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Abstract
This essay is about how the aesir are used as an ideal image of the original Nordic aspects and
as a symbol of heroism and pure strength. The main subject of this essay is to look at how this
ideal of masculinity is represented in the art produced during the era of romantic nationalism.
The choice of focusing on this era in particular is made due to the fact that it was during this
time that the modern images of the aesir and the Vikings were made. The purpose of this
study is to examine how the ideal of masculinity reflects upon the artistic interpretations of
the Norse mythology in a selected group of art work produced during the 1800’s. Further
more research is done in order to look for the possible political messages that could be
connected to these works of art.
The writing of this essay has meant a search for facts in books concerning romantic
nationalism, Norse mythology and interpretation of Norse mythology, and finally depiction of
the Norse mythology in the romantic nationalistic art during the 19th century. This work has
been combined with analyses of a selected number of works of art produced during the
1800’s. Some limitations have been done in selecting this art, considering the year of
completion and the motif. Due to these limitations, all of the selected works were made within
the time of the 19th century and depict male gods of the Norse mythology.
Following conclusions can be made from this study: (1) that during periods of the 19th century
the aesir were seen as strong warriors with a clearly Nordic origin; (2) this ideology was
expressed in different ways in the art of the time and was later on also used by the racial
ideological sciences.

Svenska nyckelord: nationalromantik, nationalsim, asar, konst, politik, symbolik, genus
Keywords: national romanticism, nationalism, aesir, art, politics, symboliscism, gender
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Förord
Arbetet med denna uppsats har fått mig att förstå hur omfattande ämnet ”religion i konsten”
är. Vidare har jag även fått erfara hur svårt det är att nå en fördjupad kunskap om asatron och
dess framställningar såväl i text som i bild. Jag erkänner att jag i det här arbetet har valt ett
ämne som länge legat mig varmt om hjärtat. I och med min fascination för det fornnordiska
och dess gudavärld med tillhörande symbolik och språk, blev valet av religion lätt. Att sedan
göra en djupdykning inom konsthistoriens minst sagt intressanta variation i
framställningsmetoder och ideal har tilltalat min konstnärliga sida. I och med detta har jag
funnit arbetets alla moment intressanta och har med iver gett mig i kast med arbetet att leta
konstverk och läsa böcker inom ämnets alla förgreningar.
Det har dock inte bara varit en dans på rosor att färdigställa den idé jag först fick i terminens
start. Att finna specifik litteratur visade sig bli mycket svårare än jag först väntat mig. Att
sedan klara av att plocka ut endast ett fåtal konstverk, när allt jag fann tycktes vara ett perfekt
analysobjekt, var bland det svåraste jag gjort. Därför vill jag ge ett stort tack till bibliotekarien
på Nationalmuseum i Stockholm, som förstod min förvirrade förklaring och gav mig en lista
på mycket användbar litteratur.
Ytterligare ett stort tack vill jag ge min handledare Olof Sundqvist som med sin optimism och
sitt uppenbara intresse för mitt ämnesval motiverade mig till att ständigt utveckla mina tankar
och söka vidare bland böcker och konstverk när jag fastnat i mina egna
kunskapsbegränsningar.
Vidare ett tack till Olofs kollega, konsthistorikern Jan O. Karlsson, för ett litteraturtips som
gav mig ett av konstverken för min analys, samt gav mitt arbete den form jag eftertraktat.
Slutligen, ett varmt tack till min vän Marie Persson, som välvilligt lånat mig av sin litteratur
kring vikingatiden och asamyterna. Tack också för att du drog med mig på bokrean. Där fann
jag en bok som gav mig ytterligare inspiration för mitt analysarbete, den slutliga
utformningen av min titel och min huvudsakliga frågeställning.
Elin Eriksson, Maj 2009
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1. Inledning
1.1 Bilden av asar och vikingar – en tolkningsfråga
Religionen har alltid spelat en stor roll i människans historia, inte minst politiskt. Symbolism
som härleds till religiösa motiv och berättelser används flitigt av dem som vill styra, vinna
folkets sympatier eller framhäva ett önskat budskap. Den vikingatida religionen är inget
undantag. Inom asatron byggdes det med tiden upp en rik symbolik för gudomar och
företeelser. Dessa fick till viss del ett starkt nog fotfäste i de nordiska folkens språk och kultur
för att överleva ända till våra dagar. Under den större delen av 1800-talet kom denna
symbolik att återupplivas i och med ett uppvaknande intresse för det forna Norden och dess
kultur.
Vikingen har kommit att stå för urtypen av det nordiska; en livskraftig symbol för hjältemod
och styrka. Samtidigt som denna bild av den vikingatida människan har belagts med
guldskimmer, så har den även blivit smutskastad som raspropaganda. Genom att blanda in
symbolik från asatron i politiken, har urtypen av en viking blivit ett ideal som yttrar sig i en
sorts exkludering av allt och alla som inte överrensstämmer med mallen. Framför allt har
bilden av den ”blonde hjälten” stått som ett mansideal ända in i vår tid, en föreställning som
skapades under en tid med starkt behov av identifikation, såväl individuellt som nationellt.
Vad som döljer sig bakom propaganda, förvrängning, glorifiering, hjältesagor och tolkningar
är inte alltid så lätt att uttyda. Ideal och de stereotyper som utvecklas från idealen, är något
som bildas genom tiden. Detta sker med påverkan från ett flertal källor, där religiösa
influenser är en viktig del. Religionen har, bevisligen, en formande roll i vår uppfattning av
omvärlden och oss själva; även hos dem som ser på religionen från utsidan. Med hjälp av
andras tolkningar görs nya tolkningar och en del av de historiska källorna är i sin tur tolkade
skildringar av vad som en gång utspelats. Mytologi och historia smälter ihop och skapar nytt
sägenmaterial tills forskaren kan fråga sig själv om resultatet visar en tolkning av vikingen,
eller tolkningen av en särskild tidsperiods syn på denne.

1.2 Syfte och frågeställningar
Konsten är ett uttrycksmedel som lever kvar genom århundraden. Bilder har alltid påverkat
oss på olika sätt, inte minst för att det är ett visuellt medel att sprida budskap med, även så i
dagsläget. Jag har utifrån detta valt att studera den symbolik som går att finna hos konstverk
som framställer män ur den vikingatida mytologin. Syftet är att försöka se vilka motiv som
lockat mest och undersöka vilken roll dessa motiv haft för betraktare i 1800-talssamhället.
Valet att begränsa mig till nationalromantiken beror främst på att det under denna tid
framställdes rikligt med verk som skildrar motiv från vikingatiden. Dessutom var det under
denna tid som den moderna bilden av vikingen och asatron skapades.
Syftet med denna uppsats är att studera hur vikingatida mytologi framställs i några utvalda
konstverk från 1800-talet. Vidare vill jag försöka få fram 1800-talets mansideal genom att
studera vad som framhävs hos asagudar i de konstverk jag studerat från denna tid.
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Frågeställningar






Hur framställs asatrons mytologi i de utvalda nationalromantiska konstverken?
Vilka drag i den nordiska mytologin och religionen framhävs inom de valda
nationalromantiska konstverken; vad var det som lockade med denna mytologi och
vilka teman är populärast?
Hur framställs det manliga i de valda verken? Stämmer den bilden med de historiska
källornas bild av myten och vilka ideal presenteras i framställningarna?
Vilka politiska budskap förmedlas av konstnärerna i de valda verken?

1.3 Begreppsförklaring
I det som följer kommer jag att redogöra för min tolkning av de begrepp jag använder mig av
i arbetet. Jag tänker inte ta upp alla de möjliga tolkningarna, utan endast de betydelser som
jag själv lagt in i begreppen.
Med Norden menar jag det landområde som idag utgör länderna Sverige, Norge, Finland,
Island och Danmark. Det ”fornnordiska” folket och den ”fornnordiska” kulturen är därmed
inget annat än de människor och den kultur som fanns inom detta område under vikingatiden
dvs. 750-1050 e.v.t. Det samma gäller för begrepp som ”Skandinavien”, ”skandinaver” och
”nordbor”.
En viking var (oftast) en man som i vikingatid drog ut på havet för att upptäcka världen,
strida, röva och uppleva äventyr. När jag nämner ordet viking är det dock främst i betydelsen
av en människa som levde i Norden under vikingatiden.
Med asar menar jag de manliga gudomar inom vikingatida religion och mytologi som blivit
kända för eftervärlden. Deras kvinnliga motsvarigheter betecknar jag efter mall som asynjor.
Religionen under vikingatiden har kommit att kallas asatro med utgångspunkt från dessa
benämningar på en del av gudomarna. Till asatrons gudavärld hör dock även vaner, så som
Frej och Freja. Dessa var ett gudasläkte separat från asarna, men som kom att dyrkas samman
med dessa. Vanerna förknippades främst med fruktbarhet, naturmystik och magi.
Arier, eller aryas, är enligt Nationalencyklopedin den egna benämningen på folk som talar
indoiranska språk. 1 Begreppet används även som en beteckning på en indoeuropeisk
folkgrupp som när de anlände till Indusdalen tros ha lagt grunden för den moderna hinduiska
mytologin. Orsaken till att arierna nämns i detta arbete är för att man under
nationalromantiken kom att blanda samman denna folkgrupp med ett mytiskt
”ursprungsnordiskt” folk som enligt teorin ska ha varit de gudar vikingarna dyrkade. Detta
grundade sig på benämningen ”asar” som ett annat ord för asiater. I mitt arbete kommer
begreppet arier, i den mån det används, att beteckna forngermanerna eller urgermanerna.
Med germaner menas det folk som lever inom det germanska landområdets gränser.
Germaner delas in i fyra underkategorier; nord-, väst-, öst- och sydgermaner. Nordgermaner
rörde sig inom Nordens landområden, Västgermanerna (franker och anglosaxare) kring
Frankrike och Storbritannien, Östgermanerna (goter) i sydöstra Europa och Sydgermaner
(burgunder och alemanner) i området kring Frankrike och Schweiz. 2 Således står
1
2

http://www.ne.se/arier
http://www.ne.se/germaner
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benämningen urgermaner för ett folk som levde inom detta landområde under förhistorisk tid,
och forngermaner är således de som levde i området under vikingatiden, d.v.s. omkring 7501050 e.v.t.
Med historiska källor åsyftas de äldsta skriftliga källorna som skrivits om asatron, bl.a. den
äldre och yngre Eddan.
Nationalencyklopedin förklarar ordet nationalromantik som ett begrepp för ” litteratur, konst,
arkitektur och musik som vill framhäva den nationella egenarten som utgångspunkt för
nyskapande”. 3 Benämningen används i Sverige främst om den konst och litteratur som
skapades under perioden mellan 1700-talets slut och 1900-talets början, där motiven är
hämtade från vikingatida mytologi, folktro eller det svenska landskapet och lantlivet.
Det finns ett flertal sätt att tolka alla symboler och jag kan inte på långa vägar förutse alla
tolkningsmöjligheter. Därför kommer jag att utgå från ett antal grundtolkningar av de
symboler som tas upp i arbetet. När en symbol tas upp kommer jag även att presentera min
tolkning av symbolen i fråga.

1.4 Val av metod
För att kunna utröna något om den vikingatida mytologin, vilken i dagens läge tillhör en död
religion (om man bortser från nybildade neo-germanska förbunds återupplivande och
modernisering av denna tro), är det i överlag nödvändigt och fördelaktigt att vända sig till de
litterära källor som finns tillgängliga. I mitt arbete har de mest använda källorna blivit andra
forskares arbeten i ämnet. Översättningar av Snorres Edda, samt Den poetiska Eddan har
också kommit till användning, detta främst i analysdelen av arbetet. Orsaken är att bl.a. dessa
källor var vad konstnärerna utgick från. Även nationalromantiken har fått en plats i min
undersökning; en historisk epok som i fråga om faktasamlande även den i regel kräver en hel
del litteraturstudier. Metoden som utifrån dessa ovanstående realiteter har valts för detta
arbete är därför litteraturgranskning, kombinerat med studerande av konstverk som faller
inom ramen för mitt ämnesval.
Det finns en gemensam fallgrop för alla undersökningsmetoder; det svar som undersökningen
ger är beroende av de frågor som ställs. 4 Det innebär att om jag som undersökare väntar mig
att se en viss sak, så är det stor risk att detta är vad jag kommer att se. Att ställa sig helt
neutral till ett ämne är svårt, eftersom det alltid finns rum för personliga tolkningar av det som
läggs fram. Det finns dessutom alltid en risk att det som uppfattas som en neutral ställning av
den som framför den, uppfattas som mindre neutral av en annan.
Jag har valt att göra denna uppsats utifrån en hermeneutisk ståndpunkt. Med detta vill jag
påpeka att jag i mitt arbete strävat mot att ge en så rättvisande bild som möjligt av de fakta jag
funnit, men att jag är medveten om den inverkan min egen inställning till ämnet kan ha gjort
på hur jag förmedlar kunskapen i fråga. När jag har läst i böcker för att finna fakta och
analyserat vad jag ser i konstverken, så har jag varit medveten om att mitt syfte med arbetet
spelat en roll i vad jag finner när jag söker. Mina frågor för arbetet har förbestämt att det finns
något att leta efter och detta något har därför framträtt tydligare än om jag inte sökt efter just
detta.
3
4

http://www.ne.se/kort/nationalromantik
jfr Stukát, S. (2005): Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
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Ytterligare felkällor som kan ha uppstått i min undersökning är litteraturgranskningens,
framför allt då den historiskt inriktade litteraturens, gissel; det jag tolkar är redan tolkat av
min källa. Detta gäller även i rena översättningar av historiska källor. Fördelen med att
använda andra forskares arbeten som bas har varit den att jag har kunnat finna fakta som
annars varit mer än svåråtkomligt för mig. Jag är inte kunnig i vare sig fornsvenska, isländska,
tyska, danska eller norska. Utländska källor, så som de historiska originalkällorna, har således
inte kunnat tillgodogöras på annat sätt än att jag läst översättningar och andras tolkningar av
dessa.

1.5 Urval
I detta arbetes fjärde kapitel presenteras ett urval av konstverk från den tidsperiod och
konstinriktning som kallas nationalromantiken. Verken som slutligen valdes till arbetet har
gemensamt att de endast skildrar gudar ur asamytologin, vilket utesluter såväl andra
asamytologiskt förknippade väsen, som motiv tagna från hjältesagorna. Denna begränsning
har gjorts för att underlätta mitt jämförande analysarbete, vilket skulle bli lidande ifall jag på
det antal sidor som står till mitt förfogande för detta arbete valde att titta på fler verk.
Utöver detta har konstverken även gemensamt att de skapats inom tidsramen för 1800-talet,
det århundrade då nationalromantiken i sin fornnordiskt inspirerade form både knoppades,
blommade och, till viss del, vissnade. Detta vet jag är en begränsning som utesluter en hel del
verk, bland dessa även de som gjordes till förmån för marknadsföringen av det tyska
människoidealet i upptakten till, och under tiden för, andra världskriget. Dessa verk hade i sig
varit intressanta att undersöka, men att ta med dem här skulle ha överskridit gränserna för mitt
arbete.
Konstverken som kommer att ges en grundligare presentation i kapitel 4 är, i följande
ordning;





Balders död (1817) målning av danske Christoffer Wilhelm Eckersberg.
Loke och Sigyn (1863) målning av svenske Mårten Eskil Winge.
Tors strid med jättarna (1872) målning av Mårten Eskil Winge.
Oden (1830), Tor och Balder (1844) skulpturserie av svenske Bengt Erland Fogelberg

Verken är valda som representativa för tidens konst. Orsaken till att en del av verken är från
samma konstnär är helt enkelt den att dessa verk i sin framställning och stil är väldigt typiska
för perioden och genren. Att endast en av konstnärerna inte är svensk är ren slump. Jag har
valt verken helt utefter utförande och tidsperiod.

1.6 Arbetets disposition
Jag kommer här att presentera arbetets upplägg, med en kort beskrivning av innehållet för
vart och ett av de fem kapitel som det delats in i.
Det första kapitlet ger en inledande presentation av ämnet och behandlar arbetets bakgrund.
Här tar jag även upp en del begreppsdefinitioner, mitt syfte och frågeställningarna jag haft för
arbetet. I kapitlet ingår även en summering av valet av arbetsmetod, dess för- och nackdelar,
samt hur jag gått till väga med insamlandet av information och avgränsningar som gjorts i
urval av konstverk för analysdelen av arbetet. Kapitlet avslutas med en presentation av
arbetets struktur.
4

I kapitel 2 redogör jag för tidigare forskning i ämnet det nordiska i nationalromantisk konst
och idealbilder i myten om vikingar och asar. Mitt arbete ställs i förhållande till vad som
gjorts tidigare i ämnet för att se vad nytt som kan läggas till forskningen i området. Kapitlet
innehåller även en kortare redogörelse för hur idén om den idealiska människan lades till
asamyten och hur teorin om ”det ariska” ursprungsfolket tog form. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.
Jag ger i kapitel 3 en kort genomgång av asatron, följt av en inblick i samhället under 1800talet, nationalromantikens konststil och de ledande aktörerna för nationalromantikens
uppståndelse. I kapitel 4 lägger jag sedan fram mina analyser av de utvalda
nationalromantiska konstverken som nämns i kapitel 1. Varje konstverk tas upp separat i
kategorisk gruppindelning efter underrubriker. Analyserna sammanfattas i kapitlets slutdel.
Arbetets femte kapitel tar upp en jämförande diskussion kring de slutsatser som jag dragit
med hjälp av analyserna i kapitel 4 och de fakta jag presenterat i kapitel 2. Kapitlet avslutas
med en sammanfattning av denna diskussion.
I den sista delen ges en övergripande sammanfattning av arbetet, följt av ett avsnitt med
förslag på vidare ämnen att undersöka inom forskningsområdet.
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2. Det nordiska idealet i nationalromantiken
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring framställningen av det fornnordiska i
konsten. Vidare ges en kortare redogörelse för den ariska mytens skapande, följt av en
presentation av forskning kring den manliga idealbilden som uppstod i samspel med
glorifieringen av asar och vikingar under 1800-talet. Här ställs även mitt valda ämnesområde
mot vad som hittats i den tidigare forskningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

2.1 Bilden av asar, vikingar och arier
2.1.1 I propagandans kölvatten
Den fornnordiska religionen har avbildats i många olika sammanhang, särskilt så efter
nationalromantikens intåg i världshistorien. Som det påpekas av Stefan Arvidsson 5 och Lars
Lönnroth 6 , har den vikingatida religionen allt sedan andra världskriget främst kopplats till
politiska rörelser av raspropagerande inriktningar. Dagens bild av vikingen och asarna har
därmed blivit starkt förknippad med de manliga attribut som under kriget framställdes som
idealiska. Catharina Raudvere 7 menar att det finns många exempel inom den skandinaviska
skönlitteraturen och konsten som visar upp en starkt nationalistiskt propagerande bild av det
fornnordiska. Hon förklarar vidare hur religiösa symboler och språk ofta har använts just i
politiskt syfte, såväl för konservativa som progressiva riktningar. Som resultat av den
nazistiska rörelsens användning av asar och vikingar har de flesta som tittat närmre på
framställningen av dessa lagt sin fokus på just de rasbiologiska aspekterna.

2.1.2 De grekiska idealens påverkan
Idealbilden av den fornnordiske mannen byggdes dock upp innan 1900-talets nazism, närmare
bestämt redan under 1800-talet, ett faktum som tagits till vara på av bl.a. Hugo Palmsköld. 8
Palmsköld förklarar den moderna bilden och kulten av vikingen som ett uttryck för 1800-talets
nationalistiska strävanden. Vidare berättar Palmsköld att konsten under denna period handlade om att
försköna verkligheten och ge en bild av det upphöjda. Utöver detta var konstverken under större delen
av århundradet starkt influerade av idealen i antikens konst, inte minst den konst som framställde det
grekiska gudasläktet. 9

Torsten Gunnarsson 10 lyfter i sin tur fram den problematiska korsningen mellan nordiskt och
grekiskt som detta skapade. De nordiska gudarna, påpekar han, saknade tidigare
bildframställningar. Förebilderna fick därför bli de grekiska gudarna, för vilka det istället
rådde nära på ett överflöd av framställningar. Asarna blev på så sätt i många framställningar
inget annat än grekiska gudar klädda ”i djurhudar”. 11 Här får Gunnarsson medhåll av
Palmsköld, som även påpekar att det av estetiska skäl verkar ha funnits ett visst motstånd till
att ersätta de grekiska gudsmotiven med de nordiska. Detta förklaras med att asarna ska ha
uppfattats som allt för ”fula och råa” 12 för att avbildas. Även Tomas Björk 13 menar att denna
fråga om avbildningen av asarna blev mycket omdebatterad under 1800-talet.
5

Arvidsson, S. (2001): ”I skuggan av kors och hakkors”
Lönnroth, L. (1992): ”Eliten och folket”
7
Raudvere, C. (2001): ”Mellan romantik och politik”
8
Palmsköld, H. (2005): ”Ett uppsökande av det gamla – fornnordiska motiv i svensk 1800-talskonst”
9
Palmsköld, H. (2005)
10
Gunnarsson, T. (1985): ”Det svenska akademiska måleriet under 1850-1880-talen”
11
Gunnarsson, T. (1985), s. 316
12
Palmsköld, H. (2005)
13
Björk, T. (1997): August Malmström – Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld
6
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2.1.3 Den starke krigaren och den ljuse hjälten
Periodens konstnärer hade i övrigt en mycket naiv, idealistisk och mystiskt betingad
historiesyn, menar Gunnarsson. Personcentrering och patriotism var genomgående och gav
framställningarna en skarp skiljelinje mellan gott och ont, förtydligat som ”ljust” och
”mörkt”. 14 Som exempel på denna skarpa markering nämns från Palmskölds och Lönnroths
håll bl.a. Mårten Eskil Winges verk Tors kamp med jättarna. 15 Denna målning kan, enligt
dem, på många sätt betraktas som gjord för raspropaganda och ska dessutom ha lagt grunden
för en hel del av de senare framställningarna av Tor. 16
Julia Zernack 17 påpekar även hon denna tendens till att framställa vikingen och den nordiske
mannen som en sorts oövervinnelig övermänniska, en atletisk ”ljushjälte” som bekämpar de
mörka makterna. 18 Elisabeth Arwill-Nordbladh 19 förklarar det så att Nordens klimat enligt
1800-talets populära teorier skulle ha format nordbon till styrka och uthållighet, 20 drag som
representerade människans ”naturtillstånd”. 21
Margaret Clunies Ross och Lönnroth22 berättar att under de nordiska ländernas krigsperioder i
början av 1800-talet skapades bilder av vikingarna som nationalhjältar. I dessa framställningar
blir det den germanske hjältens ”öde och utopiska mission” att försvara ”det ädla”.23 Vidare
blandades sedan detta germanska hjälteideal med de antika idealen och fick ytterligare
utveckling med detaljer ur Kristusmyten. Denna blandning skapar en hjälteroll som syns
tydligt hos bl.a. hjälten Sigfreid i Wagners drama om Nibelungs ring.24

2.1.4 Nationalism, arier och grunden för rastänkandet
Fascinationen för Norden och det nordiska var således stark, både inom och utanför de
nordiska länderna. Intresset spred sig över alla kulturella områden: från måleri och skulptur,
till poesi, arkitektur och teater. Bernd Henningsen påpekar att tycket för det vikingatida kom
att få särskilt starkt fäste i Tyskland. 25 Enligt Gerd Wolfgang Weber skapades den tyska
nationella identiteten utifrån föreställningen att såväl tyskar som nordbor är ”germaner” 26 och
därmed delar ursprung och arv. Arwill-Nordbladh förklarar det så, att ett gemensamt ärorikt
förflutet skulle motivera ”en gemensam lyckosam framtid”. 27 I Webers förklaring var detta
etniska släktskap vidare tänkt att ersätta Tysklands brist på en längre nationshistoria. 28
Ur denna föreställning skapades det en teori om urgermanerna, senare kallade arier. Detta var
en folkgrupp som enligt teorin skulle ha splittrats och spridits över världen, till dess att den
”rena” rasen endast fanns kvar i ”urhemmet” i nordöstra Europa, berättar Arvidsson. 29 Teorin
14

Gunnarsson, T. (1985)
Mer om detta verk står att läsa i detta arbetes fjärde kapitel.
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27
Arwill-Nordbladh, E. (1998), s.29
28
Weber, G.W. (1997), s.44
29
Arvidsson, S. (2001)
15

7

fick för övrigt viss medvind av Carl von Linnés tidigare kartläggning av den mänskliga artens
”raser”. 30 Vidare kom den tron, enligt Britt-Mari Näsström, 31 att blandas med tanken på
asarna som ett folk från Asien, en teori som i sin tur utgår från Snorre Sturlassons Edda. 32

2.2 Tidigare forskning om det manliga idealet i bilden av vikingen och
asatron
Det ariska idealet kom att uttryckas i konstens framställningar av asar och vikingar, mestadels
i manliga former. Bo Grandien menar att dessa framställningar ”enligt tradition” avbildade
männen som blonda, blåögda och högväxta hjältar. 33 De isländska sagornas hjältar blev
snabbt 1800-talsmannens ideal, inte minst i borgerliga kretsar, menar Zernack. 34 Även om
detta drag inom den nationalromantiska genren är uppenbart, så är det märkligt få forskare
som har gjort någon större undersökning av detta. Ännu svårare är det att finna forskning som
riktar in sig på kopplingen mellan asatro och den manliga idealbilden som syns i konsten.
På det teoretiska planet har det gjorts lite mer arbete vad gäller genus och könsbestämda ideal,
men med närmast typisk större fokus på kvinnobilden. Ett exempel på ett bra arbete inom
genuskonceptet i koppling till asatron och vikingarna, är det av Arwill-Nordbladh, 35 men även
hon har, trots arbetets neutrala titel, lagt större vikt på det kvinnliga. Bland det som dock går
att läsa i hennes arbete om det manliga idealet som byggdes upp under 1800-talet finns några
viktiga detaljer. Det fanns, enligt Arwill-Nordbladh, under denna period en uppfattning om att
skillnaden mellan manligt och kvinnligt inte bara låg i det fysiska. 36 Män var, i motsats till
kvinnor, starka, modiga, strids- och ärelystna, själviska och samtidigt beskyddande mot
kvinnor och barn. Denna idealbild utgick från de isländska hjältesagorna och det nordiska
gudaepos som stod att läsa om i de historiska källorna. 37

2.3 Sammanfattning
I stora drag kan det sägas att de fakta som jag funnit har fokuserats på antingen konstverkens
utförande, eller genusaspekten och idealbilden i de historiska källorna och fornfynden. Att
finna en kombination av dessa ämnen, som är tanken med mitt eget arbete, har varit svårt.
Den tidigare forskningen har i övrigt varit strikt inriktad på för författarnas samtida tolkningar
av sagda ämnen. Därigenom har man inte tagit upp den påverkan tidigare tolkningar kan ha
gjort på de nuvarande tolkningarna. Genusaspekten har dessutom fallit på att främst behandla
det kvinnliga, i motsats till min egen fokusering på bilden av det manliga.
Vad gäller forskning kopplad till konstverken så har som sagt större fokus lagts på utförandet
än på innehållet i motiven. Det finns mycket material kring stil och vad som påverkat
resultatet i fråga om konstnärliga och estetiska ideal. Till skillnad mot för hur jag själv ämnar

30

Verket som här åsyftas är tionde upplagan av Systema Naturae, från 1758, se Broberg, G (1997): ”Rasbiologi
och antisemitism”
31
Näsström, B-M. (2002): Fornskandinavisk religion – en grundbok
32
Snorres Edda (i översättning av Björn Collinder, 1958), ”Prolog”, s.37ff
33
Grandien, B. (1992): ”Fornnordiskt i konsten”. Det blonda idealet står även att finna i en beskrivning av Tor i
Snorres Edda (1958), s. 37.
34
Zernack, J. (1997)
35
Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid (1998)
36
Arwill-Nordbladh, E. (1998)
37
Arwill-Nordbladh, E. (1998)
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göra, så har konstverken mestadels analyserats separat i tidigare forskning, utan någon
jämförelse dem emellan.
Det är däremot något lättare att i den tidigare forskningen hitta sådant som pekar på de
politiska aspekterna i konstverkens motiv. Den största vikten ligger i denna forskning på
framhävning av rasideologiska aspekter. Att finna material som talar om 1800-talets politiska
uppfattningars koppling till verken har varit något svårare. Även om jag i mitt arbete inte
kommer att ignorera det rasbiologiska propagerandet, så tänker jag försöka att även finna
kopplingar till andra politiska inslag i verken. Ytterligare en detalj som jag funnit att det råder
brist på i den tidigare forskningen i området är eventuella anspelningar på den religiösa
situationen i samhället då verken skapades, något som jag kommer att försöka lägga till i mina
analyser.
Nästa kapitel ger en kort förklaring av asatron, 1800-talssamhället och de influenser som
påverkade konsten under nationalromantiken.

9

3. Asatro, 1800‐tal och nationalromantikens konst
Detta kapitel är tänkt att främst ge en förklarande grund till de konstverk som presenteras i
kapitel 4. Utan denna grund kan det nämligen bli något svårare att förstå analyserna av
dessa verk, då de baseras på kunskap om motivvalen och de bakomliggande faktorerna för
verkens utföranden. Kapitlet inleds därför med en kort beskrivning av asatron, för att
förtydliga de mytologiska detaljerna i de valda konstverkens motiv. Detta följs av en
förenklad bild av samhället under 1800-talet, vilket är menat att ge insikt i vilka yttre faktorer
som kan ha påverkat val av motiv och framställning. För att vidare förklara de konstnärliga
uttrycken i verken, görs det även en sammanfattning av den för tiden rådande konststilen och
dess influenser, samt en kort genomgång av de tillhörande inriktningarna göticism och
nygöticism. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

3.1 Vikingatida religion ‐ asatro
Den vikingatida mytologin är till skillnad från de abrahamitiska religionerna en polyteistisk
religion, d.v.s. istället för tron på en enväldig gud, är dess trossystem befolkat av ett flertal
gudar. Till religionen hör, förutom mytologin, även en hel del ritualer, magitro och
offerkulter, vilket tillsammans bildar det samhällssystem som det vikingatida folket levde i.
De största gudarna inom asatron var, enligt de källor som står att finna: Oden, Tor, Frej och
Freja. Oden var gudarnas visdomstörstande härskare, kungarnas och spjutets gud. Tor var
åskans och stridsraseriets gud och dyrkades främst av bönder och krigare. Frej och Freja
tillhörde vanernas släkte, och var således båda förknippade med vår och fruktbarhet. Freja
stod även som kärlekens, stridens och magins gudinna. 38 Dessa gudomar är de som bevisligen
hade egna kulter kring sig. Detta innebär att till dem offrades under rituella omständigheter
djur, öl, mat och kanske i vissa fall även människor, 39 för att vinna gudarnas gunst i någon
form.
Förutom ovan nämnda gudomar så finns ytterligare gudar och gudinnor som blivit kända för
eftervärlden. Balder lyfts fram starkt av personer som söker en frälsargestalt att jämföra, eller
ersätta Jesus med. 40 Likheten mellan Balder och Jesus ligger i deras personlighet som goda
och kärleksfulla. I Den poetiska Eddan står det även att läsa att Balder ska återkomma med
ljuset och den nya världen efter Ragnarök, 41 liksom Jesus ska göra efter jordens undergång
enligt Bibeln. Som Balders motsats finns Loke; jätte och fosterbror till Oden.42 Loke var
slugare än de flesta 43 och förutbestämd att leda asarna in i undergången (Ragnarök). 44 Loke är
den som orsakar Balders död. 45
Utöver gudasagorna tillkommer berättelser som skildrar historiska händelser, oftast med stora
ledare i huvudrollerna. Dessa hjälte- och släktsagor berättar om hur livet kan ha sett ut, men
främst visar de på berättarteknik, folktro och myter om gudars inblandning i vardagen. 46
38

Näsström, B-M. (2002)
Näsström, B-M. (2008): Blot – tro och offer i det förkristna Norden
40
Se bl.a. Näsström, B-M. (2002)
41
Den poetiska Eddan (i översättning av Erik Brate, 1986), ”Völvans spådom”, vers 62
42
Näsström, B-M. (2002)
43
Snorres Edda (1958), ”Första delen”, s. 71f
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Berättelsernas hyllningar av hjältemod och styrka gjorde dem mycket populära under
nationalromantiken. 47

3.2 Ett samhälle i omvandling
Sverige gick under 1800-talet från bonde- till industrisamhälle. 48 Under den senare hälften av
århundradet ledde detta till befolkningsökning, industrialisering och urbanisering; allt
sammans faktorer som förändrade befolkningens livsvillkor. 49 Samtidigt omformas hela
Europa av revolutioner och krig, med nya nationsgränser som resultat. Även bland de
nordiska länderna ändrades gränserna och en desperat jakt inleds efter en enande historisk
grund på vilken den nationella identiteten kan byggas. Detta sker även i det nybildade
kejsardömet Tyskland, som finner sin grund i samma historiska källor som Norden;
dokumentationer av myter och liv i det vikingatida samhället.
Vikingatiden beskrivs under den här perioden som en guldålder i dessa länders historia 50 och
vikingen blir ett ideal; en hyllning till det heroiska som förblir stark genom hela 1800-talet.
Mot slutet av århundradet börjar sedan kristendomen ifrågasättas och förlorar allt mer av sin
makt i nordländerna, 51 medan vetenskap och alternativa trossystem, så som den gamla
asatron, vinner större mark. Individen söker efter ett nytt sätt att tolka omvärlden och den
tidigare religiösa enheten splittras i en intellektuell debatt kring det religiösas vara eller ickevara. Även de indoktrinerade könsrollerna får sig en törn i en debatt kring kvinnans rättigheter
i samhället. 52

3.3 Nationalromantiken
1800-talskonsten var i övrigt tungt påverkad av den tidigare gällande romantiken, men även
av den begynnande realismen. Antikens ideal, vilka stått i fokus under romantiken och
klassicismen, blandades med nya motiv och en ny syn på konsten i allmänhet. Realism och
klassicism blandades vidare med en moderniserad idealism. 53 Samtidigt ökade influenserna
från konstskolorna i både Paris och Düsseldorf, där de flesta av tidens konstnärer utbildades.
Inom både måleri och skulptur blev därmed dessa skolors allt större krav på realism allmänt
gällande. Fokus lades på korrekt återgivna detaljer och autencitet i föremål och kläder som
skildrades. 54 Detta gällde särskilt när fornforskningen mot 1800-talets slut fann allt fler
föremål som kunde stå modell för fornnordiska motiv. 55
1800-talet kom att bli lite utav en guldålder för historiemåleri, 56 med teman som inkluderade
stora populärhistoriskt skildrade slag, fornnodisk mytologi och sagor, samt bibliska
berättelser; allt sammans motiv som bedömdes med ökad entusiasm av konstkritikerna. 57
Konstnärerna, liksom författarna och poeterna i genren, inriktade sig på att framhäva det
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majestätiska och storslagna, med en önskan att skapa en ursprunglig känsla av stolthet för,
och enhet inom, nationen.

3.3.1 Göticism och nygöticism
Till den nationalromantiska konsten hör kategoriseringarna göticism och nygöticism, inom
vilka den vikingatida mytologin och sagorna var huvudsakliga motivval. I Sverige gjorde
nationalromantiken sitt intåg med göticismen och bildandet av det Götiska förbundet (1811) 58
av de då starka kulturpersonligheterna Erik Gustaf Geijer, Per Henrik Ling, A.A. Afzelius,
Esaias Tegnér och Jakob Adlerbeth. 59 Förbundet samlade författare, poeter och konstnärer i
syftet att ”återuppväcka de gamla göternas ‘frihetsanda, mannamod och redliga sinne’”. 60 De
förespråkade användningen av motiv från den vikingatida sagovärlden, istället för motiv tagna
från den sedan ”länge utnyttjade grekisk-romerska mytologin och historien”. 61 För att
uppmuntra till detta motivbyte anordnade förbundet tävlingar och utställningar, med det
nationella och det vikingatida som tema. Göticismen var dock, trots ivern att framställa det
”sanna” nordiska, beroende av de mönster som satts upp för antik klassicism. 62 Den klassiska
skolningen inom både grekiska och romerska ideal lyser igenom i verken, tydligast så i
skulpturerna, men även i en del målningar, så som Christoffer Wilhelm Eckersbergs Balders
död. 63
Götiska förbundet lades ner 1844 efter att intresset för det vikingatida svalnat något hos
publiken. 64 Inte långt senare, omkring 1850, kom dock intresset att väckas på nytt i det som
numer kallas nygöticism. 65 Denna rörelse startades i samband med att Konstnärsgillet höll
föreläsningar där det propagerades för användandet av vikingatida motiv i konsten. 66 Hemmet
började nu ses som en viktig plats för kulturen. Följaktligen utsmyckades huset både till det
yttre och det inre med fornnordiskt inspirerade föremål och konstuttryck, så som drakslingor
och runornamentik på diverse husgeråd och kläder. 67 Genom idealiseringen av hemmets sfär
stärktes husfruns roll och kvinnan får en större del än tidigare i idealbildens vikingatid. Detta
bidrar dock även till att tolkningen av de vikingatida förhållandena blir allt mer
genussegregerad. 68

3.4 Sammanfattning
Detta kapitel har, förutom en förenklad beskrivning av asatron, tagit upp en del större
samhällsförändringar som skedde under 1800-talet. Ett flertal krig och förändringar av
nationsgränser kom att skapa ett behov av att identifiera sig med något som enade nationen.
Detta resulterade i ideal skapade ur historiska dokumenteringar av det nordiska samhället i
forna tider. Idealen i sin tur påverkade konsten, i så väl stil som motivval. Även synen på
könsroller kom att ändras för att anpassas efter tolkningar av de historiska källorna.
I kommande kapitel ges utförliga analyser av de konstverk som omnämnts i kapitel 1.
58
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4 Den fornnordiska mytologin i konsten
4.1 Analys
Jag kommer i följande avsnitt att ge min tolkning av de valda målningarna. Jag kommer att
gå in på detaljer och utifrån dessa göra mina tolkningar. Det bör poängteras att det jag
lägger in i vad jag ser inte är den enda rätta tolkningen. Hur mycket en påläst betraktare än
kan lägga in i en målnings detaljer och helhet, så är det ändå bara konstnären själv som vet
exakt varför denne väljer att lägga in det denne gör i verket, om det finns ett budskap eller
inte, och om det finns, vad det innehåller. Varje analys innehåller därför även en bild på det
verk som behandlas, för att ge läsaren en tydligare bild av verket i fråga och en möjlighet att
själv göra en bedömning av det jag tar upp. Bilderna finns vidare i större version i form av
bilagor längst bak i arbetet.

4.1.1 Balders död
Christoffer Wilhelm
Eckersbergs målning
Balders död skapades
som ett inträdesprov
för medlemskap hos
Konstakademin
i
Köpenhamn och stod
färdig 1817.
Vid första anblicken
är det inte mycket som
får betraktaren att
tänka
på
den
fornnordiska
mytologin.
Männen
och kvinnorna på
bilden bär tydliga drag
av
det
klassiska
måleriet
i
utformningen av ansikten. Även om det hos kvinnorna syns ett mer europeiskt medeltida drag
i klänningarnas utföranden så är männens kläder dessutom som hämtade från framställningar
av Roms högadel. För att kunna urskilja vilka gudomar som avbildats i målningen, krävs det
att betraktaren tar en närmre titt på de tillhörande attribut som i detta syfte lagts in i bilden.
Bildens mest centrerade figur är placerad på vad som kan uttydas vara platsens enda
markerade stol. Med de kungliga färgerna rött, vitt och guld i klädseln och ett spjut i höger
hand, har han attribut som tydligt visar på asarnas överhuvud, Oden, kungarnas och spjutets
gud. Saknas gör dock hans främsta attribut; enögdhet. Under påverkan av nyklassicismen
ansågs under 1800-talet detta drag vara ett fult lyte och därmed ovärdigt en gudsframställning.
Vidare saknas även de karaktäristiska korparna; säkerligen en detalj som undvikits för att
avmystifiera personerna på bilden.
Tor är vid Odens vänstra sida. Han markeras tydligt med det av ursinne röda ansiktet och
hammaren som hålls höjd till slag. Vidare är hans kläder nästan stereotypa, med pälstunika
13

och silverrustning. Den röda färgen på kläderna anspelar på tillnamnet ”den röde”. Bredvid
Tor sitter en ljus kvinna från vars knä äpplen faller ur en korg. Äpplena och den ljusa huden
pekar ut kvinnan som Idun, ungdomens och det eviga livets gudinna. Mannen som är till
vänster om Idun är i fasa vänd bort från betraktaren. Om det inte vore för den tappade harpan
skulle han vara svår att identifiera. Instrumentet i kombination med hans placering bredvid
asynjan ger dock den insatte betraktaren de attribut som krävs för att kunna lista ut att han är
Iduns make, den känslige, och enligt Loke, fege 69 barden Brage.
Bakom de nu nämnda gudomarna finns ytterligare tre karaktärer som är utan något tydligt
attribut. Med utgångspunkt från rollistan till dramat Balder den gode, 70 som var del av
inspirationen för Eckersberg, 71 så kan man dock göra vissa gissningar. Mannen närmast
bakom Tor bär en mörkt blå klädnad, vilket med viss ansträngning kan tolkas som en symbol
för det mörka havsvattnet och därmed havsguden Ägir. Vad gäller mannen med den säregna
guldhjälmen kan detta vara Heimdal; gudarnas väktare och även i vissa fall kallad ”guldtand”.
Han skulle även kunna tolkas som Hermod, den som beger sig ner till Hels rike för att
återkräva Balder till livet. Avsaknaden av skäggväxt tyder vilket som på en ung man (en
markering som syns även på Balder och Loke). Det finns dock inget som kan klargöra vem
den sista personen är, inte ens om det är en kvinna eller man, eftersom ansiktet är i det
närmaste androgynt och så lite syns av kläder och kropp att inget kan sägas utifrån dessa.
Åter till bildens mitt syns på Odens högra sida tre asynjor. Den äldre kvinnan i grönt sitter
närmast Oden och är den enda att bära en huvudbonad. Detta kan tolkas som Frigg, Odens
hustru, Balders mor och asarnas drottning. Höger om henne sitter en ung blond kvinna som
griper om en blomkrans, markerande på ett typiskt sätt Freja; kärlekens och fruktbarhetens
gudinna. Vem som är till höger, snett bakom Frigg, är lite svårare att uttyda. Boken hon bär på
kan dock tolkas vara symbol för historiens/berättelsens gudinna, Saga.
Längst bak i bilden, syns tre kvinnor sitta samlade under ett stort träd. Tolkningen här blir
relativt enkel; de tre ödesgudinnorna, nornorna Urd, Verdandi och Skuld. Trädet är sannolikt
världsträdet Yggdrasil, vid vilkets rötter nornorna sägs sitta och framför vilket dådet som
namngett tavlan ska ha utförts. Vad som kan noteras med nornorna är att det endast är en av
dem som sitter, medan de andra två står. Den sittande, möjligen Verdandi (nuet), är även den
enda av dem som ser på det som sker, medan de andra tycks inbegripna i en konversation
sinsemellan, till synes studerande vad som ser ut att vara en runsten, men utan synbart intresse
för vad som sker bland de församlade asarna. En tolkning här kan vara att ödet är obevekligt
och kommer till alla utan urskiljning.
Bildens huvudpersoner är trots den redan stora skaran endast tre; Loke, Höder och Balder.
Loke döljer sig längst till vänster och är den ende av asarna som inte nås av ljuset i bilden.
Hans ansikte har fått markerade drag som liknar de hos en teatermask från grekisk komedi.
Med rundade röda kinder och hopknipna ögon ser han mest ut att vara road av det hela, men
döljer sitt leende till hälften med en upplyft flik av sin mantel, en gest som för den som inte
ser leendet kan tolkas som en uppvisning av avsmak för det som skett. Med andra ord ger han
betraktaren ett intryck av falskhet. Samtidigt ger hans rundade röda kinder, den renrakade
hakan och det korta håret en bild av barnslighet eller ungdomlighet. Som ett barn är han ivrig
till upptåg och likt en narr tycks han nöjd med det spratt han spelat, men oförstående inför
dess konsekvenser.
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Den blinde Höder går med armarna utsträckta framför sig, ett vanligt sätt att i konsten påvisa
blindhet, men även en handling som kan uttydas som att han söker efter sin bror Balder.
Denne ligger med en pil genom bröstet i bildens förgrund, så nära betraktaren att det kan
tyckas att han nästan kommer utanför bilden och lämnar istället blickfånget att ligga på Oden
och Tor. Balder är karaktäristiskt nog klädd i bildens ljusaste kläder; en vit tunika prydd med
röda kanter och ett gyllene bröststycke, med en blå mantel dramatiskt utspridd inunder
honom. Hans ena hand är lyft mot bröstet där pilen sitter, som i förvåning över att något
skadat honom och hans ansikte tycks uttrycka förfäran. Runt honom syns vapen som tidigare
använts då asarna roat sig med att försöka förmå något att träffa Balder. Vid hans höft kan
man skymta en buske, möjligen en mistel. Detta kan tänkas visa på den enda, till synes
harmlösa växt som var bestämd att bli hans bane. Något som kan noteras med vapnen i
åtanke, är avsaknaden av den pilbåge, med vilken Höder ska ha avfyrat mistelpilen. Denna
detalj visar på att Eckersberg mest troligt följt den tolkning av berättelsen som finns i Snorres
Edda, där pil och båge bytts mot ett spö/spjut. 72 Vidare syns det i bildens nedre vänsterkant en
undanställd sköld; ett skydd som inte använts.
En intressant detalj är att de samlade är jämt fördelade på kvinnor och män (om den tidigare
omnämnda svårbestämda karaktären längst bak, längst till höger ska tas för att vara kvinna,
vill säga). Kvinnorna tycks passiva; de flesta är sittande och vänder bort blicken i vånda.
Männen, med två undantag, är i rörelse och redo att gå till handling. Undantagen är den
känslige barden, Iduns man Brage, samt Balder som onekligen ligger död och inte kan göra
något alls. Tre av kvinnorna är för övrigt knappt märkbara i motivets bakgrund. Beaktas bör
dock att kvinnorna trots dessa underlägsenhetsmarkörer (stillasittande, vekhet, osynlighet) är
på plats. Med tanke på tidens heta debatt kring kvinnans likaberättigande med mannen kan
detta ses som en reaktion på denna debatt. Här är, trots allt, kvinnorna samlade jämte männen,
även om deras roller i det hela kan diskuteras.
Vad som står bakom motivvalet är svårt att uttyda med den information som getts ovan.
Motivet i sig kan dock tolkas så att Balder varit allt för självsäker och godtrogen, och att
denna falska trygghet blev hans dödsdom. Ödmjukhet hade kanske räddat honom. Samtidigt
talar berättelsen om att svek kan komma även från en vän och att det inte alltid är den som
utfört handlingen som är skyldig till utfallet. Det här är ett motiv som står som en varning för
både högmod och förräderi och falska anklagelser. Även en älskad har fiender och även den
starkaste har en svaghet. Nornornas närvaro framhäver dessutom att ödet är oundvikligt utlagt
för oss alla. Detta tycks dock i sin helhet vara en bild med ett moraliserande budskap; ”Ingen
är osårbar”.

4.1.2 Loke och Sigyn
Mårten Eskil Winge färdigställde verket Loke och Sigyn 1863, och det köptes av Kongliga
Museet 1864. Bilden föreställer Loke som av asarna kedjats fast i berggrunden. Han lämnas
liggande under en etterdroppande giftorm, som straff för sveket han utförde genom att orsaka
Balders död och senare håna asarna i deras sorg. Vid sin sida har han sin hustru Sigyn,
segerns och självuppoffringens gudinna, som genom att samla upp giftormens etter i en skål
försöker att lindra sin makes plågor. Detaljer i bilden talar för att en hel del inspiration kan ha
hämtats ur det italienska måleriet. Detta är inte så konstigt med tanke på att Winge befann sig
där när denna tavla gjordes.
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Loke ligger naken i en ställning
som tyder på vilda ryckningar
och spända muskler. Liksom
Winge senare kommer att måla
jättarna i Tors strid mot jättarna,
har han valt att ge Loke mörka,
lite sydländska drag. Loke har
vidare getts en begynnande
skäggväxt och en ostyrig frisyr,
vilket ytterligare förstärker draget
av vildhet i hans uppenbarelse.
Loke ska ha blivit till genom
studier av en italiensk modell,
vilket i sin tur kan ha bidragit till
att han fått just dessa mörka drag.
Sigyn är däremot en typisk bild
av det nordiska och är i motsats
till Loke mycket ljushyllt och
blond. Ännu en kontrast är hur
pass påklädd hon är jämfört med
den helt utelämnade Loke. Sigyns
kläder är av flerlagersprincipen
och med slöjan inräknad är hon
således helt täckt och framstår
som en kopia av en italiensk
madonna (jungfru Maria) i sin
ljusa uppenbarelse i den i övrigt dunkla grottan där paret befinner sig.
Kontrasten mellan mörker och ljus är skarp; belysningen ligger på asynjan och den vilde
jätten syns än mer främmande och vild i närvaron av den överjordiska kvinnans ljushet och
lugn. Loke rycker och sliter i bojorna, medan Sigyn med ett till synes oändligt tålamod håller
upp skålen som hejdar det frätande giftet från att nå maken. Stillhet och rörelse karaktäriserar
bildens aktörer, inte bara som asynja och jätte, utan även som kvinna och man, godhet och
ondska.
Lokes kedjor kan för övrigt tyckas märkligt förvridna och sammanflätade när man tar en
närmre titt. För den oinsatte säger det här inte mycket, men för en betraktare med kunskap om
den berättelse som gestaltas blir detta en viktig detalj i framställningen. Kedjorna är nämligen
enligt myten gjorda av Lokes egen son Nares inälvor, 73 som av asarna härdats till järn och
därmed blivit omöjliga för den rasande jätten att slita sönder i sina plågor när ormens etter
träffar honom. Berget som Loke är fastkedjad vid är för övrigt tydligt framställt som
obekvämt; kantigt och ojämnt bildar det ett underlag som ytterligare förhöjer Lokes plåga. De
stora stenar som ligger under Loke är också värda att kommentera. Placering och antal
stämmer nämligen bra med beskrivningen i Snorres Edda. 74
Ormen som fästs vid bergväggen av asarna är fastkilad i klykan på en smal, avbruten trädstam
runt vilken den slingrar med sin knutna kropp. Till synes i ren plåga avsöndrar den det
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frätande giftet från sin mun. Ormen i fråga är ingen vanlig huggorm, vilket är den enda
giftorm som står att finna inom Sveriges gränser. Det är istället en större art som är vagt
obestämbar, men som mest troligt utformats av Winge för att vara en prototyp av en orm, så
som en farlig och skrämmande varelse. Valet att avbilda ormen som slingrad runt en gren är
dock intressant; ormens roll i myten är att förvärra straffet och skänka plåga för att Loke ska
få sona sitt brott. Winge har däremot inte bara tagit med ormen, utan även gestaltat den som
en avbild av den i våra dagar välbekanta läkarsymbolen. Det frätande giftet mot Lokes hud
kan därigenom dubbelt uttydas som en ”bot” för det onda som begåtts. Om denna dubbla
betydelse är ett medvetet drag av konstnären ska däremot vara osagt.

4.1.3 Tors strid med
jättarna
Winges verk Tors strid med
jättarna, färdigställdes år 1872
och är ett beställningsarbete åt
svenske kung Karl XV. Tor är i
Winges tappning en ung man,
synbarligen mellan 20 och 30
år gammal. Han är blond,
renrakad och muskulös på ett
sätt som snarare påminner om
en atlet än om en bonde eller
krigare, de folkgrupper som
han kom att stå närmast under
tiden han dyrkades.
Målningen är en tolkning av
den mäktige asen och myten
kring hans bedrifter mot de
fientligt
inställda
jättarna.
Motivet
är
mest
troligt
inspirerat av beskrivningar av
Tors bragder som går att finna i
de båda Eddorna.
Något som kan poängteras är
till att börja med det blonda
håret. Vad gäller Tors hårfärg
benämns den i Snorres Edda
som ”fagrare än guld”, 75 och i
Vövlans spådom benämns han
som ”lysande”, 76 men mer än
så är svårt att finna i dessa
källor. Det blonda hos Tor är dock en detalj som väcker visst uppseende, inte minst när han
omgärdas av de mörkhåriga och något barbariskt framställda, halvnakna jättarna.

75
76

Snorres Edda, (1958), s.37
Den poetiska Eddan (1986), vers 56, s.14
17

Tor bär på bilden en röd tunika i romersk stil. Tunikan är mest troligt ett val som kan härledas
till tidens ännu starka dragning till de grekisk/romerska gudsframställningarna, med andra ord
ett ganska typiskt hjälte-attribut. Dess färg kan däremot diskuteras. Tor beskrivs ibland som
”den röde” i de historiska källorna, något som kan ha gett Winge inspirationen till att använda
just denna färg. I övrigt har rött genom tiderna stått för makt och styrka, samt ursinne och
hetta. Rött står även sedan en tid tillbaka som en politisk färg, representerande ”vänster” inom
politik; böndernas parti, socialdemokrati och kommunism. Det är en färg för kamp och blod.
Ett av de karaktärsdrag som sticker ut i beskrivningar av Tor är att han är snar till vrede,
ytterligare ett drag som representeras av färgen, men som även uttrycks i ansiktet hos Winges
framställning. Denna ilska skulle på en angripare snarare ses som tecken på grymhet än
hjältemod. Raseriet stärks ytterligare i framställningen av hans pälsmantel. Pälsen kan vara
symboliskt placerad i bilden för att ge en tydligare anspelning på en stereotyp vikingaklädsel,
men även som anspelning på bärsärkagång; då en krigare bärandes björnskinn tar sig an
björnens skepnad och karaktär för att i blint raseri kunna mäkta med vilka faror som än möter
honom. Han blir oövervinnelig.
De flesta av Tors attribut är med. Något som dock saknas är de handskar som ska ha gett
guden hårdare nävar att slå med och ett fastare grepp kring hammaren Mjölner. Att dessa
saknas kan ha varit lika mycket en kunskapsmiss som ett medvetet estetiskt val från Winges
sida.
Styrkebältet Megingörd syns här som en bred lädergördel med vissa metallutsmyckningar.
När betraktaren så går närmre in på detaljerna kan denne notera att här finns även en mycket
tydlig segersymbol inlagd i gudens bälte; på den vänstra sidan (Tors högra) är
metallutsmyckningen inte särskilt talande; en rund cirkel innehållande ytterligare en cirkel
som omsluter en central punkt. Detta kan tas som en symbol för världarnas indelning och har
länge även varit betraktad som en symbol för jorden i sig. Till höger om bältets mitt (på Tors
vänstra sida) syns däremot en mer uppseendeväckande symbol; hakkorset. Här bör
betraktaren hålla i åtanke att målningen gjorts långt innan andra världskriget bröt ut, med alla
fasor som kan kopplas till symbolerna som då togs i användning. På denna målning har mest
troligt Winge endast utnyttjat en symbol som inom både gammal indisk religion (från vilken
teorin om arierna som ett ljust härskarfolk hämtades) och asatro i grunden står för ljus, styrka
och seger.
Vagnen Tor åker i har tydliga drag av romerskt åkdon snarare än nordiskt och de spetsiga
påluddar som sitter längs dess kant för tanken till Colosseums gladiatorspel. De
karaktäristiska stenbockarna som drar vagnen är svarta, en märklig kontrast gentemot det ljus
som omgärdar Tor där han står i vagnen, vilket samtidigt ytterligare förstärker Tors gestalt
som bildens centrala karaktär. Bockarna som dragdjur finns omnämnda i de historiska
källorna. Intressant är att just bocken med sina karaktäristiska horn och ögon länge har stått
för bilden av det ockulta, mörka och magiska inom kristen kultur. Winge var en ivrare av den
nordiska religionen framför den kristna och valet att låta de svarta bockarna ta del av bilden
och vara det som för fram segern över ”ondskan” kan tolkas som ett motiv valt för att
frambringa ett slag i ansiktet mot kristendomen som ”tryckt undan” den ursprungliga tron hos
Nordens folk. Den gamla religionen segrar över den nya. Och att Tor står som segrare även
fast striden är långt ifrån över i Winges ögonblicksbild, är ett intryck som förstärks ytterligare
när man upptäcker den tunna segerkransen av metall som lagts på hans huvud, till vissa delar
dold av hans flygande hår.
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Det är inte svårt att se vem som är den goda makten i striden. Om däremot belysningen lagts
annorlunda och hårfärgerna skiftats, hade vi tolkat bilden lika dant? Hade den rasande
mannen i bildens mitt fortfarande framträtt som hjälte, ifall han inte varit mer upplyst än de
andra, eller varit mörk istället för ljushårig? Hade han kanske blivit en attackerande fiende?
Detaljer som skiljer asen från jättarna, förutom hårets färg, är hans uppenbarelse av renrakad,
välvårdad yngling, i kontrast mot jättarnas lite mer åldrade ansikten, vilda skäggväxt och inte
allt för välvårdade (nakna) yttre. Redan här finns ytterligare detaljer som kan tolkas in i
situationen av överheten och de underlägsna, adel och fattiga. Tor, den väldige krigaren, kan
inte besegras, inte heller de han representerar. Vilka Tor representerar, förutom de unga och
starka krigarna, står däremot oklart. Man kan lätt med härledning av klädselns utformning och
färg göra tolkningen att han står för adeln/den högre klassen, något som stärks ytterligare av
den nobelt romerska utformningen av hans vagn. Tor är i allt en representation av överlägsen
makt, oavsett om det är avsiktligt menat som en sorts nordisk ras- propaganda (för vilken den
lätt skulle kunna användas) eller om det är för att upphöja den avbildade gudomen själv.
Vilka kan då jättarna tänkas representera, förutom de underlägsna? Om man ser till deras
uppenbarelse av mörk fägring, skäggväxten och en inte så obetydlig detalj som att den jätte
vars huvud hålls ner av Tor bär tecken på att han runt huvudet har någon sorts krans, samt att
den äldre mannen som bakom denne blir träffad i huvudet av en blixt bär en krona, så kan
resten av tolkningen bli relativt enkel. Kransen, hur otydlig den än är, kan sedd ovanpå
huvudet av en man med liknande drag som de givna åt Jesus i många framställningar (om
man bortser från det ondsinta ansiktsuttrycket), lätt anta formen av en törnekrans och därmed
ge en tolkning att denne jätte ska representera just kristendomens frälsare. Kronan på den
äldre herren är även den otydlig, men finns ändå där, och mannen i fråga har de typiska
dragen av den äldre vise man som många bilder framställer kristendomens gud vara. Med
andra ord, Tor, den gamla religionens förkämpe, besegrar kristendomens mäktigaste
representanter, en religiös propaganda, om inte politisk.

4.1.4 Oden, Tor och Balder
Bengt Erland Fogelberg skapade följande skulpturserie på
beställning av kung Karl XIV Johan. Först ut var Oden,
färdigställd 1830, följd av Tor och Balder som båda stod färdiga
1844. Bland det mest anmärkningsvärda hos dessa tre
marmorskulpturer är det tydligt klassiskt påverkade utformandet av
asarna. Med undantag för Tor är de klädda i romersk/grekisk dräkt
och har tydligt lånade drag av de romersk/grekiska
gudsframställningarna.
Åter igen kan det noteras att Odens mest tydliga attribut,
enögdheten, har undvikits i framställningen. Vidare har draget av
visdom och mystik förminskats ytterligare genom att Hugin och
Munin, de båda korparna, har fått en plats som utsmyckning av
gudens hjälm, snarare än som rådgivare på hans axlar. Det långa
lockiga skägget når honom ner till bröstet och samman med det
prydligt friserade håret påminner han mycket om Jupiter eller
Zeus, som dessa framställs i den romersk/grekiska konsten, som
varande sina gudaskarors ledare och överhuvuden. Oden har i övrigt i Fogelbergs
framställning tagit en mer framträdande roll som krigarfurste och med spjut och sköld i hand
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och sagda hjälm på huvudet blickar han morskt ut mot omgivningen, med drag av Mars/Ares,
beredd för ett stundande slag.
Tor däremot har fått mer ”nordiska” drag; han är mer muskulös än
Oden. Tor har en djärvare, mer avslappnad pose, bar bringa och en
något grövre framtoning än den majestätiske föregångaren.
Trotsigt håller han den långskaftade stridshammaren Mjölner över
axeln, likt en Herkules med sin knölpåk, betraktande himlen eller
en högvuxen motståndare med trotsig min; en naturkraft
personifierad som en man med oövervinnelig styrka. Dragen av
romersk/grekisk stil är i den här asens framställning mindre
framträdande, inte minst tack vare det löst draperade pälsklädet
som ersatt den pompösa tygdrapering som täcker Oden. Något som
är intressant att notera i övrigt är att Fogelbergs Tor faktiskt tycks
bära sina ”järngreppshandskar”, även om de synbarligen inte är
mer än ytterst tunna skinnhandskar. Vidare kan det noteras att även
Megingjörd finns med i framställningen. Tors skägg är tjockt och
täcker större delen av hans breda ansikte och håret ligger lätt
krusigt kring huvudet i en oordnad frisyr som ytterligare förstärker
det vilda i hans uppenbarelse.
Tredje delen i serien, Balder, har liksom Oden fått en mer klassisk
klädnad, om än mycket löst draperad. I övrigt är det inte mycket
som talar om att detta är en asagud; inga tydliga attribut har getts
honom mer än den uppenbara ungdomen och lugnet i
ansiktsuttrycket. Posen är dock mer talande, en fredsgest som
hämtad från varierande Kristusframställningar. Till skillnad från de
andra två asarna saknar Balder skägg. Han är inte muskulös som
Tor, men heller inte majestätisk som Oden, utan har snarare fått en
ynglings utseende och en mycket mildare framtoning än någon av
de andra två. Kroppen är vältränad och för att använda ett utnött
ord; atletisk. Håret hänger krusigt och axellångt kring huvudet och
ansiktet uttrycker ett tydligt lugn. Han visar liksom Tor upp ett bart
bröst, men medan den andre gör det med trots och i en symbolisk
styrkeuppvisning, får samma nakenhet Balder att mer framträda
som öppen, välkomnande och självuppoffrande. ”Se hit, här är mitt hjärta som ligger öppet för
dig att sikta på, utan att jag försvarar mig”, är vad han tycks säga till betraktaren. Med Balders
saga i minne kan gesten tyckas inte bara trotsig eller vågad, utan även övermodig. Medveten
om sin osårbarhet kan han utan bekymmer visa sitt bara bröst för vem som än går emot
honom, detta med en självsäkerhet som gör honom antingen till en stark förebild för ickevåld
eller till en uppkäftig och bortskämd yngling med vetskap om sin överlägsenhet.
De tre asarna kan i enhet betraktas som en bild av mannen i tre åldrar; den övermodige men
godhjärtade och oskuldsfulle vackre ynglingen (Balder). Den arbetsföre och starke vuxne
mannen, beskyddaren och hjälten (Tor). Slutligen krigaren, den vise och noble äldre ledaren
(Oden). Det intressanta är här markörer som den breda bringan, den raka hållningen och
skäggväxten. I denna tolkning blir skäggväxten rikligare med åren och visar på en viss
rangordning. Noteras kan även det med åldern ökade antalet attribut och statusmarkörer som
gjorts synliga. Oden tycks närmast överklädd med alla detaljer: de täckande kläderna, hjälmen
och vapnen. Tor tycks storvuxen och respektingivande i jämförelse med de övriga två, men
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har ändå bara ett vapen och är i det närmaste halvklädd. Balder är än mindre påklädd än Tor
och har heller inget vapen och inget tydligt attribut mer än sin öppna posering.
Ytterligare detaljer i dessa tre asars karaktärer är att Oden ser ner på en avlägsen betraktare,
medan Tor ser uppåt och utåt mot världen, utan minsta hänsyn till betraktaren. Balder däremot
ser rakt på den som står framför honom och tar så att säga emot den personen med öppna
armar, en detalj som ytterligare förhöjer dragen av Kristusgestaltning som nämndes tidigare.

4.2 Sammanfattning
I detta kapitel har jag presenterat mina analyser av sammanlagt sex konstverk från
nationalromantiken. Här följer en kort sammanfattning av analyserna.
Eckersbergs målning visar tydligt på de konstideal som rådde i 1800-talets början, när
romantiken var på upphällning och nyklassicismen gjorde sig rådande. Här finns stereotypa
ansiktsdrag och kläder som mer för tankarna till ett soligt Grekland eller Italien än till ett
mörkt vikingatida landskap. Gudarna framställs dock som människor, utan allt för talande
attribut och ”andlig glans” som annars kan omge mytologiska väsen i konsten.
Winges båda målningar är istället mer talande i fråga om bilden av det manliga, men framför
allt i synliggörandet av det onda och det goda. Detaljrikedom och noga valt ljusspel samman
med talande färgsättning gör att dessa verk välkomnar till tolkningar av dolda budskap.
Framför allt syns här en vilja att framställa det nordiska och mystiska på ett realistiskt sätt.
Vidare syns även detaljer i utförande och motiv i båda verken som kan kopplas till
kristendomen.
Fogelbergs skulpturer visar liksom Eckersbergs målning istället mer på det klassiska idealets
inflytande, samtidigt som vissa drag av nordiskt bryter av mot det i övrigt typiskt grekiska i
framställningarna. De tre skulpturerna ses med fördel som ett samlat verk som ger en
helhetsbild över idealmannen i olika åldrar och roller, samtidigt som verkens åtskiljande
karaktärer, liksom likheterna, blir mer synliga när de ses som sammanhörande.
I nästkommande kapitel kommer dessa analyser att diskuteras mer ingående i jämförelse med
varandra under tematiska rubriker.
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5. Diskussion
Detta kapitel tar upp en jämförande diskussion kring de slutsatser som kan dras med hjälp av
analyserna i föregående kapitel. Detta arbetes syfte var att undersöka hur de valda
konstverkens tolkningar av asamyten speglar mansidealet under 1800-talet. Vidare undersöks
de möjliga politiska budskapen i dessa verk.
Kapitlet har tre delar med bas i mina frågeställningar. Först diskuteras framställningen av
asagudarna och vad som framhävs i motiven i valda konstverk. Detta följs av en diskussion
kring framställningen av det manliga i dessa verk och slutligen de tänkbara politiska budskap
som är synliga i verken. Varje del avslutas med en sammanfattande slutsats.

5.1 Beskrivningen av mytmotivet i de historiska källorna kontra
konstnärens framställning
I de konstverk som jag presenterat har motiven, med ett undantag för Fogelbergs skulpturer,
med tydlighet tagits från berättelser i asamytologin. Eckersbergs målning visar på händelsen
som blir upptakten till Ragnarök och får sin fortsättning i ett av Winges verk. Detta berättar
om den i berättelsen följande händelsen, där orsaken till den annalkande undergången fjättras
vid berggrunden. Det andra medtagna verket av Winge berättar om Tors återkommande
sammandrabbningar med asarnas och mänsklighetens fiender. I Fogelbergs skulpturer är
asarna slutligen gestaltade utanför någon av de berättelser som de deltar i och visas istället
som representationer av sina sammansatta egenskaper och roller i mytologin.
Framställningen av gudarna i dessa verk är varierande. Utformningen har delvis påverkats av
influenser som låg i tiden då verken gjordes, delvis av konstnärernas personliga tycken. I
verken syns sammanlagt tre framställningar av Tor, och två av vardera Oden, Loke och
Balder. Likheter som kan noteras verken emellan är de närvarande, och i Odens fall även
frånvarande, attributen. Tors hammare är med i samtliga framställningar, liksom Odens spjut.
Balder framställs som en ung skägglös man med allmänt milda och mjuka drag, medan såväl
Oden som Tor i samtliga bilder är mer kantiga och hårda i sin framtoning. Winges renrakade
Tor står dock i kontrast mot de andra framställningarnas skäggprydde man, även om det
blonda året går igen i Eckersbergs version.
Bristen på attribut och tydligt nordiska drag i Eckersbergs målning kan härledas till den tidens
motsvarande brist på autentiska källor vad gäller det vikingatida utseendet i klädesväg.
Ytterligare faktorer som kan ha spelat en stor roll är ett kvarlevande grekiskt ideal i den av
klassicismen och romantiken ännu starkt påverkade konsten under den period som verket
skapades. Detta är något som för övrigt lyser igenom väldigt tydligt även i Fogelbergs version
av Oden.
Det kan påpekas att gudarna i de historiska källorna inte har några tydliga beskrivningar av
utseendet. Som tidigare nämnts är Tor i de båda Eddorna förvisso beskriven på ett sätt som
kan tolkas till att han är blond, men det står inget tydligt om detta. I de flesta fall är det främst
en mängd attribut och personlighetsdrag som utmärker varje as. Denna detalj märks tydligt i
framför allt Eckersbergs målning, där attributen i princip är allt som hjälper betraktaren till
slutsatser om vilka som avbildats. Det som kan förvåna en betraktare av verken i dagsläget är
på grund av de historiska källornas fokus på gudarnas attribut, bristen på dessa hos inte minst
Oden. I båda de exemplifierade framställningarna är han nämligen varken är enögd eller
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åtföljs av sina karaktäristiska korpar (notera här att även om fåglarna är närvarande i
Fogelbergs framställning, så är de mer placerade som utsmyckning av hjälmen än avbildade
som reella varelser). Oden står som gudarnas ledare och framställs som en, i jämförelse med
de andra gudarna, äldre man. Så långt stämmer framställningarna bra med de historiska
källorna, som beskriver honom som ”den främste och äldste av asarna”. 77 Hans egenskap av
krigsgud, med spjutet som det enhetliga attribut som följer honom genom alla framställningar,
är för övrigt mer markerad än den som tänkare och sökare av visdom.
Vidare kan man diskutera användningen av den röda färgen i samband med Tor. Åskguden
har i de historiska källorna omnämnts som ”den röde”, vilket i samband med historierna om
denne as kan härledas till antingen hans humör, hans kläder eller hans hårfärg. Det sista kan
stärkas av tidiga framställningar där Tor avbildats med ”stort rött skägg”. 78 Det blonda håret i
båda målningarna har dock, som tidigare nämnts, även det ett vagt samband med
framställningen av Tor i källorna. För övrigt kan skägget som finns med i Eckersbergs och
Fogelbergs versioner som sagt stärkas av tidigare framställningar. Dessa detaljer kan dock
även härledas till tanken på den idealiske vikingahjälten; blond, nordisk och stark. Det samma
gäller med säkerhet alla framställningarnas användning av pälsklädet i koppling med Tor.
Framställningen av Loke är även den intressant att diskutera. I Eckersbergs version är han inte
helt olik asarna och skiljs från de övriga mest genom att han står utanför ljuset och ler åt det
som de övriga förfasas över. I Winges framställning blir han istället ett kraftfullt
muskelknippe som med sina mörka drag står i skarp kontrast mot de ljusa asarna
(representerade av den närmast helgonlika Sigyn). Denna bild stämmer i mycket med den som
ges i de historiska källorna av Loke som avvikande i gudarnas samling, i det att han
egentligen hör till jättarna; asarnas motsats och fiender. Däremot blir det lite motsägelsefullt i
jämförelse med beskrivningen Oden gör av honom i Snorres Edda, då han framställs som till
det yttre ”fager och vän”. 79 Något som dock stärker Winges framställning av Loke som trogen
originalet, är den enhetlighet i framställningen av jättarna som kan synas i jämförelse mellan
Loke och Sigyn och bilden av Tors kamp. Påpekas bör även att jättarna i regel framställs som
just mörka, medan asarna i regel står som ljusväsen, inte bara i 1800-talets nationalistiska
tolkningar, utan även i de historiska källorna, även om det inte uttrycks som konkreta
biologiska drag, utan snarare som en beskrivning av deras karaktärsbilder. 80
Det är dock inte mycket som kan sägas om framställningen av Balder. Han är i båda exemplen
en ung man och Eckersberg har tagit till vara på betoningen av Balder som ljusets gudom i de
vita kläderna. I Snorres Edda beskrivs han som ”fager att skåda och så bjärt, att det lyser av
honom”. 81 Fogelbergs betoning av frälsargestalt är på detta vis även den typisk i
framställningen av denne gud. De ungdomliga dragen och den till synes sunda kroppen ger en
typisk bild av manlig skönhet.
Slutsatsen som kan dras av detta är att framställningarna i många avseenden är mer beroende
av idealen för tiden då verket utförs och konstnärens egna nycker än av originalkällorna.
Däremot har viss hänsyn till de historiska källornas framställningar av gudarna ändå synbart
tagits, i det att vissa välkända attribut är synliga för att tydliggöra just vilken gud som är
avbildad.
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5.2 Det manliga idealet i konstverken
Fogelbergs skulpturserie visar med tydlighet på de manliga ideal som var aktuella under
1800-talet. Den unge mannens sorglösa livssyn kan ses representerad av Balders ljusa drag
och milda framtoning, kombinerat med Tors genomgående framåtanda och styrka. Den äldre
mannen framställs i Odens skepnad som vis och lugn, med en samordnande förmåga som
ledare. Klart står det att hjälterollen står ut i tydlig kontrast mot andra drag av det som kan
anses vara manligt betonat, inte minst med tanke på de närvarande vapnen i de två mer
framstående skulpturerna av Oden och Tor.
Framställningen av Loke i Eckersbergs verk kan vidare lätt kopplas till en för karaktärens del
inte allt för smickrande kombination av manligt och kvinnligt ur de idealbilder som byggts
upp vid 1800-talets mitt. 82 Han är ”omanlig” i sin ringa storlek och drag av vekhet i kroppens
konstitution. Vidare är han mörk, inte enbart till sitt utseende, utan även placerad i ett mörker
från vilket han betraktar det som sker omkring honom. Hans kroppsspråk, den hophukade
överkroppen och den för det hånfulla leendet höljande handen visar ännu mer på inte bara
hans utanförskap och mystifiering, utan även på alla tecken som talar för falskhet och en
undflyende karaktär. Med den sagda tunna anatomin kan han i det närmaste kallas feminin i
sin framtoning och allt det mörka spelar på rollen av skurk eller fiende. Lägg så till tron på
kvinnan som varande mer lagd åt bruket av list, vilket går att utläsa i de historiska källornas
material 83 såväl som i idealbilden av vikingakvinnan som växte fram under 1800-talet, 84 så
står dessa drag ännu tydligare i motsats till de mer handfasta och muskulösa, rakryggade
asarna.
Nu finns det föga femininitet i Loke så som Winge framställer honom. I gengäld har han i sin
magra nakenhet, det mörka rufsiga håret och tunna skägget, blivit motbilden av Tor. Inte
minst om man betänker hur han ligger i skuggan även i en målning där han har huvudrollen.
Tor i all sin ljushet och maktmarkerande klädsel (här åsyftas såväl färg som vald utformning
av klädseln) framstår minst sagt som en hjälte eller befriare där han kommer i sin vagn och
skingrar mörkret.
Den atletiska kroppen syns i överlag vara det gällande i mansidealet från den här perioden,
oavsett om man härleder till jättar eller asar, målning eller skulptur. Winges Loke är ett
muskelknippe, om än även i detta fall helheten ger ett intryck av en något tunn komposition.
Tor är i alla benämningar kraftfull, med svällande muskler i kraftiga överarmar, en mycket
rak hållning och bred bringa. Inte heller Oden eller Balder saknar detta vältränade och
utseendemässigt högvuxna drag som förknippas med vikingaidealet. Hos Oden är detta
förstärkt med krigsattribut så som rustning och spjut. I målningarna syns det blonda och
blåögda idealet, och även om Eckersberg också lagt in drag av mörkare hårfärger bland sina
asar, så är de tre starkaste företrädarna, Oden, Tor och Balder, alla märkbart ljusa och till
synes ganska högresta.
Ytterligare detaljer i manlighetsidealet som lyser igenom i verken är bilden av mannen som
handlingskraftig. I Eckersbergs tavla syns männen, i motsats till kvinnorna, alla vara i rörelse
och redo att gå till handling (med undantag av Brage, vilken i egenskap av bard mest troligt
anses vara något mer ”feminin” i sin karaktär). Oden och Tor greppar t.ex. båda om sina
karaktäristiska vapen och visar i kroppsspråket på en vilja att röra sig och de båda asarna i
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bakre raden visar än tydligare på rörelse i sina gester och bakåt- respektive framåtlutande
positioner.
I Winges båda verk är det förvisso det manliga som står i fokus, men inte desto mindre är allt
av manlig karaktär i rörelse. Även den av kedjor hindrade Loke vrider på sig där han ligger
intill den alltjämt stillastående Sigyn.
Rörelsen och handlingsberedskapen är synlig även hos Fogelbergs skulpturer. Oden i sin fulla
krigsmundering visar på en person redo för strid, åter igen med vapen i hand. Tor har även
han sin hammare i beredskap i en ställning som talar för en vilja att ta sig an världen och
fiender som kan tänkas vänta honom. Till och med den minst sagt milda framställningen av
Balder visar på rörelse i armarnas utsträckta läge och den lätt lyfta vänsterfoten som visar att
han tagit, eller kommer att ta, ett steg fram mot betraktaren.
Med utgångspunkt från detta kan följande slutsats dras; Den idealiske vuxne mannen är i den
nationalromantiska framställningen (förutom ”nordisk” till sitt ursprung), blond, civiliserad,
stark (med andra ord muskulös), högvuxen och orädd. Utöver detta tycks skägget ha betecknat
den fullbordade manligheten, representerat i de äldre av asarna, så som Tor (undantaget
Winges version) och Oden. Hjälteidealets motsats presenteras sedan i bilden av Loke och
hans likar jättarna, vilka är mörka, falska, småsinta och vilda. Sammantaget framställs
mannen dessutom som handlingskraftig, utåtriktad och ”i rörelse”, i motsats till ett ”kvinnligt”
stillasittande och mer inåtvänt agerande.

5.3 Det politiska budskapet i motiv och framställning
Som tidigare nämnts kan Winges framställningar av asamyterna på många sätt kopplas till det
senare propagandamaterial som spreds till fördel för den nazistiska och rasideologiska
rörelsen. Framför allt så i framställningen av det ljusa och mäktiga ”goda” som överlägset det
mörka och vilda ”onda”. Tydligast är kopplingarna som kan göras till bilden av Tor som
motar undan jättarna där han drar fram i sin stridsvagn och utan nåd eller urskiljning slår ner
med raseriets kraft på dem som anfaller honom. ”Den blonde mannens seger över den mörke
vilden” skulle lika gärna kunna stå som en undertitel till verket, en intressant detalj särskilt då
denna tanke inte finns uttryckt med tydlighet någonstans i Winges val av motiv.
Fogelbergs skulpturer i vit marmor talar även de i ett idealistiskt formspråk om den
överlägsna människan, om den ”ariska rasens” storhet i kroppens goda form och hållning (för
att inte nämna deras storlek) och attributens tydligt krigiska framtoning av gudarna Tor och
Oden, talar om den makt och styrka som är synlig endast hos dem som alltid segrar i kampen
mot det onda.
Att sedan Fogelbergs Oden beställdes i denna krigiska utformning av den dåvarande svenske
kungen har även det en betydelse för tolkningen av skulpturen som representerande en
maktposition hos det folk denne as företräder. Beställaren, Karl XIV Johan, såg i Oden en
idealbild av sig själv som den starke ledaren av folket, 85 och tidens ifrågasättande av
kristendomen gjorde att asamytologin stod högt i kurs hos dem som sökte ett mer ”sant”
folkligt förflutet och en mer ”sann” nordisk religion. Således blev beställningen av asagudarna
en symbolisk handling, med stor säkerhet menad som ett sätt för kungen att stärka sin position
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i folkets ögon med en tydlig hänvisning till att han stod på folkets sida och kämpade för det
”svenska”.
Skulpturerna kan vidare betraktas som politiskt korrekta för tidsperioden, inte bara i det att de
föreställer de då upplyfta asarna, utan även i dess utformning som grekiska gudar i ny kostym.
Odens förbisedda enögdhet och försköningar så som kropparnas atletiska uppbyggnad är även
dessa tydliga tecken på en anpassning för att behaga vad som ansågs vara rätt enligt tidens
ideal för framställning i konsten. Fogelbergs Balders Kristusbetonade drag kan vidare tolkas
som en del av det politiska läget under 1800-talets slut, då skulpturen skapades. Kristendomen
ifrågasattes som sagt och vad kan då förstärka bilden av denna misstro mer än en
framställning av en tidigare religions gudom som varande ”originalet” av frälsarbilden som
Jesus har inom kristendomen? Det kan tyckas ligga lite utav en satir eller ironi i valet av hur
Balder framställts som en hednisk Kristus. Hans sätt att hålla armarna tycks anspela på en
fråga om vem han egentligen är och om betraktaren är redo att ta emot honom i denna
version. Vem är avbild av vem? Balder eller Kristus? Mycket kan lämnas öppet i tolkningen,
men att helt förbise den medvetna tonen av att häckla kristendomen är svårt.
Vad sedan gäller Balder i Eckersbergs framställning finns även här en del liknelser med
Kristusmyten i hur han ligger under betraktelse av de ”himmelska makterna” i sitt
dödsögonblick, kroppen formande nästan den samma position som Jesus på korset, frånsett
armen som går mot pilen i bröstet. Även Balder blev förrådd av en av de sina, liksom Jesus.
Nu fick Eckersberg förvisso motivet som ett inträdesprov, men det visar ändå på den
begynnande oro på det religiösa planet som fanns vid tiden för tavlans skapande. Liksom i
Fogelbergs skulpturer syns i Eckersbergs målning tydliga drag av det gällande idealet för
tiden, med en skönhetsbejakande framställning vars regler gör det gällande att t.ex. Oden har
båda ögonen i behåll. Att sedan just detta motiv ur asamytologin valdes för provet kan även
det diskuteras i ljuset av den vacklande tron på kristendomens envälde, så som diskuterats
ovan.
Ytterligare detaljer i de valda verken som talar för anspelningar på kristendomens symbolik är
framställningen av Sigyn i Winges verk. Sigyn blir i denna version en bild av den heliga
jungfrun och framstår som en sorts förebild för framställningar av jungfru Maria i
Kristendomen.
Symboler som kan kopplas till det politiska för tiden är som ovan nämnts, antydningar på en
vek eller avtagande kristendom, inte minst så i Winges bild av Tor som överlägset och brutalt
slår undan jättar med representativa drag av den kristna guden och Jesus. För att vidare titta på
Winges sagda målning av Tor finns hakkorsets segersymbolik (inte att förknippa med
nazismen i detta fall) och den röda klädseln, vilken har diskuterats i föregående kapitel som
symbolisk för bonderörelsen och kampen för demokrati. Även hammaren har i sig sin
symbolik inte bara som ett vapen utan även som ett verktyg för omformning (här åsyftas
symboliken i hammaren som formar stålet mot städet). Asatron blir på så vis tolkad som det
verktyg med vilket det gamla maktsystemet och orättvisan kan och ska omformas till en
ljusare (blixtarna) framtid.
Vidare finns i målningarna ett tydligt budskap i färgsättningen om vad som är ont och gott.
Den vita, eller ljusa, människan står över den mörka. Detta görs synbart inte minst i bilden av
Loke jämte asarna i Eckersbergs version, och samme man i kontrast mot Sigyn i Winges
målning, där den mörke Loke faktiskt ligger under den stående, ljusa asynjan. Vad denna bild
ger för intryck av rastänkandet som det såg ut i 1800-talssamhället kan endast spekuleras om.
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Men det är ändå en mycket tydlig separering av vilka som anses bättre och sämre, bedömt på
de yttre aspekterna hos personerna.
Slutsatsen som kan dras av dessa fakta är den att det finns rikligt med politiska budskap att
tolka in i det som framställs i samtliga verk, somligt mer tydligt och uppenbart än annat.
Budskapen kan läsas in om i både den stil verken utförts i och i form av symbolik eller
motivval. Framför allt har asamytologin tydligt kunnat användas som hävstång för någon
form av maktspel syftat att skapa en ljusare, större och starkare framtid som kan luta sig
tillbaka på (muskel-) styrkan hos den ursprungliga och ”sanna” religionens ideologier.
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Sammanfattning
Detta arbete handlar om användandet av asagudarna som en idealbild för urtypen av det
nordiska och som en symbol för hjältemod och råstyrka. Undersökningen är inriktad på
framställningen av detta mansideal i konsten från tiden för nationalromantiken. Valet av
tidsperiod beror på att det var under nationalromantiken som den moderna bilden av vikingen
och asagudarna skapades. Studiens syfte är att undersöka hur de konstnärliga tolkningarna av
asamyten i valda verk speglar mansidealet under 1800-talet. Vidare undersöks de möjliga
politiska budskapen i dessa verk.
Genomförandet har inneburit främst litteraturgranskning kring ämnena nationalromantik,
nationalromantisk konst, asatro och tolkning av asatro, samt framställning av asatron inom
den nationalromantiska konsten under 1800-talet. Detta har sedan kombinerats med en analys
av utvalda nationalromantiska konstverk. Begränsningar som gjorts i urvalet rör verkens
tillkomstperiod och motiv. Samtliga av de sex verk som valts är därför skapade inom 1800talet och avbildar på varierande sätt främst manliga asagudar.
Studiens frågeställningar har varit följande;






Hur framställs asatrons mytologi i de utvalda nationalromantiska konstverken?
Vilka drag i den nordiska mytologin och religionen framhävs inom de valda
nationalromantiska konstverken; vad var det som lockade med denna mytologi och
vilka teman är populärast?
Hur framställs det manliga i de valda verken? Stämmer den bilden med de historiska
källornas bild av myten och vilka ideal presenteras i framställningarna?
Vilka politiska budskap förmedlas av konstnärerna i de valda verken?

Samtliga av arbetets frågeställningar har varit möjliga att besvara. Resultatet av analyserna
visar att konstverkens framställningar är mer beroende av idealen hos konstnären och rådande
förhållanden under tillkomstperioden, än av de historiska källornas information. Påpekas bör
dock att konstnärerna i viss mån har dragit nytta av källorna i sina framställningar. Detta syns
i användandet av specifika attribut för de avbildade gudomarna. Asarna har i de utvalda
konstverken framställts som ett ljust krigarfolk. Med två undantag innehåller alla valda verk
avbildningar av vapen och samtliga målningar visar asarna som ljushyade. Mytologin i övrigt
blir genom dessa detaljer framställd som mäktig och asarna blir således en sorts
maktsymboler.
I två av de valda verkens motiv syns bl.a. scener tagna ur asamytologins berättelse om
världens undergång. Ett tredje verk visar en av asarna i strid mot representanter för mörkrets
makter. Tre verk visar asar tagna ur sina mytologiska kontexter. I tre av de valda verken syns
åskguden Tor avbildad. Andra gudomar som är avbildade i mer än ett verk är Oden, Balder
och Loke. Således är de populäraste motiven, med utgångspunkt från denna betraktelse,
förknippade med dessa gudar. Vidare kan de avbildade händelserna ur mytologin kopplas till
kampen mellan ”ljus” och ”mörker”.
Manlighet framställs i de valda verken som förknippat med styrka, mod, stridsduglighet,
reslighet och handlingskraft. Utöver detta syns även skäggväxt som ett tecken på manlig
mognad. I analysen framkommer även en motsatsbild till detta ideal. Denna yttrar sig i
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avbildandet av fienden som vekt byggd, falsk och vild. Vad gäller hur framställningarna
stämmer överrens med de historiska källorna, så innehåller de valda verken en del
konstnärliga friheter. Bland dessa detaljer syns frånvaron av Odens enögdhet samt tydliga
influenser av de klassiska avbildningar som tidigare gjorts av grekiska gudar. I överlag tycks
dock hänsyn ha tagits till de framställningar som gjorts i de historiska källorna. Detta innebär
att varje as eller asynja som framställts har gjorts så med koppling till attribut eller tydliga
markeringar av rollen i det valda motivet.
Budskap som kan tolkas ligga i de valda verkens utföranden är av varierande art. Dessa
budskap kan dock sammanfattas med ett framhävande av det nordiska folkets styrka och
egenart. Vidare kan budskapen sägas göra en urskiljning av vilka folkslag som hör till de
goda, respektive onda makterna, utifrån detaljer i utseendet.
Följande slutsatser kan dras utifrån denna studie: (1) att asarna periodvis under 1800-talet sågs
som starka krigare med tydligt nordiskt ursprung; (2) denna ideologi kom att uttryckas på
varierande sätt i konsten och kom även att användas av den rasideologiska vetenskapen.
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Vidare forskning
Jag tror att det kan behövas tas en titt på de ideal som framställs för det manliga i samband
med formandet av den typiska bilden av vikingar och asagudar som representation för makt
och överhet. Detta gäller så väl estetiskt som teoretiskt. När det gäller genus har det blivit så,
vilket tidigare påpekats, att det oftast handlar om att diskutera det ”kvinnliga” och kvinnans
roll i motsats till mannens, utan att frågan om bilden av det ”manliga” lyfts. Vidare finns det
allt för få undersökningar av hur bilden av asar och vikingar ser ut, i historien så väl som i
dagsläget, i jämförelse med de historiska källornas framställning.
Förslag för vidare forskningsområden är därför en fortsättning och utveckling av det arbete
jag gett här, förtydligat i nedanstående indelning av ämnen för undersökning.


Att se på framställningen av det manliga i religiösa sammanhang och effekten av detta
på dagens manlighetsideal.



Att vidare utforska framställningen av det
nationalromantikens konst, diktning och litteratur.



Att se på framställningen av asar och asynjor i jämförelse med varandra och de
könsroller som getts åt mänskligheten.



Att undersöka effekterna av den raspropaganda som spreds med hjälp av
vikingaidealet och asasymbolik under andra världskriget.



Att undersöka uppfattningen av asatron och vikingen i dagsläget hos unga såväl som
äldre nordbor och ställa detta mot frågan om vad som påverkat denna uppfattning.

nordiska

och

asamyterna

i


För den som är mer intresserad av ämnet asamytologi och vikingar i konsten rekommenderas
vidare, utöver den litteratur som står att finna i detta arbetes referensförteckning, läsning av
följande utställningskomplement;
Andrén, Anders och Carelli, Peter (2007): Odens öga – mellan människor och makter i det
förkristna Norden, Skrifter nr 6, Stadshistoriska avdelningen, Dunkers Kulturhus:
Helsingborg
Samt verket i konst- och samhällshistoria;
Grandien, Bo (1987): Rönndruvans glöd – Nygötiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet,
Nordiska museets Handlingar 107
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Slutord
För mig har bilden av det manliga en stark koppling till bilden av det kvinnliga. Att i
forskningen om könsroller inte uppmärksamma denna koppling är inte bara en ologisk
uteslutning av mannens historia, utan möjliggör en ytterligare förstärkning av prototypen för
vad som anses vara manligt, respektive kvinnligt. Detta bevarar åtskillnaden mellan de mer
psykologiskt och etniskt betonade aspekterna av könstillhörighet. Religionens påverkan i detta
fall är starkare än många tror och det som grundas idag ligger kvar även långt efter vår tid.
Detta syns med tydlighet i hur de ideal som formades för lite drygt 200 år sedan ännu finns
kvar i grunden för hur vi uppfattar kombinationer av ord som manlig, hjälte, gud och nordisk.
Könstillhörighet med sitt upprätthållande och sina uttrycksformer är en komplex
och mångfacetterad företeelse.[…] Genom att inom ramen för en genusanalys
låta oprövade kombinationer av olika analytiska begrepp mötas skulle kanske
ännu inte uppmärksammade delar i en samhällelig dynamik bli tydliga och leda
till nya diskussioner. Tidigare obeaktade analytiska fält som kräver sina
specifika teoretiska och metodologiska diskussioner skulle kunna framträda och
bli tydliggjorda. Detta gäller både för genusbegreppet rent allmänt och för
genusbegreppet specifikt inom arkeologi. 86

Förhoppningsvis kan detta arbete öppna upp dörren för fler undersökningar av hur
asamytologin och vikingasagorna har påverkat världen efter asarnas era. Bilden av vikingen
och det ideal som ligger inbäddat i denna bild har kommit att bli så stereotypt och
konservativt att det är svårt att ändra på det, något som i mycket är till nackdel för religionen
som kopplas till denna idealbild. Det är min önskan och förhoppning att orden nordbo, viking
och asatro samman med ordet nationalist i framtiden ska kunna rentvås från den
smutskastning som de belagts med efter det senaste århundradets rasideologiska ivranden.
Med detta tackar jag för mig och lämnar dörren öppen för vidare forskning i detta ämne, med
hopp om att Nordens forna religion i framtiden kommer att kunna nämnas utan att väcka
misstro för den som tar upp denna religion som sin egen.

86

Arwill-Nordbladh, E. (1998), s. 53
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