett mytologiskt tema. Det 
framträder för oss på en nivå där de kan vara betydelsebärande. 
De stora myterna är existentiella och kan därför beröra de flesta människor. Sedan 
kan vi på grund av vår personliga livssituation påverkas särskilt mycket av vissa 
berättelser. En del motiv kan klockrent träffa något i vårt psyke som vi inte kan värja 
oss mot. 
Ett exempel på detta upplevde jag under B-kursen när vi studerade den sumeriska 
myten om Inanna. I ett av kapitlen sitter Inanna och pokulerar med Enki, visdomens 
Gud. Hon bemäktigar sig ett antal me, förmågor så som skrivkonsten, kunskapen om 
jordbruk, spådom och så vidare. Hon svindlar av den berusade Enki dessa gåvor.    
Jag kom ihåg hur jag fylldes av en djup och äkta avsky för hennes handlingssätt. 
Detta förvånade mig en aning. I mytologiska miljöer stöter man ofta på skurkstreck 
av liknande eller grövre kaliber, och i vanliga fall brukar jag inte ha någon svårighet 
att hantera dessa. Att detta berörde mig så starkt berodde på att de påminde mig om 
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något jag själv observerat. Det handlar om beteendemönster hos släktingar där en del 
personer på ett synnerligen hänsynslöst sätt utnyttjat en persons oförmåga att hantera 
alkohol för att tillvälla sig ekonomiska och andra fördelar. Att jag reagerade med en 
sådan affekt tyder på att berättelsen aktiverat ett komplex hos mig. Ytterst handlar det 
om dåligt samvete för att inte ha ingripit och sagt ifrån. 
Denna upplevelse stärkte mig i min redan etablerade övertygelse om att vi genom att 
studera och komma i kontakt med myter kan lära oss något väsentligt om oss själva. 
Genom mytens närmande till verkligheten passeras några av de spärrar som vi satt 
upp för oss själva, och en medvetandegörande process kan ta sin början. 
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Problemformulering 

 
Min avsikt är att undersöka om det går att tolka vissa element i den fornnordiska 
mytologin ur ett jungianskt perspektiv. Det motiv jag valt är Oden som en modell för 
individuationsprocessen. Min hypotes är att det går att göra en meningsfull tolkning i 
jungiansk riktning. 
Jag gör en avgränsning till Oden. Det finns så mycket material i den fornnordiska 
traditionen som inbjuder till tolkningar, men det skulle bära allt för långt att här 
försöka sig på en fullständig kartläggning. 
En annan avgränsning är att jag på grund av bristande språkkunskaper, nöjer mig med 
att studera det fornnordiska källmaterialet i modern översättning. Jag är väl medveten 
om att tolkningen av vissa ord och begrepp i ursprungstexterna är föremål för 
omfattande diskussioner. Dessa är nog så viktiga, men även om jag behärskade 
området, vilket jag inte gör, så skulle även detta spränga ramarna för denna uppsats 
och ta bort fokus från det jag vill studera. 
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Definitioner 
 
 
 

Individuationsprocessen 
 
 
Ett begrepp som är så centralt i de här sammanhangen är individuationen. För att inte 
trassla in mig i allt för långtgående resonemang, har jag valt att ansluta mig till vad 
som sägs i ”Jungiansk ordbok” av Daryl Sharpe (sid 73-76). Denna definition är, lika 
lite som någon annan definition här i Världen, heltäckande eller invändningsfri, men 
den framstår som funktionell och användbar i en här-och-nu-situation. 
Sharp ser utifrån Jungs egna skrifter, individuationen som en psykologisk 
diffrentieringsprocess med syfte att utveckla den individuella personligheten. 
Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten 
från personans hölje och från urbildernas suggestiva makt. 
Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet 
är att bli bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och 
begränsningar. Detta är något som leder fram emot Självet. Detta innebär en 
frigörelse från de kollektiva värderingarna. Detta ser Sharp som ett slags svek som 
måste sonas genom att den som anträtt individuationsvägen tillför kollektivet något. 
Han citerar Jungs samlade verk: 
”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är 
den skuld som den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste 
bemöda sig om att gottgöra. Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig 
själv, dvs han måste frambringa värden som är en likvärdig ersättning för hans 
frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att åstadkomma dessa värden är 
individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig. Den som individuerar 
kan inte a priori göra anspråk på någon form av högaktning. Han måste nöja sig med 
den uppskattning som råkar komma honom till del utifrån på grund av de värden han 
skapar. Samhället har inte bara rätt, det har också en plikt att fördöma den som 
individuerar utan att skapa motsvarande värden.” 
Individuationen skiljer sig från individualism på så sätt att den förra avviker från de 
kollektiva normerna, men vidmakthåller respekten för dem, medan den senare helt tar 
avstånd från dem. 
Sharp citerar ånyo Jungs samlade verk: 
”Verklig konflikt med den kollektiva normen uppstår bara då den individuella vägen 
upphöjs till norm, något som faktiskt är syftet med extrem individualism. Det syftet 
är naturligtvis patologiskt och livsfientligt. Det har följaktligen ingenting att göra 
med individuation, vilken – även om den tar sin egen individuella sidoväg- just av 
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den anledningen behöver normer för samhällsorientering och för det livsnödvändiga 
individuella förhållandet till samhället. Individuationen leder därför till en naturlig 
respekt för kollektiva normer.” 
 
 

Skuggan 
 
Jag använder mig återigen av Sharp, sid 170-173.  Här definieras skuggan som 
gömda eller omedvetna sidor av en själv, både goda och dåliga, vilka jaget antigen 
trängt bort eller aldrig varit medvetet om. Sharp fortsätter med att citera Jung: 
”Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar hela jag-personligheten, för ingen 
kan vara medveten om sin skugga utan ansenlig moralisk ansträngning. Att bli 
medveten om skuggan innebär att erkänna de mörka sidorna av personligheten som 
närvarande och verkliga”. 
Skuggan består av bortträngda önskningar och primitiva fantasier, infantila motiv, 
sådant vi skäms för och inte vill kännas vid. Men där finns också positiva förmågor 
och insikter som ligger begravda. Sharp citerar Jung: 
”Kampen att komma till tals med den Andre i oss är väl värd att utkämpas, för på så 
sätt lär vi känna sidor av vår natur som vi inte skulle tillåta någon annan att visa oss 
och som vi annars aldrig skulle ha tillstått.” 
Att komma i kontakt med sin skugga och assimilera den är inte en helt lätt uppgift om 
man ska ta den på fullt allvar. Vi har en tendens till att vilja förtränga sådant vi inte 
vill se. Därför är det ett viktigt första steg att erkänna att den finns, och vad som är 
viktigast, att den finns hos oss själva. 
Nästa steg är att bli medveten om dess egenskaper och avsikter. Detta sker genom att 
rikta uppmärksamheten mot de områden där skuggan kan tänkas bli synlig, så som 
fantasier, impulser och liknande. 
Det är för det tredje nödvändigt att inse att processen är långvarig och konfliktfylld. 
Sharp citerar Jung: 
”Det är en terapeutisk nödvändighet att konfrontera medvetandet med sin skugga. I 
slutändan måste detta föra med sig en förening, även om processen till att börja med 
består av en öppen konflikt och ofta så förblir under en lång period. Det är en kamp 
som inte låter sig upphävas med rationella medel. Om konflikten medvetet trängs 
undan ur medvetandet, fortsätter den i det omedvetna och tar sig andra, ännu farligare 
uttryck, varför inget har vunnits genom detta. Kampen måste gå vidare tills 
opponenterna blir andtrutna. Vad som kommer ut av detta kan ingen veta i förväg. 
Det enda säkra är att båda förändras.” 
 
Skuggan är något som spelar en central roll i Odens äventyr och tar sig många 
uttryck, vilka vi kommer att få anledning att återvända till. 
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Anima 
 
Åter är det Sharp som får lämna material till definitionen (sid 17-23). 
Anima är att betrakta både som ett personligt komplex och som en arketypisk bild av 
kvinnan i det manliga psyket.  
Jung urskiljde fyra anima stadier med motiv från myternas värld, Eva, Helena, Maria 
och Sofia. 
I det första, Eva, stadiet är anima kopplat till den personliga modern. Mannen 
behöver nära band till en kvinna för att kunna fungera. 
I det andra stadiet, Helena, är anima kollektiv och sexuell. 
Det tredje stadiet, Maria, står för religiösa känslor och möjligheten till varaktiga 
förhållanden. 
I det sista stadiet, Sofia, fungerar anima som en följeslagerska i det inre livet som 
förmedlar omedvetet material till medvetandet. Hon bidrar i sökandet efter mening 
och är konstnärens musa. 
Jung hävdade att mötet med skuggan kunde ses som ett lärlingsprov, men att förlika 
sig med anima var att betrakta som mästarprovet. Målet är att låta henne förvandlas 
från en motståndare till ett funktionellt förhållningssätt mellan det medvetna och det 
omedvetna. 
”När man nått detta mål blir det möjligt att frigöra jaget från den sammanblandning 
med kollektivet och det kollektivt omedvetna. Genom denna process förlorar anima 
den demoniska kraften hos ett autonomt komplex. Hon är inte längre tvingande 
eftersom hon fråntagits makten. Hon är inte längre den som vaktar okända skatter, 
inte längre Kundri, Graals demoniska budbärerska, till hälften gudom, till hälften 
djur, inte heller är hon längre den själ som kallas ”Härskarinnan”. Utan en psykisk 
funktion av intuitiv natur, besläktad med det som naturfolken menar när de säger; 
”Han har gått ut i skogen för att tala med andarna”, eller ”Min orm talade med mig”, 
eller med barndomens mytologiska språk; ”En liten fågel berättade för mig”.” 
 

Självet 
 
 
Definitionen av Självet har jag hämtat från Marie-Louise von Franzs kapitel i 
”Människan och hennes symboler”, sid 162; 
 
”Självet kan definieras som en inre, vägledande instans, noga att skilja från det 
medvetna jaget, och man får grepp om det endast genom att utröna vad ens drömmar 
har att säga. Av dem ser man att det är ett styrande centrum, som verkar i riktning av 
allt större vidd och mognad hos personligheten. Men psyket i denna vidare och mer 
fullgångna aspekt ter sig till att börja med endast som en medfödd möjlighet. Det kan 
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träda i dagen ytterst obetydligt eller utveckla sig relativt fullständigt under ett 
människoliv. Hur långt det utvecklas, beror på i vad mån egot är villigt att lyssna till 
vad Självet har att säga. Alldeles som naskapifolket har lagt märke till att en för den 
Store Mannens vinkar tillgänglig person får drömmar som blir honom till allt större 
hjälp, så kunde vi tillägga, att den medfödde ”Store Mannen” blir mer verklig inom 
den mottagliga människan än hos den som försummar honom. En sådan person blir 
också en mer fullgången och allsidig människa.” 
 
Jag tycker att den här definitionen är tydlig och bra för den här uppsatsen. Jag skulle 
dock vilja föra in en liten reservation för egen del. Min tvekan rör formuleringen om 
att det endast genom att studera drömmarna som det går att få reda på vad Självet har 
att säga. Min tro är att Nära-döden-upplevelser är att jämställa med drömmar. 
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Odensgestalten 
 
 
 
 
 
 
Odensgestalten kan sägas ingå i ett allmänt indoeuropeiskt mönster. 
Många indoeuropeiska myter och epos bär enligt forskaren Georges Dumezils 
strukturalistiska synsätt på uttryck för en samhällsordning kopplat till en arkaisk 
civilisation. Denna ordning var uppbyggd på tre funktioner: 
 
• En magisk-religiös ledarfunktion. 
• En krigarfunktion. 
• En producerande funktion, vanligen bönder eller boskapsskötare. 
 
Enligt Dumezil har den här uppdelningen de facto existerat hos många så kallade 
primitiva samhällsbildningar, men det var indoeuropéerna som utvecklade den till ett 
teologiskt verktyg. De tre funktionerna kommer ständigt igen i litteratur, folkmedicin, 
eder och liknande. Detta är inte fråga om ett avlägset minne av ett forntida urtillstånd, 
utan om en struktur som överlevt och fortlöpande påverkat tänkandet. 
I Norden framträder de tre funktionerna som adel, präster och bönder. Detta 
förhållande går igen i det traditionella indiska samhällets kastsystem som brahminer, 
ksatriyas och vaisyas. Dessa var de kaster som var befintliga när arierna invaderade 
indien. Den underkuvade tamilska urbefolkningen bildade den fjärde kasten, sudras. 
Dessa samhällsklasser korresponderar i gudavärlden med tre likartade funktioner. 
I Indien var det, 
 
• Varuna-Mithra  Magisk-religös ledarfunktion. 

 
• Indra   Krigarfunktion. 

 
• Nasatyas   Fruktbarhetsfunktion, producerande. 
 
På grekiskt område blir detta till; 
 
 
Zeus-Kronos   Magisk-religiös ledarfunktion. 
 
Ares    Krigarfunktion.     
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Demeter   Fruktbarhetsfunktion, producerande. 
 
Går man till nordiskt område har vi samma fenomen: 
 
• Oden   Magisk-religös ledarfunktion. 

 
• Tor   Krigarfunktion  

 
• Frej-Freja  Fruktbarhetsfunktion, producerande. (1) 
 
Nu är den indelningen inte helt invändningsfri när det kommer till det nordiska 
området. Kultens huvudofficianter var till exempel ofta samma personer som de vilka 
innehade den världsliga makten. 
Vidare så framstår Oden som magisk-religiös och som krigare. Tor är samtidigt som 
han dräper jättar också betraktad som en fruktbarhetsgud, så helt okomplicerat är det 
inte. 
Oden är de övriga gudarnas anförare. Han residerar i Valhall där han samlar sina 
enhärjar kring sig. Dessa är fallna krigare som hämtats från slagfältet av valkyriorna. 
Eftersom han önskar samla många krigare runt ikring sig, så uppmuntrar han 
människornas strider och sluter ibland avtal med härförare. Det gäller dock att se upp 
med hans löften, eftersom han har ett grundmurat rykte om sig att vara falsk och 
svekfull. 
 Efter ankomsten till Asgård, gudarnas boning delas de fallna krigarna upp så att 
Oden får hälften av dessa och Freja den andra hälften. Odens krigare får träna strid på 
Idavallen. Efter dagens kämpalekar är alla dock helade och oskadda. Kvällen ägnas åt 
munter samvaro med rikligt med fläsk från galten Särimner, vilken slaktas varje kväll 
och återuppstår varje morgon. Det finns även så mycket mjöd man önskar dricka. 
Denna kommer från geten Heidruns spenar. Anledningen till att Oden samlar dessa 
krigare kring sig är att han önskar hålla en god beredskap inför Ragnarök, den 
stundande världsundergången. 
Snorre Sturlason beskriver i sin Edda Oden som: 
”Oden är högst och äldst av asarna. Han råder över allting och de andra gudarna må 
vara mäktiga men de lyder honom alla som barn lyder sin far. 
Oden heter Allfader därför att han är alla gudars far. Han heter också Valfader, 
eftersom alla som faller på valplatsen blir hans söner. Han ger dem plats i Valhall och 
Vingolf och då kallas de enhärjar.” 
 
Oden bär på många ambivalenta och motsägelsefulla drag i sin karaktär. Detta 
speglar sig i att han också kan uppträda under flera olika skepnader beroende på 
tillfälle och lägenhet. När han uppträder på gästabuden och med kvinnor visar han sig 
som en vacker mansgestalt, när han framträder på slagfältet är det i en mer 
skräckinjagande form. Han är både god och ädel samtidigt som han kan vara falsk 
och svekfull när det gynnar hans syften. Det är i religionshistorien inte helt ovanligt 



 12
 

 
att höggudar rymmer alla sådana egenskaper inom sig. 
Ett av hans mest framträdande drag, som vi kommer att ha anledning att återkomma 
till, är hans omättliga törst efter kunskap och vishet. För att uppnå detta är han beredd 
att utsätta sig för stora faror och utstå svåra vedermödor. Inget offer eller risktagande 
verkar vara något hinder om resultatet kan bli ökad kunskap. 
Själva namnet Oden är besläktat med det mångtydiga begreppet odr, som ofta 
översätts med rasande, men lika gärna kan betyda inspiration. Detta ord är besläktat 
med Odrörer, namnet på en av kittlarna i Berättelsen om ”Skaldemjödet”. Här 
betyder det närmast ”Den som sätter sinnet i rörelse”. En jämförelse som kan dras 
vidare är den mellan hans tyska namn Wotan och tyskans wut, vrede.(2) 
Han är väl förfaren i magi och har genom att offra sig själv i Världsträdet fått en rad 
magiska förmågor. Han kan förvrida sinnena på folk och ingjuta skräck eller 
inspiration. Han är insatt i olika slags spådom, bland annat hur man på magisk väg 
ska kunna samtala med de döda. 
Oden har en rad attribut: 
 
• Spjutet Gungner, vilket han slungar över den här han bestämt ska förlora striden. 

Hans koppling till spjutet har gett honom binamnet Hnikarr eller Hnikud. 
 

• Ringen Draupner, Den som droppar. Denna guldring som smitts av dvärgarna, 
alstrade var nionde natt åtta identiska guldringar. 
 

• De två korparna Hugin och Munin, sinne och minne. Dessa var symboler för hans 
själsliv och intelligens. De flög runt i Världen och rapporterade tillbaka allt de fick 
kännedom om. De stor också för hans aspekt som krigsgud, eftersom korpar är 
flitiga likätare på slagfälten. 
 

• Två vargar, Gere och Freke, vilka närmast kan översättas med girig och fräck. 
Dessa djur står även de i samband med gudens stridslystna natur. 
 

• Hästen Sleipner. Denne hade åtta ben och kunde färdas över land och hav. Den 
hade också förmågan att kunna bege sig till underjorden. Hermod lånade hästen 
när han skulle bege sig till Hel för att försöka beveka henne att låta Balder 
återvända till de levande igen. Ibland har man försökt att tolka Sleipner som en 
metafor för vinden. Sleipner var följden av att Loke en gång fått gripa in för att 
distrahera en jätte som var på väg att vinna ett vad, vilket hade lett till ödesdigra 
konsekvenser för asarna. Han tog skepnaden av ett sto och lockade till sig jättens 
hingst in i skogen. Senare föddes Sleipner som ett resultat av det mötet. 
 

• Högsätet Hlidskalf, bergssidan, där han sätter sig för att se ut över alla världar och 
även upptäcka fördolda ting. 
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Odens hustru är den stränga Frigg, vilken ibland tar karaktären av 
fruktbarhetsgudinna, även om hon som sådan kommer i skuggan av Freja. 
Ett av Odens drag är att han gärna uppträder förklädd och uppsöker andra för att nå 
sina syften. 
Ett av de mer gåtfulla dragen hos Oden är hans förbindelse med jätten Loke. Denne 
hör egentligen inte till asarnas skara, men tillåts vistas i Asgård. Han är en 
sammansatt och komplicerad gestalt som bär drag både av trixter, djävul och 
kulturbringare. Hans namn anses ibland hänga samman med låga, eld.  
Vid ett tillfälle skär han av håret på Tors hustru Siv. För att rädda sig undan Tors 
vrede tvingar han ett par dvärgar att smida en gyllene peruk som kompensation. Vid 
samma tillfälle skapas också den ovan nämnda ringen Draupner, Tors hammare 
Mjölner och Frejs skepp Skidbladner. 
En av anledningarna till att han tolereras är hans skarpa intellekt som ofta hjälper 
gudarna att klara sig ur svårigheter. Ett exempel på detta är den burleska Tyrmskvida. 
Handlingen går ut på att jätten Tyrm stulit och gömt Mjölner. Utan detta 
mirakelvapen står gudarna väsentligt försvagade mot fientliga anfall och anslag. För 
att lämna tillbaka hammaren, kräver Tyrm att få gifta sig med kärleksgudinnan Freja, 
vilket denna dock resolut totalvägrar att ens diskutera. Loke föreslår då att Tor ska 
klä sig i brudläder för att på så sätt försöka ta tillbaka sin hammare. Detta 
transvestitiska grepp ter sig mycket skrattretande i en så utpräglad machokultur som 
den fornnordiska. Tor går efter mycket övertalning och ställd inför den bistra 
realiteten att avsaknaden av Mjölner innebär en svår kris, rent av en fråga om liv eller 
död. Loke klär samtidigt ut sig till brudtärna. Han verkar inte ha lika svårt för att 
träda in i den rollen. Detta kan ses som en parallell med många andra trixtergestalters 
förmåga att sätta sig vid sidan om den gängse moralen.  
De beger sig så till Tyrms boning och lyckas efter ett blodbad på jättar återta Mjölner 
och komma tillbaka i triumf. 
Till att börja med är Loke ingen utpräglat ondskefull gestalt, han är snarare ett 
irritationsmoment. Oden har också någon gång i tiden ingått fosterbrödralag med 
honom; 
 
”Minns du Oden 
att en gång i tiden  
vi blandade blod samman” 
 
Detta kan sättas i samband med Odens stora kunskapstörst. Genom att blanda blod 
blev man delaktig i den andres egenskaper och själsliv. 
Loke tillåts som sagt att vistas bland gudarna. En parallell som jag tycker är ganska 
tydlig här är den med situationen i Jobs bok. Här sitter Gud och Åklagaren/Satan 
tillsammans och diskuterar om Jobs goda egenskaper, vilka Gud framhåller. Satan å 
sin sida menar att det är lätt att vara lojal så länge allt går bra, men om inte? 
Stämningen här är inte den mellan två dualistiska poler av gott och ont, snarare 
påminner det om en situation där jag och någon god vän som håller på ett annat lag 
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tittar på hockeyfinalen i elitserien tillsammans. Vi sitter och tar en öl och smågnabbas 
i all vänskaplighet. Vi är oense i sak men inte på något sätt dödsfiender för den skull. 
Längre fram i Bibeln skärps motsättningen, och en mer dualistisk världsbild träder 
fram. Det förhåller sig på samma sätt med Loke. Hans dåd blir allt grövre och får en 
mer ödesdiger prägel. 
En sådan legend är Völsungasagan. I denna är Oden, Loke och Fänir ute på resa. De 
passerar en fors, och får där syn på några uttrar som fiskar. Loke dödar en av dessa 
med en sten, och får på så vis både fisk och utterskinn. Längre fram på sin färd tar de 
in hos en bofast. Det blir under samspråket klart att den utter som Loke dräpt i själva 
verket var sonen som förvandlat sig och antagit en utterskepnad för att fiska. 
Sällskapet måste nu betala mansbot. Den utformas så att utterskinnet ska täckas med 
guld. Loke bidrar till att samla in detta. Men när allt verkar vara klart sticker utterns 
nos fortfarande fram ur guldhögen. Loke måste nu ånyo ge sig ut i vida världen på 
jakt efter mer guld. Han stöter på vattendvärgen Andvare och utpressar honom på 
hans guldring. Denne hinner dock lägga en förbannelse över den och skatten. Detta 
blir upphovet till en lång rad förvecklingar som vi inte har möjlighet att följa närmare 
här. Det kan dock sägas att det är denna berättelse som till stora delar ligger till grund 
både för Wagners operor och Tolkiens böcker. 
Nästa stora illdåd är när Loke blir anledningen till Balders död. Balder var en av 
Odens söner. Han inkarnerade allt som var ljust och gott. Han var mild och vänlig 
och vis. Han plågades dock av onda drömmar om sin död. Frigg, Odens hustru och 
Balders mor, oroades av detta och gav sig ut i världen och tog löfte av allt som fanns, 
växter djur och mineraler, om att inte skada Balder. Efter detta blev Balder osårbar. 
De andra gudarna roade sig då med att skjuta till måls på honom. Loke uppsökte då, i 
en kvinnas gestalt, Frigg och frågade henne om hon verkligen tagit löfte av allt som 
existerade. Frigg svarade då att hon inte brytt sig om en liten och oansenlig planta, 
misteln. Loke tog därefter en mistel och formade en pil av den. Han frågade sedan 
den blinde guden Höder varför denne inte var med och sköt till måls på Balder. 
Höder svarade att han inget såg och att han inte hade något vapen. Loke erbjöd 
honom då en pilbåge med mistelpilen och sade att han kunde vara behjälplig med att 
sikta. Höder avlossade pilen som träffade och dödade Balder. Det uppstod en 
fruktansvärd sorg bland asarna, främst hos Oden, som klarast insåg vad denna förlust 
innebar för framtiden. Kanske hade den framtida undergången kunnat avvärjas 
genom Balders godhet, men nu var allt hopp ute. 
I sin förtvivlan försöker gudarna beveka dödsgudinnan Hel, Lokes dotter, att låta den 
döde Balder återvända. Hon går med på detta om alla i hela världen gråter för honom. 
Gudarna uppmanar alla att sörja och alla gråter. När några sändebud kommer fram till 
en grotta stöter de där på en jättekvinna vid namn Tök, och de ber henne att gråta 
vilket hon dock vägrar att göra; 
 
”Tök skall gråta 
torra tårar 
över Balders likbål. 
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Levande eller dödsfiendermanns son gladde mig aldrig 
må Hel behålla vad hon har” 
 
Detta var dock Loke som förklätt sig. Resultatet blev att Balder fick stanna i 
underjorden. När asarna fick kunskap om hur saken låg till gav de sig ut på jakt efter 
Loke, som infångades och kedjades fast vid en klippa med sin son Narves tarmar. 
Över honom hänger en giftorm som låter sitt eter drypa ned på den fängslade 
kroppen. Lokes hustru Sigyn står bredvid och fångar upp giftet i en skål. Hon måste 
dock med jämna mellanrum tömma den, och då träffas Loke av några droppar. Vid 
dessa tillfällen vrider han sig i plågor, och det är då som jordbävningar uppstår. Här 
kommer han att förbli fängslad tills han vid tidens slut ska komma loss och ansluta 
sig till de onda horderna som anfaller världen. 
Nämnas ska också att Loke har tre fruktansvärda barn utöver den som fått sätta sina 
tarmar till buds. Fenrisulven, Midgårdsormen och dödsgudinnan Hel. Dessa avlade 
han med jättinnan Angerboda. 
Loke har här fått ta relativt stort utrymme. Detta beror på att jag anser honom vara av 
central betydelse när det kommer till diskussionen om Odens skugga.(3) 
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Yggdrasil 
 
 
 
 
 
Yggdrasil var världsträdet som evigt grönskande täckte hela världsalltet. 
Beskrivningar av detta träd finns dels i Völuspa, dels i Grimnersmal. Beskrivningarna 
i denna redogörelse är huvudsakligen hämtade från Enoksens (1) och Näsströms (2) 
utmärkta sammanfattningar. 
Anledningen till att jag här tar upp Yggdrasil i samband med Odens 
individuationsprocess, är att trädet här framträder som en bild både för världsalltet 
och för det mänskliga psyket. 
Träd intar en framträdande position i många mytologier. I Bibeln finns Livets träd i 
Edens lustgård. Detta är inget unikt i den regionen, utan återkommer i sumerisk och 
babyloniska berättelser. Även mayaindianerna hade snarlika föreställningar. 
Inom den shamanismiska traditionen i Central och Nordasien intar trädet en central 
roll som förbindelselänk mellan vårt plan av tillvaron och andarnas domäner. Trädet, 
ibland i form av den pelare som håller upp jurtan, blir till en ”Axis Mundi”, 
Världspelaren vilken är centrum och bas för hela tillvaron. (3) 
På germanskt område har Tacitus skildring av hur germanerna ansåg vissa lundar och 
skogsdungar som heliga. Längre fram i tiden dyker samma fenomen upp igen hos 
saxarna, vilka dyrkade en hög pelare, Irminsul. Denna höggs ned av karl den Store 
772, då denne med våld kristnade saxarna. (4), (5) 
Yggdrasil betyder Yggs häst. Ygg, den fruktansvärde, är ett av Odens många binamn 
och understryker han skrämmande aspekt. Hästmetaforen kan tolkas ur ett 
allmänshamanistiskt perspektiv, där shamanen föreställs klättra i världsträdet för att 
nå andra, högre nivåer där han kan hämta kunskap. Den kan också sättas i direkt 
förbindelse med stycket i Havamal där Oden hänger sig i trädet för att på så vis uppnå 
djupare insikt och skåda fördolda ting. Just den senare tolkningen är av särskilt 
intresse för oss här och nu. 
Yggdrasil är världsträdets vanligaste namn, och det som vi här kommer att använda, 
men för tydlighetens skull bör tilläggas att benämningarna Leråd och Mimameid 
också förekommer på ett par ställen. 
Världsträdet var som sagt gigantiskt och täckte hela världsalltet. Vanligen brukar det 
skildras som en ask.  
Yggdrasil hade tre rötter, vilka sträckte sig mot tre källor. Dessa låg i Godheim, 
Jotunheim och Nifelheim, det vill säga gudarnas, jättarnas och skuggvarelsernas hem. 
I Godheim låg Urdabrunn. Där fanns de tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld. Dessa 
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spann ödets trådar för människorna och kunde se fördolda ting. Urd rådde över det 
förgångna, Verdandi över nuet och Skuld över framtiden. De hade också till uppgift 
att ösa trädet med vatten. Detta vatten var så heligt att allt som kom i kontakt med det 
blev vitt. Med vattnet kommer också ett vitt slam som benämns aurr. Detta har ibland 
tolkats som guldfärgat och skulle då stå i samband med mjödet som 
odödlighetsdryck(6). 
 Brunnen var också den plats där gudarna höll rådslag. 
Den andra roten låg vid Mimers brunn i Jotunheim. I dess vatten fanns mycket 
mannavett och vishet. Jätten Mimer, som var brunnens väktare, drack dagligen av 
vattnet och blev på så sätt mycket vis. Oden hade sökt upp honom och för att få 
dricka en klunk av vattnet offrat sitt ena öga. 
Den tredje roten låg vid Hvergelmer, urkällan som var en del av alltings uppkomst. 
Här låg ormen Nidhögg och gnagde på dess rot. 
I trädet finns ett rikt djurliv. Förutom den redan nämnde Nidhögg bor det i trädets 
krona en örn med en falk vid namn Väderfjölne mellan sina ögon. Mellan örnen och 
Nidhögg råder en stor fiendskap. Denna förmedlas av en ekorre som heter Ratatosk, 
som löper fram och tillbaka mellan trädets krona och den rot där Nidhögg gnager på, 
för att framföra de båda kontrahenternas förolämpningar till varandra. 
”Ratatosk heter 
ekorren som ränner 
på asken Yggdrasil 
örnens ord  
bär han uppifrån 
och säger dem till Nidhögg därnere.” 
(Grimersmal 32 versen) 
Nidhögg har också sällskap av andra ormar vid namn Goin, Gråbak, Grafvöllud, Ofne 
och Svafner. 
”Fler ormar ligga 
under asken Yggdrasil 
än vad varje oklok apa tror”. 
(Grimersmal 34 versen) 
Apa är ett fornnordiskt skällsord för dum människa. (Senare kom det att användas om 
människoaporna, till skillnad från de apor som importerades över havet, markattor.) 
Fyra hjortar gnager på trädets krona. Dessa har namnen Dain, Dvalin, Duneyr och 
Duratror. Dessa namn betyder i tur och ordning Döding, Den djupt sovande Dunöra 
eller Den som dånar över marken, samt slutligen Den dyrbart växande. 
Även geten Heidrun betar från trädet. Från hennes spenar strömmar klart och 
livgivande mjöd jämt och ständigt. detta kan ses som ett ytterligare betonande av 
trädets samband med hälsa och livgivande. 
Trädet är som synes utsatt för angrepp och hotat från flera håll, hjortarna och geten 
betar från det och Nidhögg gnager på dess rot. Samtidigt gör nornorna sitt yttersta för 
att vårda och stärka det. Här speglas kampen mellan tillvarons uppbyggande och 
nedbrytande krafter. 
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Psykologisk tolkning av Yggdrasilmyten 
 
 
Det ligger nära till hands att se världsträdet som en symbol för det mänskliga psyket. 
De tre källorna där trädet har sina rötter får då stå för det omedvetna där så mycket 
ligger dolt för dagsmedvetandet. Att vatten används i den betydelsen är näst intill 
legio. I ”Psykologi och alkemi” tar Jung upp flera exempel på hur brunnar och källor 
återkommer som bärande teman i den alkemiska litteraturen. 
 
”Jag påstår vidare att klenoden i havet, följeslagaren och trädgården med 
springbrunnen är ett och detsamma nämligen Självet. Trädgården är nämligen 
återigen ett temenos och springbrunnen är källan av levande vatten som vi känner 
igen från Joh 7:38, och som också Koranens Moses sökte och fann med och hos 
denne Khider, ”en av dessa våra tjänare som vi utrustat med vår nåd och vishet”.” (7) 
 
Vidare i samma verk: 
 
”Mittpunkten och cirkeln, vilka här framställs som brunn och trädgård, är analogier 
till lapis som också är ett besjälat väsen. Herren låter honom (i Rosarium) säga: 
”Beskydda mig, och jag kommer att beskydda dig. Skänk mig det som mig 
tillkommer, på det att jag må hjälpa dig.”.” (8) 
 
Lapis som nämns här är ”de vises sten” en alkemisk symbol för livskraft och 
transformation. Rosarium är en alkemisk traktat. 
Det fortsätter: 
 
”Källan är inte bara livets flod utan också dess värme, ja dess hetta, hemligheten 
bakom passionen, som ju alltid har eldsynonymer. Aqua nostra som upplöser allt, är 
en absolut nödvändig ingrediens vid framställningen av lapis. Men källan kommer 
nedifrån, och därför leder vägen igenom djupet. Bara där nere kan livets flammande 
källa återfinnas. Detta ”igenom djupet” är människans naturhistoria, hennes 
kausalanknytning med instinktvärlden. Utan denna förbindelse kan ingen lapis och 
inget Själv uppstå.” (9) 
 
Den första brunnen, vars vatten användes till att vattna Yggdrasil, var Urdabrunn. Här 
höll gudarna rådslag och här satt nornorna Urd, Verdandi och Skuld. Dessa kunde sia 
om det förgångna, det nuvarande och om framtiden. Dess vatten var livgivande och 
vitaliserande. Det ligger nära till hands att tolka denna brunn som det skikt av det 
omedvetna som ligger närmast det medvetna planet. Här kan man komma i kontakt 
med nornorna och deras profetior. Här sker också överläggningar och överväganden.  
Nästa brunn, Mimers, befinner sig djupare ned och döljer djupa hemligheter och stor 
visdom. Jätten Mimer vakar över denna och dricker dagligen av dess vatten, och blir 
på så vis oändligt vis. För en enda klunk av vattnet måste Oden offra sitt ena öga, 
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vilket han också gör. I det här fallet står jätten för skuggan, något som man både 
fruktar och samtidigt kan dra nytta av. Genom att möta sin skugga och ge den ett 
offer så får man inträde till ett utvidgat sinnestillstånd. Det faktum att Oden offrar sitt 
ena öga, kan ses som att för att kunna träda i kontakt med de djupare skikten, så 
måste man ge dem tillbörlig uppmärksamhet och i större utsträckning rikta blicken 
inåt istället för att låta sig distraheras av den yttre sinnevärlden. Genom att göra en 
urskiljning av vad som är viktigt och vad som inte är viktigt, kommer man fram till 
vart man bör rikta sin uppmärksamhet. 
Den tredje källan, Hvergelmer, är den urkälla som uppträdde i tidernas begynnelse. 
Här vid sinnets djupa hål ligger förträngda minnen och gnager. De kan gnaga med en 
sådan försåtlig kraft, just för att de är dolda. Ormen är som så ofta en budbärare från 
det omedvetna, men här har han sin egen budbärare, ekorren Ratatosk, vilken snabbt 
löper med impulser fram och tillbaka mellan Nidhögg och örnen som sitter i 
Världsträdets topp. Detta belyser på ett illustrativt sätt komplexets funktion, hur små 
glimtar från det omedvetna triggar konflikter och aggressioner. Örnen blir här en 
symbol för ett medvetande som hem för jaget. Kombinationen orm-träd förekommer 
ju i Första Mosebok, och går vi till Inannamyten, så har vi här kombinationen orm-
träd-fågel. Inanna planterar ett Hulupputräd som dock hotas av Anzufågeln och en 
orm som bygger sitt bo bland dess rötter. Hjälten Gilgamesh dödar dock ormen och 
fördriver fågeln, samt några övriga inkräktare. Av trädet skapar han sedan en tron och 
en bädd till Inanna, samt några riksregalier. (10) 
Hvergelmer är den urkälla som spelade en viktig roll vid skapelsen. Det går att se den 
som det djupast liggande skiktet av det omedvetna till stor del bortom vår normala 
räckvidd. Endast fragmentariskt kan vi genom att studera ekorren Ratatosks 
förolämpningar få en något så när klar bild av vad den har att säga oss. Det som är 
lite tragiskt här är att örnen inte utnyttjar tillfället till analys, utan svarar med att 
slunga ut onda och hårda ord i retur. 
Ytterligare andra krafter hotar Yggdrasil. Fyra hjortar gnager på lövverket. Två av 
dem har namn som antyder förankring i det omedvetna, Dain, Döding och Dvalin, 
Den djupt sovande. De andra två, Duneyr, Dunöra eller den som dånar över marken, 
Duratror, Den dyrbart växande kan tydas som någon som börjat bli medveten, 
anspelning på att höra eller att höras, samt växande. 
Geten Heidrun tär visserligen på trädet genom att hon betar av dess lövverk. 
Samtidigt tillför hon något positivt, nämligen mjöd som kommer ur hennes spenar. 
Detta kan ses i rent alkemiska termer som en symbol för förädling och uppvaknande. 
Vi får här komma ihåg att de gamla nordborna inte enbart uppskattade ett gott rus för 
dess eget skull (även om det inte på något sätt missunnade sig ett sådant), utan även 
ansåg att det kunde sätta dem i förbindelse med högre dimensioner, vi återkommer 
till detta tema i Berättelsen om Skaldemjödet. 
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Odens offer 
 
 
 
I slutet av den stora visdomsdikten Havamal, Den Höges sång, beskrivs hur Oden 
hänger sig i Yggdrasil som ett offer åt sig själv. Detta offer har, som så mycket annat 
i Odens verksamhet, till syfte att vinna kunskap. Genom detta offer får han tillgång 
till runor. Detta ord betecknar inte endast skrivtecken, utan står också för hemligheter 
och färdigheter, man kan kanske jämföra med det sumeriska begreppet me som vi 
tidigare stött på. 
 
 
138.   Jag vet att jag hängde 
          på det vindiga trädet 
 nio hela nätter 
 djupt stungen med spjut 
 och given åt Oden, 
 jag själv åt mig själv,  
 uppe i det träd,  
 varom ingen vet, 
 av vad rot det runnit upp. 
 
139.   Man bjöd mig ej bar 
 eller bjöd mig horn, 
 skarpt jag nedåt skådade; 
 jag tog upp runor,  
 med rop jag tog dem, 
 så föll jag åter därifrån. 
 
140.   Nio kraftsånger lärde jag 
 av namnkunnig son 
 till Böltörn, Bestlas fader, 
 och en dryck jag fick. 
 Av det dyrbara mjödet, 
 som östes ur Odrörer. 
 
141.   Då tog jag att förkovras 
 och kunnig vara, 
 att växa och väl trivas; 
 ord mig av ord 
 ord skapade, 
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 verk mig av verk 
 verk alstrade. 
 
142.   Runor skall du finna, 
 rätt uttydda stavar, 
 mycket stora stavar, 
 mycket starka stavar, 
 som skaldefadern skar 
 och gudamakter grovo 
 och de rådandes herre ristade. 
 
143. Oden bland asarne 
 men för alferna Dain 
 och Dvalin för dvärgarna, 
 Allsvinn åt jättar 
 gjorde runor, 
 några runor jag ristade själv. 
 
144.   Vet du hur du rista skall? 
 Vet du hur du reda skall? 
 Vet du hur du färga skall? 
 Vet du hur du fresta skal? 
  Vet du hur du bedja skall? 
  Vet du hur du blota skall? 
 Vet du hur du sända skall? 
 Vet du hur du slopa skall? 
 
145.   Bättre är inte bedja 
 än att blota för mycket; 
 gåva önskar att gengåva gives. 
 Bättre att intet sända 
 än alltför mycket slopa. 
 Så ristade Tund  
 före tidsåldrarna, 
 när han reste sig upp, 
 när han återkom. 
 
Härefter kommer en lång uppräkning av de förmågor som Oden tack vare denna rit 
blev i besittning av. Dessa är diverse skydd mot faror och färdigheter i strid, på ett 
krigiskt, magiskt eller juridiskt plan. Vishet och framgång i kärlek.  
Vers 157 är särskilt intressant; 
 
157.   Den tolfte jag kan, 
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 om uppi träd jag ser 
 hängda döda dingla. 
 Så ristar jag 
 och runor färgar, 
 att den kroppen kommer 
 och talar till mig. 
 
Detta förfarande ger en förklaring till ett av Odens binamn, Hangadrottin, Den som 
råder över de hängda. Att tala med de döda var också det ett sätt att vinna kunskap. 
Det går en linje från de schamanismiska riterna, via Saul och häxan i Endor som 
uppkallade Samuels ande, till vår tids spiritistiska seanser. 
Detta avsnitt understryker det som är huvudtemat i berättelsen om hängoffret. Genom 
att ge avkall på en nivå av verkligheten, vår vanliga vardagsmedvetande, så öppnar vi 
oss för en annan dimension. Mycket tyder på att den här berättelsen har en bakgrund i 
en schamanismisk tradition med initieringsriter där initianden utsätts för svåra 
påfrestningar och försätts i livshotande situationer. En likhet med de extatiska 
synerna finns i vår tids rapporter om nära-döden-upplevelser. I vissa av dessa 
skildringar får upplevaren insikter och möter väsen som förkunnar djupa sanningar 
om fördolda ting. Jag har i en tidigare uppsats om detta fenomen framfört tesen att 
nära-döden-upplevelser är en port till den arketypiska nivån på samma sätt som 
drömmar kan vara det. Jag vill här återknyta till min reservation i inledningen 
angående Marie-Louise von Franzs definition av Självet. Jag tror att offret här är en 
ansträngning för att nå Självet. 
Ytterligare en vers är värd att återge här; 
 
158.   Den trettonde jag brukar, 
 om ett barn jag skall genom vattenösning viga. 
 Stupa han skall ej, 
 fast i strid han kommer, 
 ej segnar denne krigare 
 för svärd. 
 
 
Här berörs vattenösningen som ett skydd, vilket förankras i ett högre skådande.  
Vattenösning är även detta en spridd företeelse som återfinns både i kristen och 
forniransk tradition. Satt i detta magiska sammanhang kan det ses som att barnet 
genom att komma i kontakt med vattnet bibringas ett skydd mot livets faror 
odens offer är något som öppnar portarna till en högre dimension. Vi kan här också 
erinra oss hur han offrade sitt ena öga i Mimers brunn för att få dricka av kunskapens 
vatten. Det betyder att kunskapen har ett pris, vilket även de första människorna i 
Edens lustgård fick erfara när de åt av kunskapens träd. 
Genom att offra sig ger guden upp sitt vardagsmedvetande för att bli delaktig i en 
större kunskap. Det går att dra en parallell med Nya Testamentet och hur Gud där, i 
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alla fall temporärt, offrar sin gudomlighet för att bli människa. Detta skildras som 
nödvändigt för att människorna skulle kunna uppnå frälsning, men kan också uttydas 
som att Gud också får kunskap om vad det innebär att vara människa. 
Som det framgår i inledningen till detta stycke är det åt sig själv Oden offrar sig. 
Detta kan ses som att han håller sig till en målmedveten kurs mot Självet, och för den 
skull underkastar sig en sträng, för att inte säga omänsklig självdisciplin (att den är 
omänsklig är väl fullt i sin ordning eftersom han ju är en gud, och inte en människa) 
Runorna som Oden genom detta rituella hängoffer blir i besittning av, är som sagt 
inte i första hand skrivtecken, utan hemligheter och färdigheter. De kraftsånger han 
lär sig är färdigheter som dels är nyttiga i strid och för att avvärja faror av allehanda 
slag. Men det finns också sådant som har ett klart civilisatoriskt drag; 
 
153.   Den åttonde jag kan, 
 som för alla är 
 lämplig att lära; 
 när hat uppstår 
 bland hövdings söner, 
 jag botar det brått. 
 
Här handlar det alltså om en galder som används i ett fredsstiftande syfte. För att 
riktigt förstå vidden av det goda i den måste vi sätta in den i en fornnordisk miljö.  
När det inte fanns någon statsmakt att luta sig mot, var ätten själva grunden för stadga 
och trygghet i tillvaron. En person som stod helt ensam och inte backades upp av 
släktingar och fränder, stod tämligen hjälplös och hade små möjligheter att hävda sin 
rätt. Av detta följer logiskt att splittring och osämja inom släkten var något 
synnerligen ödesdigert och ont, något av det värsta man kunde tänka sig. Detta hotade 
både individen och kollektivet. I ljuset av detta förstår man vilken vikt som läggs vid 
förmågan att lösa konflikter. Blir jag idag osams med mina släktingar, så kan jag be 
dem flyga och fara och bygga upp en tillvaro som inte innefattar dessa och sköta mitt 
liv och lämna åt dem att sköta eller missköta sina liv. På vikingatiden var inte detta 
ett alternativ. Att inte höra till ätten och åtnjuta dess beskydd, var rent konkret förenat 
med livsfara. 
Att inneha konflikthanteringens nyckel, blir i detta perspektiv något högt skattat, en 
gåva till mänskligheten. 
Oden kan ju också dela med sig av sina gåvor, även om han är tämligen sparsam med 
detta. Detta för oss till vad som var sagt om individuationsprocessen i inledningen. 
För att genomgå den kommer man i ett slags moralisk skuld till kollektivet, och den 
skulden får man på något sätt återgälda genom att skapa något värdefullt som är till 
gagn för kollektivet. Här framgår att de förmågor som förvärvas, även kan komma 
andra tillgodo. Det är samma förhållande i Berättelsen om Skaldemjödet. Där är det 
den högt skattade diktkonsten som frigörs. 
Det här förhållandet berör lite av den fornnordiska religionens syn på gudarna och 
deras förhållande till människorna och världen. 
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Man kan säga att den fornnordiska religionen i grund och botten var ateistisk. Detta 
kan låta som en självmotsägelse när man talar om religion, men jag menar då ateism i 
ordets grundläggande betydelse. Idag används ordet i betydelsen att man förnekar 
förekomsten av gudar överhuvudtaget och tillämpar en mer eller mindre 
materialistisk grundsyn. 
Ateism innebär i själva verket att man genom att lägga ett a framför negerar teismen. 
Teismen innebär en tro på en allsmäktig Gud, en Gud som därtill är allvetande. 
Den fornnordiska religionen företräder här ett större släktskap med vissa av de 
vediska och buddhistiska trossystemen. Här förnekar man inte förekomsten av väsen 
som är ofattbart mycket starkare, klokare, mäktigare och mer långlivade än 
människorna. Dessa väsen står över människan på samma sätt som människan står 
över en mikroorganism. Det är förvisso klokt att visa dessa väsen tillbörlig respekt 
och vördnad och hålla sig väl med dem genom observans av deras bud och utförande 
av föreskrivna riter. Men även om de står högt över oss så är de inte allsmäktiga. 
Även om vi står över mikroorganismen, så är vi på vårt plan av tillvaron 
underkastade naturlagarna. På samma vis är dessa gudaväsen, på sin nivå, 
underkastade Dharma, den eviga världslagen. Den ställning de har fått, har de fått 
genom att fungera i harmoni med den. 
Detta synsätt lyser genom i de fornnordiska myterna.  
Gudarna har inte skapat Världen, utan mer fungerat som ett slags demiurgen, 
formgivare.  
Ragnarök, den stora världsundergången, som skildras i Völuspa, är inget som sker för 
att gudarna beslutat att så ska ske. I de monoteistiska religionerna betonas ofta att 
Världen, i sin nuvarande form, når sitt slut för att Gud beslutat att så ska ske. Ett av 
Guds binamn i islamsk tradition är ”Domedagens Konung”. Här sker dock 
undergången för att det är förutbestämt av ett opreciserat öde, vilket låter sig bli känt 
genom spådomar. Oden försöker förbereda sig för den stunden genom att samla 
krigare hos sig i Valhall, men han rår dock inte över skeendena på det större planet. 
Både han och de flesta andra av gudarna kommer att stupa i striden. Några överlever 
dock och en ny paradisisk tidsålder tar sin början. Dock antyds i Völuspas sista vers 
ett cykliskt förlopp, då en drake kommer flygande och ett skuggelement förs in i 
tillvaron igen. Allt börjar om på nytt. 
Likaså är Oden, trots att han är mycket vis och kunnig, långt ifrån allvetande. 
Tvärtom är större delen av hans tillvaro inriktad på att skaffa ny kunskap, och även 
om han lyckas mycket väl i sin strävan, så återstår det alltid mer att lära. Han är 
beredd till vilka uppoffringar som helst för att öka sin kunskap. Hans strävanden är 
snarare en beslutsam människas väg till en större klarhet i tillvaron, och ett stolt 
förlikande med sitt öde. Han vet att han kommer att bli hämnad, och att hans ättlingar 
kommer att befolka en ny Jord. Den döde Balder återvänder. 
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Vaftrudnersmal 
 
 
 
Vaftrudnersmal återfinns i den äldre Eddan, den som ibland kallas för Den Poetiska 
(till skillnad från Den Prosaiska). 
Vår främsta källa till kvädet är den handskrift som benämns Codex Regius, daterad 
till ca 1270 (1). 
verket är diktat på ett versmått som heter ljodahattr, vilket ungefärligen kan 
översättas med sångsätt eller besvärjelsens versmått. Detta versmått bygger mycket 
på antalet stavelser och betonandet av dessa. Dessutom används allitteration. Dessa 
inslag gör det lätt att memorera kvädet för muntlig framställning. Detta har gjort att 
det överlevt länge i en form som kan anses stå ursprunget nära (2). 
I kvädets inledande verser avråder Odens maka Frigg honom från att ge sig i kast 
med den farlige jätten Vaftrudner. Oden kan dock inte avhålla sig från detta. Driven 
av sin outsläckliga törst efter vishet och kunskap söker han upp jätten i dennes 
boning. Han framträder inte öppet, utan kallar sig Gangråd. Jätten retar sig på gästens 
inträde i sin hall och ställer några mytologiska frågor för att se om denne är någon 
som det är värt att ägna tid och uppmärksamhet åt. Den förklädde Oden klarar detta 
prov och stiger på så vis i aktning. De inleder nu en visdomskamp med frågor och 
svar. Vaftrudner föreslår att det ska ske med livet som insats, vilket Oden accepterar. 
Frågorna stegras i svårighetsgrad och berör framtiden och esoteriska spörsmål. Till 
slut ställer Oden en fråga som endast han själv kan svaret på. Han avslöjar sig för sin 
värd, som måste erkänna sig besegrad och finna sig i sitt öde. 
I verserna 1-4 talar Oden med sin maka Frigg, vilken inte är förtjust över hans planer 
på att uppsöka Vaftrudner. 
Oden kvad: 
1.   Råd mig nu Frigg, då jag längtar att resa och Vaftrudner besöka. Stor är min lust, 
att fresta min kunskap om forntidsvisdom med den allvise jätten. 
Frigg kvad: 
• Hemma vill jag, hålla kvar Härfader i gudars gårdar. Ty ingen jätte, tror jag vara 

jämnstark med Vaftrudner. 
Oden kvad: 
• Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Nu vill jag veta hur 

Vaftrudners salar står sig. 
Frigg kvad: 
4.  Far du väl, kom väl tillbaka, må det gå dig väl på färden! Må förståndet ditt 
duga, då du – Allfader ska orda med jätten. 

 
• For så Oden, för att fresta med visdomslära med den allvise jätten. Till hallen han 

kom, som Ims fader ägde, in gick Ygg meddetsamma. 
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I verserna 6-18 prövar Vaftrudner sin gäst, vilken han först inte har så höga tankar 
om, med mer elementära frågor om mytologi och sakers tillstånd. 
 
Oden kvad: 
• Hell dig Vaftrudner! Nu år jag i hallen kommen för att dig själv skåda. Det vill jag 

först veta, om vis du är – eller allvetande, jätte! 
Vaftrudner kvad: 

• Vem är den man som i min sal talar så till mig? Ut du ej kommer ur vår hall, om 
du ej är den slugaste av oss båda. 

Oden kvad: 
•     Gangråd jag heter, gående har jag kommit törstig till dina salar. Längtande efter 

inbjudan, har jag länge färdats och sätt fram emot ditt mottagande -jätte!  
Vaftrudner kvad: 
Varför står du då, Gangråd, på golvet och mäler? Kom och sätt dig i salen1 där 
skall vi fresta vem som vet mest, gästen eller den gamle thul. 

Oden kvad: 
   Fattig man som till rik man kommer, skall tala gagnerikt eller tiga! För 
mycket prat kan ofärd vålla, om man kommer till illasinnat folk. 

Vaftrudner kvad: 
   Säg mig -Gangråd, då du på golvet vill fresta din framgång- vad hästen heter, 
som drager dagen över människorna? 
           Oden kvad: 
12.   Skinfaxe heter han, som drar fram den klara dagen över människorna. 
Den bästa av hästar anses den hos heridgoter, evigt lyser manen på gångaren. 

          Vaftrudner kvad: 
13.   Säg mig -Gangråd, då du på golvet vill fresta din framgång – vad fålen 
heter som från öster drager natten över de goda makterna? 
Oden kvad:  
14. Hrimfaxe heter han, som drar natten över de goda makterna. Dregel från 
betslet dryper varje morgon, därav kommer dagg i dalar. 

      Vaftrudner kvad: 
15.   Säg mig Gangråd – då du på golvet vill fresta din framgång- vad ån heter,    
 som bildar gräns mellan jättars söner och gudar? 

                Oden kvad: 
           16. Ifing heter ån, som bildar gräns mellan jättars söner och gudar. Öppen 
  skall hon rinna i alla tider, is blir det aldrig på den ån. 

 Vaftrudner kvad: 
17.    Säg mig -Gangråd, då du på golvet vill fresta din framgång- vad slätten 

heter, där till kamp Surt och de goda gudar skall mötas?   
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    Oden kvad: 

18.      Vigrid heter slätten där till kamp Surt och de goda gudar skall mötas.   
 Hundra rastmil det är åt varje håll, på den förutbestämda 
 valplatsen. 
 

Vaftrudner anser sig nu ha kunnat konstatera att hans gäst klarat av 
grundkursen i vishet. Han befinner honom värdig att utmana på en 
visdomsduell med livet som insats, vilket Oden accepterar. Hans bredvillighet 
att acceptera dessa livsfarliga villkor får ses som ett mått på den vikt han lägger 
vid att söka kunskap. 
I de följande verserna går nu samtalet in på mer djupgående och esoteriska 
spörsmål. 
 
Vaftrudner kvad: 

19. Vis är du, gäst, sätt dig på jättens bänk och låt oss tala sittande 
tillsammans. Om huvudet vi vadslår, gäst, när vi tävlar i visdom. 
Oden kvad: 

20.    Säg först det första -om ditt förstånd duger och om du vet, Vaftrudner, vet 
det- varifrån Jorden är kommen och den höga himlen, du vise jätte? 

Vaftrudner kvad: 
21.    Av Ymers kött blev jorden skapad, hans ben blev berg. Himlen av 

huvudet från den iskalla jätten, och havet av hans blod. 
 Oden kvad: 
      22.   Säg för det andra -om ditt förstånd duger och om du, Vaftrudner vet       
     det- varifrån månen är kommen, som över människorna färdas och                      
     solen likaså?  
            Vaftrudner kvad: 
       23.   Mundilfare heter Månens fader och Solens likaså. Varje dag skall de   
 på himlen vandra och årets tider bestämma åt människor. 
 Oden kvad: 
      24.   Säg för det tredje -ty det sägs att du är kunnig och om du, Vaftrudner,  
      vet det- varifrån dagen är kommen, som över folk vandrar, eller         
      natten med nedan? 

Vaftrudner kvad: 
       25.   Delling heter Dags fader, men Natt är av Nörve avlad. Nymåne och     
      nedan skapade de goda makterna, för att årets tider bestämma åt    
      människor. 

Oden kvad:   
  26.   Säg för det fjärde ty det sägs att du är klok och om du, Vaftrudner,   
      vet det- varifrån vintern först är kommen, eller den varma sommaren 
      bland de visa makterna?  

Här, och i följande verser, smickrar Oden Vaftrudner genom att berömma hans 
kunnande. Det är fråga om en försåtlig taktik för att invagga jätten i en falsk trygghet 
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och locka ut honom på allt djupare vatten. 
 
  
 Vaftrudner kvad: 

27.   Vindsval heter Vinters fader, men Sommars heter Svasud. Alla år ska de 
tillsammans vandra tills gudamakterna förgås.    
Oden kvad:  
28.   Säg för det femte -ty det sägs att du är klok och om du Vaftrudner, vet  
 det- vem var först bland asar eller Ymers släkte, i tidernas begynnelse? 

 Vaftrudner kvad: 
29.   Otaliga vintrar innan Jorden skapats, blev Bergelmer född. Trudgelmer 
var hans fader, men Aurgelmer var hans farfar. 
Oden kvad: 
30. Säg för det sjätte -ty det säges att du är kunnig och om du, Vaftrudner, 
 vet det- varifrån Aurgelmer är kommen, den förste av jättars ätt, du vise 
 jätte? 
Vaftrudner kvad: 
31. Ur Elivågor stänkte etterdroppar, som växte till en jätte. Alla våra ätter 
 har därifrån kommit, därför är vårt släkte så stridslystet.  
Oden kvad: 
32. Säg för det sjunde -ty det sägs att du är kunnig och om du, Vaftrudner, 
 vet det-hur avlade han barn, den väldige jätten, då han inga jättinnor 
 hade att roa sig med?  
Vaftrudner kvad: 
33.   Under armen växte på rimtursen, säges det, en dotter och en son 
 tillsammans. Fot med fot, på den vise jätten, avlade en sexhövdad son. 
Oden kvad: 
 34. Säg för det åttonde -ty det sägs att du är klok och om du, Vaftrudner vet 
 det- vad är det första du minns eller det äldsta du känner till? Du är 
 allvetande, jätte.   
Vaftrudner kvad: 
35. Otaliga vintrar innan Jorden hade skapats, då blev Bergelmer född. Det 
 första jag kan minnas, är då den uråldrige jätten lades på en urholkad 
 trästock.  
Oden kvad: 
36. Säg för det nionde – ty det säges att du är kunnig och om du, Vaftrudner, 
 vet det- varifrån vinden kommer, som över vågorna far, men ej kan 
 skådas av människorna?  
Vaftrudner kvad: 
37. Hräsvelg heter han, som sitter vid himlens ände, en jätte i örnhamn. Ifrån 
hans vingar, säger man att vinden kommer över alla folk.  
Oden kvad:  
38. Säg för det tionde -ty du tycks veta allt om gudars öden, Vaftrudner- 
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varifrån Njord kom in bland asars söner, över otaliga hov och offeraltare han 
härskat, fast han ej av asar föddes?  

 
 
 
          Vaftrudner kvad:  

39. I Vanaheim skapades han av visa makter, och sändes som gisslan till 
 gudar. Då världen går under, skall han återsändas till de vise vaner. 
Oden kvad:  
40. Säg för det elfte, vid vilka gårdsplatser kämpa stridsmän varje dag? De 
 fälla varandra och därefter rida de bort från valplatsen -sedan sitta de 
 försonade tillsammans.  
Vaftrudner kvad:   
41. Alla einhärjar i Odens gårdar strida varje dag. De fälla varandra och 
 därefter rida de bort från valplatsen -sedan sitta de försonade 
 tillsammans.  
Oden kvad: 
42. Säg för det tolfte -hur kan du veta gudars öden, Vaftrudner? Om jättars 
 runor och alla gudars, vet du att säga vad som är mest sant, du allvise 
 jätte! 
Vaftrudner kvad: 
43. Om jättars runor och alla gudars, kan jag säga sådant som är sant. Ty alla 
 världar har jag besökt. Till nio världar jag kom, nedanför Nifelhel -dit 
 komma de döda från Hel. 
Oden kvad: 
44. Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vilka 
 människor leva, när den ryktbara Fimbulvintern är förbi? 
Vaftrudner kvad: 
45. Lif och Liftraser, men de dölja sig i Hoddmimers skog. Morgondagg 
 skall de ha till mat. Av dem födas det nya människosläkten. 
Oden kvad: 
46. Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Varifrån 
 kommer solen på den släta himlen, när Ferner den slukat?  
Vaftrudner kvad: 
47. En dotter föder Alfrödul, innan Ferner henne slukar. Mön skall färdas, 
 när gudamakterna dött, på sin moders vägar. 
Oden kvad: 
48. vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vilka är de 
 ungmör, som över havet sväva och med mycken visdom färdas? 
Vaftrudner kvad: 
49. Tre väldiga floder faller ned över bygden som Mögtrasers möar 
 behärska. De är de enda hamingjor som här i världen finnes -fast de 
 födas bland jättar. 
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Oden kvad: 
50. Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vilka asar 
 råda över gudars egendom, när Surts låga slocknat? 

 
 
 
 

 Vaftrudner kvad: 
51. Vidar och Vale bebo gudars boningar när Surts låga slocknat. Mode och 
 Magne skall Mjölner ha, när Vigner slutat kämpa. 
Oden kvad: 
52. Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vad blir 
 Odens död när gudamakterna förgås? 
Vaftrudner kvad: 
53. Ulven slukar Allfader, kall Vidar hämnas. Den kalla käften på vargen, 
 skall han klyva i striden. 
Oden kvad: 
54. Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vad sade 
 Oden själv, i örat på sonen -innan han på bålet steg upp? 
Vaftrudner kvad: 

Ingen man vet, vad du i tidernas begynnelse sade i din sons öra. Med 
 dödsmärkt mun har jag talat om forntidsvisdom och Ragnarök. 
Med  Oden jag kämpat i visdomslära -du är evigt visast av alla! 
(Enoksens översättning (3)) 

 
Tolkning 

 
 
Vaftrudnersmal innehåller på sitt begränsade utrymme så mycket koncentrerad 
information om den fornnordiska världsbilden, både vad gäller kosmologi, 
eskatologi och värdegrund. Fenomenen natt och dag får sin förklaring. Vad 
som ska ske vid den stora världsundergången och därefter. Det är av intresse 
att notera att Världen egentligen inte går under. Det som sker är att det sätts 
punkt för den innevarande världsordningen. Men ur spillrorna ska en ny 
tidsålder gry. Att Oden blir hämnad av sin son Vidar är en viktig poäng i 
sammanhanget. Enligt fornnordisk sed ansågs det vanhedrande att ha blivit 
dräpt ohämnad. 
Dikten innehåller flera element som går att sätta in i en jungiansk tolkning.   
Ett av de mest framträdande dragen hos Oden är hans ständiga jakt på vishet. 
Den gör att han med livet som insats uppsöker jätten Vaftrudner mot sin 
hustrus inrådan. Jättarna representerar i den fornnordiska mytologin hotet, det 
negativa och skräckinjagande, som gudarna har att kämpa emot. Samtidigt är 
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de i besittning av djupa insikter och kunskaper, eftersom de är uråldriga.     
Som framgår av legenden om Ymer, eller Aurgelmer, som han här kallas, så 
har jättarna och asarna samma ursprung, då båda släkten kan räkna sina anor 
därifrån. Denna ambivalenta inställning till jättarna, de framstår dels som något 
fientligt och hotfullt, dels som en möjlig källa till djupa insikter och kunskaper, 
tyder på att de i detta sammanhang är att betrakta som en gestaltning av 
skuggan. För att kunna uppfylla sin individuationsresa, så är man tvungen att 
möta sin skugga och se den rakt i ansiktet. Detta är inget lätt företag, det är 
tvärtom förenat med stora risker och umbäranden. Frigg försöker i 
inledningsverserna förmå Oden att avstå från resan till Vaftrudner. Oden har 
dock redan bestämt sig. 
Efter att ha kommit till Vaftrudners boning, tar Oden genast upp tråden genom 
att framhålla att han kommit för att pröva hur vis jätten är. Detta drar med 
Vaftrudner, som inte kan motstå en sådan utmaning. Efter att ha klarat av 
grundkursen i vishet, så börjar man ge sig in på de djupare spörsmålen. 
Duellen är upplagd så att Oden ställer frågor och Vaftrudner svarar. När en 
fråga inte kan besvaras eller det inte finns fler frågor att ställa, så har motparten 
vunnit. 
Efter att ha avhandlat sol och måne, dag och natt, kommer man i verserna 15-
16 in på ett spörsmål som inbjuder till spännande tolkningsmöjligheter. 
Frågeställningen om ån Ifing som bildar gräns mellan gudarnas och jättarnas 
boningar. Enoksen påpekar (4) att det faktum att ån aldrig fryser till innebär att 
den alltid är farbar, att gränserna ligger oskyddade. Detta kan på ett 
berättarplan betraktas rent bokstavligt. Det kan också ses som att jättarna i sin 
egenskap av skuggans gestaltningar, har sin boning i det omedvetna. Detta 
område är förvisso avgränsat från den värld där gudarna, som gestaltning av 
jaget, håller till, men den gränsen är möjlig att överskrida. Om vi amplifierar 
det här motivet kan vi gå till den grekiska mytologin där Hades ligger på andra 
sidan Dödsfloden Styx. Här går det att tolka dödsriket som det omedvetnas 
domän. I en annan av berättelserna om Oden, kvädet om Harbard, uppträder 
denne förklädd till färjkarl och vägrar att ge sin son Tor överfart över floden. 
Istället hånar han honom från en trygg position på andra sidan vattnet, och det 
hela slutar med att Tor stukad och förödmjukad får ta en lång omväg. Detta 
kan tydas som att sonen inte nått den mognad som behövs för att kunna ta sig 
över till andra sida, utan måste gå ytterligare en bit på sin individuationsväg.  
Den förklädde Oden fungerar här som sonens skugga, vilken Tor har att 
utmana. 
Motivet med en gåtfull gestalt i samband med vatten återkommer i senare 
svensk folktro som föreställningarna om Näcken och Bäckahästen. (5) 
Näcken utgör ett högst påtagligt hot, han strävar efter att dra ned människor i 
vattnet och dränka dem. Särskilt små barn är utsatta för hans lömska anslag. 
Samtidigt så är han en fantastisk spelman, vilken under vissa omständigheter 
kan förmås att lära ut sin konst. Näcken kan här ses som en skuggestalt vilken 
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inom sig innehåller både hot och möjligheter. Detta förstärks ytterligare av att 
han håller till vid vatten. Vatten är en vanlig symbol för det omedvetna (6), ur 
vilket Skuggan framträder. Små barn, vilka inte utvecklat något jag som kan ge 
dem stadga riskerar att dras ned i det omedvetna om de inte ser sig för. 
Naturligtvis har näcklegenderna även på ett praktiskt och konkret plan fungerat 
som en strategi för att få små barn att akta sig för det rent fysiskt våta vattnet. 
Samtidigt som han hotar kan han också lära ut spelkonsten till den som är djärv 
nog att närma sig honom. Här handlar det om en ambitiös spelman på väg mot 
större skicklighet och en vilja att ta risker. Denne kandidat har ett starkare 
utvecklat jag och ett konkret mål med sin strävan, han önskar nå 
spelmanskapets högsta nivå. Han står därför bättre rustad i mötet med Näcken 
än de tanklösa barnen. Fortfarande är det dock en farlig procedur som 
omgärdas med en rad magiskt-rituella mått och steg. Det är inget som ska 
göras lättvindigt. Ett motiv är att man ska offra av sitt eget blod till Näcken. 
Lyckas man så har man dock väckt upp sin inre kreativitet, vilket leder till ett 
mästerskap av rang. Några naturalistiska förklaringar till dessa legender kan 
vara människans förmåga att tolka ljudet från rinnande vatten som musik. 
Ytterligare en bakgrund kan vara den hypnotiska verkan rinnande vatten kan 
ha. Lägg därtill att Näcken med förkärlek höll till vid forsar med kvarnar, så 
blir det inte allt för långsökt att se ett samband med de suggestiva rörelserna 
hos ett roterande kvarnhjul och den inverkan detta kan ha på sinnet. Till allt 
detta kommer också en rent praktisk sida. När en spelman önskade öva sig, så 
var det ett bra träningstillfälle att försöka överrösta forsen med sitt spel.          
För att sammanfatta den här diskussionen kan vi konstatera att för att utvecklas 
och gå vidare krävs att vi söker i vårt omedvetna och tar till vara de kreativa 
skatter som vi kan hitta där. För att göra detta krävs det dock att man är väl 
förberedd och har mod. 
I verserna 28-35 diskuteras om jättarna i urtiden. Den förste isjätten kallas 
omväxlande för Augelmer och Ymer. Jättarna och Gudarna härstammar alla 
från den förste jätten, jag kommer för enkelhetens skull i fortsättningen att 
benämna honom som Ymer, eftersom det är det namn de flesta förknippar med 
honom. Det framgår inte här, men hela vår värld är skapad av Ymers kött. 
Detta motiv att världen skapas ur kvarlevorna från ett urväsen återfinns även i 
indisk och iransk mytologi. 
En poäng i det här stycket är hur Oden genom Vaftrudner, sin skugga, söker 
sig allt längre tillbaka i den okända urtidens mörker. Detta låter sig gärna 
översättas som att jaget genom sin skugga utforskar sitt innersta, vilket i 
vanliga fall ligger fördolt för det ordinarie förnuftet. 
Den gåtfulla 35te versen där det talas om att Bergelmer lades på en trästock, 
kan ses i samband med att det var han som överlevde den gigantiska 
översvämningen och gav upphov till alla senare jättesläkten. En urholkad 
trästock var ju i forntiden den vanligaste båttypen. Även om detta sätt att 
tillverka flytetyg övergivits vid vikingatiden, så kan minnet av det ha funnits 
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kvar. Motivet med en stiftargestalt, antigen av en dynasti, ett rike eller en 
religion, som räddats undan med en vagga som flyter på vattnet förekommer 
hos flera folk. I Bibeln är det dels Moses som räddas undan Faraos vrede på det 
viset. Vidare också Noa och arken. Romulus och Remus klarade sig med 
samma metod, och uppfostrades senare av en varghona, eller om man ska tro 
en annan tolkning av en prostituerad, lupus betyder varg men användes också 
som slanguttryck för prostituerad. I den persiska kungasagan är det 
dynastigrundaren Cyrus som står i centrum för en berättelse med det temat. 
Detta kan tolkas som att embryot till det spirande jaget flyter ovanpå vattnet, 
som står som en symbol för det omedvetna. Jung gör i ”Själen och döden” ett 
studium av den alkemiska traditionen (6). vattnet kallas här aqua benedicta, 
dopvattnet, i vilket det nya väsendets födelse förbereds. 
Det är också värt att notera att de första människorna, Ask och Embla skapades 
ur drivved som flutit iland. 
Nästa verspar som är av särskilt intresse är 48-49.  
Oden kvad: 
Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vilka är de ungmör, 
som över havet sväva, och med mycken visdom färdas? 
Vaftrudner kvad: 
Tre väldiga floder faller ned över bygden som Mögtrasers möar behärska. De 
är de enda hamingjor som här i världen finnes- fast de födas bland jättar. 
 
Begreppet hamingja kan tolkas som människans lycka eller lott i livet. Den var 
förbunden med ätten och kunde ses av den som hade den förmågan. Den 
framträdde ofta i form av en kvinna. Hon fungerade som en rådgivare och ett 
slags skyddsängel. 
 Ett närbesläktat begrepp är fylgia eller fykgjukona (följekvinna). Även denna 
hade gestalt av en kvinna, eller ibland av ett djur(8). Fylgian följde individen 
genom livet och vakade över honom.  Den visade sig i regel först i 
dödsögonblicket. Fylgian kunde också ses som ödet. ”Din fylgia är mot 
Island”, innebar att personen som det rörde sig om skulle komma att resa 
dit.(9) 
hamingjan och Fylgian har en tydlig karaktär av anima över sig. Den animatyp 
som ligger närmast till hands, om vi ska gå till den inledande definitionen av 
animabegreppet, är Sofia. Att det här anspelas på den typen får väl tolkas som 
att individuationsprocessen har kommit en bra bit på väg. Å funktionen att 
verka som en länk mellan det omedvetna och jaget. Jung rekommenderar att 
man genomför en objektivering av anima, på så vis att man uppfattar henne 
som en autonom personlighet(10). Detta är också vad som med all önskvärd 
tydlighet sker i det här fallet. 
I verserna 52-53 avhandlas Odens eget slut, vilket han själv tycks acceptera 
som oundvikligt, 
Oden kvad. 
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52.  Vida jag for, mycket jag frestat, många makter jag prövat. Vad blir 

Odens död när gudamakterna förgås? 
Vaftrudner kvad: 

53. Ulven slukar Allfader, men det skall Vidar Hämnas. Den kalla käften på 
vargen, skall han klyva i striden. 
 
Här visar sig ett möte med fienden, skuggan i en annan form. Det han hela 
tiden fruktat måste han nu möta. Men det faktum att han kommer att bli 
hämnad ger honom ett visst mått av sinnesfrid.  
Historien om Fenrisulven är också mycket intressant i sammanhanget. 
Fenrisulven var barn till Loke och jättinnan Angerboda. Dess syskon var 
Midgårdsormen och dödsgudinnan Hel. När den var liten valp behöll asarna 
den som keldjur. Den växte dock snabbt och gav prov på en oroväckande 
styrka. Asarna belade den med olika slags bojor för att fängsla den. Allt 
detta misslyckas dock skändligen då Fenrisulven lekande lätt sliter sönder 
dem. Slutligen kommer man på att smida en magisk kedja bestående av 
gökars spott, kvinnors skägg, björnars senor, bergs rötter, fiskars andedräkt 
och bullret av katters fötter, det vill säga saker som inte existerar. De 
föreslår, som på skämt att ulven ska pröva sina krafter på den till synes 
klena fjättern. Hans instinkt säger honom att det är något skumt i görningen, 
men känner sig till sist pressad av asarnas hån och antydningar om feghet, 
att låta sig bindas. Detta sker dock med ett förbehåll. Någon av asarna 
måste som pant lägga sin hand i Fenrisulvens gap. Detta väcker skräck och 
bestörtning, men till sist går Tyr, den tappraste av dem alla, med på 
förslaget. Ulven låter sig bindas och upptäcker att han inte kan slita av 
kedjan. I sitt raseri biter han av Tyrs högerhand. Därefter binder asarna 
honom under jorden i Gnipahålan. I Voluspa sägs det att i den yttersta tiden 
ska slita sig. 
”Garm nu skäller gräsligt framför Gnipahålan, fjättern ska brista, och fri blir 
ulven.” 
Av den här berättelsen går det att dra flera lärdomar. 
Tyr får här ses som den vilken gör det stora offret, en parallell till Kristi 
offerdöd. Hans offer måste sättas in i kontexten av den tidens värdegrund. 
Han offrar inte sitt liv, utan något som vikingatidens människor, i alla fall i 
teorin, höll mycket högre, sin heder. Tyr var rättens och sanningens 
beskyddare, den som bevakade ingångna löften och eder. För att lura 
Fenrisulven som hotade Världens existens, var han, hur man än vrider och 
vänder på det, tvungen att begå mened. En verkligt existentiell 
problemställning. Ett sådant grovt svek måste naturligtvis sonas med en stor 
bot.  Det här blir till en klassisk konflikt mellan lag och rätt, att jämföra 
med ”Antigone” av Euripides. Där beskrivs konflikten mellan samhällets 
krav, att huvudpersonens avrättade bror inte ska få begravas, och hennes 
plikt mot sin familj att göra så. 
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Vidare har vi det faktum att Fenrisulven kan bindas med en kedja tillverkad 
av imaginära ting så som gökars spott, kvinnors skägg, björnars senor, bergs 
rötter, fiskars andedräkt och bullret av katters fötter. Den sliter utan 
problem av grova kättingar och tjocka rep, men står hjälplös mot den 
magiska bojan. En tolkning av detta kan vara att det är lättare att lösa ett 
reellt och konkret problem, än att slåss mot drömbilder. Det som vi skapar i 
fantasin är vi också som mest försvarslösa mot. Ingen kan sluta att skapa de 
här problemen åt oss, det är vårt eget ansvar att göra det. Möjligen kan 
någon i bästa fall hjälpa oss att se på saken med andra ögon. ytterligare en 
aspekt är att man gör ett försök att förtränga skuggan, som i det här fallet 
väl både får ses som Odens och som en kollektiv skugga. Detta försök till 
förträngning lyckas visserligen för ett tag, men till slut brister fjättern och 
Fenrisulven återkommer med katastrofala följder för gudarna och i 
synnerhet för Oden. 
Efter att ha försäkrat sig om att en ny Jord ska uppstå ur askan efter den 
nuvarande, ställer så Oden den yttersta frågan om vad Oden viskade i sonen 
Balders öra på dennes likbål. Denna fråga kan endast Oden själv besvara, så 
i och med att den har ställts så har han vunnit. Inte helt ärligt och rättvist 
med vår tids mått mätt kanhända, men Vaftrudner godtar med stoiskt lugn 
sitt öde och erkänner sig besegrad. 
Själva sceneriet att en gudakonung avslöjar en hemlighet i örat på sin döde 
son, bär en stark alkemisk prägel. Här antyds död och återfödelse, rening 
och förnyelse genom eld. Jag hittade ett för sammanhanget intressant stycke 
i ”Psykologi och alkemi”, där Jung studerar alkemiska texter bland annat av 
Riplaeus; 
”Riplaeus anser att man måste extrahera elden ur kaos och göra den synlig. 
Denna eld är den helige Ande som förenar far och son. Han framställs ofta 
som en bevingad gubbe, som Merkurius i gestalt av uppenbarelseguden, 
vilken sammanfaller med Hermes Trismegistos och tillsammans med 
kungen och kungasonen bildar en alkemisk treenighet. Denna eld har Gud 
skapat i jorden, liksom skärselden och helvetet. I denna eld glöder Gud själv 
i sin gudomliga Kärlek.”(11) 
en tolkning av detta kan vara att Balders död är en förutsättning för att 
Världen ska kunna förnyas och återuppstå. Ur askan reser sig fågel Fenix. 
 
Min slutsats är att Vaftrudersmal mycket väl lämpar sig för en tolkning i 
jungiansk riktning.  
Odens ständiga jakt efter vishet och svaren på de stora livsfrågorna är det 
som sätter igång individuationsprocessen. Genom den hunger efter kunskap 
och insikt som driver honom, kommer beslutet att ge sig av till den hotfulla 
jätten. Denna kan ses som hans skugga. Jättarna är fiender till asarna och ett 
hot mot den världsordning de är satta att försvara. Samtidigt är de i 
besittning av djup och uråldrig kunskap, en kunskap som behövs för att man 
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ska kunna bli hel. Så som varande skuggan står jättarna, betraktade som ett 
kollektiv, ut ur vilket Vaftrudner träder som en konkretisering, i ett intimare 
förhållande till det omedvetna. Att utmana och möta skuggan är en farlig 
och direkt livshotande process, men det finns ingen väg runt den om man 
vill nå fram till sitt önskade mål. 
Genom den följande dialogen gestaltas stora delar av den fornnordiska 
världsbilden och kosmologin. 
Ett drag som kommer fram är hur motsatta krafter möts dialektiskt i en 
kamp, vilken efter flera turer utmynnar i en balans där de kompletterar 
varandra. 
Det första tydliga exemplet på detta är hur eld och is möts och ger upphov 
till Ymer, den första isjätten. Efter flera turer dräps denne, dock efter att 
först ha givit upphov till avkomma. Den avkomman blandar sig med de 
första gudavarelserna och ger upphov till asarnas släkte. Detta innebär att 
Oden delar ett gemensamt ursprung med sin skugga, vilket skuggan dock 
står närmare och följaktligen bättre kan relatera till. 
Av kroppen efter Ymer skapar asarna vår värld. Blodet blir till vatten, köttet 
till jord, benen till berg, håret till skogar och så vidare. Detta motiv att en 
död urvarelse ger upphov till vår värld återfinns också i indisk och 
forniransk mytologi, vilket väl kan tyda på ett gemensamt indoeuropeiskt 
ursprung. 
Det går väl här också att erinra sig Freuds tankar om ett ursprungligt 
fadermord som upphovet till religionen, vilken han framlade i ”Totem och 
tabu” från 1913. här är det dock andra förtecken som kommer i centrum för 
framställningen. 

          Ett annat stycke där det dialektiska perspektivet lyser igenom, är   
 skildringen av Valhall. Här beskrivs hur de som stupat i strid fördriver     
tiden   

 med härliga slagsmål och strider under dagen, för att sedan framåt kvällen 
helade och problemfria bege sig till gästabudssalen för att där inmundiga 
skummande mjöd och saftigt fläsk under munter samvaro med sina tidigare 
motståndare under dagen. Kamp och försoning träder här fram som ett 
genomgående tema. 
En liten märklig sak med Valhall beskrivs på annat håll i Grimnesmal. Här 
sägs det att den har 540 portar. Genom var och en av dessa portar kan 800 
krigare passera på en gång. 540X800 = 432000. 
talet 432000 svarar märkligt nog mot det vediska tidsmåttet yuga, vilket 
används för att beräkna tidsåldrar.(12) 
En annan tolkning av det stora antalet portar, är att det skulle anspela på 
Colosseum(13). Det är förvisso en spännande tanke att detta monumentala 
byggnadsverk skulle avsätta spår i fornnordisk mytologi, men kanske ändå 
inte allt för långsökt. Många tog tjänst som legoknektar under 
folkvandringstiden och långa handelsfärder hade ägt rum redan tidigare. 
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Folk i forntiden var nog många gånger mer beresta än vad vi vanligen 
föreställer oss. 
Ett annat drag som förtjänar att uppmärksamma är förhållandet mellan 
Oden som individ och ätten som kollektiv. Oden inser med stoiskt lugn att 
Ragnarök kommer att medföra hans egen undergång. Han finner dock tröst 
i att hans son Vidar kommer att hämnas honom. Individen är en del av en 
djupare grund. Släktet kommer att leva vidare i en ny värld. Ett cykliskt 
förlopp förnyas. 
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Berättelsen om Skaldemjödet 
 
 
 
 
Berättelsen om skaldemjödet är en av de centrala berättelserna kring Odensgestalten 
och innehåller flera element som är av centralt intresse för den här uppsatsens 
ämnesval. 
Berättelsen finns att läsa på åtskilliga ställen. Jag har hämtat min sammanfattning 
från Enoksen, som bygger på Snorre Sturlassons Edda (1). 
Bakgrunden till berättelsen är den att asarna ingår ett fredsfördrag med det 
konkurrerande gudasläktet vanerna. För att besegla detta avtal går representanter för 
båda parterna fram till ett kar och spottar i det. Av vätskan i karet skapade man sedan 
en man vid namn Kvaser. Denne var så vis att han kunde svara på alla frågor som 
ställdes till honom. Han gav sig ut i världen för att sprida sin kunskap till 
människorna. På vägen stötte han dock på två dvärgar, vid namn Fjalar och Galar, 
som mördade honom. De lät hans blod rinna ned i en kittel som kallades Odrörer (den 
som sätter sinnet i rörelse) och två kar som kallades Bodn och Son (kar och blod). 
Dvärgarna blandade Kvasers blod med honung och tillredde på så vis ett mjöd med 
egenskapen att var och en som drack av det antigen blev vis eller fick skaldekonstens 
gåva. På gudarnas fråga om vart Kvaser tagit vägen svarade de lömska dvärgarna 
falskeligen att han hade drunknat i sitt eget mannavett. 
Senare träffade dvärgarna på en jätte som de lurade ut i en sjö och lät drunkna. När 
jättens hustru började klaga högljutt över detta slog de ihjäl även henne. Jättarnas son 
Suttung blev naturligtvis rasande över mordet på sina föräldrar. Dvärgarna fruktade 
med rätta för sina liv, och erbjöd mjödet som förlikning, vilket accepterades. 
Här kan kanske en modern läsare göra den reflexionen att dvärgarna knappast kan ha 
skaffat sig så mycket vishet, om det låter en så värdefull skatt gå sig ur händerna på 
grund av ett par svekfulla och totalt meningslösa mord, men man ska väl inte lägga 
anakronistiskt moderna synpunkter på ett mytologiskt material i allt för hög 
utsträckning. 
Suttung tog nu med sig mjödet hem och satte sin dotter Gunlöd att vakta det. 
När Oden fick veta vad som hänt så beslöt han att till varje pris komma över den 
förunderliga drycken. Han ger sig åstad förklädd och under täcknamnet Bölverk (den 
som vållar fördärv och olycka). Han kommer så till en gård som ägs av Suttungs bror 
Bauge. Där finner han nio trälar som är i färd med att slå hö. Oden erbjöd dessa att 
bryna liarna åt dem. När han gjort detta märkte de hur lätt det gick att slå, och ville 
gärna köpa hans brynsten. Först sade Oden att den som bjöd högst skulle få köpa den. 
När alla dock ville köpa den, föreslog han lösningen att han skulle kasta upp stenen i 
luften, och den som fick tag på den skulle få den. Detta får till följd att trälarna 
hugger ihjäl varandra med sina liar. 
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Efter detta söker Bölverk nattläger på Bauges gård, och får det. Bauge beklagar sig 
över att han saknar arbetsfolk till gården. Detta ger den förklädde Oden det tillfälle 
han väntat på. Han erbjuder sig att uträtta nio mans arbete, om han får en klunk av 
Skaldemjödet i belöning. Suttung sade att han inte rådde över mjödet, men om 
Bölverk arbetade åt honom en sommar, så skulle han göra vad han kunde för att 
utverka en klunk. Efter det att Oden hållit sin del av avtalet och arbetat för nio under 
en sommar, begav de båda sig till Suttungs borg Hnitbjorg (de sammanstötande 
klipporna). Suttung ville emellertid inte höra talas om något liknande, och vägrade 
kategoriskt att låta någon komma nära de dyrbara dropparna. 
Bölverk insåg nu att han måste lägga om sin strategi, och sade så till Bauge. 
Suttung förvarade mjödet inne i ett berg. Bölverk plockar nu fram en borr vid namn 
Rate (gnagaren, vägfinnaren). Bölverk ber Bauge att pröva om borren biter på berget. 
Efter att Bauge har borrat ett tag ber han Oden att blåsa i hålet. När Oden gör så 
märker han att stenflisorna far emot honom, han inser då att Bauge har svek i sinnet. 
Han ber då Bauge att borra ett nytt hål, och när Bauge blåser i detta, så far flisorna 
inåt. Oden förvandlar sig till en orm och kryper in i hålet. Bauge försöker spetsa 
honom med borren, men misslyckas. Inne i berget återtar han så sin vanliga gestalt 
och möter jättens dotter Gunlöd. Han kopplar på stora charmen, och bedyrar henne 
sin kärlek. Gunlöd som har suttit Innspärrad i berget, är utsvulten på kontakt och 
erotik, så hon faller genast till föga. Under tre nätter plägar de älskog, och Gunlöd 
blir nöjd och glad med det. Hon lovar Oden, som nu övergivit sin förklädnad som 
Bölverk, att han ska få dricka ur var och en av de tre kärlen där mjödet förvaras. Han 
gör så och förvandlar sig därefter till en örn och flyger därifrån.  
Suttung får syn på örnen och anar oråd. Han förvandlar sig även han till en örn, och 
tar upp jakten. Efter en vild jakt närmar de sig Asgård. När de övriga gudarna ser vad 
som är på gång, ställer de fram kärl på gårdsplanen, i vilka Odens örngestalt kan 
kräkas upp sitt byte. 
Under jakten hade han dock blivit tvungen att släppa ut en del mjöd bakvägen. Detta 
blev det förorenade mjöd som kännetecknade sämre skalders diktargärning, medan 
det riktiga mjödet som samlades i karen var det som inspirerade till högre diktning 
och skapande. Det av lägre kvalité fanns tillgängligt för var och en som så önskar ta 
del av det, men den finare sorten är sällsynt och dyrbar. 
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Tolkning 
 
 
 
 
Den här berättelsen är i likhet med Vaftrudnersmal, så rik på tolkningsmöjligheter, att 
det nästan blir svårt var man ska börja. 
Ett framträdande drag i Jungs tänkande är en strävan efter balans (2). Genom en 
dialektisk kraftmätning mellan motsatser uppnås till slut ett jämviktsläge.  
Detta kommer till synes i inledningen där representanter från båda parter får spotta i 
ett kar, varur en syntes uppstår, som leder framåt och uppåt, Kvaser är som resultat 
visare en sina ursprungliga beståndsdelar. Ur ett spänningstillstånd har något högre 
fötts. Denna varelse, Kvaser är dock trots all sin kunskap dock tämligen hjälplös när 
han ställs emot världens ondska i form av de svekfulla dvärgarna. Han går i fällan 
och blir dräpt. Detta kan tydas som att han inte äger ett fullt utvecklat jag som kan 
vara honom behjälplig i mötet med världens faror. Dvärgarna lyckas av hans blod 
framställa ett skaldemjöd genom att tillsätta honung. Den processen kan ses som att 
något måste offras för att en förändring ska kunna ske. Barndomens oskuld går 
förlorad i ett brutalt möte med en hård verklighet. Honungen som blandas med blodet 
kan ses som en symbol för begär. Det går knappast att räkna hur ofta sötma sätts i 
samband med kärlek och erotik i sång och diktning. Dvärgarna är visserligen 
förslagna på sin nivå, men knappast mogna och förståndiga enligt några rimliga 
måttstockar. Genom ett meningslöst dubbelmord går det mist om sin skapelse 
skaldemjödet. Det kan tolkas som att dvärgarna Fjalar (den som vet mycket) och 
Galar (den galande), visserligen besitter kunskap men inte förmågan att bruka den på 
ett rationellt sätt, de är helt i händerna på sina impulser och går därför miste om sitt 
verk.  
Jätten Suttung får nu mjödet som kompensation för dubbelmordet på sina föräldrar. 
Han låser in mjödet i djupet av ett berg och sätter sin dotter Gunlöd att vakta det. 
Här ligger det nära till hands att se det han fått genomlida som grunden till ett trauma. 
Att detta placeras djupt inne i ett berg kan tolkas som en förträngningsmekanism. 
Känslorna till förlusten blir obearbetade och kristalliseras till en låsning. Den som 
egentligen får betala det högsta priset för detta är ju den stackars Gunlöd, som genom 
sin fångenskap berövas möjligheten till en normal och sund utveckling. Suttung kan 
uppenbarligen inte fungera som en stödjande fadersgestalt för sin dotter. 
Oden får som alltid när det gäller sådana här ting reda på vad som skett, och i sitt 
ständiga sökande efter kunskap och vishet av det slag som finns i diktarkonstens 
berusning, ger han sig genast iväg för att komma i besittning av det. Han förklär sig 
och uppträder som så ofta under falskt namn, Bölverk, han som bringar fördärv och 
olycka. Det är intressant att se att han i namnet lämnar en ledtråd till sin sanna natur. 
Det fenomenet uppträder ibland som en dramatisk krydda i litteraturen. I Agatha 
Christies ”Tio små negerpojkar” kallas huvudpersonerna till en ö av en herr O. B. 
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Kant ( i det engelska originalet U. N. Known). Har även hört en obekräftad skröna 
om en brittisk checkbedragare under förra seklet som undertecknade sina falska 
checkar med S. Windell i flera års tid utan att någon reagerade på det. 
Förmågan att uppträda under ett antal olika förklädnader kan ses som att Oden kan 
behärska och hantera sin persona och anpassa den till stundens krav. Han låter den 
dock aldrig ta kommandot, utan är hela tiden fokuserad på sitt mål. 
Suttungs bror Bauge blir så berövad sina nio trälar. Oden erbjuder sig att arbeta i 
deras ställe. Efter att ha gjort detta försöker Bauge beveka sin bror att ge Oden en 
klunk av Skaldemjödet, vilket dock misslyckas. Oden byter dock taktik och försöker 
ta sig in i berget med hjälp av en borr. Först ber han Bauge att borra ett hål. Denne 
gör så, men borrar inte ända fram. Oden blåser i hålet och finner att stenflisorna 
flyger tillbaka i ansiktet på honom. Detta tyder på att hålet inte är borrat hela vägen, 
och att Bauge har svek i sinnet. Han ber Bauge att försöka igen och den här gången 
går det bättre, flisorna far inlåt. Oden förvandlar sig till en orm och kryper in i hålet. 
Bauge visar nu sin sanna natur och försöker spetsa Oden i hans ormskepnad med 
hjälp av borren. Oden undkommer dock det lömska anslaget, och tar sig så in till 
Gunlöd i bergets djup. 
Den här scenen visar på svårigheterna med att tränga ned i själens djupare lager. 
Jätten Suttung har satt Gunlöd i berget för att han inte kan hantera situationen med 
mjödet och förlusten av sina föräldrar. Suttung har i berättelsen också funktionen av 
att så som varande jätte, fungera som skugga till Oden, kombination av hot och 
möjlighet. Det handlar om att tränga in i sin egen skuggas djup, det vill säga in i sitt 
eget omedvetna.  
Att oden väljer att ta sig igenom hålet i form av en orm är väl dels ett rent praktiskt 
arrangemang. Det är en lämplig varelse för att ta sig igenom trånga passager. 
Valet av orm har också en annan symbolisk betydelse. Ormen är en förmedlare 
mellan medvetandet och det omedvetna. Den brukar vanligen tolkas som en symbol 
för hur det omedvetna bryter igenom in i medvetandet. (2) 
Här är det dock fråga om det motsatta förhållandet, ett nedträngande i det omedvetna, 
men det som kan gå i en riktning kan ju också vara reversibelt. 
Ormen är ju även en symbol för helande och eskulapormen används än idag som 
symbol för läkekonsten. I den grekiska traditionen slingrar sig ormar kring Hermes 
stav, caduceus. Det ligger nära till hands att se symboliken med hur Bauge försöker 
spetsa Odens ormskepnad med borren och caduseusstaven.  
Det är att notera att Oden brukar identifieras med Hermes-Merkurius. (3) (4) 
Ett exempel på det är att vår veckodag onsdag på latin heter Merkurius dies, det vill 
säga Merkurius dag, än idag heter onsdag mercredi på franska. 
Det kan ju tyckas underligt att oden inte identifieras med Zeus-Jupiter, som var de 
grekisk romerska gudarnas härskare. Detta kan förklaras av Odens tendens att i likhet 
med Hermes uppträda som en tricktergestalt. De här likheterna kan eventuellt spåras 
till en gemensam indoeuropeisk bakgrund. 
I Bibeln är ormen visserligen en avskydd och hatad symbol, men har även en positiv 
sida. I Exodus nämns hur Moses sätter upp en kopparorm, för att alla som blivit bitna 
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av riktiga ormar ska kunna bli helade. 
I Edens lustgård förleder ormen människan, men hur man än vrider och vänder på 
det, så förmedlar den samtidigt kunskap och insikt. 
Ormen uppträder även i den indiska traditionen i form av Kundalini, livskraften vars 
stegring är en förutsättning för ett andligt växande.  
En av anledningarna till att ormen lyckats tillskansa sig en så framträdande position i 
många mytologier, är att den ömsar skin. Detta innebär rent vissuellt att den för en 
betraktare lägger av sitt gamla skal och kryper ut ur det förnyad och fräsch. 
Dessutom är den farlig och tycker om att hålla till i hål i jorden, vilket väl ytterligare 
förstärkt dess mystiska status. 
För att återgå till Hermesgestalten och dess relation till ormen. 
 
”Ursprungligen i Egypten, var Hermes känd som den Ibishövdade guden Thoth (de 
dödas domare) och uppfattades därför i fågelgestalt, den symbol som är typisk för 
gränsöverskridandets princip. Men i grekernas mytologi, under den olympiska 
perioden, återfick Hermes vissa av sina fågelattribut i tillägg till sin ktoniska natur 
som orm. Hans stav fick vingar ovanför ormarna och blev så caduceus, Mercurii 
bevingade stav, och guden själv blev den ”flygande mannen” med bevingad hatt och 
vingar på sandalerna. Här ser vi hans fulla övervärldsliga makt: det lägre 
gränsöverskridandet från underjordiskt ormmedvetande passerar den mellanliggande 
jordiska verkligheten och överskrider slutligen gränsen till den övermänskliga eller 
överpersonliga verkligheten i sin bevingade flykt”.(4) 
 
Här har vi en mycket träffande beskrivning av vad som sker i berättelsen. Från orm 
till fågel som en följd av växande. I gestalt av en orm går Oden först in i det 
omedvetna, för att senare, stärkt av sina upplevelser och insikter där svinga sig upp 
mot skyn som en fågel. Det ena gränsöverskridandet leder till det andra. 
Symboliken med orm och fågel finns på fler håll. Ett exempel är Mexikos statsvapen 
där en örn sitter på en kaktus och slukar en orm. Enligt legenden var det tecken som 
aztekernas krigsgud Huitzilopochtli uppmanat sitt folk att grunda en huvudstad där de 
fick syn på ett sådant tecken. Detta skedde vid Tenochitlan, nuvarande Mexico City. 
Även i Iliadens tolfte sång dyker denna nyckelscen upp. 
 
”Ty för dem visade sig, då de just skulle till att gå över, 
högt upp i luften en örn, som flög över hären åt vänster, 
och bar med sig i klorna en orm, en hisklig och blodröd, 
levande, ringlande än och som inte glömde sin ilska. 
Huvudet sköt den tillbaka och uppe vid halsen i bröstet 
högg den sin rövare, örnen, och denne vid smärtan då släppte 
ormen ifrån sig till jorden, den föll mitt i vimlet av troer, under det örnen flög 
skriande bort med den blåsande vinden. 
Troerna ryste av skräck, då de såg den ringlande ormen 
ligga ibland sig, ett tecken från Zeus, som håller egiden.” 
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En av trojanerna, Polydamas ser det som ett tecken att avbryta den pågående 
offensiven mot grekerna, men Hektor avvisar detta och leder styrkan vidare.(7) 
Vidare har vi också ett liknande exempel i den kristna traditionen där djävulen i form 
av en orm kastas ut ur himlen vilket beskrivs i Uppenbarelsebokens 12 kapitel: 
 
 
1.  Och ett stort tecken visade sig i himlen: där syntes en kvinna, som hade solen till 
sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. 
• Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda. 
• Ännu ett annat tecken visade sig i himlen: där syntes en stor röd drake som hade 

sju huvuden och tio horn och på sina huvuden sju kronor. 
• Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himlens stjärnor och kastade dem ned 

på jorden. Och draken stod framför kvinnan, som skulle föda, ty han ville 
uppsluka hennes barn när hon hade fött det. 

• Och hon födde ett gossebarn, som en gång ska styra alla folk med järnspira. Men 
hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron 

• Och kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd av Gud och där hon 
skulle få sitt uppehälle under ettusen två hundra sextio dagar. 

• Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med 
draken: och draken och hans änglar stridde med dem. 

• Men de förmådde intet mot dem och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för 
dem. 

• Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul 
och Satan och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden och hans 
änglar kastades ned jämte honom. 

•  Och jag hörde en stark röst säga: ”Nu har frälsningen och makten och riket blivit 
vår Guds och väldet hans smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som 
dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 

•  De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord; 
de älskade icke så sitt liv att de drogo sig undan döden. 

•  Glädjen fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig 
hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid 
han har kvar är kort”. 

•  Och när draken såg att han var nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan som 
hade fött gossebarnet. 

•  Men åt kvinnan gåvos den stora örnens två vingar, för att hon skulle flyga ut i 
öknen till den plats, där hon kunde få sitt uppehälle under en tid och tider och en 
halv tid, fjärran ifrån ormens åsyn. 

•  Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan såsom en ström för att 
strömmen skulle bortföra henne. 

•  Men jorden kom kvinnan till hjälp; jorden öppnade sin mun och drack upp 
strömmen som draken hade sprutat ut ur sitt gap. 

•  Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de 
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övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.” 

 
 
Här har vi fenomenet dubbelt upp. Dels kommer Satan/Ormen i strid med ängeln 
Mikael, vilken oftast framställs som ett bevingat väsen i konsten.  
Dels ges åt kvinnan örnens två vingar. 
Genom en strid mellan de motsatta polerna orm och fågel, nås en balans som kan föra 
vidare och uppåt. 
Jag vet att det kan tyckas egocentriskt, men jag känner här att jag måste ta med en av 
mina egna drömmar. Den drömdes innan jag börjat fundera om de här aktuella 
sammanhangen: 
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Star wars 
 
06 v26 
 
 
Första drömmen är att jag är en av de rebeller som avser att anfalla Dödsstjärnan i 
Starwarsfilmerna. Jag förfasar mig över dess onda krafter och hur den kan utplåna en 
hel planet med allt liv. Jag undrar om den kan träffa oss som cirklar runt den i våra 
små rymdskepp. 
Senare i det vakna livet samma dag tar jag min vanliga promenad runt byn. Under 
den promenaden räddar jag med några minuters mellanrum en fågelunge och en 
kopparorm som kommit ut på vägen. 
 
Några nätter senare samma vecka drömmer jag att jag är i Indonesien. Jag kallas till 
att vara med på en bönestund som en religiös ledare håller i. Han kallas för Anda 90, 
eftersom han är ledare för 90 miljoner muslimer. Jag får sitta nära honom, vilket är en 
stor ära. 
 
Detta sammanträffande kan ju vara just ett sammanträffande, men jag kunde ändå 
inte låta bli att ta med det, då jag tyckte det passade så bra in här. Den här berättelsen 
ingår i en samlingsmapp med drömmar som jag med växlande intensitet försöker 
föra. 
 
När så Oden väl kommit in i bergets innersta möter han Gunlöd. Flickan är förståligt 
nog inte allt för nöjd med sin ensamma och trista tillvaro i källarhålan. Det blir därför 
ganska lätt för Oden att inleda en relation till henne. De ligger tillsammans i tre 
nätter, och för varje natt får Oden dricka ur ett av karen där skaldemjödet förvaras. 
Denna del av berättelsen speglar ganska väl vad Jung anser om animas roll som 
vägvisare till den inre världen i våra omedvetna. 
”En annan minst lika viktig funktion är att när mannen med sin logiska tanke inte kan 
se klart i vissa saker, som är förborgade i hans omedvetna, hjälper animan honom att 
gräva ut dem. Ännu viktigare är den roll som anima spelar för att rikta in mannens 
psyke på de rätta inre värdena och därmed öppna vägen in till större själsdjup, som 
om en ”radio” i hans inre ställdes in på en viss våglängd, som utestänger 
oväsentligheter och istället låter den Store Mannens röst höras. Det är anima som 
genom att ställa in den inre mottagaren, spelar rollen av vägvisare till den inre 
världen och till Självet. Så framstår hon i det exempel på schamanernas initiation som 
jag tidigare beskrivit. Det är också Beatrices roll i Dantes ”Paradiset”, likaså 
gudinnan Isis när hon i en dröm visar sig för Apulejus, den berömde författaren till 
”Den gyllene åsnan”, för att inviga honom i en högre, mer andlig livsform” (8) 
genom sitt möte med sin anima i form av Gunlöd, får Oden tillgång till de kreativa 
förmågorna som finns lagrade i skaldemjödet. Här är det tydligt att han nått ett 
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stadium där hans intellekt inte längre räcker till, utan att han för att kunna gå vidare 
måste ta sig ett rus som sätter honom i kontakt med dolda drag hos personligheten. 
Genom att han trätt i kontakt med sin anima ligger nu kontakten öppen. 
Det föreligger här en intressant parallell med en annan mytologisk skildring där rus 
och skapande kommer i beröring med varandra. 
Jag nämnde i inledningen som hastigast berättelsen om Inanna och Enki, och mina 
reaktioner inför det scenariot. Här har vi också det förhållandet att rusmedlet 
förmedlar något gott och nyttigt till människorna, nämligen skaldekonsten, som var 
högt skattad i den fornnordiska kultursfären. I Inannas fall var ju berusningen själva 
den förutsättning som rådde för att hon skulle kunna locka av Enki hans förmågor. 
Dessa fördes senare till Uruk, där de kom människorna till godo. 
I båda fallen handlar huvudpersonerna svekfullt. Inanna utnyttjar Enkis berusning till 
att få honom att göra något som han ångrar när han nyktrar till. Även om han ger 
henne utan att vara tvungen, så borde hon egentligen avböja i det läget. 
Oden sviker ju också Gunlöd. Han lämnar henne efter att ha utnyttjat hennes 
tillmötesgående. Man kan väl fundera på hur munter hennes far skulle vara när han 
återkom och skulle hålla räfst och rättarting. 
Man kan väl om man så önskar, här läsa in ett resignerat drag av kulturkritik. De 
framsteg som görs har en grund i en förlorad oskuld. Detta kan ses som ett 
existentiellt livsvillkor. För att kunna växa och gå vidare, är vi tvungna att bli 
utdrivna ur barndomens paradis och upptäcka att världen innehåller så mycket 
smärta, svek, förtvivlan och annat elände. Detta tema finns i berättelsen om Edens 
lustgård, vilken kan tolkas som en övergång från jägar och samlarstadiet till det 
betydligt mer slitsamma jordbrukssamhället. Likaså finns motivet i Grottesången där 
kravet på ökad produktion leder in i fördärvet. 
Känslan av att ha förlorat något kan växa till en stark psykisk kraft som kan ta många 
olika uttryck. Den kan bli till passiv sentimentalitet som kväver och förlamar, men 
den kan också bli en stark drivkraft för en kreativ strävan att uttrycka sig och gestalta. 
Detta stämmer väl överens med Jungs tankar om att individuationsprocessen ofta 
startar med en kris som bryter mot den tidigare tillvaron. 
Ruset kopplat till en gudomlig sfär finns i den grekiska Dionysoskulten. Dionysos är 
också en gud, jämte som tidigare nämnts Hermes, vilken Oden företräder stora 
likheter. 
Även i den islamska sufimystiken är den andlige sökaren ofta framställd så som 
drucken av Gud, en språkdräkt som många gånger väckte de laglärdas irritation. 
 
Beträffande resultatet av händelserna, kan vi konstatera att Skaldemjödet nu blir 
tillgängligt för både gudar och människor. Det har visserligen olika laddning och 
kvalitet för olika skalder. De sämre får nöja sig med det som kom ut bakvägen, 
medans det riktiga mjödet är förbehållet ett litet fåtal. 
Här kan vi dra oss till minnes vad som sades i inledningen beträffande 
individuationsprocessen. Genom att beträda individuationens väg ådrar man sig en 
skuld som måste betalas. Här sker den betalningen genom att ett högre värde 
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tillgängliggörs. Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella 
personligheten från personans hölje och från urbildernas suggestiva makt. 
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Analys och slutdiskussion 
 
 
Efter att ha gått igenom de mytologiska berättelserna, har vi nu kommit till den punkt 
där det är dags att sammanfatta intrycken och sätta in dessa i ett jungianskt 
sammanhang. Mitt syfte var att undersöka om berättelserna kring Oden kan betraktas 
som en modell för individuationsprocessen. Det kan här vara på sin plats att åter 
rekapitulera definitionen av individuationsprocessen; 
 
 
”Sharp ser utifrån Jungs egna skrifter, individuationen som en psykologisk 
diffrentieringsprocess med syfte att utveckla den individuella personligheten. 
Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten 
från personans hölje och från urbildernas suggestiva makt. 
Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet 
är att bli bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och 
begränsningar. Detta är något som leder fram emot Självet. Detta innebär en 
frigörelse från de kollektiva värderingarna. Detta ser Sharp som ett slags svek som 
måste sonas genom att den som anträtt individuationsvägen tillför kollektivet något. 
Han citerar Jungs samlade verk: 
”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. Det är 
den skuld som den som individuerar har kvar till världen, det är den skuld han måste 
bemöda sig om att gottgöra. Han måste erbjuda ett försoningsoffer i stället för sig 
själv, dvs han måste frambringa värden som är en likvärdig ersättning för hans 
frånvaro i den gemensamma kollektiva sfären. Utan att åstadkomma dessa värden är 
individuationen omoralisk och -mer än så- självmordsmässig. Den som individuerar 
kan inte a priori göra anspråk på någon form av högaktning. Han måste nöja sig med 
den uppskattning som råkar komma honom till del utifrån på grund av de värden han 
skapar. Samhället har inte bara rätt, det har också en plikt att fördöma den som 
individuerar utan att skapa motsvarande värden.” 
 
Låt oss ta denna definition som utgångspunkt, med alla dess tänkbara fel och brister, 
jag betraktar den ändå som användbar för syftet. 
Vi har i de mytologiska berättelserna mött Oden i hans frenetiska jakt på kunskap. 
Inget mänskligt eller gudomligt har varit honom främmande. 
Han utmanar med sitt eget liv som insats jätten Vaftrudner, för att från denne suga åt 
sig kunskap och vetande. 
Han tar sig in till Gunlöd för att få del av Skaldemjödets sinnevidgande rus, och när 
han gör detta sätter han vanliga anständighetshänsyn åt sidan. Han sviker å det 
grövsta den stackars flickan och lämnar henne i förtvivlan att möta sin faders vrede. 
Han offrar sig själv i världsträdet Yggdrasil för at få insikt i fördolda ting. Ett offer 



 49
 

 
som i mycket har en prägel av schamanismisk invigning. 
 
Låt oss börja med Vaftrudersmal. Här anser jag att det är en rimlig tolkning att Odens 
besök hos jätten ska tolkas som att han tar mod till sig att konfrontera sin skugga. 
Jättarna är ju skrämmande fiender vilka hotar både gudar och människor. Samtidigt 
har de genom sin höga ålder förbindelse med djupt och uråldrigt vetande. Genom att 
söka upp sin skugga utsätter man sig för något obehagligt och skrämmande, men har 
samtidigt, om man kan komma över de trösklar man står inför, möjlighet att upptäcka 
talanger och sidor som var okända för det vanliga dagsmedvetandet. 
De första frågorna kan sägas röra en allmän orientering om hur Kosmos är inrättat. 
Detta blir här ett slags diagnostiskt prov för att jätten ska kunna bedöma om det är 
värt besväret att ägna någon uppmärksamhet åt sin gäst Gangråd. 
Det faktum att Oden så ofta uppträder maskerad är av visst intresse. Föreställningen 
om gudar som vandrar kring förklädda bland oss vanliga dödliga har sina rötter långt 
tillbaka i antiken. Zeus uppträder i ett flertal förklädnader, både mänskliga och andra, 
ofta för att vinna erotiska fördelar. I Odyseen uppträder dels gudinnan Athena i 
skepnad av den gamle trotjänaren Mentor, dels träder Odyssevs själv förklädd in i sitt 
hus innan han kastar masken och ställer till med räfst och rättarting. Motivet med den 
förklädde som är betydelsefullare än vad man först anar, är ett populärt motiv i 
litteratur och folksagor. För att ta ett exempel kan man nämna hur Karl XI uppträder 
som gråkappan som ständigt befinner sig på resa i sitt rike, alltid beredd att hårt slå 
till mot orättfärdiga ämbetsmän som förtrycker den lilla människans rätt. Även i 
populärkulturen framträder motivet. Fantomen uppträder som Mr Walker. 
”Ibland händer det att fantomen går på gatorna som en vanlig man” (Gammalt 
djungelordspråk” 
Odens förklädnader kan betraktas som att han till fullo behärskar sin persona. Han 
förstår att använda den i instrumentellt syfte för att uppnå uppsatta och definierade 
mål. Han låter den inte ta kommandot, utan är hela tiden fokuserad på sitt syfte. 
En fråga som röjer ett andligt djup är den om gränsen mellan jättars och gudars 
domäner. 
 
• Ifing heter ån, som bildar gräns mellan jättars söner och gudar. Öppen ska hon 

rinna i alla tider, is blir det aldrig på den ån. 
 
Gränsen mellan jättarnas och gudarnas områden kan här stå för förhållandet mellan 
jaget och skuggan. Skuggan finns i det omedvetna, jättarnas hotande och gåtfulla 
domäner. Ån fryser aldrig till. Detta kan tydas som att gränsen alltid är mer eller 
mindre oskyddad, hela tiden är en förbindelse möjlig. Det vardagsmedvetna och det 
omedvetna står i ett ständigt utbyte av impulser. Har man väl nått fram till den 
insikten så är mycket vunnet. Utifrån den insikten kan man tydligare se sin skugga för 
vad den är, både hot och möjlighet. 
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Vidare kommer man i dialogen fram till skapelsen. Både jättar och gudar har samma 
ursprung via Ymer och hans efterkommande. På så vis understryks närheten mellan 
skuggan och det medvetna jaget, det ena är knutet till det andra och genom att de 
närmar sig varandra kan ett uppvaknande och ett växande komma till stånd. 
Ymer fick genom ett slags manlig jungfrufödsel en son och en dotter och dessutom 
ett sexhövdat monster. Här träder ur ett urtillstånd anima och animus fram, liksom 
något som kan ses som en symbol för drifter och impulser, flera huvuden implicerar 
fler viljor, brist på ett samlat jag som kan fungera som styrfunktion. Att bli medveten 
om detta är att bättre förstå sina förutsättningar och att bli starkare i sin själ. 
En gåtfull vers ger svaret om vad det första som Vaftrudner minns är. Detta är hur 
jätten Bergelmer lades på en trästock. Detta kan tydas som en farkost som låter 
honom överleva den stora översvämningen. Detta faller in i ett arketypiskt mönster 
med många gestalter som varit grundläggare och förgrundsfigurer, vilka hittas 
flytande i en vagga. Moses, Romulus och Remus, Darius osv. Om vattnet står för det 
omedvetna kan det i det här fallet kanske tydas som ett kollektivt omedvetet, ur vilket 
myten om en ledargestalt föds som ett svar på de frågeställningar som tiden ställer. 
Jättarna är en förutsättning för balansen, en skör balans som ständigt är hotad och 
måste upprätthållas med alla medel.  
Det är också att notera att Oden låter sin skugga i form av Vaftrudner utforska det 
omedvetnas yttersta djup. Detta kan tolkas som att det vanliga vardagsmedvetandet 
inte har tillgång till dessa områden. Det måste ta skuggan till hjälp för att få dessa 
synliggjorda. 
Ett annat drag som kommer fram i det här verket är spelet mellan motsatser och den 
balans som uppstår. Livets uppkomst är en följd av kampen mellan eld och is. Natt 
följer på dag, liv och död avlöser varandra i ett cykliskt förlopp. När balansen i den 
här världen inte kan upprätthållas, så går den under i en kosmisk katastrof. Detta är 
dock inte ett definitivt slut, utan en ny och bättre tillvaro ska uppstå på den gamlas 
ruiner och släktet leva vidare. Denna tanke om en dialektisk process som en av 
tillvarons yttersta grunder ligger, i mitt tycke, mycket väl i linje med Jungs tankar om 
en strävan efter jämvikt med kompensatoriska funktioner. 
En annan sak som nämns är hamingjorna. Kvinnliga väsen som har en tydlig 
animakaraktär. Dessa står i släktskap mede fylgiorna, animagestalter som kan 
uppträda både på en kollektiv och på en individuell nivå. 
Skildringen av ragnarök, världsundergången, visar att Oden accepterar att han 
slutligen ska möta sitt öde där i form av Fenrisulven. Denne har fötts av hans 
fosterbroder Loke, vilken är av jättesläkt, och följaktligen även han kan ses som en 
skuggmanifestation. Här visas på den gamla gnostiska sanningen om att det vi inte 
har inom oss kan komma att förgöra oss. Har vi inte kontakt med hela vårt väsen och 
alla dess aspekter, så kan den bristen bli ödesdiger för oss. 
Den slutliga frågan, som avgör den verbala tvekampen, är den om vilka ord Oden 
viskade i sin döde son Balders öra på dennes likbål. När denna ställs, så inser 
Vaftrudner för sent vem han har duellerat med. Han har spelat högt med livet som 
insats och förlorat. 
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Balder, som dräpts genom Lokes intriger, framstår, särskilt som han ligger på ett 
likbål, i en alkemisk dager. Hans död och transformation genom eld, är en 
förutsättning för att den nya världen ska kunna manifestera sig. 
Det är sagt i Völuspa att Balder och hans broder och dråpare Höder tillsammans ska 
regera i frid och sämja efter ragnarök. 
De ord som Oden yttrade i Balders öra blir aldrig avslöjade.  
 
Berättelsen om Skaldemjödet bjuder på en lång rad jungianska motiv.  
Det faktum att Kvaser, vars blod omvandlades till det eftertraktade skaldemjödet, 
blev till genom att båda parter vid fredsförhandlingen spottade i ett kar varur varelsen 
skapades, tyder på att vi har att göra med en manifestation av det kollektiva 
omedvetna. Kvaser bär med sig hela släktets, eller snarare båda släktenas, samlade 
erfarenhet och visdom. Det är dock en visdom som på grund av att den är så pass 
oerfaren som den är, saknar förmåga att hantera en hård och brutal omgivning med 
dess svek och falskhet. Kvaser faller offer för de lömska dvärgarnas anslag och blir 
mördad. Av hans blod förfärdigar dessa skaldemjödet. Dvärgarna lyckas med hjälp av 
mjödet uppnå et stort mått av vishet, som de dock inte förmår att bruka på ett vettigt 
sätt. Genom ett gement och meningslöst mord på ett par jättar går de miste om sin 
skatt. Jättarnas son, Suttung får mjödet som mansbot och för det till sin borg där han 
låser in det i de djupa källarvalvet och låter dottern Gunlöd vakta det. Naturligtvis får 
Oden reda på detta och lyckas i form av en orm ta sig in i berget. Väl inne så förför 
han Gunlöd och lyckas få dricka av mjödet. Därefter flyr han i form av en fågel 
tillbaka till Asgård. Genom denna bedrift kom skaldekonsten till världen, eftersom 
var och en som dricker av mjödet får förmåga att skalda. Från detta mjöd kommer de 
stora diktarnas inspiration. 
 Låt oss här se på en av grundsatserna för individuationen:       
syftet individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten från 
personans hölje och från urbildernas suggestiva makt. 
Genom det heliga ruset frigör sig här individen både från personan och från 
urbilderna. Genom att få tillgång till den kreativa förmågan att gestalta i ord, kan man 
också göra sin tillvaro mer begriplig och få ett klarare grepp om den. Det är samma 
princip som i de gamla folksagorna, när man får makt över trollen genom att få 
kunskap om deras namn. På så vis har man nämnt dem och gjort dem gripbara. Kan 
vi i litteratur och sagor och kväden tala om tillvaron, så blir man en medskapare till 
den, inte bara ett passivt objekt. 
Det finns också en ytterligare poäng här. För att kunna individuera, så drar man även 
på sig en moralisk skuld till kollektivet, som måste återgäldas. Genom att ge denna 
underbara gåva till mänskligheten, eller i alla fall till delar av den, så återgäldar Oden 
sin kollektiva skuld, och är fri att gå vidare. 
Beträffande den mer konkreta skulden, den till Gunlöd som han förför och skamlöst 
utnyttjar för sina syften, så får den finnas kvar där, osonad. 
Orm och fågelsymboliken är som vi tidigare varit inne på, en metafor för utveckling. 
Som en orm tar sig Oden in i berget. Ormen står ju ofta som en förbindelse mellan 
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det omedvetna och dagsmedvetandet. Här blir ormen ett redskap för att tränga in i det 
omedvetna för att där möta anima. Genom mötet med anima väcks här kreativa 
förmågor som ditintills varit latenta. För att nå detta var man tvungen att tränga in i 
borgens djupaste valv för att möta animan, som i detta fall även har en prägel av 
skugga, då hon ju är en jättedotter. När han väl mött sin anima och fått det hon har att 
erbjuda honom, så kan han gå vidare och ta sig gestalt av en fågel, vilken får 
symbolisera ett uppåtstigande. 
Liksom i myten om Innanna så finns här ett drag av svek förknippade med rus. I båda 
fallen förvärvas civilisatoriskt värdefulla förmågor på ett moraliskt tvivelaktigt vis. 
Den som så önskar kan väl här läsa in ett civilisationskritiskt drag. Det vi kallar för 
framsteg har ibland ett pris. Vi kan ju gå till vår egen vardag och se hur mycket av det 
som vi har omkring oss har sin rot i något som inte brukar ses som något önskvärt. 
De metaller vi använder började en gång i tidernas begynnelse bearbetas av 
människan för att kunna bli till vapen. Vägbyggandet började hos de gamla romarna 
för att deras arméer lättare skulle kunna förflytta sig i krigstider. Konserven var en 
följd av att Napoleon önskade lättransporterad föda till sina fälttåg. 
Jag sitter här och skriver på en dator. Datorutvecklingen drevs till stor del framåt av 
att det behövdes ett sätt att knäcka koder och beräkna projektilbanor. Att grafiken 
utvecklats anses av vissa bedömare hänga samman med spel och pornografi. 
I Edens lustgård vinner människan kunskap genom ett lydnadsbrott, men kastas som 
straff ut ur paradiset. 
Prometheus i den grekiska mytologin stal elden från gudarna och gav den till 
människorna. För detta straffades han genom att kedjas fast vid ett berg och få sin 
lever hackad av en örn. 
Detta kan tolkas som att för att kunna utvecklas och gå vidare så måste man vid något 
tillfälle lämna ett stadium av oskuldsfull tillit och gå vidare. Detta uppbrott kan vara 
ytterst smärtsamt och lämna djupa spår i psyket. Individuationsprocessen inleds oftast 
av en kris som får en att ifrågasätta det trygga och invanda för att söka nya banor. 
Genom den obalans och det tvivel på den rådande livssituationen som uppstår genom 
krisen föds längtan efter helhet och befrielse, och detta kan endast uppnås genom att 
leva ett äkta och autentiskt liv på Självets villkor. 
Det är ganska tydligt att den vishet som söks i den här berättelsen inte är av ett rent 
intellektuellt slag. Det handlar om att uppnå det mystiska och kreativa ruset för att 
frigöra de slumrande förmågorna. Det är absolut inte fråga om någon vanlig 
lördagsdrängfylla, utan om ett emotionellt rus som befriar och lyfter och som får 
balansera det vanliga praktiska förnuftet och kunskapen. Att hantera detta är inte helt 
enkelt och problemfritt. 
Kvaser kan inte lösa situationen eftersom han är alldeles för naiv och oerfaren för att 
möta livet. 
Dvärgarna misslyckas för att de ger efter för sina aggressiva drifter och inte kan 
hantera sina mordiska emotioner. 
Suttung kan väl anses ha ådragit sig ett trauma i samband med mordet på sina 
föräldrar. Detta förmår han inte riktigt att lösa, utan situationen blir till ett 



 53
 

 
kontrollbehov, där han offrar sin dotters utveckling för att slå vakt om de förmågor 
som förträngs djupt ned i källarvalven. Han är medveten om att de finns där, men 
förmår inte att bruka dem på ett konstruktivt sätt. 
Först Oden har beslutsamheten att konfrontera det inre och där möta animagestalten, 
vilken förmår föra honom vidare på individuationens väg. 
Som gottgörelse för detta blir nu skaldekonsten tillgängliggjord. Han har därigenom 
betalat priset för sin individuation.  
 
Ytterligare en berättelse innehåller detta motiv med kompensation för att man ägnar 
sig åt individuationsprocessen, nämligen den om Odens hängoffer i Yggdrasil. 
Avsikten med detta offer var inte att försona någon skuld eller kompensera något, 
utan att vinna kunskap. Genom sina umbäranden, som i mycket bär drag av 
schamanismisk invigning, vinner Oden insikt om fördolda ting och får kunskap om 
runor, hemligheter, vilka dolts för människor och gudar. 
Det är viktigt att här tänka på att den fornnordiska religionens gudar väsentligt skiljer 
sig från den Gud och den gudsbild som finns inom kristendomen. Här är det inte 
fråga om allsmäktiga gudar som upphöjt styr över universum. Gudarna står förvisso 
högt över människorna när det gäller kunskaper och krafter, men de är absolut inte 
allsmäktiga. De är underkastade åldrande, födelse och död. Jättarna är i mycket deras 
jämlikar, och ibland deras övermän.  
Något som ligger till bakgrund är ett diffust men obevekligt Öde i bestämd form. 
Detta manifesterar sig genom spådomar, vilka verkar vara svåra att träda emot. Dess 
främsta företrädare verkar vara völvorna, och då i synnerhet de som samlas vid 
Urdabrunn. 
Detta öde förutsäger att hela den nuvarande världsordningen är dömd att gå under, 
men att det ur ruinerna kommer att födas en ny och bättre Jord, där lycka och fred 
råder. 
Gudarna kan inte njuta av någon upphöjd utomvärldslig position, utan måste hela 
tiden sträva efter att förkovra sig. Gudarna är något som utvecklas, och detta blir 
särskilt tydligt ifråga om Oden. 
De runor han tar upp betecknar som sagt inte bara skrivtecknet i sig, även om detta 
också kopplades till magiska funktioner. Runor betecknar här hemligheter och 
förmågor, något som kan jämföras med begreppet me i den sumeriska mytologin. 
Här nämns bland förmågorna egenskapen att kunna stifta fred. 
 
 
 
153.   Den åttonde jag kan, 
 som för alla är 
 lämplig att lära; 
 när hat uppstår 
 bland hövdings söner, 
 jag botar det brått. 
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Vikten av detta kan inte förstås utan att vi sätter in det i den tidens kulturella kontext. 
En konflikt inom familjen eller släkten var något ytterst ödesdigert och hotfullt, det 
gick knappt att tänka sig en värre olycka. Idag kan vi bara bryta kontakten och gå 
vidare om vi blir allt för osams med våra närmaste. I den fornnordiska miljön blir 
sådana tankar helt obegripliga. Det var ätten som var grundbegreppet i 
samhällsordningen. Ofta var det den enda trygghet man kunde räkna med. Sett i det 
ljuset förstår man att fredsstiftande blir något värdefullt.  
Offersymboliken förstärks här av att trädet i vilket Oden hänger sig även kan stå som 
en symbol för det mänskliga psyket. Det innebär att Oden offrar sitt jag till psykets 
helhet där även Självet har sin boning. En rimlig tolkning av symbolen för Självet 
skulle kunna vara brunnarna. Dessa tänker man sig som cirkelrunda skapelser ur vilka 
livets vatten kan hämtas. Den runda formen ligger i linje med Självets gestaltning i en 
mandalauppenbarelse.  
Genom att offra något, jagets primat, vinner man vishet och värdefulla insikter. 
Detta offertema finns även i berättelsen om hur Oden offrade sitt ena öga för att få 
dricka en klunk ur Mimers källa. Även här offras något, en del av den fysiska synen, 
för att uppnå något annat, en högre och ädlare vishet.  
De här offren kan ses som etapper på individuationsvägen, smärtsamma men 
nödvändiga steg för att kunna gå vidare. Oden verkar medveten om nödvändigheten i 
offret och inser att det görs inte för att tillfredställa någon yttre makt, utan för att ge 
honom den insikt som behövs för att kunna gå vidare. 
 
 
 
138.   Jag vet att jag hängde 
          på det vindiga trädet 
 nio hela nätter 
 djupt stungen med spjut 
 och given åt Oden, 
 jag själv åt mig själv,  
 uppe i det träd,  
 varom ingen vet, 
 av vad rot det runnit upp. 
 
 
Här framgår, i mitt tyck, klart och tydligt att han offrar sitt lägre jag till sitt högre 
Själv. Genom lidandet och utmattningen försätts han i ett tillstånd där han blir 
mottaglig för visioner. Ett liknande förfarande skildras i den klassiska västernfilmen 
”Horse”, där huvudpersonen för att bli initierad hängs upp i krokar genom skinnet för 
att få skåda Wankantanka, den store anden, vilken framträder i form av en buffel. 
Visionssökande är hos många folk ett viktigt inslag i initiationsriter, och ett krav för 
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att bli betraktad som fullvärdig medlem av samhället. De som saknar förmåga att få 
dessa visioner upplever detta som ett problem och ett tillkortakommande.  
 
 Skådandet och det visionära inslaget blir synligt i de närmast följande verserna där 
Oden inhämtar visheten; 
 
 
 
 
 
139.   Man bjöd mig ej bar 
 eller bjöd mig horn, 
 skarpt jag nedåt skådade; 
 jag tog upp runor,  
 med rop jag tog dem, 
 så föll jag åter därifrån. 
 
140.   Nio kraftsånger lärde jag 
 av namnkunnig son 
 till Böltörn, Bestlas fader, 
 och en dryck jag fick. 
 Av det dyrbara mjödet, 
 som östes ur Odrörer. 
 
 
Åter kommer vi tillbaka till skaldemjödet som ger förmågan att bryta gränser och 
öppna för nya horisonter. 
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Slutsatser 
 
 
 
Min avsikt var att undersöka om det gick att tolka Oden och några av berättelserna 
kring honom som en bild av individuationsprocessen. Min slutsats är att det låter sig 
göras. Berättelserna kring Oden innehåller element som mycket väl går att koppla till 
jungianska begrepp. 
 
• Han möter och konfronterar sin skugga. Detta sker både i fallet med Vaftrudner 

och med Loke. Han ser dem i ögonen, och i fallet med Loke går han så långt att 
han ingår fosterbrödralag med denne. 
 

• Han genomgår kris och lidande för att kunna gå vidare och växa i vishet. Både när 
han offrar sitt ena öga i Mimers brunn och när han hänger sig i Världsträdet. 
 

• Han möter sin Anima i form av Gunlöd. Hon låter honom ta del av skaldemjödet, 
vilket frigör inre kreativa förmågor. Detta sker genom att det vanliga förnuftet 
sätts ur spel. Animamotivet antyds också i Vaftrudnersmal i stycket om 
hamingjorna, vilka får ses som kollektiva uttryck för Anima. 
 

• Han betalar priset för sin individuation genom att tillföra kollektivet något 
värdefullt, skaldekonsten och runorna. 
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