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Sammanfattning 
Min ambition med denna uppsats har varit att visa på hur Loke har utsatts för ett justitiemord. 

Han anklagas för att ligga bakom mordet på Balder, och därigenom förlusten av odödlighet i 

den fornnordiska gudavärlden. Jag har velat visa hur Loke till sin karaktär är en maliciös 

trixter, detta genom att jämför hans roll med andra trixters, och hur ovanlig hans utveckling 

till att bli fiendens härförare egentligen är. Vid jämförelser av de tre föreliggande källorna: 

Den Poetiska Eddan, Snorres edda och Saxos Den Store Danmarkshistorie, har det visat sig 

att de har väldigt olika saker att säga om Loke, och den roll han eventuellt spelar i 

omständigheterna kring Balders död. I polemik med den store auktoriteten på området, 

George Dumézil, som vill hävda att Loke är identisk med den indoeuropeiska Duryodhana 

vill jag hävda att Dumézils tes i alltför hög grad bygger på Lokes agerande i Snorres version 

av händelserna kring Balders död och att de två andra källorna avviker från denna beskrivning 

av det inträffade.  
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1. Inledning 

1.1 Varför Loke? 
När jag var liten berättade mina föräldrar många historier för mig och min lillasyster. Det var 

de vanliga Grimm och H.C. Andersen-sagorna, men dessutom berättade de ofta och gärna 

myter och ibland hela mytsekvenser. Somliga månader kanske vi höll på med den 

fornnordiska mytologin för att nästa månad ta delar av den kinesiska. Dessutom diskuterade 

vi alltid det vi hört � oavsett om det gällde H.C. Andersens Skuggan1 eller någon av de 

västamerikanska Coyotehistorierna. Så småningom när jag blev äldre började jag förstås att 

läsa själv och tyvärr slutade de att berätta och vi slutade diskutera historierna. Jag läste 

självklart annat också, men jag fortsatte att intressera mig för myter och sagor även sedan jag 

börjat läsa, och kunde välja friare. Bland alla myter och sagor jag läste och hörde berättas 

fanns förstås vissa som intresserade mig mer än annat, det kunde vara en specifik saga som 

H.C. Andersens Den lilla Sjöjungfrun eller en karaktär. I Lokes fall var det personen snarare 

än någon enskild händelse som fångade mitt intresse och faktum är att han inte har så många 

egna historier, han är oftare med i andras som ett slags bifigur. De fornnordiska gudarna är 

intressanta också som kollektiv eftersom de precis som de grekiska/romerska gudarna är 

personliga. De är som folk är mest, de älskar, hatar och luras, men det finns en intressant 

skillnad. Medan Zeus är allsmäktig och ändå någotsånär god2 � när han inte är sur eller 

svartsjuk vill säga � så är Oden, i mångt och mycket hans fornnordiske motsvarighet, ibland 

rent ond. Det finns få saker i Odens karaktär som rättfärdigar hans allomfattande makt. Visst 

anses han som vis, men trots det är han elak, ogin och maktfullkomlig, knappast någon 

idealisk härskare. Anledningen till att jag direkt fastnade för Loke var hans i sammanhanget 

övermänskliga karaktärsdrag. Loke står utanför hierarkin, han ger med ena handen och stjäl 

samtidigt dubbelt så mycket med den andra. Dessutom är han vacker, orimligt vacker sägs 

det, könlös och kan skifta hamn som han har lust. Inte olikt en särskild fallen ängel vi alla 

känner till. Det störde mig att Loke inte kunde få fortleva som den trixter � fast det visste jag 

förstås inte då att det kallas � han är utan måste tvingas in i en roll som fiendens härförare 

som uppriktigt sagt känns ganska långt borta innan det verkligen inträffar. Kort sagt störde det 

mig att han blev ond. Andra olydiga karaktärer som inte direkt följer övergudens vilja, vare 

sig det gäller Oden, Zeus eller Jadekejsaren, blir kanske inte direkt förlåtna men de får 

upprättelse i andra myter där de gör bra saker, även om det i vissa fall är av tvång, och i 

                                                
1 Andersen, H.C. (1955) Sagor och berättelser  Köpenhamn: Örnkrona  
2 Henriksson, A (1958) Antikens historier, Stockholm: Bonniers  
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slutänden väger vågskålarna ganska lika. Nästan alla andra liknande karaktärer tillåts behålla 

sin oberoende roll som vågmästare, men inte Loke. En förklaring till Lokes utveckling kanske 

kan vara den fornnordiska mytvärldens apokalyptiska struktur. Det inte bara finns ett 

apokalyptiskt slut där allt förintas, allting rör sig mot detta oundvikliga undergångskrig som 

kunde ha varit taget direkt ur uppenbarelseboken och den centrala scenen i mytvärlden, den 

som separerar världen i före och efter är just den scen där Loke blir ond. Före Balders död är 

världen fortfarande oskyldig och i sin skapelsefas, efteråt kan det bara gå utför mot det stora 

kriget, och där måste alla välja sida. I det stora kriget finns inget utrymme för det oberoende 

eller det listigt intelligenta. Det finns bara vi, och dem. De vi ska strida emot och dräpa. De 

som är onda.  

 

1.2 Frågeställning 
 - Hur beskrivs Loke i Den poetiska eddan, Saxos Den store Danmarkshistorie och Snorres 

Edda?  

 - Hur beskrivs Balders död? 

 

1.3 Syfte 
Jag vill undersöka Lokes karaktärsdrag och utveckling för att fastställa huruvida hans 

utveckling från trixter till en standardiserad fiendens härförare är trovärdig, eller om källorna 

skiljer sig åt på ett sådant sätt att sanningshalten i dem kan ifrågasättas. Den jag framför allt 

vill gå i svaromål mot är George Dumézil, och hans tes att Loke är identisk med den gamla 

Indoeuropeiska Duryodhana. Jag gör detta genom att först och främst visa hur Dumézil i hög 

grad bygger sin tes på Snorres utsaga om Lokes karaktär och utveckling, trots att det finns 

andra tillgängliga källor som motsäger dessa. Jag vill vidare visa på en generell oenighet hos 

de tre viktigaste källorna: Snorres Edda, Den Poetiska Eddan och hos Saxo Grammaticus vad 

gäller Loke i allmänhet och omständigheterna kring Balders död i synnerhet.   

 

1.4 Metod 
1.4.1 Metodbeskrivning 

Jag tillämpar en metod baserad framför allt på komparativa textstudier. De föreliggande 

källorna har jämförts med varandra och med George Dumézils tes i Loki och De Nordiska 

gudarna. Vad gäller frågan om huruvida Loke är att betrakta som en trixter, och hur hans 

utveckling ter sig i jämförelse med andra inom samma rollfack har jag jämfört tre 
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slumpmässigt utvalda trixterkaraktärer och därefter ställt dessa mot tre mytkaraktärer vars 

utveckling liknar Lokes. Detta för att påvisa hur ovanligt det är med en trixter som utvecklas 

till att bli en helvetets härförare.   

       

1.4.2 Metoddiskussion 

Det enda större problem jag har stött på vad gäller den valda metoden är det faktum att jag 

inte själv har förstahandstillgång till källorna utan har fått lita till översättningar. Något som 

självklart gör argumentationen aningen svagare eftersom jag inte kan hävda en absolut 

förståelse av ord och bildspråk. Det finns alltid en risk att den översättning jag bygger min 

argumentation på är felaktig.         

       

1.5  Disposition 
För att kunna framföra min tes: att Loke till sin karaktär är en trixter, och att hans utveckling 

som sådan är otypisk har jag efter det inledande teori/metodavsnittet börjat med att beskriva 

vad en trixter är och vilken roll den spelar i sin mytvärld. För att belysa min argumentation 

har jag tagit upp några exempel från olika delar av världen: Hermes, Eshu och Elegba. I 

samma kapitel tar jag upp några av de karaktärer som inte alls är trixters min istället 

genomgår en utveckling som liknar Lokes. Kapitel tre handlar om figuren Loke och hur han 

porträtteras i de båda eddatexterna. Jag tar här också kort upp Saxo, som jag återkommer till i 

kapitel fem som handlar om Balders död och hur den scenen, och de skeenden och handlingar 

om leder upp till den, ser ut i de tre källorna. Avslutningsvis diskuterar jag mina resultat, och 

ställer dem i relation till George Dumézils tes.      

 

1.6 Forskningsbakgrund 
1.6.1 George Dumézi1. 

George Dumézil är en stor auktoritet när det kommer till mytforskning. Flitigt citerad och 

använd i efterföljande forskning står han i särställning vad gäller myter i allmänhet och 

kanske Loke i synnerhet. Dumézil påvisar likheter mellan Snorres berättelse och 

Yudhishthiras död (Mahabharata) men hävdar inte att det är frågan om ett rent lån från 

Skandinaviens sida, utan snarare att det rör sig om två skilda historier baserade på samma 

urberättelse.3 Det är svårt, och egentligen onödigt, att argumentera mot grundtesen att de olika 

indoeuropeiska myterna är varianter på samma urindoeuropeiska basarv. Tesen är i grunden 

                                                
3 Dumézil, G. (1966) De Nordiska Gudarna Stockholm: Aldus/Bonnier s. 84 
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densamma i språkforskningen, och att helt tillbaka visa den är knappast akademiskt 

trovärdigt. Vad gäller själva bevisningen i det specifika fallet däremot finns det en del att 

säga. Det vi måste vara uppmärksamma på när vi läser Dumézil är att han, trots det synbart 

akademiskt heltäckande anslaget, bygger nästan enbart på Snorres edda. Den scen han 

använder för att bevisa sin tes ser helt annorlunda ut i de två övriga tillgängliga källorna: Den 

poetiska Eddan och Saxos Danmarkshistorie. Det är alltså, vilket vi ska se närmare på i 

följande kapitel, bara hos Snorre den scen han bygger sin argumentation kring Loke på är 

direkt jämförbar med sin motsvarighet i Mahabarata. Dumézil jämför historien om Balders 

död med historien om hur den demoniske Duryodhana lurar den blinde Dhiritarashtra att 

orsaka Yudhishthiras undergång.4 (En undergång som senare visar sig skenbar då denne 

uppgår i sin större/ursprungligare identitet, Dharma.) Skillnaderna ligger till viss del i spelets 

art: Höder skjuter pilbåge, här handlar det om tärningsspel,5 men en större, och mer avgörande 

skillnad ligger i karaktärernas ingång i historien. Hos Snorre är Loke den onde förrädaren, 

Balder det oskyldiga offret och Höder det omedvetna och oskyldiga verktyget. Yudhishthira 

är mindre ett offer än en medveten aktör, liksom Duryodhana. Dhiritarashtra luras att bli en 

spelpjäs i en maktkamp där den styrande kanske hela tiden var Yudhishthira som behövde dö 

för att kunna uppgå i sin högre identitet: Dharma.(han var tidigare delad i två: Yudhishthira 

och Vidura6) Hela upplägget påminner egentligen mer om Jesu död än Balders. Visst är de 

yttre omständigheterna lika, men vi måste ändå ta i beaktande karaktärernas 

bevekelsegrunder; det är stor skillnad på att dö en oskuldsfull offerdöd och att utnyttja andra i 

ett spel för att uppnå sina egna mål. Att man dör betyder inte självklart att man var oskyldig. 

Nog om detta, syftet med denna uppsats är inte att plocka isär Dumézils argumentation i 

själva jämförelsen, utan att påvisa hur hans resonemang bygger ensidigt på Snorre, och hur 

han har åsidosatt de två andra jämförbara källorna.  

 Förutom Dumézil finns det en livaktig tysk forskning kring Loke som 

åtminstone delvis stödjer min tes (se t.ex E. Mogk)7 som jag tyvärr inte alls har kunnat 

använda mig av helt enkelt därför att jag inte kan tyska.   

 

 

 

                                                
4 Dumézil, G. s. 85 
5 Dumézil, G. s. 86 
6 Ibid. s. 85 
7 Mogk, E. (1924) �Lokes Enteil an Balders Tode� i FF Communications 57  
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1.7 Litteraturöversikt 
Självklart har det som sagt varit till hinders för mig att jag inte kan läsa källorna på 

originalspråk utan är hänvisad till översättningar. Detta har framför allt orsakat problem vad 

gäller betydelser av enskilda ord och sammanhang. För att ändå till viss del kringgå problemet 

har jag i fallet med Den Poetiska Eddan, där skillnaderna varit störst, använt mig av två 

översättningar från 1948 respektive 1994. Vad gäller Snorres Edda och Saxos 

Danmarkshistorie har texterna en lite annan karaktär, och är inte lika beroende av enskilda 

ords betydelser. Jag har använt mig av Peter Zeebergs översättning från latin till danska från 

2000 av Saxos Danmarkshistorie och en upplaga av Snorres edda utgiven 1997.     

   Av Dumézils texter har jag använt mig i första hand av De Nordiska Gudarna, översatt 

1966 av Gunnar Andersson, och i andra hand av Loki (1948). Att jag listar Loki i andra hand 

beror helt enkelt på att Dumézil här fortfarande öppnar för Balder som en fruktbarhetsgud av 

den traditionella typ som varje år måste offras för att sedan återuppstå i ett evigt kretslopp (jfr 

Baal, där det kan finnas en semantisk koppling så väl som en mytbildlig), alltså en helt annan 

tolkning än den han använder sig av i jämförelsen Balder � Yudhishthira. Neil Gaimans 

Amerikanska Gudar (2001) är en rent skönlitterär bok, men ställer de nordiska gudarna och 

problematiken kring dem i ett nytt ljus. Alf Henriksons Antikens Historier(1958) berättar om 

grekisk � romerska myter och gudar och i Okpewho, I. African Oral Literature finns utförliga 

beskrivningar av Eshu/Elegbas trixterbeteenden. World Mythology(1993), redigerad av Roy 

Willis är ett översiktsverk som har gjort det lättare att jämföra mytbilder och teman också 

mellan flera pantheon. 
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2. Förundersökning 
 

Shadow sade: �Är du också en gud?� 

Wiskey Jack skakade på huvudet. �Jag är en kulturhero�, sade han, �Vi gör 

samma saker som gudar, vi bara klantar oss mer och ingen dyrkar oss.�8 

 

2.1 Trixters och kulturheros 
Även om man ofta nämner trixtern och kulturheron i samma andetag, som vore de 

sidor av samma karaktär, är det inte alls hela sanningen. Sant är att de delar många 

karaktärsdrag och att de ibland spelar likartade roller i myterna; den stora 

skillnaden ligger i deras syften och ambitioner. De är båda nästan alltid män, även 

om det finns undantag i till exempel delar av den afrikanska mytologin. Dessutom 

äger de ofta något slags övermänsklig förmåga, även om de inte nödvändigtvis 

behöver vara gudar.9 Skillnaden ligger som sagt i syftet med det de gör. 

Kulturheron har alltid gjort någonting för människan, genom hans agerande tar 

mänskligheten ett steg närmare civilisationen. Trixtern däremot gynnar bara sig 

själv. Typexemplet på en kulturhero är Prometheus, som stjäl elden från gudarna 

för att ge till människorna, och straffas hårt för det.10 Det viktigaste här är alltså 

inte att han stjäl elden utan varför. Prometheus stjäl elden därför att han känner 

medlidande med de frusna och hungrande människorna. En trixter hade gärna 

stulit elden, men aldrig för att ge den till någon annan. Just eldtemat återkommer i 

flera kulturheromyter, till exempel i en historia från Amazonas i Sydamerika, om 

en ung man som räddas ur en svår belägenhet av en jaguar, och som tack stjäl han 

elden från henne, för att sprida bland människorna.11 Att elden är ett så vanligt 

förekommande centrum just i kulurheromyter kan ha att göra med eldens 

betydelse för människan och civilisationens framväxt. Utan elden är vi utlämnade 

åt naturen, därför är kanske elden den bästa gåvan människan kan få, och 

avgörande för civilisationens framväxt. 

 

                                                
8 Gaiman N. (2001)Amerikanska gudar Stockholm: Forum  
9 Willis, R (gen.ed.) (1993) World Mythology London: Duncan Baird Publishers  
10 Ibid 
11 Ibid 
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En kulturhero kan förvisso i somliga fall vara identisk med trixtern i sin specifika 

mytvärld, exempel på detta är till exempel Korpen hos indianstammar längs 

stillahavskusten i Nord Amerika.12 Korpen var direkt orsak till att människorna 

kom i kontakt med elden, men han är också i andra myter en trixter, listig och 

oberäknelig. Här har en och samma karaktär � Korpen - i olika myter den ena eller 

andra funktionen, beroende på vad som krävs.  

 Själva trixterkaraktären i sig är listig, beräknande, ofta intelligent � 

men ibland förvånansvärt dum. Hans uttänkta trick slår tillbaka på honom själv 

istället för att ge det resultat han planerat. Dessutom är han nästan utan undantag 

humoristisk, avsedd att lura publiken att skratta, oavsett om det sker på hans egen 

eller hans tilltänkta offers bekostnad. Spratten han spelar både folk och gudar är 

ofta ganska elaka, ibland till och med farliga, och de riktas påfallande ofta mot 

personer i besittning av en eller annan sorts makt. Om kulturherons myter ofta har 

med elden att göra handlar trixterns påfallande ofta om hur oskulden eller 

odödligheten gick förlorad. Trixtern orsakar dödens inträde i världen genom 

dumhet eller oförstånd. Något som med fördel skulle kunna ställas mot Balders 

död som brytpunkt i den fornnordiska mytologin. Balder dör, och med det 

markeras hur världen förlorar sin oskuld och godhet, ytterligare ett exempel på 

Lokes identitet som trixter, om det nu var så att han var skyldig.    

 I myterna finns det dessutom två olika typer av trixterkaraktärer som 

har att göra med trixterns funktion i sitt panteon. Om det är den kreativ, positiv 

trixter, som i fallet med Korpen i Nordamerika eller den mycket spridda myten 

om Coyote i närliggande områden,13 så står han på människornas sida gentemot 

spöken andar och lynniga gudar. Han skämtar ofta och gärna, och visst kan det gå 

fel ibland, men den här typen av positiv trixter han egentligen mer gemensamt 

med kulturheron än med sitt syskon under samma namn. Den andra typen av 

trixter är den illistige, ibland rent ondskefulle, skämtaren. Förvisso kan de vara 

hjälpsamma, men bara om de kan tjäna på det själva.14 Det här är en intelligentare 

karaktär än sitt syskon, och hans spratt och illistigheter har sin grund inte bara i 

humor och publikfrieri, utan kanske ännu mer i uppror mot makten. Ett slags civil 

olydnad inför utsikten att styras av en i realiteten mindre intelligent och 

                                                
12 Ibid 
13 Ibid  
14 Ibid 
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frustrerande självgod härskare. Till den här gruppen hör den tidige Loke, men 

också den gestaltskiftande Kitsune i Japansk mytologi, och gudarnas budbärare i 

västafrikansk myt, Elegba (Eshu).     

 Sammanfattningsvis kan man säga att en trixter, och till viss del 

också en kulturhero, är en karaktär som mer än något annat står för förändring och 

det otyglade kaosmomentet i sitt pantheon, vare sig den aktuella förändringen i sig 

är positiv eller negativ. Medan andra gudar och egentligen hela deras panteon i sin 

hierarkiska uppbyggnad strävar mot det statiska varandet, är trixtern den som får 

saker och ting att hända, på gott och ont.  

 

2.2 Trixterkaraktärer 
Det finns förstås oändligt många trixterkaraktärer i olika mytsystem, och det är omöjligt att 

här redogöra för allas deras utveckling. Jag har valt att försöka sprida mig så mycket som 

möjligt, både vad gäller den geografiska tillhörigheten och varje trixters specifika funktion, 

det hade till exempel varit meningslöst att ta upp både Hermes och Merkurius då de i allt 

väsentligt är samma karaktär, för att uppnå något slags tvärsnitt.  

 Syftet med det här kapitlet är att visa på hur unik Loke är i sin utveckling, även 

då man tar under övervägande hans identitet som negativ trixter.  

       

2.2.1 Hermes 

Först, den kanske mest kände trixtern i det klassiska Europa, Hermes, gudarnas 

budbärare i den antika grekiska mytologin. Han föds som son till Zeus och Maia, 

en dotter till titanen Atlas, och redan som spädbarn visar han upp en oroväckande 

dragning åt illistiga spratt.  

  Utanför grottan där Hermes bodde tillsammans med sin mor levde 

en stor och mycket gammal sköldpadda. Hermes såg vilka möjligheter som fanns 

med sköldpaddans skal, men eftersom det skalet vad det enda sköldpaddan hade 

var han inte så pigg på att ge det ifrån sig. Hermes, som redan som spädbarn var 

mycket beslutsam, funderade ut en plan. En morgon gick han ut och badade i 

floden som strömmade förbi utanför grottan, samtidigt som han med hög röst 

talade om hur skönt det var att svalka sig. Det var verkligen en mycket varm dag 

så tillslut kunde inte den gamla sköldpaddan stå emot. Han tog av sig skalet, och 

gick för att simma ett varv i det svala vattnet. Samtidigt stjäl Hermes naturligtvis 
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skalet, för att bygga historiens första lyra. En lyra han spelade så vackert på att 

alla förlät honom hans spratt. Hermes är en dubbelsidig trixter. Å ena sidan är han 

gudarnas budbärare och representerar köpmän och handlare, å andra sidan är han 

den som sprider lögner och förräderi. Därtill, och kanske just därför, är han 

tjuvarnas beskyddare. Eftersom det saknas undergångskrig i den klassiska 

mytologin, precis som i de allra flesta andra för-monoteistiska trossystem, är det 

svårt att säga vad som skulle ha skett med Hermes roll, men ganska talande får 

ändå den mest kända sagan anses vara:  

 Hermes allra viktigaste och mest välkända funktion är inte den som 

gudarnas budbärare, eller ens de dödas eskort till underjorden, det är som dråparen 

av det hundraögda monstret Argos. Hermes berättade historier för monstret tills 

han somnade och kunde därefter döda honom.15 Det vi har att göra med här är en 

ren hjälteroll, om än med illistiga drag.  

 

2.2.2 Maui 

I en helt annan del av världen finner vi Maui, maoriernas kombinerade trixter och 

kulturhero, kanske den av omvärlden mest kände oceaniska/polynesiska gudomen. 

Maui trotsar de strikta sociala reglerna och hierarkierna, han representerar de 

svagas makt över de starka, och den utstöttes makt över den priviligerade.16 

 Maui föddes för tidigt, och enligt en version av myten som berättas 

på Arawa-atollen svepte hans mor honom i en hårlock och kastade honom i havet, 

varifrån han sedermera räddades av solen och återförenades med sin mor.  

   En av hans första bedrifter var att sakta ner solens gång över himlavalvet för att 

ge människorna tid att laga sin mat färdig. Tidigare hade de ljusa timmarna varit 

alltför korta, och människorna gick hungriga. Maui spelar sina viktigaste roller i 

myterna om hur människorna kom över elden, en positiv roll, och den där han 

orsakar människans förlust av odödligt liv, en negativ och löjeväckande roll.17 

 Det berättas att elden bevarades av en förfadershjältinna, kallad 

Nahui-ike. Hon bodde i underjorden och vid hennes fingertoppar brann eldslågor. 

Maui övertalade henne att blåsa ut alla lågor utom en, denna sista låga kastade hon 

till marken, som började brinna, och när regnet kom för att släcka elden räddades 

                                                
15 Willis, R (gen. ed.) (1993)World Myhology London: D.B. Publ.  
16 Ibid 
17 Ibid  
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ett fåtal gnistor upp i träden. På detta sätt lärde sig människan att använda trä för 

att tillverka och bevara eld. En historia som framställer Maui som något slags 

positiv trixter/kulturhero. Myten om hur odödligheten förlorades är mycket mer 

typisk för en trixter: 

 Maui reste till underjorden för att besegra döden. Han kommer till 

Hine-Nui-Te-Po, underjordens och dödens jättelika härskarinna, när hon sover. 

Med sig har Maui reskamrater, fåglar, som han nu beordrar att vara tysta medan 

han klär av sig och avser att tvinga sig på den sovande jättinnan, säker på att detta 

är det rätta sättet att besegra döden. (Själva sambandet mellan förlust av 

odödlighet och sexuell skam är återkommande i flera myter, men kräver en helt 

egen uppsats för att komma till sin rätt. Jag har utelämnat det resonemanget här 

eftersom det inte har någon betydelse för det större sammanhanget.)  

   Utan kläder är Maui en så skrattretande syn att fåglarna inte kan låta bli att börja 

gapskratta, de väcker jättinnan, som naturligtvis dödar Maui. Det är oklart om 

Mauis död här är permanent, eller begränsad till den här specifika myten, men i 

vilket fall så är det en dåres död snarare än en fiendes.  

 

2.2.3 Elegba/Eshu 

Västafrikas trixter och medlare mellan gudar och människor kallas Eshu hos 

Yorubafolket, och Elegba, eller Legba i Beninområdet.18 

 Eshu är den som sår split mellan människor, och odlar missförstånd 

mellan människor och gudar. Han brukar beskrivas som en hemlös, vandrande 

ande som bebor marknadsplatser, korsvägar och trösklar på hus. En av de mest 

spridda myterna handlar om hur Eshu förstörde vänskapen mellan två män:  

 Det berättas att två män bodde och brukade mark tätt intill varandra, 

och deras vänskap var så stark att man aldrig såg den ene utan den andre, de till 

och med klädde sig likadant. Eshu bestämmer sig för att pröva dem, och går längs 

gränsen mellan deras jordar iklädd en hatt svart på ena sidan och vit på den andra. 

Han fäster sin pipa vid bakhuvudet och hänger sin klubba över ena axeln så att 

den hänger ner längs ryggen. De båda vännerna ser honom passera och börjar 

bråka om vilket håll han varit på väg och vilken färg det varit på hans hatt. Tillslut 

återstår inget av den forna vänskapen och historien om deras grälande når kungens 

                                                
18 Willis, R (gen.ed.) World Mythology. 
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öron. Han kallar dem till sig, men inte ens inför kungen kan de låta bli att gräla 

och anklaga varandra för att ljuga. Vid det här laget har Eshu tröttnat på sitt trick 

och går själv till kungen och talar om att ingen av männen ljuger, det enda de har 

gjort sig skyldiga till är dumhet och dårskap. Kungen blir mycket vred på Eshu, 

och skickar sina soldater efter honom, men guden är för snabb. På sin flykt från 

kungens män tänder han eld på ett flertal hus, när folk kommer utspringande tar 

han emot deras saker och säger att han ska bevara dem åt människorna, men 

istället ger han sakerna vidare till första bästa person han möter, och allas saker 

sprid för vinden.   

 I en annan berättelse handlar om hur Eshu talar om för den högste 

guden att någon planerar att stjäla hans jams. Under den följande natten lånar han 

gudens skor och använder dem när han stjäl jamsen. Om morgonen blir guden 

mycket vred och kallar till sig alla för att hitta den skyldige, men ingen har så 

stora fötter. Då föreslår Eshu att man ska jämföra gudens egna spår, kanske att 

han tog sin egen jams i sömnen? Guden motsätter sig detta, men skorna prövas 

ändå, och passar förstås. Den lurade guden blir rasande över bedrägeriet och drar 

sig som hämnd undan från världen, men beordrar Eshu att varje natt komma till 

honom och rapportera vad som hänt i världen under dagen. Sålunda orsakade 

Eshu gudens undandragande från världen, och blev budbärare mellan gudar och 

människor.  

 En alldeles speciell egenhet hos Eshu är hans absurditet. Många 

trixters skämtar, med skiftande framgång, men Eshus hela karaktär är absurd 

snarare än humoristisk. Följaktligen finns det också många sagor och sånger 

upplagda på detta skruvade sätt.  

 

�Eshu turns right into wrong, wrong into right.  

When he is angry, he hits a stone until it bleeds.  

When he is angry, he sits on the skin of an ant.  

When he is angry, he weeps tears of blood. 

Eshu slept in the house,  

But the house was too small for him. 

Eshu slept on the verandah,  

But the verandah was too small for him. 

Eshu slept in a nut 
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At last he could stretch himself! 

Eshu walked through the groundnut farm.  

The tuft of his hair was just visible. 

If it had not been for his huge size, 

He would not have been visible at all.  

Lying down, his head hits the roof. 

Standing up, he cannot look into the cooking pot. 

He throws a stone today 

And kills a bird yesterday!�19 

Och: 
 

 �White man, bringer of new laws, 

 White man, bringer of new times,  

 Your work was confounded by Eshu, 

 Confuser of men. 

 Nobody can succeed against the will of Eshu 

 The god of fate; 

 Having thrown a stone today- he kills 

 A bird yesterday. 

 Lying down, his head hits the roof, 

 Standing up he cannot look into the cooking pot. 

With Eshu 

 Wisdom counts for more than just good intentions, 

 And understanding is greater than justice.�20 

 

Även om dessa tre trixters kan verka sinsemellan mycket olika, är de ändå på sätt 

och vis representativa för sin karaktär i stort. Det finns oräkneliga trixters, och 

ibland dör de, som Maui, och ibland blir de hjältar, som Hermes, och ibland tillåts 

de spela en roll fristående från hierarkier och maktstrukturer. De utvecklas som 

sagt ganska olika, men det torde stå ganska klart vad de inte gör.  

 De blir inte onda.  

 

                                                
19 Okpewho, I African Oral Litterature. s. 146-147 
20 Ibid s. 285 
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2.3 Andra karaktärer med en utveckling som liknar Lokes 
De finns förstås likartade historier, och personer som utvecklas på likartade sätt 

som Loke, men dessa är inte trixters, utan äldre gudar som tappar status och makt 

gentemot yngre kolleger. Alternativt yngre gudar, som inte klarar av att slå sig in 

på arbetsmarknaden, och blir stående vid sidan av hierarkierna när deras äldre 

kolleger inte släpper in dem. För att slå sig in blir de onda. 

 Vi ska titta på ett par exempel på detta.  

 

2.3.1 Indra 

Indra härskar till en början över de andra gudarna och över striden, en inte helt 

ovanlig utgångspunkt för att så småningom bli ond. I Ridveda är han en av de 

populäraste gudarna, en stor furste och kanske framför allt, sitt panteons allra 

mäktigaste krigare21, men också bara en rik man som vilken som helst, lite korkad 

och lätt för folket att göra narr av. Det berättas i en sedelärande historia om hur 

Indra skulle bygga hus att:    

  �Det berättas att guden Indra tycker att han är så oerhört duktig så 

 han beslutar sig för att bygga ett palats, större än någon någonsin 

 byggt före honom. Indra idéer om palatset plågar nästan ihjäl 

 byggherrarna eftersom han aldrig blir nöjd med deras resultat. Till 

 slut ser sig Brahma tvungen att ingripa. Han skickar en gammal 

 man, endast  iklädd ett höftskynke, till Indra. Indra undrar förstås 

 vem mannen är. Mannen svarar: �Jag heter Hårig. Jag har inget hem. 

 Livet är för kort för det. Varje gång en Indra dör faller ett hårstrå 

 bort från mitt bröst. Hälften är borta nu. Snart är de borta 

 allihop. Livet är kort. Varför skulle man bygga sig ett hus?� Indra 

 blev förskräckt. Han söker upp byggherrarna och säger att de kan 

 sluta bygga. Livet är ju så kort. Själv tänker han ge sig iväg 

 och bli en yogi som sitter vid guden Vishnus fötter och mediterar. 

 Men Indra har en hustru, Indrani. När hon får höra talas om Indras 

 nya planer uppsöker hon Brahma och säger: �Nu har han fått i sin 

 skalle att han ska ge sig av och bli en yogi.� Även denna gång 

 ingriper Brahma. Han skickar en präst till Indra som säger: �Jag 

                                                
21 Willis, R (gen.ed.) World Mythology 
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 håller på att skriva en bok om kärlekens konst, så att du och din 

 hustru förstår det underbara mysteriet där två blir ett.� Även detta får 

 Indra att tanka om.�22 

En berättelse om en ganska löjlig man, en bekymrad kvinna och en klok högste 

gud. Det vi såg var att Indra sedan sina storhetsdagar som krigare blivit reducerat 

till något löjeväckande, en kvarleva från en gammal tid att moralisera kring.  

Indras viktigaste myt, från den tiden då han var härförare och sitt pantheons 

mäktigaste gud rör sig kring dödandet av Ormen Vritra, en handling som leder till 

stillnandet av kaos, och att vattnet släpptes fritt så att människans civilisation kan 

utvecklas. Så ser historien ut i tidig mytologi. I senare hinduism är myten helt 

annorlunda. Där har mytens innehåll förskjutits och det tidigare kaosmonstret 

Vritra inte längre ond och ska besegras, utan en helig brahman.23 Som det då 

förstås är en fruktansvärd synd att döda. Själva myten är konstant och rollerna 

byts om, och plötsligt är Indra en fiende. Dessutom ansågs Indra ha förfört 

Gautamas hustru Ahalya, och förrädiskt dräpt sin halvbror. Dessa tre synder blir 

ett centralt tema i texten Puranas, och Indra förlorar allt � sin makt, sin styrka, 

och till och med sitt utseende.  

 I ett apokalyptiskt krig hade Indra verkligen legat bra till som 

härförare för de onda styrkorna � en tidigare krigare som blivit ond. Tyvärr finns 

det inget sådant i yngre hinduism, så vi kan bara spekulera.  

 

2.3.2 Lucifer / Djävulen 

Till en början fanns bara gud, och gud var ogin, vred och orättvis. Han favoriserar 

Jacob framför Esau, han beordrar sitt folk att slakta sina motståndare och ta deras 

orörda döttrar till sina egna, han går som Förgöraren genom Egypten24, för att 

bestraffa Farao för att denne inte släpper hans folk, när det i alla fall är gud själv 

som härdat faraos hjärta mot Moses böner. Han hade tänkt släppa dem, men gud 

ville demonstrera sin makt.  Det är en komplex, och om man kan använda sig av 

det ordet, mänsklig, gud. Så finns där förstås Satan. I Job står han som 

Anklagaren, fortfarande en del av guds hov. Satan menar att det inte är så konstigt 

                                                
22 Fast, C (2001)  Berätta! Inspiration och teknik Stockholm: Natur och Kultur s.35-36 
23 Ibid 
24 2 Mos 12:4-5 
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att Job är gudfruktig, han har redan så mycket att vara tacksam mot gud för.25  

Jobs bok är en rasande besviken uppgörelse med gud. Job anser sig inte ha 

förtjänat sina straff. � Om gud är så småaktig att han straffar en för varje liten 

synd, och för inga synder alls, endast för sitt höga nöjes skull, vad ska man då ha 

honom till? Satan är här inte en självständig karaktär, som på eget initiativ 

provocerar gud, även om den tolkningen säkert varit populär. Han är anklagaren, 

det vill säga åklagaren, en strikt yrkesrelaterad roll. Jobs bok är en dialog och ett 

spel med uppgjorda roller, egentligen inte så olikt Yudhishtiras död. Job förtvivlar 

och säger:  

 �Mörker, bli till! Omintetgör hela skapelsen! Låt urhavet och  

 kaosmonstren åter utbreda sig!�  

Gud har blivit allsmäktig, och behöver någon som kan spela motpart. Någon som 

kan anklaga så att gud själv kan försvara och döma. En gud som i sig är anklagare, 

försvarare och domare, och som inte är underordnad några som helst regler, är en 

alltför skrämmande företeelse. Han menade nog bara att pröva Job, dessvärre tog 

han i lite väl hårt, och när Job till slut frågar vad han ska ha sin gud till, kan gud 

inte svara annat än att han ska strida på vår sida mot kaosmonstren, och Jobs ironi 

blir alltför tydlig för att kunna förbises.26 Här är Anklagaren alltså fortfarande en 

sida av gud om än i egen person. 

 Genom gamla testamentet löper två sinsemellan ganska olika 

traditioner sida vid sida. Å ena sidan den som säger att allt är skapat av gud utom 

kaos. Själva definitionen av kaos upphör att gälla om det skulle ha skapats och 

alltså underordnas någon sorts ordning. Gud har istället kuvat kaos, som när Indra 

dräpte ormen Vritra, återstår av det en gång mäktiga kaoset gör bara natten och 

havet, och för båda har gud satt gränser, gryningen och stranden. Gud är alltså 

herre över kaos, även om han inte har skapat det.  

 Den andra traditionen säger att gud är allt, också kaos, och eftersom 

han är gud finns det inga regler och moraliska ställningstaganden han behöver ta 

hänsyn till. Det här är en gud som varken är ond eller god, bara suverän i sin 

allomfattande makt. Det här är den gud som i Förstörarens gestalt drar genom 

Egypten och dödar varje nyfött barn. Kanske är det så att människan till slut 

förtvivlade inför denna maktfullkomliga gud, kanske tröttnade vi, som Job, på att 

                                                
25 Job 1:9-11 
26 Gardell, J (2003) Om Gud Stockholm: Norstedts s. 215 
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vara rättslösa och utelämnade till hans nycker som aldrig kan ifrågasättas. För så 

småningom uppfattas gud alltmer som Försvararen, och en motmakt 

utkristalliserar sig. I Bulgarien och Serbien finns en folklig tradition som säger att 

djävulen föddes ur guds skugga.27 En dag när gud var ensam och hade tråkigt och 

ville ha sällskap drog han ett kors över sin skugga och fram trädde djävulen. 

 Tidigare var onda andar något som gud sände för att bestraffa någon 

eller på andra sätt främja sina syften. Profeten Mika blir vittne till hur gud sänder 

en ond ande för att förleda kung Achau. Satan var alltså inte från början en 

självständig person, utan en sida hos gud. Detta i de tidigare böckerna. I den 

senare skrivna krönikeboken har författaren inte kunnat förlika sig med guds 

�vänstra sida�, utan säger: �Satan trädde nu upp mot Israel.�28  

Satan här ska alltså förstås som guds vrede.  

När satan blir en person är det som Anklagaren i Jobs bok, eller som ett slags 

inkarnation av gud � ängeln som sprider pest till exempel.29 Men också här är det 

på guds uppdrag eller med guds goda minne. Herren säger: �Välan, han vare given 

i din hand; allenast hans liv må du skona.�30 

Alltså, gör vad du vill med honom, bara han inte dör. 

   Så blev djävulen först en sida hos gud, senare en tjänare och till slut en 

självständig makt och guds motsats. Och gud kunde bli god. 

 Det berättas att somliga av guds änglar tog tycke till människornas 

kvinnor, och tog dem till hustrur. Men gud fann detta förkastligt och Hanok 

beskriver i sin första bok ett slags inspektionsrunda i helvetet som han tas med på 

innan han tas upp till himlen utan att först dö. Här kallas Satan Matsema, och var 

sänd att lära människorna jordbruk, men syndar med jordiska kvinnor, och 

fördöms. I 2 Hanok framförs för första gången tanken att sårad stolthet ligger 

bakom änglarnas fall. De vill räknas som lika gentemot gud. Och så kan vi inte ha 

det, eller hur? Stolthetstanken utvecklas senare, och kommer att gälla att satan inte 

vill underordna sig människan. Han vägrar tillbe människan, guds skapelse och 

avbild. Egentligen lyder han bara under det första budordet. Gud tillåter inte 

tillbedjan av avbilder, och vad är människan annat än en avbild? I Salomos vishet 

sägs att det är djävulens avund snarare än människans egna synder som har 
                                                
27 Gardell, J Om Gud  s. 255 
28 1 Krön. 21:1 
29 1 Krön. 21:15 
30 Job 2:6 
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orsakat döden, och förlusten av gudsriket. Parallellen till Loke är för tydlig att inte 

ta upp. Gudsriket förloras därför att Loke/Lucifer var avundsjuk, på människan 

eller på Balder, Odens ljuse son som alla älskade.  

 Föreställningen om Satan som en fallen ängel härrör från Jesaja: 

  

 �Ack, fallit har du från himlen,  

 Lysande stjärna, gryningens son, 

 Du har krossats mot jorden, 

 Du som betvingade folken. 

 Det var du som sade till dig själv: 

 �Upp till himlen ska jag stiga. 

 Ovan Guds stjärnor 

 Ska jag resa min tron 

 Och ta säte på gudaberget 

 Längst uppe i norr 

 Jag ska stiga upp ovan molnen, 

 Jag ska bli som den högste.� 

 Men ner till dödsriket störtas du, 

 Längst ner i avgrundens djup.�31   

 

Det kan vara farligt med ambitioner. Kanske är det här han är som allra mest lik 

Loke. Den otyglade begåvningen som måste kontrolleras. Kan det inte böjas, 

måste det knäckas. Djävulens utveckling är på många sätt lik Lokes, till skillnad 

från det intressanta faktum att medan Loke börjar som trixter, och går mot en 

negativ krigare, en ondskans härförare, går djävulen den motsatta vägen. Han 

börjar som något slags härförare och guds högra hand, om man räknar bort den tid 

då han var identisk med gud, för att så småningom utveckla trixterdrag inom den 

folkliga traditionen. Djävulen med sin bockfot och sina eviga intriger och försök 

att snärja de goda kristna blir löjlig snarare än skrämmande. Löjlig och feg, och 

hans påstådda illistighet och intelligens har försvunnit till förmån för en korkad 

dumdristighet. Faktum är att katolska kyrkan till och med bestämde hur det låg till 

                                                
31 Jes. 14:12-15 
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med djävulen och hans ondska. Kom den från gud? Hade gud ondska i sig? Eller 

var det en egen makt, fanns det saker som låg utom guds kontroll? 

   Under det fjärde laterankonciliet 1215 slog man fast att djävulen var skapad av 

gud, men hade blivit ond av sig själv.32  Thomas av Aquino menade att djävulen, 

och djävlar i största allmänhet, verkar på jorden Deo Permittente � med guds 

tillåtelse. Skulle det också gälla Loke? 

 

2.4 En jämförelse mellan Loke-karaktären och ovanstående två typer 
Vad finns det då för likheter mellan Loke och å ena sidan Trixtern/kulturheron och å andra 

sidan de som blir onda? Loke agerar i de allra flesta av sina myter som en trixter. Det är Loke 

som löser gåtor och räddar de andra gudarna ut pinsamma situationer när enbart råstyrka inte 

räcker till. Han kommer på hur de ska kunna rädda Freja från att bli gift med en jätte och ändå 

få tillbaka Tors hammare. Idén att låta den dundrande Tor klä ut sig till kvinna hade bara 

kunnat fås av en trixter. Samtidigt leder han otvivelaktigt fiendens härskaror i den sista 

striden. Han avlar tre barn varav ett, Hel, styr dödsriket och de andra två, Ormen och 

Fenrisulven, direkt medverkar till gudarnas undergång och världens sammanbrott. Oavsett hur 

vi ställer oss till Snorres kommentarer kring Lokes antagna ondska agerar han verkligen i 

slutstriden som en fallen gud. Hur ska vi förstå detta att han till en början har en funktion, för 

att senare, och med viss variation i källorna, agera som den store fallne krigaren? Dessa två 

funktioner skiljer sig så mycket att det är svårt att acceptera hans påstådda utveckling från den 

ena till den andra. Den enda karaktär vars öde ens vagt påminner om detta är en inte helt 

obekant fallen ängel. Djävulen har en likartad dubbelsidig funktion i att han å ena sidan i 

folktron är en illasinnad trixter som ser till att kor sinar och husgrunder sätter sig, men i 

slutänden alltid får sitt straff, och å andra sidan fiendens härförare i det stora kriget. Kanske är 

det här vi ska söka förklaringen till Lokes påtvingade utveckling, men det är en helt annan 

uppsats.       

                                                
32 Raudvere, C och Hammar, O (2001) Berättelser om ondskan. Stockholm: W&W  
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3. Åtal 
3.1 Den poetiska eddan 
Den poetiska eddan upptäcktes på ett eller annat sätt av biskop Hans Herradan 

Brynjólfur Sveinsson över Skálholts stift på Island, sannolikt 1643.33 Vid den här 

tiden var Snorres edda, som vi sak återkomma till, vida spridd som den främsta 

källan till kunskap om förkristen kultur i norra Europa, och i denna nya textmassa 

fann man de längre historier som Snorre citerat utdrag ur, och refererat flitigt till. 

Denna skrift kom att kallas Codex Regius eller kungens skrift. Vem som 

egentligen har skrivit den poetiska eddan tvistas det om än idag. Man ansåg under 

en period att den nedtecknats av hövdingen Sämund den Vise på Odde gård 

(1056-1133), men den uppfattningen finns inte längre representerad i den 

akademiska världen då Sämund var en lärd man som uteslutande skrev på latin. 

Hans påstådda skrifter kunde inte spridas i några vidare grupper och har till stor 

del gått förlorade.34 Vitt skilda uppfattningar har gällt för sanning i den här frågan. 

På 16-1700-talen ansåg man fortfarande, som Snorre på sin tid, att dikterna 

författats av asarna själva. Som dock varit vanliga människor som utvandrat från 

Troja och med trick och förställning lurat skandinaverna att tro att de var gudar. 

Jag ska återkomma till detta senare. Numera rör sig spekulationerna mest kring 

när de fann sin nuvarande form och nedtecknades. Det anses vara kring 

folkvandringstiden, eftersom de är skrivna på det �lättare� språk som uppkom då 

de nordiska språken blandades upp med andra språk och man tvingades 

rationalisera i stavelser, men det är en språkhistorisk fråga och jag ska inte ägna 

mig mer åt det här. Eftersom en text för att kunna nedtecknas som folktro bör vara 

något så när allmänspridd hos folket där den berättas borde själva sagorna vara 

mycket äldre än de versbundna skrivna versionerna. Kanske så gamla att de burits 

med långt bortifrån Kaukasus, som Dumezil hävdar.35  Eftersom det här varken är 

en språkhistorisk eller en mythistorisk uppsats, utan snarare en utredning av ett 

litterärt problem, kan vi lämna den delen av frågan tills vidare. Den allmänna 

uppfattningen torde nog ändå vara att dikterna i den poetiska eddan samlats in och 

redigerats av isländska präster kring 1270, och att dikterna i sin nuvarande 

                                                
33 Den Poetiska Eddan ur Inledningen. 
34 Ibid  
35 Dumézil. G De nordiska gudarna. 
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versform härrör från 800-1000-talet.36 I forskning kring eddatexterna ligger 

tonvikten på när de kan ha nedtecknats och funnit sin nuvarande versbundna form. 

Jag har ingenstans kunnat hitta tillförlitliga texter om själva de berättade myternas 

ålder och form i Skandinavien. Det enda jag kan tänka mig är om det finns 

runstenar där det hänvisas till personer eller skeenden. En begriplig svårighet 

eftersom det trots allt rör sig om en muntlig tradition som någon gång nedtecknats 

snarare än om skönlitteratur eller poesi som hade varit fallet om dikternas 

nuvarande form varit den ursprungliga, om de så att säga uppfunnits av en eller 

flera personer snarare än utvecklats genom muntligt berättande över lång tid.  

Kanske fanns det många fler historier, som försvann när de inte nedtecknades. 

Den poetiska eddan består av två delar. Den första innehåller dikter, spådomar och 

påbud om hur man ska leva. Den andra är en serie hjältesånger, företrädesvis om 

Sigurd Fafsnebane och hans familj, främst hustrun Gudrun och svägerska 

Brynhild. Denna andra del kallas också Volsungasagan och ligger till grund för 

bland annat Wagners Niebelungasvit. 

 Första gången Loke uppträder i den poetiska eddan är det som 

fånge.37 Balder har alldeles nyss dräpts av sin bror Höder, med en mistelpil: 

 

�Jag såg åt Balder,   �För Balder såg jag, 

Blodige guden,  den blödande guden, 

Odens barn,   Odins barn 

Ett öde gömmas,  hans öde dolt: 

Högt över slätterna  Huvudet höjde 

Smal stod vuxen  högt över fältet 

Och mycket fager  midjesmal, mäkta skön 

Misteltenen   misteltenen 

 

Från det trädet  Jordvuxen stängel 

Som tycktes   som jag blott såg 

En telning vara,  blev hemskaste dödsspjut 

Ett sorgeskott blev skjutet,  i Höders hand. 

Och skytten var Höder.  Brått blev åt Balder 

                                                
36 Undantaget Solsången och ev. Lokes träta. Den Poetiska Eddan  ur Inledningen. 
37 Valans spådom vers 35 
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Balders broder  en broder född 

Blev boren inomkort,  en Odinsson, 

Odinssonen stred  som angrep 

Blott en natt gammal  en natt gammal 

 

Sina händer han ej tvådde  Hand han ej tvådde, 

Sitt huvud ej kammade,  hår ej kammade 

Förrän på bålet han bar  förrn på bålet han bar 

Balders fiende  Balders dråpare. 

Men Frigg grät  Men Frigg begrät 

I Fensalarne   i Fensalarna 

Över Vallhalls ve  Vallhalls ve 

Veten I än mer och vad?�38 Veten I än mer, eller vad?�39 

 

Mycket kan sägas om det här. Om �Den blodige guden�, som Kristus parallell, 

eller om det faktum att den knappast skrivits av någon som överhuvudtaget sett en 

mistel, varför en mistel överhuvudtaget i så fall? Växten beskrivs här som hög och 

sval, inte olik en asp. Eller kanske är det mistelns värdträd som beskrivs? I den 

vänstra versionen står: �Från det trädet/ som tycktes/ en telning vara�, det såg 

alltså ut som ett skott, men var det inte?  

 Intressantast är dock att ingenstans i den här texten nämns Loke. 

Ändå lär vi oss i skolan att Höder var blind, och helt oskyldig. Att det var Loke 

som i sin illvilja lurade Höder att skjuta sin bror. Man kanske kunde acceptera den 

slutsatsen om det bara funnits en skepnad. En gestalt, som på något sätt står 

bakom, men där finns ingenting. Inte heller historien om Höders blindhet finns 

bekräftad i någon av verserna.  

   Sedan plötsligt: 

 

�---    �--- 

---    --- 

Då kunde fängsel man vrida  Tvinnade varda 

Av Vales tarmar   tvingande fjättrar, 

                                                
38 Den Poetiska Eddan  Valans spådom vers 31-33 
39 Edda Saemundar Valans spådon vers 31-33 
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Ganska fasta voro   virade hårt 

Fjättrarne snodda   av Vales tarmar. 

 

I kedjor såg hon ligga   Kedjad såg hon ligga 

Under kittellunden   i kitteldalen 

En led skepnad   en lögnens skepnad 

Med Lokes drag   med Lokes drag. 

Där sitter Sigyn   Sigyn sitter där 

I sorg hos maken,   sörjande över 

Föga väl till mods   makens vånda 

Veten I mer och vad?�40   Veten I än, eller vad?�41 

 

Intressant här är att det verkar saknas två fraser i vers trettiofyra. Kanske förklaras 

där varför Loke har bundits, för ingen säger av vem, eller varför. Det enda som 

säger att det skulle ha någonting med Balders död att göra, är det faktum att 

fraserna direkt följer på varandra, men hela Valans spådom karakteriseras av 

snabba kast mellan olika förutsägelser. Det finns inga övergångar, inga inbördes 

avslut mellan de olika varslen. Därför är det inte alls otroligt att det här egentligen 

rör sig om två helt olika saker. Dessutom finns det ännu en vers som styrker denna 

misstanke. Här har det stora kriget Ragnarök tagit sin början: 

 

�Osådda skola   �Osådda skola 

Åkrar växa,    åkrarna växa, 

Allt ont sig bättra   allt bakvänt vrids rätt, 

Balder ska komma.   Balder kommer åter. 

I Ropt segersalar   Höder och Balder 

Sitta Balder och Höder,   på Hropts slagmarker 

Valplatsens gudar.   Vistas i endräkt. 

Veten I än mer och vad?�42  Veten I än mer och vad?�43 

 

                                                
40 Den Poetiska Eddan Valans spådom vers 34-35 
41 Edda Saemundar Valans spådom vers 34-35 
42 Den Poetiska Eddan Valans spådom vers 62  
43 Edda Saemundar Valans spådom vers 62 
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Särskilt texten från Edda Saemundar, den äldre översättningen, belyser en 

problematik här. Varför skulle skribenten på detta sätt kommentera att Balder och 

Höder � som till på köpet inte funnits med mellan dessa verser, kanske för att han 

brändes för sitt brodermord? � om alltsammans varit Lokes fel? I så fall funnes 

det väl ingenting att förlåta? Ytterligare en komprometterande omständighet 

finner vi i det avsnitt som kallas Balders drömmar. Oden frågar völvan, 

spåkvinnan, vad som ska ske efter Balders död.  

 

�Tig icke vala!   �Tig ej völva 

Jag vill vidare fråga   jag tänker dig spörja 

Tills allt jag känner.   till visshet jag fått. 

Jag vill yttermera veta   jag vill vidare veta 

Vem Höders hätskhet   Vem hämnas på Höder 

Hämna skall    för hatfullt dåd? 

Eller Balders baneman   Vem bringar på bålet 

På bålet lägga?�44   Balders bane?�45 

 

Återigen inte ett ord om Loke. Eller någon utom Höder som med lite god vilja 

skulle kunna identifieras som Loke.  

 Det är också under det stora kriget som Lokes enda andra 

framträdande i Valans spådom görs. Som kapten på skeppet Nagelfar, det skepp 

som ditintills fört bort de döda, strider han på fiendens sida i det sista stora kriget.  

 

�Skeppet far från öster;   �En köl skär från öster 

Över sjön skall Muspells   där kämpa sig Muspells 

Ledung komma   folk fram och Loke 

Och Loke styr.   I lyftingen står. 

Vidunders yngel    Med Ulven fara alla 

Med ulven kommer.    Odjurets barn 

Med dem är Byleipts   och Byleipts broder 

Broder i följe.�46   I bandet är med.�47 

                                                
44 Den Poetiska Eddan Balders drömmar vers 10 
45 Edda Saemundar Balders drömmar vers 10 
46 Den Poetiska Eddan Valans spådom vers 51 
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Både Vidundret och Byleipts broder har här identifierats som Loke själv, han 

agerar alltså i mer än en gestalt på den onda sidan i striderna, det får anses ställt 

utom alla tvivel att han här helhjärtat agerar för fiendens sak.   

 Vidare finns det ett par verser i den poetiska eddan där Loke beter 

sig som den trixter han är � han skadar en bock så att den blir halt på ren illvilja, 

och han räddar Tors hammare i Trymskvida.48 

 Och så finns där Lokes träta.  

   En enda lång till synes ovettig anklagelse mot gudar och gudinnor, men det 

börjar inte alls så. Utanför hallen där gudarna håller gästabud träffar Loke Elder, 

en av tjänarna i huset. Loke frågar vad man talar om därinne, och Elder säger att 

det talas om vapen och väpnade dåd, och att ingen av gudarna därinne i ord är 

Lokes vän.49 Kort sagt, de snackar skit om honom. När han kommer in i salen 

tystnar småpratet och Brage, skaldekonstens gud, talar uttryckligen om för Loke 

att han inte är välkommen.50 Oden bjuder honom ändå att sitta ner, och Loke 

provocerar dem alla, med vreda ord och anklagelser om hyckleri och feghet. Det 

är också här den vers kommer som anförts som ett erkännande av mordet på 

Balder: 

 

�Än mer vill du, Frigg,   �Du frestar mig, Frigg, 

Att jag meddelar dig,   att fritt förtälja 

Av obehagliga ämnen! Om sorgen all, jag dig 

samkat 

Jag rår därför, ensam jag vållat, 

Att du ej rida ser att aldrig mer 

Balder sedan till salen.�51 du Balder i by rida ser.�52 

 

Som läsare måste vi fråga oss om det här verkligen låter som ett erkännande? Låter det inte 

mer som en provokation, en förtryckt och baktalad mans sista försök att blottlägga hyckleri 

                                                                                                                                                   
47 Edda Saemundar Valans spådom vers 51 
48 Den Poetiska Eddan Kvädet om Hymer vers 37 
49 Den poetiska Eddan Lokes träta vers 2 
50 Ibid vers 8 
51 Ibid  Lokes träta vers 28 
52 Edda Saemundar Lokes träta vers 28 
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och frilägga en gömd mobbning. �Än mer vill du..�  Vad han egentligen säger är: Helst hade 

du väl velat kunna anklaga mig för det också. Varsågod, anklaga! Efter detta påstådda 

erkännande binder man Loke på sylvassa klippor, eller vässade svärd, beroende på källa, med 

hans döde sons tarmar, sedan hans andre son tvingats döda sin bror.  Han binds för all framtid, 

för att endast bli fri när världen går mot sitt slut och det stora kriget stundar. Ytterligare en 

dimension på problemet får man om man håller i åtanke den forskning som hävdar att Lokes 

träta inte alls är samtida med den övriga texten, utan har tillkommit på 1100-talet som ett 

slags stilimiterande dialog. Skriven av någon som hade stor kunskap om den tidigare texten, 

därav de ideliga hänvisningarna, ett fenomen som annars inte är så vitt förekommande i 

eddatexterna.53  

 Ohlmarks hävdar till exempel i sina kommentarer till texten att Lokes träta inte 

är någonting annat än en väldigt lärd ironisk attack på den historiska överheten, förklädd till 

mytisk text. Denna slutsats grundar han bland annat på ordningen i anklagelserna. Den Loke 

först anklagar, den som avvisade honom när han kom, är Brage, skaldekonstens gud. Detta 

under en tid när skaldekonsten till stor del tillhörde överklassen. Detta tillsammans med 

Lokes förhållandevis lätta avhyvling av Tor, jordbrukaren, skapar ett tydligt 

underklassperspektiv och förstärker möjligheten att det här inte alls är myt, utan ett 

skönlitterärt tillägg av en lärd man som hade lust att gissla överheten utan att få ut för det 

själv. 

 På det stora hela taget är det inte en ond karaktär som framträder ur den poetiska 

Eddan, faktum är att hans trick och skämt i många fall är lindrigare än till exempel Mauis. 

Den som till slut finns kvar efter uttolkningar och sorterande, är en enslig, tidvis bråkig, 

trixter, som av någon anledning mobbas grymt av somliga av de andra gudarna. Det finns 

många myter jag saknar, för att bättre förstå hur det blir som det blir: hur blev Oden och Loke 

blodsbröder, och varför accepteras detta inte av de andra? Och varför försvarar inte Oden 

Loke mer? Det här, och många andra, är historier som kanske cirkulerade i det förkristna 

Skandinavien, men som aldrig kom att tecknas ner, och därför försvunnit ur vårt kollektiva 

medvetande.  

 

 

 

                                                
53 Edda Saemundar. Kommentarer och tolkningar s. 277  
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3.2 Snorres edda  
Snorre Sturluson föddes sannolikt 1179 på Island. När han var helt ung kom hans far, en rik 

hövding, att stå i skuld till en än rikare och mäktigare hövding, och Snorre lämnades att 

uppfostras hos honom, som ett slags pant. Genom detta arrangemang kom han att växa upp 

mitt i sin tids litterära och andliga centrum på Island och kom tidigt i kontakt ed lärdom och 

bildning. Snorre gifte sig två gånger, båda gångerna med kvinnor av god och mäktig familj, 

och kom genom hårt arbete och god planering att bli en av sin tids mäktigaste män. Trots det 

är det som upphovsman till den yngre eddan vi minns honom idag.54   

Snorres edda består av tre delar: Hur Gylfe blev lurad, Skaldeskapens språk, och Verslistan. 

Skaldeskapens språk är en text som handlar om poesin och skaldekonsten och Verslistan är en 

ren hyllningsdikt till Norges dåvarande kung Hakon Hakonson och jarlen Skule Bårdsson, 

också här finns det rikligt med litteraturtekniska kommentarer där Snorre närmast briljerar 

och skryter med sin lärdom. Det är den första delen, Hur Gylfe blev lurad, som är av störst 

intresse vad gäller gudar och gudasagor, och det är också den man brukar mena när man talar 

om Snorres Edda. Texten finns bevarad i tre exemplar från medeltiden, alla mer eller mindre 

fullständiga, och alla mer eller mindre motstridiga. Den äldsta är den så kallade Uppsala 

handsskriften Codex Upsaliensis som härrör från 1300-talet. Denna skrift skiljer sig från de 

övriga på det att strofer utelämnats som skulle ha exemplifierat det som sagts i prosan. Den 

andra är den som brukar ligga till grund för översättningar och utgåvor � Codex Regius, den 

tillhörde de texter som insamlades för den danske kungens räkning på 1600-talet. Den tredje 

och sista handskriften kallas Codes Wormianus efter sin förste danske ägare Ole Worm, och 

innehåller förutom själva eddan också avhandlingar om retorik, grammatik och poetik.55 En 

fjärde text finns som man brukar använda som referens för att komma så när Snorres 

ursprungliga text som möjligt. Den kallas Codex Trajectinus, efter staden Utrecht där den 

bevaras. Anledningen till att denna så pass sena avskrift accepteras är att den anses vara en 

ganska korrekt avskrivning av en mycket äldre text.56  

 Snorres Edda är tydligt kristen på ett ännu tydligare sätt än Den poetiska eddan. 

Snorre är kristen, och han hymlar inte med det. Berättelsen börjar med en prolog om hur gud 

skapade världen och Adam och Eva, fortsätter med trojanska kriget, och de asar han menar 

utvandrade därifrån och genom trick och bedrägerier kom att posera som gudar i 

Skandinavien. Troja var alltså Asgård, och Loke var Odysseus. En märklig koppling kan 

                                                
54 Sturluson. Snorres edda. Inledning av Karl G. Johansson och Mats Malm. 
55 Ibid s.18 
56 Ibid  
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tyckas, men man får lov att komma ihåg att eftersom Snorre var kristen så räknade han sig, 

genom rommarna - som menade sig vara långt tillbaka släkt med Aeneas - som trojan. 

Eftersom Odysseus är grek, och tillhör motståndarsidan, och genom list bringar Troja på fall, 

är kanske parallellen inte så långsökt som det till en början kan verka. Dock faller parallellen 

på att Odysseus är en hjälte. Han kanske har problem med moralen ibland, och han gör 

massor av tvivelaktiga saker, men som de grekiska hjältarna ofta är, är han hjälte i kraft av 

utnämning. 

 Tillbaka till historien. Gylfe, kung i Danmark, besöker tre höga kungar i en 

väldig hall. Kungarna är egentligen asagudar, men det vet inte Gylfe, och han inlåter sig i ett 

köpslående om frågor och svar som till slut kommer att leda till att han blir lurad. Genom sina 

frågor och svar berättar de tre kungarna om gudavärlden.  Som vi kommer att se, är det en helt 

annan bild av Loke som framträder här. Första gången han nämns är i ett citat från Loks träta, 

och den textens giltighet har vi redan avhandlat, men även bortsett från det är det ett märkligt 

placerat citat. Sammanhanget är en introduktion av Oden, och ändå väljer han att plocka in 

just ett fördömande av Loke, istället för som logiskt vore, någonting som förklarar Odens 

härskarbegåvning eller allvishet. 

 �Galen är du, Loke 

 Och från dina sinnen. 

 Varför slutar du inte Loke? 

 Alla öden 

 Tror jag Frigg känner, 

 Men hon yppar dem inte.�57     

Också Loke själv introduceras ordentligt, och omedelbart fördömande: 

 

 �Till asarna räknas också han som endel kallar asarnas förtalare, 

 svekets upphovsman och alla gudars och människors skam. Han 

 heter Loke eller Lopt och är som till jätten Farbaute. Hans mor 

 Laufey eller Nal. Hans bröder är Byleist och helblinde. 

 Loke är skön att se på, ond till sinnelaget, mycket ombytlig till 

 sättet. Han ägde mer än andra män av sådan visdom som heter 

                                                
57 Ibid / Lokes träta vers 29 
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 slughet, han hade en list för allting. Han satte ständigt asarna i stora 

 trångmål, och ofta löste han dem med sluga påfund. Hans hustru 

 heter Sigyn, deras son Nare eller Narve.�58 

 

Och så där fortsätter det. Snorre lägger stor ansträngning vid att tala om hur ond Loke är men 

som vi ska komma att se driver han inte ett särskilt starkt fall. Detta förutan verkar han ha 

problem att hålla isär sina egna figurer. Här kallas Lokes son Nare eller Narve. Senare, när 

han beskriver hur gudarna förvandlar den ena sonen till en varg, låter honom riva den andre 

och använder hans tarmar att binda Loke med, då finns det två, Nare eller Narve, och Vale, 

som kommer ur den poetiska eddan, där han är den ende sonen. 

 Nästa gång Loke uppträder är i historien om hur Vallhall byggs, och berättaren 

är noga med att tala om hur det var Loke som övertygade asarna om att tillåta byggmästaren 

att använda sin egen, och ska det visa sig, mycket bättre häst. Sedan blir det Lokes ansvar att 

se till att gudarna slipper betala det på förhand uppgjorda priset något som resulterar i att 

Loka föder Sleipner, Odens häst med åtta ben som han använder för att färdas mellan himlen 

och jorden. Ett på många sätt troligt handlande. En trixter skulle mycket väl kunna tänkas 

handla som Loke gör, och på köpet föda en häst med åtta ben. Det är Snorres ständiga 

markeringar om att allt Loke gör är fel eller svekfullt, eller i bästa fall en god handling till 

vilken han tvingas av de andra gudarna som karaktäriserar honom mer än hans egna 

handlingar. 

 Efter det spelar han en biroll i historien om Utgårdaloke, en jätte de besöker 

och fåfängt försöker vinna mot i tävlingar. Intressantast i den historien är hur det är jätten, 

Utgårdaloke som verkar sitta på svaren. Gudarna beter sig inte som gudar här, snarare är det 

jätten som kan och vet allt, och gudarnas tävlan ter sig både fåfängt och märkligt, som om det 

vore en helt annan historia, i vilken det är Utgårdaloke som är den mäktigare. En variant som 

ocskå förekommer i Saxos beskrivning av samma historia, där Utgårdaloke bäst kan jämföras 

med Poseidon eller den Vindarnas härskare som förekommer i så många folksagor.59  

Sedan kommer berättelsen om Balders död, jämte den om kriget kanske den som tillmätts 

störst betydelse. Här inträffar det märkliga att Loke plötsligt är ond. Det är väldigt tydligt han 

som lurar Höder, som i denhär varianten därtill är blind, och därför inte kan ställas till svars 

för sitt handlande, och funderar ut bedrägeriet med misteln. 

                                                
58 Sturluson Snorres Edda Hur Gylfe blev lurad vers 33 
59 Grammaticus S. Saxos Danmarkshistorie Bok 8, kapite14, vers 20 
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 Återstår bara ragnarök. Loke följs av alla Hels män. Kriget rasar och Loke och 

Heimdall dräper varandra. Från att ha varit en maliciös trixter som retas och tråkar makten 

har Loke blivit de onda styrkornas befälhavare, den som styr fiendens sida av kriget. Den 

som kan ställas till ansvar.  

 I Skaldeskapens språk förekommer Loke som den trixter han är, när han räddar 

Idun och äpplena från Tjatse, och förlikar med Tjatses dotter Skade när hon kommer för att 

hämnas sin faders död. Förlikningen kommer till stånd genom att Loke får jättinnan att 

skratta, ett välkänt sagomotiv och en trolig roll för en trixter att spela. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att allt Snorres prat om Lokes ondska och 

svekfullhet för det mesta stannar vid just munväder. Hans värsta handling hos Snorre är 

intrigerandet som leder till Balders död, men här finns inga bevis, inga övertygande 

hänvisningar till den poetiska eddan som Snorre annars är så generös med.  

 

3.3 Saxo Grammaticus 
Det är svårt att få tag i några entydiga uppgifter om när Saxo Grammaticus föddes, men han 

dog i alla fall omkring 1220 i Danmark och var alltså mer eller mindre samtida med Snorre 

Sturluson på Island. Det finns inga direkta uppgifter bevarade om hans person men mycket 

tyder på att han tillhörde samhällets övre skikt, möjligen var han också släkt med biskop 

Absalon. Den Store Danmarkshistorie (Gesta Danorum) skrev han omkring 1185. Det är en 

krönika i sexton delar över Danmarks historia med särskilt fokus på kungalängder och 

nationsbygge (Tiden han skrev i hade en dragning åt det nationalistiska). De första nio delarna 

behandlar sagatid och bygger på gamla myter och sägner, och de sista sju börjar med kung 

Harald blåtand (940-985) och slutar med Saxos samtida Knud VI (1202-1241). Man skulle 

alltså kunna säga att Danmarkshistoien var som Erikskrönikan i Sverige, ett försök att ge den 

sittande monarken legitimitet genom att förankra denne i sagatid.   

 Hos Saxo förekommer inte halvblodet, förrädaren Loke. Den enda Loke som 

nämns i Saxos Danmarkshistorie är jätten Udgårda-Loke, en helt annan karaktär också hos 

Snorre. Här agerar Udgårda-Loke som fördelare av gynnsamt väder, som ett slags nordisk 

motsvarighet till Poseidon.60  

   Följaktligen finns heller inte karaktären Loke till hands att förråda Balder och lura Höder att 

döda denne. Här finns det alltså inget som helst belägg för den scen Dumézil bygger sin 

argumentation på. Balders död skall jag återkomma till i kapitel 4.3. 

                                                
60 Saxo Grammaticus Saxos Danmarkshistorie Köpenhamn 1994 Bok 8, kapitel 4, vers 20 
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4. Vittnesmål 
4.1 Den Poetiska Eddan 
Balder drömmer först om sin egen död, och Oden drar ut för att söka sanningen 

om de olycksbådande drömmarna. 

  

�Tig icke vala!  �Tig ej völva 

Jag vill vidare fråga  jag tänker dig spörja 

Tills allt jag känner.  till visshet jag fått. 

Jag vill yttermera veta  jag vill vidare veta 

Vem Höders hätskhet  Vem hämnas på Höder 

Hämna skall   för hatfullt dåd? 

Eller Balders baneman  Vem bringar på bålet 

På bålet lägga?�61  Balders bane?�62 

 

Balder skjuts sedan av Höder, sin bror, varpå ytterligare en son till Oden 

omedelbart föds för att hämnas brottet. Här nämns över huvudtaget inte Loke, 

eller någon annan som med lite god vilja skulle kunna tolkas som han � en 

skuggfigur eller en antydan att Höder blivit lurad.   
 

�Jag såg åt Balder,   �För Balder såg jag, 

Blodige guden,  den blödande guden, 

Odens barn,   Odins barn 

Ett öde gömmas,  hans öde dolt: 

Högt över slätterna  Huvudet höjde 

Smal stod vuxen  högt över fältet 

Och mycket fager  midjesmal, mäkta skön 

Misteltenen   misteltenen 

 

Från det trädet  Jordvuxen stängel 

Som tycktes   som jag blott såg 

En telning vara,  blev hemskaste dödsspjut 

Ett sorgeskott blev skjutet,  i Höders hand. 
                                                
61 Den Poetiska Eddan Balders drömmar vers 10 
62 Edda Saemundar Balders drömmar vers 10 
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Och skytten var Höder.  Brått blev åt Balder 

Balders broder  en broder född 

Blev boren inomkort,  en Odinsson, 

Odinssonen stred  som angrep 

Blott en natt gammal  en natt gammal 

 

Sina händer han ej tvådde  Hand han ej tvådde, 

Sitt huvud ej kammade,  hår ej kammade 

Förrän på bålet han bar  förrn på bålet han bar 

Balders fiende  Balders dråpare. 

Men Frigg grät  Men Frigg begrät 

I Fensalarne   i Fensalarna 

Över Vallhalls ve  Vallhalls ve 

Veten I än mer och vad?�63 Veten I än mer, eller vad?�64 

 
Värt att notera är hur Frigg begråter gudarnas och världens öde, inte bara sin döde son, något 

som ytterligare pekar mot scenen som ett slags nyckelscen i världens utveckling (jfr 4.2) och 

en syftning framåt mot det stora kosmiska kriget. Den här scenen delar upp världen i före och 

efter. Före, när världen fortfarande byggs upp och skapas, och efter när döden så att säga 

introducerats och strukturen leder fram mot undergången. Man skulle kunna säga att det är här 

gudarna blir medvetna om sin egen dödlighet, döden introduceras i världen och oskulden och 

det eviga livet förloras. Paradoxalt nog skulle Lokes deltagande i den här scenen, hade det 

funnits tecken på något sådant, kunnat stärka bilden av honom som trixter snarare än som 

fiendens härförare. Som jag tog upp tidigare (kap. 2.2) spelar trixtern ofta en central roll i just 

de sammanhang som handlar om hur världen förlorar sin oskuld och döden gör sitt intåg. Han 

skulle som trixter mycket väl ha kunnat orsaka en sådan utveckling, men han finns inte 

omnämnd här.       

  

4.2 Snorres Edda 
Hos Snorre introduceras dramats deltagare noga, så att vi inte kan missförstå vem som spelar 

vilken roll: 

                                                
63 Den Poetiska Eddan  Valans spådom vers 31-33 
64 Edda Saemundar Valans spådon vers 31-33 
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 �Höd heter en av asarna. Han är blind. Han är så stark så det förslår; men 

 gudarna vilja nog inte att man skall nödgas nämnas den avguden vid namn, ty 

 hans händers verk komma att förbli länge i gudars och människors hågkomst.�65

  

 

Balder introduceras som den kristuskaraktär han är hos Snorre: 

  

 �En annan av Odin söner är Balder, och om honom är idel gott att säga. Han är 

 den bäste, och honom lovorda alla. Han är så fager att skåda och så bjärt, att det 

 lyser av honom. Det finns ett gräs som är så vitt att man har liknat det vid 

 Balders ögonhår eller brå; det är det vitaste av alla gräs och därav kan du döma 

 om hur fager han är, både till håret och till hudfärgen. Han är den  klokaste av 

 asarna och den vältaligaste och den mest misskundsamme, men han har det 

 kynnet med sig att hans domar inte stå sig. Han bor på Breidablick i himmelen; 

 på det stället kan inget orent finnas.�66  

 

Värt att notera här är hus Snorre benämner Balder som visserligen god och skön, men utan att 

det har någon varaktig påverkan på världen: �[�] hans domar inte stå sig.� Han är helt enkelt 

för vek för att i verkligheten göra skillnad och för god för att kunna driva igenom sina beslut 

som ledare. Som Dumézil påpekar67 är Balders död den sista scenen i världens uppbyggnad, 

därefter ändrar berättelserna karaktär och leder mot undergången. Därför ligger det nära till 

hands att anta att Balder helt enkelt måste dö för att tjäna som utlösande faktor i berättelsen 

om världens skapnad och undergång. Han är helt enkelt inte en fullvärdig levande människa i 

ett panteon där alla utom han har sina goda och onda sidor utan ett offer och en vändpunkt i 

världens cykliska struktur. Världen skapas, förändras och går under för att kunna födas igen. 

Något som vore omöjligt om världen var, som hierarkierna i ett pantheon strävar efter, statisk. 

Snorres kristna bakgrund, liksom hans antika bildning ekar genom det som ska leda till 

Balders död:  

 

 �Den här sägnen börjar med att Balder den Gode hade stora och vådliga 

 drömmar som gällde hans liv, och när han talade om för asarna vad han drömt, 

                                                
65 Sturlusson, S Gylfaginning kap. 27 
66 Ibid kap. 21 
67 Dumézil, G. De Nordiska Gudarna s. 80 
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 lade de råd med varandra, och det vart avtalat att man skulle utbedja trygd åt 

 Balder för allsköns fara, och Frigg tog ed på att Balder kulle skonas av eld och 

 vatten, järn och all slags malm, stenar, jord, träd, sjukdomar, fyrfota djur, fåglar, 

 etter och ormar.�68      

 

Om tvivlet och oron för den egna döden påminner om Kristi tvivel är själva formen påfallande 

antik, man kan se paralleller till både Akilles häl och alla dessa kungars spådomar om vem 

som ska bli deras död. Intressant nog finns inte fader � son relationen här, den som brukar 

vara så central i den grekiska varieteten, men det är blir i alla fall en konflikt bröder emellan. 

   Självklart lovar alla dyrt och heligt att aldrig skada Balder, men den intrigerande Loke 

skickar fram/klär ut sig till en gammal kvinna och frågar Frigg om det verkligen är sant att 

ingen glömts bort. Hon medger att hon inte velat fråga misteln, den var alltför späd för att 

tyngas av sådana beslut, och Loke gör en pil av misteln. Samtidigt står resten av gudarna och 

leker, försöker på alla upptänkliga vis döda eller skada Balder, men det går inte, och 

anledningen till att det är en rolig lek är ju just detta, att den ger sken av att vara skrämmande/ 

farlig, men i skälva verket är harmlös.  

  

 �Men Höd stod ytterst I manringen, därför att han var blind. Då sade Loke till 

 honom: �Varför skjuter inte du på Balder?� Han svarar: �Därför att jag ser inte69 

 var Balder står, och dessutom är jag vapenlös.� Då sade Loke: �Gör du ändå 

 som alla andra människor och hedra Balder liksom de andra! Jag skall visa 

 dig var han står. Skjut på honom med det här spöet!� Höd tog misteln och sköt 

 på Balder efter Lokes anvisning; skottet gick rätt igenom Balder, och han föll 

 död till marken � och det är den största olyckan som har hänt gudar och 

 människor.�70    

 

Ingenting nämns sedan om den son Oden föder i den poetiska eddan som en dag gammal ska 

hämnas Balders död, istället rider en annan son under stor hast till Hel, en utomäktenskaplig 

dotter till Loke, för att be att få Balder tillbaka. Även om gudarna kan dö, är det fortfarande 

möjligt för dem att återvända från dödsriket. Hel säger: 

 

                                                
68 Sturluson, S. Gylfaginning kap.48 
69 Originalets ordföljd. 
70 Sturluson, S. Gylfaginning vers 48 
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 �Om alla ting i världen, levande och döda, gråter över honom, då 

 skall han fara tillbaka till asarna. Men om någon invänder och inte 

 vill gråta, skall han stanna hos Hel.�71      

 

Alla gråter, utom en jättinna, som kallar sig Tack. Snorre använder sig här av en vers, som 

ville han hänvisa till den poetiska eddan, men strofen finns inte där, inte heller är den känd 

någon annanstans ifrån. Självfallet är det en möjlighet att frasen kan ha funnits i ett annat 

manuskript än de vi känner till idag, den kan ha förlorats eller glömts bort, eller funnits i 

samhället även om författaren till den poetiska eddan var obekant med den, men troligast är 

ändå att det här är en ren stilimiterande skapelse från Snorres sida � vi vet att han var mycket 

påläst vad gäller själva verserna, och mycket väl kunde ha skrivit den själv � för att skänka 

historien ytterligare trovärdighet.  

 

 �Tack ska gråta 

 Torra tårar 

 Över Balders likbål 

 Levande eller död, 

 Mans son gladde mig aldrig. 

 Må Hel behålla vad hon har.�72  

 

Självklart hävdar Snorre att Tack inte var någon annan än Loke själv. Balders lik lades sedan 

på gudens eget skepp, Ringhorne. Där tändes bålet och skeppet sköts ut i vattnet. När änkan 

Nanna såg allt detta sprängdes hennes hjärta av sorg och hon förenades med sin make i 

lågorna. 

 Delar av den här historien kan mycket väl vara ursprunglig, även om den inte 

ser likadan ut i Den poetiska eddan, säkert har man berättat om Balders begravning och om 

hans hustru Nannas sorg. Ändå syns det mig lite märkligt att strukturen visar sådana tydliga 

paralleller till den grekiska berättelsen om Orfeus och Eurydike, särskilt som vi genom 

Snorres egna kommentarer vet att han var välbekant med den klassiska mytologin. Historien 

fortsätter med att gudarna jagar Loke, och slutligen binder honom över tre vassa klippblock 

med hans ena sons tarmar, och här har Snorre plötsligt glömt sin egen text, och Loke har två 

söner, som vi såg tidigare.  

                                                
71 Sturluson, S. Snorres Edda Hur Gylfe blev lurad s. 82  
72 -�-s.83 
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4.3 Saxo Grammaticus 
Här figurerar som sagt inte Loke alls, varken i berättelsen om Balder och Höder eller i texten i 

stort, därför blir förstås förutsättningarna helt annorlunda. På det hela taget är den 

övermänskliga/gudomliga sidan nedtonad här jämfört med i de båda eddatexterna, till förmån 

för en mer historiserande eller i alla fall mer traditionellt sagoaktig berättarstil. Följaktligen 

handlar det inte alls om ett offer av den Gode guden, utan om något så trivialt som tvisten om 

en ung flickas (Nanna, Balders hustru i de andra texterna) hand, och om ett stort krig mellan 

gudar och människor. Det är inte Balders berättelse utan Höders.   

 Höder, ättling till Danmarks tron genom sin mördade far, är här styvson till kung 

Gevar, och bor honom som ett slags skyddsling. Höder var för sin ålder både mogen och 

begåvad: han spelar flera instrument och besegrar alla sina jämnåriga i fysiska tävlingar. Hos 

Gevar bor också dennes dotter Nanna som blir förtjust i Höder och han i henne. Så händer det 

sig att Balder, Odins son, råkar se Nanna i badet och fattar tycke för henne. Balder vet att 

Nanna är lovad till Höder, och för att röja sin rival ut vägen beslutar han sig för att döda 

honom. Under en jakt råkar Höder på några jungfrur i en hydda i skogen. De berättar för 

honom om Balders planer och förklarar att eftersom Balder är en halvgud så kommer det att 

kräver särskilda hjälpmedel för att besegra honom. Väl tillbaka från jakten berättar han 

alltihop för sin styvfar Gevar och ber samtidigt om Nannas hand. Kungen är bekymrad och 

säger sig inte kunna lova bort sin dotter till Höder av rädsla för att dra på sig Balders, och 

därigenom gudarnas, vrede. Eftersom han hellre vill ha Höder till svåger än Balder avslöjar 

Gevar att han känner till ett svärd som skäl igenom vad som helst, och med vars hjälp Höder 

kan besegra sin rival. Svärdet ägs av en jätte/troll som kallas Mimming och Höder drar ut för 

att söka sitt vapen. Han slår upp sitt tält där han tror att trollen kommer att se honom, och 

väntar, och snart kommer också trollet. Höder, som är en stor krigare, slår trollet till marken 

och begär, i utbyte för att inte dräpa det, svärdet och en ring han också gärna ville ha. När 

kungen av Sachsen hör talas om Höders bragd grips han av habegär och drar ut i strid mot 

Höder för att erövra trollskatterna. Gevar, som har anlag ör siande, ger sin styvson råd om hur 

han ska gå tillväga i striden och råden skänker Höder segern i slaget. Höder har nu gjort sig ett 

namn och blir tillfrågad av en kung Helge om han kan tänka sig att på Helges vägnar fria till 

en flicka i Norge. Helge har nämligen talfel och vågar inte själv framföra sitt frieri och Höder 

har rykte om sig att vara både kvick och vältalig. Medan Höder friar i Norge rustar Balder till 

krig. Han marscherar med alla sina styrkor fullt beväpnad in i kung Gevars land för att anhålla 
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om Nannas hand. Gevar skickar honom vidare till Nanna själv, som avvisar frieriet och säger 

att gudar och människor är alltför olika för att bilda par. När Höder hör talas om Balders 

tilltag beklagar han sig storligen för Helge. De bestämmer sig för att Nanna har blivit kränkt 

av frieriet, och sättet det utfördes, och tillsammans går de i krig mot Balder. Det blir ett stort 

sjöslag och många människor dör. På Balders sida kämpar också hans gudasläktingar, men 

Höder och Helge lyckas ändå vinna slaget och Balder flyr hals över huvud i vanära. Nu kan 

Höder och Nanna till slut förenas igen under stora hyllningar från folket, men folket är illojalt 

och svekfullt, och när Balder plötsligt vinner nästa slag vänder de sig från Höder. Balder 

plågas trots sin seger av drömmar om Nanna, så svårt att han inte kan gå längre utan blir 

tvungen att låta sig bäras eller resa i vagn när han ska förflytta sig någonstans. Samtidigt går 

det upp för Höder att han har ett rättmätigt anspråk på Danmarks krona att resa, men när han 

kommer till Själland för att framföra sitt krav visar det sig att folket redan har givit hans krona 

till Balder. Höder reser ensam tillbaka till Sverige där Balder inte styrde, och vandrar länge i 

öde trakter. Under sin vandring råkar han på samma jungfrur som han träffat en gång tidigare, 

och nu faller han ut i anklagelser mot dem för att det de lovade honom: seger och är, inte har 

infunnit sig. De tillrättavisar honom och säger att hans fienders förluster är minst lika stora 

som hans och att om han ser till att den maträtt som tillreds för Balders räkning och som ska 

göra honom ännu starkare, inte kommer honom till del, då kan han slutgiltigt vinna kriget. 

Höder repar nytt mod och drar i strid ännu en gång. Balder går ut med sina härar för att möta 

honom och många människor på båda sidor mister livet. En natt smyger sig Höder över till 

Balders läger för att spionera. Väl där upptäcker han att de några flickor, som senare visar sig 

vara samma jungfrur som tidigare hjälpt honom, har stulit Balders mat och är på väg bort från 

platsen med den. Han hejdar dem och tillsammans droppar de giftet från tre ormar ner i 

Balders gröt. På väg tillbaka till sitt eget läger stöter Höder plötsligt ihop med Balder. I 

striden som följer såras Balder svårt och under de följande nätterna lider ha återigen av svåra 

drömmar, denna gång om dödsgudinnan som står vid hans bädd och siar om hans död. Efter 

tre dagar besannas hennes förutsägelse, Balder dör och hans män reser en hög över honom.73  

 �Natten efter så han i drømme dødsgudinden stå ved hans leje og sige at om tre 

 dage ville hun tage ham i sin favn. Og drømmens förutsigelse gik da også i 

                                                
73 Fritt efter Saxo Grammaticus Danmarkshistorie Bok 3 Kapitel 1-3.  
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 opfyldelse, for efter tre dages forlørb bukkede Balder under for de valdsomme 

 smerter fra såret.�74   

Det är vissa saker här som påminner om Balders död i de andra två källorna, även om det 

mesta är olikt. Balder är också här son till Oden, men han kan knappast betraktas som en god 

man av den typ Snorre gärna vill få honom till.75 Istället försöker han dra nytta av sin ställning 

först när han vill be om Nannas hand och senare i kriget mellan människor och gudar där han 

har hela den gudomliga delen av sin släkt på sin sida. Han beter sig både hotfullt, när han 

marscherar in i Gevars land med hela sin här, och arrogant i sitt förhållande till sina 

medmänniskor som ju är så mycket svagare än han. Egentligen är det här en helt vanlig 

krigssaga, det finns hur många som helst av dem, där en människa ställs upp mot en 

gud/halvgud på slagfältet och/eller i tävlan om en flickas hand. Det som är särskilt intressant 

med det hos Saxo är att det faktiskt utvecklar sig ett krig mellan människor och gudar. Annars 

brukar den förfördelade sidan, den svagare människan, få stöd av någon annan gudom, för att 

illustrera att det egentligen rör sig om en maktkamp gudarna emellan. Kanske kan det ha att 

göra med textens politiska tendenser att människorna besegrar gudarna i ett större krig. För att 

återgå till Balder hos Saxo så finns det en intressant likhet med båda de andra texterna: även 

här förekommer Balders drömmar/mardrömmar. Vad det beror på att det är drömmarna som 

är sig mest lika törs jag inte uttala mig om, men kanske kan vi ta det som ett tecken på att det 

trots allt rör sig om samma figur, snarare än olika gestalter som har smält ihop under samma 

namn. Istället har kanske gestalten och berättelserna förändrats, geografiskt och kronologiskt, 

under påverkan från olika utomstående myter och intressen, tills de är så olika som de är här.    

                                                
74 Ibid Bok 3, kapitel 3, vers 7 
75 Sturluson S. Snorres Edda kap. 21 
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5. Slutplädering  

Syftet och ambitionen med den här uppsatsen har varit att gå i svaromål mot den 

forskningstradition, här representerad av George Dumézil, som ser Loke sin ett nordiskt svar 

på den indoeuropeiske Duryodhana Mitt mål har varit att lyfta fram hur Dumézils 

argumentation i första hand bygger på händelserna kring Balders död så som Snorre förmedlar 

dem. Jag har jämfört Lokes utveckling med ett antal andra mytologiska figurers, först för att 

slå fast Lokes identitet som maliciös trixter, och sedermera för att visa hur otypisk hans 

förändrade roll är för en sådan karaktär. För att bygga min argumentation mot Dumézil har 

jag lyft fram hur olika Lokes roll ser ut i Den poetiska eddan, Snorres edda och Saxos Store 

Danmarkshistorie(där han inte förekommer alls), och särskilt lyft fram omständigheterna 

kring det som är Dumézils starkaste bevis: Balders död. Det har visat sig att de tre källorna 

bär mycket olika vittnesmål, inte bara om hur det gick till utan också vilka de deltagande är, 

och vilka roller de spelar. Ett av de få inslag som återkommer i de tre källorna är Balders 

drömmar, även om omständigheterna även här skiljer sig åtminstone något. I Den poetiska 

eddan är de ett helt eget kapitel som handlar om hur Oden rider ut för att söka svar på sina 

frågor. Balder har drömt olycksbådande drömmar om sin egen död, och Oden frågar en 

motsträvig vala:  

 �Tig icke, vala!  

 Jag vill vidare fråga,  

 tills allt jag känner;  

 jag vill yttermera veta,  

 vem skall Balder  

 till bane bliva  

 och livet från Odens  

 ättling röva.  

 Höder bär hit ned  

 höge hjälten;  

 han skall Balder  

 till bane bliva  

 och livet från Odens  

 ättling röva.  
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 Tvungen jag talade,  

 nu skall jag tiga.  

 Tig icke, vala!  

 Jag vill vidare fråga,  

 tills allt jag känner;  

 jag vill yttermera veta,  

 vem Höders hätskhet  

 hämna skall  

 eller Balders baneman  

 på bålet lägga.  

 Rind föder Vale  

 i vänstersalar,  

 denne Odens son kämpar,  

 en enda natt gammal;  

 sin hand han ej tvättar  

 eller huvudet kammar,  

 förr'n på bålet han lägger  

 Balders fiende.  

 Tvungen jag talade,  

 nu skall jag tiga.�76 

Också hos Snorre drömmer Balder mardrömmar om sin egen död. Vi kan ana att Snorre 

funnit en intressant koppling till Kristi tvivel här, och till och med hos Saxo drömmer Balder, 

till och med vid två olika tillfällen. Första gången är när han avvisats av Nanna:  

 �Balder blev ustandselig plaget af natlige drømmesyner i Nannas skikkelse, og 

 det gjorde ham så syg og medtaget at han ikke kunne gå på sine ben.�77   

Andra gången, och det tillfälle som mest liknar drömmarnas betydelse i de två andra källorna, 

är när han ligger dödligt sårad av Höder i sitt tält på slagfältet:  

                                                
76 Den poetiska eddan Balders drömmar vers 8-11 
77 Grammaticus, S. Den store Danmarkshistorie Bok 3, kapitel 2, vers 12 
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 �Natten efter så han i drømme dødsgudinden stå ved hans leje og sige at om tre 

 dage ville hun tage ham i sin favn. Og drømmens förutsigelse gik da også i 

 opfyldelse, for efter tre dages forlørb bukkede Balder under for de valdsomme 

 smerter fra såret.�78  

När Balders död tillslut inträffar skiljer sig vittnesmålen än mer. I Den poetiska eddan, dräper 

Höder Balder utan Lokes inblandning.79 Att Höder agerar ensam styrks också av det faktum 

att det är honom Balder försonas med vid tids ände när det stora kriget börjat.80 I en av de få 

saker som förenar de tre källorna, Balders drömmar, uttrycks det också tydligt i en veklagan 

över Höders hätskhet att det är han som är att betrakta som Balders baneman.81 Varför har vi 

då kommit att koppla ihop Loke med Balders död i Den Poetiska eddan? Versen efter den 

som berättar om Balders död handlar om hur Loke tillfångatas av de andra gudarna och binds 

med sin sons tarmar på vassa klippblick.82 Att denna vers står efter den förra har lett oss att tro 

att det rör sig om samma spådom; att det som sker med Loke beror på det som skedde med 

Balder. Därför måste Loke på något sett ha varit ansvarig för brottet. Problemet är bara att det 

inte finns något i själva versen som tyder på det. Dessutom sägs det uttryckligen hur den som 

dräpte Balder ska jagas och brännas på bål av Odens son, som föds enkom för detta ändamål, 

och det är inte alls det som sker med Loke.83 Saxo å andra sidan beskriver i sin Den store 

Danmarkshistorie hur Höder, en föräldralös son av kungar, hamnar i strid med Odens son 

Balder. De blir förälskade i samma flicka, Nanna som i de andra källorna blir Balders hustru, 

och striden kommer till slut att stå mellan gudar och människor. En strid som människorna 

vinner. Balder är här en bortskämd, arrogant halvgud som marscherar in i Nannas fars land 

med hela sin här för att lägga tillbörligt hot bakom sitt frieri. När Höder tillslut vinner Nanna 

och dräper Balder är det som en stor krigare, inte som en simpel mördare. Han har hävdat 

människornas oberoende av gudarna och visat att också Balder, Odens son, var dödlig.84 

Ingenstans i detta ser vi skymten av Loke. I praktiken är det lite utom namnen som förenar 

gestalterna eller historien med hur de framställs i de båda eddatexterna. Hos Snorre är det 

emellertid inget tvivel om vem som gör vad. Här är scenen85 verkligen åtminstone till det yttre 

                                                
78 Ibid Bok 3, kapitel 3, vers 7 
79 Den Poetiska Eddan Valans spådom vers 31-33  
80 Ibid vers 62 
81 Den poetiska Eddan Balders drömmar vers 10 
82 Den poetiska Eddan Valans spådom vers 34-35 
83 Ibid vers 31-35 
84 Grammaticus, S. Den Store Danmarkshistorie Bok 3 kapitel 1-3 
85 Sturluson, S. Snorres Edda Gylfaginning vers 48 
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mycket lik den scen86 Dumézil anför som indoeuropeisk motsvarighet. Loke lurar den här 

blinde Höder att skjuta Balder. Han till och med ger honom, och riktar, vapnet.87 Det är inget 

tvivel om vem som bär ansvaret för det som sker. Hur ska vi ställa oss till des tre, sinsemellan 

uppenbart olika, versioner av Balders död? Det kan nog betraktas som fastställt att Dumézil i 

sin argumentation i första hand använder sig av scenen sådan den ser ut hos Snorre Sturluson. 

Det finns få kopplingar mellan Duryodhana och den Loke som framträder hos Saxo, eller för 

den delen i Den poetiska eddan.  Vilken är då den ursprungligaste historien? Om Dumézil har 

rätt borde Snorres bild av händelsen vara den ursprungligaste, eftersom den lutar sig på eller i 

alla fall relaterar till den äldre scenen ur Mahabarata och de två andra borde vara nyare 

förvrängningar. Det vi kan säga är att av dessa tre källor är Snorres edda tvärtom den yngsta, 

även om den i praktiken är att betrakta som mer eller mindre samtida med Saxo. Eftersom det 

inte finns några entydiga vittnesmål om när och av vem Den poetiska eddan skrevs är det 

svårt att ta någon bestämd ställning till textens ålder, men det får betraktas som fastslaget att 

den i sin skrivna form är äldre än de båda andra källorna, och att den till stora delar bygger på 

en ännu äldre muntlig verserad myttradition, även om den troligen nedtecknats i kristen tid 

och därför också kan anses ha påverkats av det i viss mån. Då skulle alltså Den poetiska 

eddan vara den ursprungligaste, men där ser scenen inte alls ut som i mahabarata. Om det å 

andra sidan är så, att Den poetiska eddan är att betrakta som den ursprungligaste källan vi har 

när det handlar om den fornnordiska mytologin, hur kommer det sig då att de andra två 

källorna skiljer sig så mycket från den? Någon betydelse kan det förstås ha att en viss tid har 

gått, och att det säkert förekom vissa geografiska skillnader i hur myterna förändrats, men det 

kan ändå inte vara hela sanningen. Det vi måste komma ihåg är att Snorre och Saxo inte levde 

sina liv utanför samhället. De var båda välborna män av hög social rand, och, åtminstone i 

Snorres fall, i besittning av världslig makt. Slutet av elva- oh början av tolvhundratalet var 

dessutom en turbulent tid. Nationalismen växte sig stark i norra Europa, och kristendomen 

började bli en mer eller mindre heltäckande religion. Med det menar jag att alla sociala skikt 

bekände sig till den och att den blev fastslagen också formellt som stadsreligion. Byggandet 

av nationalstaten och statskyrkan gick hand i hand och kompletterade varandra och det är mot 

bakgrund av detta vi ska se skillnaderna i berättelserna om Balders död. Saxo Grammaticus 

version av berättelsen är inrymd i en stor krönika över bygget av nationen Danmark och 

vittnesmål om dess kungars storhet, inte olik Sveriges Erikskrönika till syfte och ambition. 

Det gällde att skapa en historia åt sitt land, för att berättiga dess existens, och vittna om dess 

                                                
86 Dumézil, G. De Nordiska Gudarna s. 84-86 
87 Sturluson, S. Snorres Edda Gylfaginning vers 48 
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storslagenhet. Här ser vi berättelsen om ett land vars män till och med besegrade gudarna 

själva i strid, och en flicka så skön att till och med en guds son åtrådde henne. Saxo berättar 

om hur gudarna egentligen inte var gudar genom naturens försorg utan för att vi har benämnt 

dem som sådana:  

 �På den anden side er �guder� ikke noget de er fra naturns hånd, men en 

 betegnelse vi har givet dem, og att vi kalder den slags personer guddomlige, 

 bygger på folkelig tradition, ikke på fakta.�88  

Snorre Sturluson är inne på samma spår. Han berättar om hur asagudarna var överlevande från 

det trojanska kriget, ett tecken så gott som något på hans beläsenhet, och att de egentligen 

vara vanliga människor som lurat befolkningen i norden att tro på historier om deras 

gudomlighet.89 Det finns ingen gud utom Gud, alltså. Det är intressant att både Saxo och 

Snorre direkt kommenterar detta, att båda två flikar in det vid sidan av den egentliga 

berättelsen. Det kanske kan ses som et tecken på att kristendomen ännu inte kvävt riktigt allt 

motstånd, att berättaren måste försäkra sig om att alla vet att de som i sagan benämns som 

gudar inte var det på riktigt. Om nationsbygget var det som präglade Saxos berättelse är det 

hos Snorre väldigt tydligt kristendomen. Hans skönlitterära tillägg till de verser han har 

gemensamma med Den poetiska eddan präglas av bestämda uppfattningar om vilka roller de 

deltagande figurerna ska spela. Balder porträtteras hos Snorre som ett tydligt offer. Han är 

�den gode guden�, den ljuse, mest älskade, och det är genom hans död, eller egentligen 

genom Lokes svek, som ondskan och döden kommer in i världen. Känns scenen igen? Den 

avundsjuke, missunnsamme Loke frestar Höder, som står utanför de andra gudarnas lek och 

samvaro och gärna också vill delta. Den blinde Höder faller till föga för Lokes smicker och 

frestelser och dödar, vägledd av Loke, Balder. Ett mord som introducerar döden i världen och 

inleder vägen mot Ragnarök, det slutgiltiga kriget. Som sagt, känns det igen? 

 Jag har med den här uppsatsen velat visa hur Loke utsatts för ett justitiemord. 

Först av Snorre, som i sin edda förändrat och anpassat sångerna från den äldre Poetiska eddan 

för att de bättre skulle passa in i hans kristna världsbild. Han har i Balders död velat se en 

parallell till den kristna passionshistoren, och låtit Loke spela rollen av förrädare på ett sätt 

som inte förekommer på samma sätt i de tidigare sångerna. Han lägger särskilt stor kraft vid 

att i sina egna skönlitterära tillägg tala om hurdana de olika spelarna i dramat är, och till stor 

del stannar Lokes ondska hos Snorre vid just munväder. Den maliciösa trixterna Loke kunde 

                                                
88 Grammaticus, S. Den store danmarkshistorie Bok 3, kapitel 2, vers 10  
89 Sturluson, S. Snorres Edda Gylfaginning 
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inte finna någon plats som trixter i en kristen bearbetning och fick istället som övergång till 

att leda de onda härskarorna i det stora kriget, bli ond och orsaka den fornnordiska 

motsvarigheten till syndafallet. Justitiemordet upprätthålls ända in i vår tid med hjälp av 

George Dumézil, en stor auktoritet på mytforskning, som i sin strävan att hitta kopplingar 

mellan den fornnordiska mytologin och den indoeuropeiska, och därigenom visa på 

förekomsten av ett gemensamt mytologiska basarv, helt lutar sig på Snorres, som vi har sett 

inte helt tillförlitliga, version av händelsen.  

Är det inte på tiden att vi lägger ner åtalet? 
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