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Inledning 

 

 

 

 

I Myten om Skaldemjödet finns det ett initiationstema som jag anser korresponderar 

mycket väl med Jungs uppfattning om individuationen. Vidare finns här ett antal 

arketyper. Dessa är verkningsfulla symboler, vilka återfinns i andra myter. 

Jag avser här koncentrera mig på berättelsen om skaldemjödet, och skriva en uppsats i 

religionshistoria med en religionspsykologisk ansats, där jag tillämpar en jungianskt 

inspirerad tolkningsmodell på myten. 

  

Syfte 

Mitt syfte är att tillämpa en jungianskt inspirerad tolkningsmodell på det mytologiska 

materialet om Oden och Skaldemjödet. 

 

 

 

Frågeställning  

 

Min frågeställning är om en jungiansk tolkning kan bidra med nya perspektiv till 

förståelsen av Odensmyten. Vad kan detta synsätt bidra med jämfört med de andra 

perspektiven? 

 

Avgränsningar 

 

Jag avgränsar mig till att behandla det mytologiska materialet kring myten om 

skaldemjödet ur ett religionspsykologiskt perspektiv. Jag kommer inte att fördjupa mig i 

någon djupare filologisk diskussion. Jag kommer inte heller att mer än ytligt beröra 

källornas tillkomsthistoria och historiska förhållande till varandra.  
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Metod och teori 

 

Jag kommer att använda mig av en hermeneutisk metod, där jag gör en tolkning av 

källmaterialet ur ett Jungianskt perspektiv. 

Med hermeneutisk menar jag här tolkande i vid bemärkelse, sett ur ett Jungianskt 

perspektiv. 

Om man ska försöka sig på att ge en slagordsmässig förklaring av vad hermeneutik 

innebär, så skulle det kunna vara; Den försöker sig på att ge ett svar på frågan; "Vad är 

det som visar sig och vad är innebörden i det?". 

Patel och Davidson har en uppfattning av vad hermeneutik kan vara, som jag tycker är 

användbar, även om hermeneutik kan vara en mängd olika förhållningssätt för olika 

forskare. 

”En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i 

och med språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Till skillnad 

från positivisterna är man inte intresserad av att förklara företeelser. 

Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen 

livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det 

talade och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga 

livsyttringar. Man menar också att människor har intentioner, avsikter, som yttrar 

sig i språk och i handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av.”(1) 

 

Den teoretiska grunden är knuten till Jungs psykologi, och då främst hans syn på 

arketyper.        Jung hade, till skillnad från Freud, en positiv inställning gentemot 

religiösa föreställningar, och såg religionen som ett medel för individuation. 

Han bedrev djupgående studier i andliga traditioner så som gnosticism och alkemi.           

Något som är av centralt intresse här är föreställningen om arketyper. Arketyper kan 

sägas vara en tendens att forma mentala bilder som dyker upp i olika sammanhang i 

religion, texter konst och folksagor och så vidare. Begreppet arketyp användes av antika 

filosofer och kyrkofäder. Som Philo av Alexandria och Ireneus. 

Föreställningen om arketyper är kopplad till föreställningen om ett kollektivt 

undermedvetet. Ett psykiskt skikt som ligger under det personligt omedvetna. Här finns 

arketyperna vilka är gemensamma för hela mänskligheten och utgör ett slags kollektivt 

arv. Teorin kan sägas vara kontroversiell, men Jung menade sig kunna visa på att 

arketyperna ständigt dök upp i olika kulturer och olika tidsepoker, som ett slags 

variationer på ett tema. 
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Här följer några av de arketypiska begrepp jag kommer att tillämpa i min tolkning av 

myten om Skaldemjödet: 

 

 

                        Individuationsprocessen 

 

 

Ett begrepp som är centralt i de här sammanhangen är individuationen. För att inte 

trassla in mig i allt för långtgående resonemang, har jag valt att ansluta mig till vad som 

sägs i Jungiansk ordbok av Daryl Sharp. Denna definition är, lika lite som någon annan 

definition här i Världen, heltäckande eller invändningsfri, men den framstår som 

funktionell och användbar i en här-och-nu-situation. 

Sharp ser utifrån Jungs egna skrifter, individuationen som en psykologisk 

differentieringsprocess med syfte att utveckla den individuella personligheten. 

Syftet med individuationens syfte ses som att frigöra den individuella personligheten 

från personans hölje och från urbildernas suggestiva makt. 

Individuationen bygger på en levande relation mellan jaget och det omedvetna. Målet är 

att bli bekant med vår egen unika psykiska verklighet, att se våra styrkor och 

begränsningar. Detta är något som leder fram emot Självet. Detta innebär en frigörelse 

från de kollektiva värderingarna. Detta ser Sharp som ett slags svek som måste sonas 

genom att den som anträtt individuationsvägen tillför kollektivet något. Han citerar 

Jungs samlade verk: 

”Individuationen hindrar personlig likriktning och följaktligen kollektivitet. 

Det är den skuld som den som individuerar har kvar till världen, det är den 

skuld han måste bemöda sig om att gottgöra. Han måste erbjuda ett 

försoningsoffer i stället för sig själv, dvs han måste frambringa värden som 

är en likvärdig ersättning för hans frånvaro i den gemensamma kollektiva 

sfären. Utan att åstadkomma dessa värden är individuationen omoralisk och 

-mer än så- självmordsmässig. Den som individuerar kan inte a priori göra 

anspråk på någon form av högaktning. Han måste nöja sig med den 

uppskattning som råkar komma honom till del utifrån på grund av de värden 

han skapar. Samhället har inte bara rätt, det har också en plikt att fördöma 

den som individuerar utan att skapa motsvarande värden.”(2) 

Individuationen skiljer sig från individualism på så sätt att den förra avviker från de 

kollektiva normerna, men vidmakthåller respekten för dem, medan den senare helt tar 

avstånd från dem. 

Sharp citerar ånyo Jungs samlade verk: 
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”Verklig konflikt med den kollektiva normen uppstår bara då den 

individuella vägen upphöjs till norm, något som faktiskt är syftet med 

extrem individualism. Det syftet är naturligtvis patologiskt och livsfientligt. 

Det har följaktligen ingenting att göra med individuation, vilken – även om 

den tar sin egen individuella sidoväg- just av den anledningen behöver 

normer för samhällsorientering och för det livsnödvändiga individuella 

förhållandet till samhället. Individuationen leder därför till en naturlig 

respekt för kollektiva normer.”(3) 

 

 

                           Skuggan 

 

Jag använder mig återigen av Sharp.  Här definieras skuggan som gömda eller 

omedvetna sidor av en själv, både goda och dåliga, vilka jaget antigen trängt bort eller 

aldrig varit medvetet om. Sharp fortsätter med att citera Jung: 

”Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar hela jag-personligheten, för 

ingen kan vara medveten om sin skugga utan ansenlig moralisk ansträngning. 

Att bli medveten om skuggan innebär att erkänna de mörka sidorna av 

personligheten som närvarande och verkliga”.(4) 

Skuggan består av bortträngda önskningar och primitiva fantasier, infantila motiv, 

sådant vi skäms för och inte vill kännas vid. Men där finns också positiva förmågor och 

insikter som ligger begravda.   

”Kampen att komma till tals med den Andre i oss är väl värd att utkämpas, för på 

så sätt lär vi känna sidor av vår natur som vi inte skulle tillåta någon annan att 

visa oss och som vi annars aldrig skulle ha tillstått.”(5) 

Att komma i kontakt med sin skugga och assimilera den är inte en helt lätt uppgift om 

man ska ta den på fullt allvar. Vi har en tendens till att vilja förtränga sådant vi inte vill 

se. Därför är det ett viktigt första steg att erkänna att den finns, och vad som är viktigast, 

att den finns hos oss själva. 

Nästa steg är att bli medveten om dess egenskaper och avsikter. Detta sker genom att 

rikta uppmärksamheten mot de områden där skuggan kan tänkas bli synlig, så som 

fantasier, impulser och liknande.                                                                                                                    

Det är för det tredje nödvändigt att inse att processen är långvarig och konfliktfylld. 

”Det är en terapeutisk nödvändighet att konfrontera medvetandet med sin 

skugga. I slutändan måste detta föra med sig en förening, även om processen till 

att börja med består av en öppen konflikt och ofta så förblir under en lång 

period. Det är en kamp som inte låter sig upphävas med rationella medel. Om 
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konflikten medvetet trängs undan ur medvetandet, fortsätter den i det 

omedvetna och tar sig andra, ännu farligare uttryck, varför inget har vunnits 

genom detta. Kampen måste gå vidare tills opponenterna blir andtrutna. Vad 

som kommer ut av detta kan ingen veta i förväg. Det enda säkra är att båda 

förändras.”(6) 

 

Skuggan är något som spelar en central roll i Odens äventyr och tar sig många uttryck, 

vilka vi kommer att få anledning att återvända till. 

 

  Anima 

 

Anima är att betrakta både som ett personligt komplex och som en arketypisk bild av 

kvinnan i det manliga psyket.  

Jung urskilde fyra anima stadier med motiv från myternas värld, Eva, Helena, Maria och 

Sofia. 

I det första, Eva, stadiet är anima kopplat till den personliga modern. Mannen behöver 

nära band till en kvinna för att kunna fungera. 

I det andra stadiet, Helena, är anima kollektiv och sexuell. 

Det tredje stadiet, Maria, står för religiösa känslor och möjligheten till varaktiga 

förhållanden. 

I det sista stadiet, Sofia, fungerar anima som en följeslagerska i det inre livet som 

förmedlar omedvetet material till medvetandet. Hon bidrar i sökandet efter mening och 

är konstnärens musa. 

Jung hävdade att mötet med skuggan kunde ses som ett lärlingsprov, men att förlika sig 

med anima var att betrakta som mästarprovet. Målet är att låta henne förvandlas från en 

motståndare till ett funktionellt förhållningssätt mellan det medvetna och det 

omedvetna. 

”När man nått detta mål blir det möjligt att frigöra jaget från sammanblandning 

med kollektivet och det kollektivt omedvetna. Genom denna process förlorar anima 

den demoniska kraften hos ett autonomt komplex. Hon är inte längre tvingande 

eftersom hon fråntagits makten. Hon är inte längre den som vaktar okända skatter, 

inte längre Kundri, Graals demoniska budbärerska, till hälften gudom, till hälften 

djur, inte heller är hon längre den själ som kallas ”Härskarinnan.”(7) 

” Utan en psykisk funktion av intuitiv natur, besläktad med det som naturfolken 

menar när de säger; ”Han har gått ut i skogen för att tala med andarna”, eller ”Min 
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orm talade med mig”, eller med barndomens mytologiska språk; ”En liten fågel 

berättade för mig.”(8) 

 

 

 

 

 

  

 

Självet 

 

”Självet kan definieras som en inre, vägledande instans, noga att skilja från det 

medvetna jaget, och man får grepp om det endast genom att utröna vad ens 

drömmar har att säga. Av dem ser man att det är ett styrande centrum, som verkar i 

riktning av allt större vidd och mognad hos personligheten. Men psyket i denna 

vidare och mer fullgångna aspekt ter sig till att börja med endast som en medfödd 

möjlighet. Det kan träda i dagen ytterst obetydligt eller utveckla sig relativt 

fullständigt under ett människoliv. Hur långt det utvecklas, beror på i vad mån egot 

är villigt att lyssna till vad Självet har att säga. Alldeles som naskapifolket har lagt 

märke till att en för den Store Mannens vinkar tillgänglig person får drömmar som 

blir honom till allt större hjälp, så kunde vi tillägga, att den medfödde ”Store 

Mannen” blir mer verklig inom den mottagliga människan än hos den som 

försummar honom. En sådan person blir också en mer fullgången och allsidig 

människa.”(9) 

 

 

Jungs inflytande 

 

 

Jungs inflytande inom det religionspsykologiska och etnologiska området har varit stort. 

Mircea Eliade och hans tänkande företräder ett klart släktskap, även om Eliade är en 

självständig tänkare med ett fenomenologiskt fokus.                                                                

En av Jungs främsta elever var Marie Louise von Franz som utvecklat sin egen 

tolkningsmetod som hon tillämpat på en mängd folksagor.                                                         
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Henry Corbin har tillämpat den arketypiska modellen på ett självständigt sätt i sina 

studier av islams mystik och sufitraditionen.                                                                                             

På svenskt område kan nämnas Hjalmar Sunden och Owe Wikström som i flera verk 

tagit upp jungianska tolkningsmodeller. 

 

 

 

Kritik 

 

Det ska även nämnas att det förekommit kritik mot Jungs syn på religionspsykologi. 

Jung har beskyllts för att ha en allt för flytande gräns mellan sina analyser av patienter 

och sina analyser av religiösa skrifter. Det är inte alltid helt klart när han använder sig 

av kliniskt material och när ägnar sig åt ett generellt teoretiserande. Hans stil är 

impressionistisk och mångdimensionellt. Detta för med sig att flera av hans begrepp blir 

oprecisa.  

Han anses av sina kritiker använda sig av en glidning mellan det som ska förklaras och 

det som bidrar till den förklaringen.                                                                                                

Eftersom de begrepp som han använder är starkt färgade av religiöst innehåll, inte minst 

”Självet”, kan man med viss rätt säga att hans teori snarare är ett slags psykoteologi än 

psykologi eller teologi.(10) 

 

 

Min tolkningsmodell 

Jag tänker i min uppsats använda mig av en jungianskt inspirerad tolkning, som ser 

myten som ett uttryck för en individuationsprocess, och se hur arketyperna samverkar i 

den. Jag ämnar sätta in de olika momenten i Myten om Skaldemjödet i ett sammanhang 

där individuation och transformation lyfts fram. Jag ser myten främst som ett uttryck för 

transformation genom mötet med arketyperna. I det aktuella fallet är det främst Skuggan 

och Anima som det handlar om. 

Skuggan representeras av jättarna. Dessa är asarnas fiender och något som man ständigt 

måste vara på sin vakt mot. Samtidigt så är de också i besittning av en djup kunskap 

som det är lockande att försöka bli delaktig i. Detta ambivalenta förhållande förstärks 

ytterligare av den mytologiska kontexten där det framgår att jättarna och asarna delar ett 

gemensamt ursprung. Anima, som här personifieras av Gunnlöd, är det som i sin högsta 

form medvetandegör om de möjligheter man bär inom sig. 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare forskning   

 

 

 

 

Till att börja med kan nämnas att Jung själv skrev en essä benämnd ”Wotan” 1936. Den 

var tillkommen under påverkan av tidens oro med händelserna i Tyskland som 

bakgrund. Spanska inbördeskriget och Italiens invasion av Abessinien fanns också med 

som olycksbådande tidens tecken. 

I essän framställer han Wotan som en arketyp, vilken symboliserar tillståndet hos den 

tyska folksjälen. Tidens oro och hyllandet av det irrationella sätts i samband med Odens 

karaktär som berusningens och raseriets gud. Skriften är väl kanske mer att betrakta som 

en kulturhistorisk reflexion än som direkt forskning. Den berör inte heller direkt 

Skaldemjödet, men jag anser i alla fall att den för ordningens skull bör nämnas här.(1) 

Lönnroth har tagit upp berättelsen om skaldemjödet i en studie över den isländska 

diktningen. Hans infallsvinkel är litteraturhistorisk och ser berättelsen som en ingång till 

uppfattningen om skaldeskapet och dess villkor. Hans essäer uppehåller sig till stor del 

kring den korthuggna fornisländska berättarkonsten så som varande insatt i en kontext 

av förförståelse som kommer till uttryck via kenningar.(2) 

Dumezil tar också upp myten om skaldemjödet och sätter in den i ett indoeuropeiskt 

perspektiv. Han koncentrerar sig på den första delen av myten, där asarna och vanerna 

sluter fred. Han pekar på paralleller i indisk mytologi där kampen mellan två 

gudafraktioner får ett slut genom att en from asket skapar en jätte vid namn Mada, vilket 

betyder berusning. Inför detta hot sluter de tvistande parterna fred och integreras med 

varandra. Jätten styckas därefter i fyra beståndsdelar som utgör de berusande faktorerna 

i världen, dryck, kvinnor, spel och jakt.(3) 
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Jens Peter Schjödt har i ”Initiation between two worlds” tolkat de fornnordiska myterna 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Han ser myterna som en berättelse om initiation. 

Det som är den drivande kraften hos Oden är hans outsläckliga törst efter kunskap. 

Schjödt refererar till Turners teorier om liminalitet och ser också en koppling mellan 

myt och rit. Jag kan se ett visst släktskap mellan tankarna på initiation och 

individuation. Det ska dock sägas att vid de tillfällen där Schjödt berör Jung, så verkar 

han vilja distansera sig.(4) 

I antologin ”Rus och rit” har Håkan Rydving, som också är redaktör för boken, skrivit 

ett kapitel om Skaldemjödet. I antologin belyses det historiska sambandet mellan 

religion och berusningsmedel. Förutom det fornnordiska avsnittet, så ges exempel från 

vedisk religion, där bruket av en helig rusdryck, soma används vid ritualer. En snarlik 

företeelse, haoma finns i iransk religion. Vidare nämns Dionysos hos grekerna och 

peyotekulten bland indianerna.(5) 

Richard Auld behandlar i en uppsats från 1976 Odensgestalten ur ett jungianskt 

perspektiv. Han bygger till stora delar sina resonemang på Jungs elev Erich Neuman. 

Hans huvudtanke är att Oden utgör en medlare mellan det medvetna och det omedvetna. 

Det är denna uppsats som Schjödt ställer sig tveksam till. Aulds huvudtes är Oden som 

en gränsöverskridare mellan det omedvetna och det medvetna. Det synsättet ansluter jag 

mig också till.(6) 

Margaret Clunies Ross berör Skaldemjödet i Hedniska ekon 1994. Hennes utgångspunkt 

är strukturalistisk, och ett ofta återkommande begrepp är brukskontext. Hennes drivande 

tanke är att de fornskandinaviska texterna måste förstås i en social och kulturell kontext 

där de uttrycker sin omgivnings värderingar och tolkningsmönster. De ska samtidigt ses 

inom ramen för ett mytologiskt universum där det råder ett sammanhang som 

mottagaren förväntas känna till. Eftersom det handlar om strukturalism, så dyker det 

upp ett antal motsatspar. Gudar-Jättar, manligt-kvinnligt, högre lägre och så vidare. Det 

ska dock sägas att Clunies Ross tar avstånd från de mest extrema varianterna av 

strukturalism, där i stort sett allt kan förklaras utifrån ett motsatsparsförhållande.(7) 

 

De tankar jag här tänker presentera anknyter delvis till Schjödt och hans syn på myterna 

som ett uttryck för en initiation. Jag ser stora likheter mellan tanken på initiation och det 

jungianska begreppet individuation, även om förutsättningarna är delvis olika. Schjödt 

ser, om jag tolkar honom rätt, initiationen som något som kan sättas in i ett medvetet 

myt och rit perspektiv i en kulturell kontext. En mer jungiansk infallsvinkel, som jag 

ansluter mig till, är att se berättelsen som en spegling av djupt liggande psykiska 

strukturer hos människan, vilka uttrycks genom en specifik kulturs uttrycksmedel. 

Jag ser arketyperna som det drivande elementet i myten. Mig veterligen har ingen 

tidigare behandlat myten om Skaldemjödet ur den synvinkeln 
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Källmaterialet 

 

 

Myten om Skaldemjödet möter oss i två källor; 

 Dels i det som brukar kallas för Den Poetiska Eddan, i dikten Havamal. Dikterna i Den 

Poetiska Eddan anses vara tillkomna mellan 800-1000. Verket är skrivet på versmåtten 

fornyrdislag och ljodhatr. Havamal är skrivet på det senare versmåttet. Dikten är en 

blandning av levnadsregler och berättelser om tillägnandet av vishet. Stycket som gäller 

Skaldemjödet, innehåller också Odens självkritik för sitt svek gentemot Gunnlöd.                                                                                                      

Huvudkällan till verket är handskriften Codex Regius, Den Kungliga Boken. Namnet 

kommer av att den under en period på 1600-talet var i den danske kungen Fredrik IIIs 

ägo. Boken anses tillkommen ca 1270. Dikterna i den har dock som sagt en mycket 

högre ålder.            Den återupptäcktes 1643 av den isländske Brynjolfur Sveinsson. 

Han skänkte handskriften till kung Fredrik, för att klara sin dotter ur en pinsam 

belägenhet. Hon hade blivit gravid med en ung präst. Detta hade dessutom ägt rum i 

biskopens hus. Detta var med den tidens mått mätt, en fruktansvärd skandal. Sveinsson 

lät dock göra en avskrift som han kallade för Saemunds Edda, då han felaktigt trodde att 

den var skriven av Saemund Frode. En legendarisk och sägenomspunnen person i 

Islands historia. (1) 

 Dels i Snorres Edda från ca 1220, i den del av snorres Edda Skaldskaparmal. Snorres 

ambition med sin Edda, var att bevara det mytologiska material som hade en så stor 

betydelse för den isländska diktningen, vilken han såg som hotad. Ramberättelsen är ett 

samtal mellan Ägir från Läsö och Brage, skaldekonstens Gud. 
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Handskrifterna till Snorres Edda är känd från fyra tidiga handskrifter Codex 

Upsaliensis, Codex Trajectinus, Codex Wormianus och för att komplicera läget 

ytterligare, en till Codex Regius. Den sistnämnda kallas så för att även den varit i 

kunglig ägo. Codex Upsaliensis anses vara den äldsta och skrevs troligen ned någon 

gång i början av 1300-talet. Den anses vara en avskrift av Snorres originalmanuskript 

från ca 1220. Den är mer kortfattad än de övriga handskrifterna, och deras inbördes 

förhållande är föremål för debatt.(2) 

Jag går inte djupare in på några filologiska aspekter, då den aspekten inte direkt berör 

den här uppsatsens målsättning. 

 

 

 

 

 

Ur Havamal, vers 104-110 

 

104. Åldrig jätte jag besökte, Nu är åter jag kommen; där föga jag fick med att tiga.   Ej 

få ord till min fromma jag talte i Suttungs salar. 

105. Gunnlöd mig gav på guldstolen en dryck av det dyrbara mjödet.  En lumpen lön lät 

jag henne få för hennes ärliga ömhet, för hennes lidelses längtan. 

106. Borrens mun lät jag bana min väg och gång i stenen gnaga. Jag över och under 

omgavs av jättars väg; då gällde det hals och huvud. 

107. Av skickligt vunnen skönhet har jag mig skickligt begagnat, den kunnige föga 

fattas; ty Odrörer har nu upp kommit, dit, där människor bygga och bo. 

108. Ovisst är, om än jag kommit igen från jättars gårdar, om ej av Gunnlöd jag hjälpts, 

den goda flickan, som jag fick i famnen sluta. 

109. Följande dag rimtursarne att fråga gingo om den Höges gifte i den Höges sal; efter 

Bölverk de sporde, om tillbaka han kommit, eller Suttung ihjäl honom slagit. 

110. Ed på ring tror jag Oden avlagt hava; hur kan man på hans löften lita? Med svek 

han mjödet från Suttung tog, och i gråt han lämnade Gunnlöd.(3) 
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Om skaldskapens ursprung 

 

 

Vidar sporde Ägir: 

-Varifrån kommer den idrott som ni hos er kallar skaldeskap? 

Brage svarade: 

-Det började med att gudarna låg i ofred med ett folk som hette vanerna, men så 

avtalade de ett fredsmöte sinsemellan och gav varandra lejd och fred på så sätt, att 

bägge parter gick fram till ett kar och spottade saliv i karet. Men när de skildes åt ville 

gudarna inte låta ett sådant fredstecken försvinna, så de tog och formade av spottet en 

man. Han hette Kvasir och är så klok att ingen kan fråga honom om något han inte vet 

svaret på. Han for vida omkring i världen att lära människorna visdom, och därvid kom 

han också på hembud till två dvärgar, som hette Fjalar och Galar. De kallade honom då 

till avsides samtal men dräpte honom och lät hans blod rinna i två kar och en kittel. 

Kitteln hette Odrörir men karen heter Son och Bodn. Så blandade de honung i blodet så 

att därav vart ett mjöd med den egenskapen, att envar som därav dricker blir skald eller 

fornvishetskännare. Dvärgarna sade till asarna att Kvasir hade kvävts i sitt mannavett 

emedan ingen var så vis att han kunde spörja av honom hans myckna vishet.  

Sedan bad dessa dvärgar till sig en jätte vid namn Gilling och dennes hustru. Dvärgarna 

bjöd med sig Gilling ut på en roddtur, men medan de rodde fram längsmed kusten 

styrde dvärgarna rakt upp på ett skär och välte båten. Gilling kunde inte simma, så han 

omkom, men dvärgarna fick båten på rätt köl igen och rodde i land. De berättade för 

hans hustru om vads om hänt, och hon tog illa vid sig och grät och skrek. Då frågade 

henne Fjalar om det inte skulle lätta hennes sinne ifall hon blickade ut över sjön på det 

ställe där maken omkommit. Det ville hon gärna. Men dvärgen gjorde upp med sin bror 

Galar att han skulle klättra upp på taket över dörren och när hon kom ut släppa ner en 

kvarnsten i huvudet på henne. Han var trött på hennes tjut sade han- och så gjorde de 

också. 

När Gillings son jätten Suttung fick reda på detta for han dit, tog dvärgarna och forslade 

ut dem på havet där han satte dem i land på ett ebbskär, som var djupt under vatten i 

flodtid. De bad Suttung om nåd för sitt liv och erbjöd honom till förlikning i fadersgäld 

det dyra mjödet. Det antogs, och så vart de förlikta. Suttung hade mjödet med sig hem 

och förvarade det i klippan Hnitbjörg, där han satte sin dotter Gunnlöd att vakta det. 

På grund av allt detta kallar vi skaldskapen för Kvasirs blod eller dvärgadricka eller 

dvärgarnas fylle eller också Odrörirs eller Bodns eller Sons lag eller vätska av något 

slag: eller också dvärgarnas farkost emedan detta mjöd blev färdmedel till livets 

frälsning för dem från skäret. Eller också kallar vi det Suttungs mjöd eller Hnitbjörgs 

vätska. 
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Då sade Ägir: 

-Det tycks mig nog dunkelt att kalla skaldeskapen på så pass konstigt vis, men hur kom 

då asarna åt Suttungsmjödet? 

Brage svarade: 

-Det finns en saga om det, och den börjar med att Odin gav sig hemifrån och kom till en 

äng där nio trälar stod och slog hö. Han frågade om de ville att han brynte liarna åt dem, 

och det ville de gärna. Då tog han en brynsten ur bältet och vässade liarna åt dem, och 

strax tycktes de dem bita mycket bättre än förut, så de bad att få köpa brynstenen. Han 

svarade att den som ville köpa den fick ge ett passeligt anbud, men de ropade alla att de 

ville ha den och bad honom sälja. Då kastade han brynstenen upp i luften, och när envar 

sökte infånga den med sin lie bar det sig inte bättre än att liarna högg även de andras 

halsar, så de högg alla ihjäl varandra. 

Så sökte sig Odin natthärbärge hos en jätte som hette Bauge och som var bror till 

Suttung. Bauge klagade att det stod illa till i hans hushåll, för hans nio drängar hade alla 

slagit ihjäl varandra och nu visste han inte var han skulle få arbetskraft ifrån. Odin 

kallade sig Bölverk och erbjöd sig att utföra nio mans arbete för Bauge, och som lön 

betingade han sig en dryck av Suttungs mjöd. Bauge svarade att han hade inget att säga 

till om beträffande mjödet, för det ville Suttung behålla helt för sig själv, men han 

lovade att gå dit samman med Bölverk och försöka om de finge något av drycken. 

Bölverk utförde sommaren lång nio mäns arbete för Bauge, och när vintern kom bad 

han Bauge om den uppgjorda löningen. Därmed gick de båda åstad till Suttung, och 

Bauge berättade för sin bror om sitt avtal med Bölverk, men Suttung vägrade tvärt varje 

droppe av mjödet. Då sade Bölverk till Bauge att de måste försöka sig på någon list för 

att komma åt drycken, och det låtsades Bauge gå med på. Så drog Bölverk fram en borr 

som hette Rate och sade åt Bauge att borra genom bergväggen och se ifall borren bet. 

Han gjorde som han var tillsagd, och snart sade Bauge att nu var berget genomborrat. 

Men när Bölverk blåste i hålet flög borrsplittret i ansiktet på honom. Han fann då att 

Bauge tänkte svika honom och bad honom på nytt borra igenom. Bauge borrade en gång 

till, och när Bölverk åter blåste for splittret inåt. Då förvandlade sig Bölverk till en orm 

och ringlade in i borrhålet. Bauge högg efter honom med borren men träffade inte. 

Nu fortsatte Bölverk in i berget tills han kom dit där Gunnlöd var, och han låg hos 

henne i tre nätter, och då lovade hon honom tre klunkar av mjödet. I första klunken 

drack han ut hela Odrörir, i den andra Bodn och i den tredje Son, och då hade han allt 

mjödet i sin buk. När det var gjort förvandlade han sig till en örn och flög därifrån det 

brådaste han kunde. Men när Suttung såg örnen flyga drog även han örnhamn på och 

flög efter honom. När asarna såg Odin komma flygande satte de på gården ut sina kar, 

och så snart Odin kom innanför Asgårdsmuren spydde han upp mjödet i karen, men då 

var det så när att Suttung fått tag i honom, att han i sin förskräckelse skickade en del av 

mjödet ut bakvägen. Det var det ingen som höll reda på, så det kunde vem ta som ville, 

det är det som vi kallar lortpoeternas andel. Men Suttungsmjödet gav Odin till asarna 
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och dem bland människorna som kan dikta. Därför kallar vi också skaldskapen för 

Odins fångst eller hans fynd eller dryck, eller asarnas gåva och dryck.(4) 

 

Betydelsen av några namn 

 

Som jag tidigare påpekat, så tänker jag inte lämna något större utrymme åt filologin, 

men några namn är det skäl att beskriva och förklara närmare för att ge en djupare 

förståelse av berättelsen. 

Kvasir eller Kvase, betyder jäst dryck, vilket anspelar på hur han blev till genom en 

process. Som jämförelse kan nämnas att det finns en svagdricksliknande dryck vid 

namn kvass i Östeuropa. 

Fjalar och Galar betyder den som vet mycket eller den som gömmer, respektive den 

galande, den som sjunger trollsånger. 

Gilling är kopplat till att föra oljud, något som ofta förknippas med jättar.  

Benämningen Odrörer på den stora kitteln kan utläsas som, den som sätter sinnena i 

rörelse, extas. Son kan möjligen tolkas som blod och Bodn som kar, fat. 

Suttung har betydelsen, den som tyngs av drycken. 

Odens täcknamn Bölverk, den som vållar fördärv och olycka, borde egentligen ha 

fungerat som en varningssignal till hans motståndare. Detta är ett berättartekniskt grepp 

som återkommer både i gammal och modern litteratur. I antiken används det i 

Odysseen, när Odysses inför cyklopen Polyfemos säger sig heta Ingen. Agatha Christie 

använder det i ”Tio små negerpojkar” där ett antal personer får ett inbjudningsbrev till 

en isolerad ö av en O. B. Kant (på engelska U. N Known.). 

Har även hört en skröna om en brittisk checkbedragare i början av 1900-talet som lär ha 

undertecknat sina falska checkar med S. Windell i flera år utan att någon reagerat. Om 

det är sant eller en vandringssägen vet jag inte, men det är i vilket fall en variation på 

samma tema. 

Bauge kan utläsas som den böjde. 

Hnitbjörg betyder de sammanstörtande klipporna. 

Rate, den gnagande tanden, är besläktat med Ratatosk, ekorren som springer upp och 

ned i Yggdrasil.(4) 

Det ska också för fullständighetens skull nämnas att Suttung även förekommer i Sången 

om Skirner i Den Poetiska Eddan. Här ingår han i en hotfull förbannelse: 
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34. Höre det jättar, höre det rimtursar, Suttungs söner, och samtliga asar, hur jag 

förbjuder, hur med bann jag belägger, för människors samkväm, för mön att med 

människor umgås! (5) 

Som kuriosa kan nämnas att Suttung också fått ge namn åt en av Saturnus månar som 

upptäcktes 2000. 

 

  (A)   
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Tolkning 

 

Hur ett jungianskt perspektiv kan bidra till tolkningen av Skaldemjödet 

 

Vad det jungianska perspektivet kan bidra med är att sätta in myten i ett sammanhang 

där berättelsens uttryck speglar en rörelse mot växande och klarhet på ett andligt plan. 

Genom att betrakta de olika momenten i myten ur detta perspektiv, så går det att se hur 

arketyperna som beskrevs i inledningen framträder som de drivande momenten på väg 

mot individuationen. 

Individuationen, som beskrivs i inledningen, har till syfte att medvetandegöra de inre 

krafter och förmågor som man besitter. Genom hela myten vandrar Kvasirs blod och 

senare mjödet som förfärdigats av detta, från den ene till den andre. Alla påverkas av 

det, men ingen kan bruka det på ett förnuftigt sätt. Först när Oden kommer in i 

handlingen, så börjar individuationen ta fart. Oden är den som förmår möta sina 

utmaningar, och genom att lösa dessa når han så fram till en kontakt med Självet. Det är 

genom att se elementen i myten som arketyper, vilka lätt låter sig identifieras, som 

själva huvudpoängen med en jungianskt inspirerad tolkning kommer till sin rätt. 

 

 

I fredsavtalet mellan asar och vaner ingår att parterna spottar i ett tråg, varvid den vise 

Kvasir uppstår. Kvasir har skapats som ett resultat av två stridande parters förening. 

Genom att fred instiftades så kunde något nytt uppstå som var mer än summan av sina 

delar. Hans vishet är ett resultat av att det skett en nivåhöjning, ett slags växande på det 

själsliga planet. 

Kvasir må vara vis på ett rent intellektuellt plan, men han saknar dock erfarenhet och 

mognad för att kunna fungera i en hård och brutal verklighet. Eftersom hans intellekt 

inte har någon koppling till interaktion med andra, så blir det han byggt upp i en 

isolerad självtillräcklighet något som inte håller måttet när han ställs inför svek och 

slughet. När han rest runt och lärde vishet, så var det gott och väl på det planet, men det 

framstår ändå som något ofullständigt och omoget. Dvärgarna Fjalar och Galar lurar 
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honom i sin fälla och mördar honom. Här kan man erinra sig vad som sägs i Havamal 

vers 24  ; 

 ”Ovis man tror alla vara vänner som vänligt le, han förstår icke, fast de stämpla mot 

honom, om han bland sluga sitter.”(1) 

Havamal visar på ett annat slags vishet. Här är det den Höge själv som talar. Det han har 

att säga kopplas till erfarenheter som han dragit och korrekt kunnat tolka och överföra 

till generella utsagor om tillvaron. Med andra ord empiri. Detta lär oss att Kvasir må 

vara en god början på individuationens väg, men som sagt, bara ett första ofullständigt 

om än nödvändigt steg. 

Dvärgarna verkar visserligen ha förmågan att använda den slughet och illist de besitter. 

De mördar Kvasir och omvandlar hans blod till mjöd genom att tillsätta honung. De 

framstår dock som totalt dysfunktionella enligt de flesta tänkbara måttstockar. De 

använder sin list till att genomföra två fullständigt meningslösa mord som de inte verkar 

ha något annat skäl till än ren illvilja och elakhet. De drar inte heller någon som helst 

fördel av sitt handlande. Tvärtom blir de av med Skaldemjödet som de måste betala som 

mansbot till jätten Suttung. 

Suttung kommer i besittning av mjödet, men håller det inlåst med sin dotter Gunnlöd 

som väkterska. Det sägs ingenstans att han begagnar sig av det för att uppnå vishet. Det 

kan ju ur psykologisk synvinkel tolkas som att det trauma som mordet på hans föräldrar 

inneburit fört in honom i ett tillstånd av depression där han fastnat, och att han också för 

detta vidare till nästa generation genom att begära att hans dotter ska agera vakt över 

mjödet i berget. Detta framstår inte som ett allt för tilltalande perspektiv för en ung 

levnadsglad flicka. Det kan ju vara den frustrationen som i sin tur gör henne till ett så 

godtroget offer för Odens förförelsekonster. 

En teori om tonårsförälskelser säger att pojkar och flickor söker olika saker. Pojkar letar 

ofta efter trygghet och någon som på något plan påminner om deras mor. Flickor 

däremot, ser sin förälskelse som ett medel till frigörelse från föräldrarna. Gunnlöds ålder 

nämns inte, så det är en öppen fråga om detta resonemang går att tillämpa här, men det 

är i alla fall en intressant poäng att reflektera över. 

Oden däremot framstår som målmedveten och strukturerad i sitt sökande efter 

individuationen. Han anstiftar visserligen även han de nio trälarnas död på ett utstuderat 

sätt. Skillnaden mot Fjalar och Galar är att här så tjänar det ett syfte. Genom sin gärning 

så får han tjänst hos Bauge och närmar sig sitt åtrådda mål. Dvärgarnas gärning framstår 

i kontrast, mer som något slags psykopatiskt lustmördande, som dessutom bringar 

livsfara och förlust till dem. 

I Oden framträder en visserligen hänsynslös, men ändå målinriktad planering med ett 

mål och ett syfte. Här har individuationsprocessen en chans att lyckas. 



 

19 

 

Oden visar att han är beredd att kämpa för sitt mål genom att utföra nio mäns arbete 

under odlingssäsongen. Niotalet är ett ofta återkommande mönster i den 

fornskandinaviska religionen. 

I och med att Oden träder in på scenen införs en ny dynamik i berättelsen. Tidigare har 

det handlat om de olika stadierna i dryckens tillblivelse. Nu träder ett medvetet jag in 

och strävar efter att förvärva det. 

När Bauge borrar i klippan, söker Auld läsa in ett element av sexualitet som förs in i 

symbolisk form. Denna skulle ha till funktion att gynna mognadsprocessen. Det kan 

kanske äga sin riktighet, men det är i mitt tycke lika rimligt att läsa in sådana likheter i 

det faktum att Oden ringlar in i hålet i form av en orm, men det ena behöver i och för 

sig inte utesluta det andra. 

Ormen ses också på många håll som en förbindelselänk till underjorden, det vill säga 

vårt undermedvetna. Att tränga in i klippan blir i det perspektivet en symbol för att 

tränga in i sin egen själs djupare lager. 

 

Graal 

En intressant parallell med den här myten, är den om Parsifal. Här förvaras också en 

helig skatt i djupet av en massiv stenbyggnad, kanske inte en klippa, men en borg. 

Parsifal kommer in i borgen och möter den sårade kung Amfortas, men misslyckas med 

att ställa de frågor som skulle kunna ha löst situationen och helat den lidande kungen.                                                                                                                                        

Det föremål som står i centrum här är Graal. Här har vi ytterligare en association, 

genom likheten dryck/kärl. Graalen har både tolkats som ett kärl där blodet från Jesu 

korsfästelse samlades, och som den bägare som användes vid den sista måltiden. 

Kombinationen av blod och dryck, som ju också framträder i nattvardsritualen, är en 

särledes kraftladdad symbolik, vilken går igen i den vampyrromantik som i dagarna 

tycks ha fått en viss renässans. De moderna populärkultursvampyrerna är betydligt mer 

romantiska och känsliga än Bela Lugosis och Christopher Lees tolkningar, man skulle, 

om man ville raljera, kunna tala om en ”fjortisifierad” medieanpassning. 

Både graalen och de kittlar och kärl som Skaldemjödet förvaras i är naturliga att tänka 

sig som varande cirkelformade i sin öppning, viket skulle ge dem en karaktär av 

mandala, vilken är en av Självets symboler. Genom att träda i förbindelse med dessa 

upprättas en kontakt med ens eget högsta Jag. 

Budskapet både i Skaldemjödet och Parsifal blir alltså att för att kunna utvecklas måste 

man gå in i sitt undermedvetna, och medvetandegöra det man stöter på där. 
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   (B) 

 

Vi har inte här utrymme att gå in djupare på den ytterst fascinerande Graalmystiken, 

men vi kan i alla fall konstatera att likheter förekommer. 

Det föreligger visserligen också stora skillnader. I Parsifal ligger känslan mer åt 

uppoffrande och självövervinnelse, medan Oden mer verkar hänge sig åt oblygt 

självförverkligande. 

Mycket i Graallegenden har sin rot i äldre keltiska traditioner. Och det är intressant att 

konstatera att motivet med kittlar också förekommer i den keltiska konsten. 

Gundestrupskitteln har en scen som skulle kunna tolkas som att ett offer töms på blod 

ned i en behållare. (Längst till vänster på bilden) 

  

 (C) 
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Om den tolkningen skulle vara riktig, så visar det på att motivet med blod som får rinna 

ned i ett kärl varit känd i Norden sedan järnåldern. 

 

Arketypiskt sett, så framstår jättarna i den fornskandinaviska föreställningsvärlden som 

representanter för skuggan. De är hotfulla fiender som bekämpas med alla till buds 

stående medel, och verkar ständigt smida ränker för att komma åt Asarnas kvinnor och 

ägodelar. 

Samtidigt är de också i besittning av djupa kunskaper, vilket gör att Oden ofta väljer att 

söka upp dem för att kunna avslöja deras hemligheter. 

Både Asar och jättar har ett gemensamt ursprung i urtiden då Odens far Bor förenade 

sig med jättekvinnan Bestla. På så vis är de två släkterna förenade, även om de ständigt 

ligger i fejd med varandra. Skuggan är ju allt det som vi inte ser hos oss själva, och 

därför väljer att projicera ut. Det är ofta negativa egenskaper som vi vägrar att se hos 

oss själva. Men det kan också vara oanade talanger som vi inte trodde oss vara i 

besittning av. Ett liknande förhållande kan ses i föreställningen om Näcken i svensk 

folktro. Näcken var ett lömskt och förrädiskt väsen, som ofta lurade barn att drunkna. 

Samtidigt var det till honom som spelmännen begav sig för att lära sig spela. Att lära sig 

av Näcken var en svår och farlig procedur, men den kunde ge ett lyckat resultat om man 

iakttog de nödvändiga säkerhetsreglerna. Många legendariska spelmän ansågs ha 

förvärvat sitt mästerskap på den vägen.  

Genom att söka upp jättarna i sin strävan efter kunskapen som finns lagrad i 

Skaldemjödet, så har Oden tagit det första steget på individuationens väg. Han 

konfronterar jättarna och vågar på så sätt möta de inre fasorna i det undermedvetna som 

vi så ofta förtränger. Genom att förtränga dessa till det undermedvetna, går vi miste om 

en chans att utvecklas. Oden har alltså lyckats med att övervinna detta hinder. 

 

 

Som det sades i inledningen: 

 ”Jung hävdade att mötet med skuggan kunde ses som ett lärlingsprov, men att förlika 

sig med anima var att betrakta som mästarprovet. Målet är att låta henne förvandlas från 

en motståndare till ett funktionellt förhållningssätt mellan det medvetna och det 

omedvetna.” 

Mötet med Gunnlöd framstår som det prov Oden har att genomgå för att kunna komma i 

kontakt med självet. Han har ju trängt in i klippan/det undermedvetna, och där han 

möter henne som Eva, det första stadiet som tar emot och välkomnar honom.   Därefter 

övergår deras relation till Helenastadiet. De ingår en sexuell förening, vilket är ett sätt 

för Oden att förena sig med sina kvinnliga drag. Efter att de har legat med varandra, får 

han dricka av mjödet. Här träder Maria in på scenen, med de religiösa känslorna, vilka 
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kan ses representerade i mjödets förmåga att lyfta själen till ett högre slags rus, som 

satte den i kontakt med en andlig dimension.  Här finns ju också möjligheten till en 

varaktig förbindelse, något som Oden dock väljer bort. Han ser det mer som en station 

på vägen till de högre höjderna. 

Så slutligen når han Sofia, det slutliga stadiet där:  

”Fungerar anima som en följeslagerska i det inre livet som förmedlar omedvetet 

material till medvetandet. Hon bidrar i sökandet efter mening och är konstnärens musa.” 

 

 

 

 

Fågel-ormsymbolik 

 

Genom att förena sig med Gunnlöd och inmundiga mjödet, så når Oden sin inre kärna 

och medvetandegör de högre förmågor han har inom sig. 

Detta symboliseras genom att han som en fågel svingar sig upp och flyger hem igen 

som en mer fullödig och utvecklad gestalt än den som började sitt sökande. 

Han hade börjat sitt inträde i klippan/underjorden, vilket här kan förstås som en symbol 

för det omedvetna, i form av en orm. Därefter transformeras han till en fågel.  

Kombinationen orm-fågel är intressant, då den dyker upp vid ett flertal tillfällen i 

religionshistoriska och mytologiska sammanhang.                                                                                               

Anledningen till att jag låter orm-fågelmotivet få så stort utrymme, är att jag ser det som 

en viktig nyckelscen.  Jag tolkar förhållandet orm-fågel som ett uttryck för spelet mellan 

det omedvetna (ormen) och självet (fågeln ). Jag ser denna förvandling som en 

bekräftelse på att individuationen har nått sitt mål 

I Johannes Uppenbarelses 12 kapitel sägs det att: 

•  Och när draken såg att han var nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan 

som hade fött gossebarnet. 

•  Men åt kvinnan gåvos den stora örnens två vingar, för att hon skulle flyga 

ut i öknen till den plats, där hon kunde få sitt uppehälle under en tid och tider och en 

halv tid, fjärran ifrån ormens åsyn. 

•  Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan såsom en ström för att 

strömmen skulle bortföra henne. 
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•  Men jorden kom kvinnan till hjälp; jorden öppnade sin mun och drack 

upp strömmen som draken hade sprutat ut ur sitt gap. 

•  Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig 

mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.” 

Vidare i Illiadens 12 sång: 

”Ty för dem visade sig, då de just skulle till att gå över, 

högt upp i luften en örn, som flög över hären åt vänster, 

och bar med sig i klorna en orm, en hisklig och blodröd, 

levande, ringlande än och som inte glömde sin ilska. 

Huvudet sköt den tillbaka och uppe vid halsen i bröstet 

högg den sin rövare, örnen, och denne vid smärtan då släppte 

ormen ifrån sig till jorden, den föll mitt i vimlet av troer, under det örnen flög skriande 

bort med den blåsande vinden. 

Troerna ryste av skräck, då de såg den ringlande ormen 

ligga ibland sig, ett tecken från Zeus, som håller egiden.” 

Vidare har vi Hermes/Mercurius: 

 ”Ursprungligen i Egypten, var Hermes känd som den Ibishövdade guden Thoth (de 

dödas domare) och uppfattades därför i fågelgestalt, den symbol som är typisk för 

gränsöverskridandets princip. Men i grekernas mytologi, under den olympiska perioden, 

återfick Hermes vissa av sina fågelattribut i tillägg till sin ktoniska natur som orm. Hans 

stav fick vingar ovanför ormarna och blev så caduceus, Mercurii bevingade stav, och 

guden själv blev den ”flygande mannen” med bevingad hatt och vingar på sandalerna. 

Här ser vi hans fulla övervärldsliga makt: det lägre gränsöverskridandet från 

underjordiskt ormmedvetande passerar den mellanliggande jordiska verkligheten och 

överskrider slutligen gränsen till den övermänskliga eller överpersonliga verkligheten i 

sin bevingade flykt”. (2) 

 

 

Alkemi 

Något som nämndes i inledningen, var Jungs intresse för alkemi. Alkemi uppfattas ofta 

som en krass önskan att kunna framställa guld av rent ekonomiska skäl. Så har det nog 

ofta varit hos många alkemister, men Jung menar att det också funnits en annan, mer 

filosofisk riktning, som mer ägnade sig åt att söka efter ”andligt guld”. Detta tolkade 
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Jung som ett kodspråk för individuation. I ”Psykologi och alkemi” studerar han 

ingående ämnet. Här är knappast plats att ge en heltäckande bild av alkemins 

föreställningsvärld, men det kan ändå vara på sin plats att notera några iögonenfallande 

paralleller. 

Inom alkemin finns en tanke att man genom att behandla urmaterien genom 

upphettning, destilleringar och andra processer ska kunna få fram guldet ur urmaterien. 

Detta tolkar Jung som att anden frigörs ur det omedvetna. 

Kvasirs tillblivelse, genom att båda parterna i fredsavtalet spottar i ett kar, är ju i sig en 

kemisk process. Sedan går det vidare genom att dvärgarna som dödar honom tillsätter 

honung och på så vis framställer mjödet. 

Suttung lagrar i sin tur mjödet i en klippa, vaktad av dottern Gunnlöd. 

När sedan Oden och Gunnlöd förenas, pekar detta på en alkemisk bild som i mycket 

företräder stora likheter. Ett moment i den alkemiska processen är motsatsernas förening 

i det hermetiska kärlet, vilken framställs som ett par som har samlag i ett kärl. 

 

 D 
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Vad tillför den här tolkningsmodellen? 

 

 

 

Det har kommit till en punkt då det är dags att se vad som vunnits med den här 

tolkningsmodellen i jämförelse med annan tidigare forskning. Vad nytt har tillförts som 

vi inte visste sedan tidigare? Detta är nu givetvis inte sagt som något förmätet försök att 

underkänna tidigare insatser på området, utan som ett anspråkslöst försök att tillägga 

ytterligare en facett till förståelsen stora juvel. Genom att ständigt pröva nya 

infallsvinklar på det mytologiska materialet, får vi en bättre och mer fruktbar plattform 

att utgå ifrån. 

Alla de tidigare tolkningarna äger sin riktighet inom sina referensramar, men säger sin 

egen lilla bit. Det är självklart samma sak med min tolkning, den bidrar med sin bit till 

helheten, överlappar till viss del med några perspektiv, befinner sig längre ifrån andra.  

Här tänker jag återknyta till den tidigare forskning som nämndes i inledningen och sätta 

den i relation till de resultat jag tycker mig ha funnit. 

Beträffande Jungs egen essä om Wotan, så är väl inte så mycket att säga. Den var, som 

sagt ett utslag av den rådande tidsandan och speglade tidens oro och farhågor. Inget 

väsentligt i vetenskaplig mening framkommer i den, även om den är nog så suggestiv 

och medryckande som litterär skapelse. 

Håkan Rydving tar i sin antologi upp sammanhanget mellan religion och rus, och 

presenterar en historisk och etnologisk exposé över detta ämne. Ansatsen är mer 

deskriptiv än teoretisk, och nöjer väl sig på det stora hela med att konstatera att det 

föreligger ett sådant samband, och det visst vi ju egentligen redan. 

Lönnroth har ett litterärt angreppssätt på det mytologiska materialet. Här finns en insikt 

om att myterna hänger samman i ett litterärt universum, där en bakomliggande kunskap 

om sammanhangen är nödvändig för förståelse. Ett uttryck för detta är känningarna, 

anspelningar på mytologiska händelser, ibland i allegorisk form. Lönnroth väljer sitt 

perspektiv, och arbetar utifrån det. De litterära aspekterna genomlyses på ett 

pedagogiskt och skickligt sätt, men den djuppsykologiska analysen lyser med sin 

frånvaro. 
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Dumezil sätter in myten om Skaldemjödet i en indoeuropeisk kontext, där han ser 

skapandet av Kvasir som det väsentliga. Han utgår från ett strukturalistiskt perspektiv 

där religionen är ett uttryck för en underliggande tredelningsstruktur som 

genomströmmar det indoeuropeiska tänkandet. Denna tredelning går i korthet ut på att 

det existerar tre funktioner, en näringsfunktion, en krigarfunktion och en 

härskarfunktion. I religionen kommer detta till uttryck fruktbarhetsgudar, krigsgudar 

och härskargudar. Den härskande funktionen kan i vissa fall vara tvådelad, med en 

härskare för den samhälleliga ordningen, och en mer distanserad för den kosmiska 

ordningen, som inte självklart sätter mänsklighetens bästa i centrum vid varje tillfälle. 

På det nordiska området blir detta vanerna med Frej och Freja, som 

fruktbarhetsfunktionens representanter, Tor som krigsgud och Tyr och Oden som den 

samhälleliga respektive den kosmiska ordningens representanter.                                      

Denna ordning ansåg Dumezil också spegla en ordning i samhället med bönder, krigare 

och präster. När vi kommer till det nordiska området, så blir det dock svårt att få detta 

att gå riktigt ihop. Det fanns inga vattentäta skott mellan bönder och krigare, det kunde 

snarare vara säsongsbundet.  Likaså fanns det inte heller någon entydig prästerlig 

funktion. Kulten administrerades av husfadern i hushållet och kungen eller hövdingen 

då det gällde större allmänna angelägenheter.                                                                                                          

Dumezil sätter också in den nordiska myten i ett större jämförande perspektiv, och 

nämner ett krig i den vediska traditionen, där en vis man skapade en jätte vid namn 

Mada, för att få ett slut på stridigheterna. Denne Mada hade en koppling till berusning, 

och namnet Mada, låter dessutom ganska så likt mjöd.                                                                                                    

Dumezil ser på materialet utifrån ett perspektiv där samspelet mellan myterna och deras 

innehåll är kopplat till samhällsförhållanden. Han är visserligen kontroversiell och 

kritiserad, men jag kan tycka att, med vissa reservationer, mycket av hans tänkande äger 

sin aktualitet än idag. Men återigen så kan vi konstatera att den djuppsykologiska 

aspekten saknas i hans framställning. 

 

Så över till Jens Peter Schjödt. Här börjar vi nu kunna skönja en psykologisk ansats, 

kopplad till ett fenomenologiskt perspektiv. Schjödts fokus ligger på 

initiationsmomentet. Han knyter an till Turners och van Genneps teorier, och ser Odens 

vistelse hos Gunnlöd i berget som ett uttryck för liminalitetsfasen, där initianden 

befinner sig mellan två världar och har en möjlighet till växande. Något som han också 

framhåller är sambandet mellan myt och rit. Dessa går ofta hand i hand enligt Schjödt. 

Jag sympatiserar i hög grad med Schjödt, och anser att hans tankar i många stycken 

kommer ganska nära mina egna. Likheterna mellan initiationsbegreppet och 

idividuationsbegreppet kan vid första påseendet verka slående.       Det finns dock 

skillnader. Schjödt ställer sig avvisande till Jung och tar inte alls upp tråden med 

arketyper som ett drivande inslag i processen. Jag tycker att han i och med detta missar 

en viktig poäng. Genom att sätta in arketyperna i detta sammanhang hade hans analys 

vunnit mycket.  



 

27 

 

 

 

Margaret Clunies Ross har i likhet med Dumezil ett strukturalistiskt perspektiv. Hon 

betonar också i likhet med Lönnroth tanken på ett litterärt universum där myterna 

placeras i ett begripligt sammanhang och refererar till varandra. En andlig geografi om 

man så önskar.   Här finns ett dialektiskt spel mellan motsatspar, ordning-kaos, Gudar-

jättar och så vidare.    Det mytologiska är kopplat till ett socialt sammanhang, där 

myterna speglar och bekräftar gällande normer och regelverk.                                                                                                 

Tanken på ett mytologiskt universum tycker jag låter rimlig och förnuftig. Jag är helt 

med henne på den punkten. Men återigen, här saknas ett djuppsykologiskt perspektiv. 

 

Auld är väl den som jag tycker mig stå allra närmast av de forskare jag nämnt. Hans 

uppsats knyter an till Jung och Erich Neuman. Hans syn på Oden är denne som en 

gränsöverskridare mellan det medvetna och det omedvetna. Jag följer honom gärna i 

den tankegången och känner ett andligt släktskap. Det som dock Auld inte betonar är 

arketypernas betydelse för processen, och det är på den punkten som vi skiljer oss åt. 

 

Det jag ser som mitt bidrag till myten om Skaldemjödet, är att det sätts in i ett 

jungianskt sammanhang där arketyperna framhålls som det drivande elementen i 

individuationsprocessen. Det jungianska anslaget har ju som synes funnits redan i annan 

forskning, men jag har inte kunnat hitta någon där arketyperna fått en framträdande roll. 

Arketyperna är enligt min mening det som för berättelsen framåt mot slutmålet som är 

Odens individuation där han kommer i kontakt med de kreativa krafter som 

symboliseras av diktarkonsten som mjödet uppenbarar för honom. Detta har blivit 

möjligt genom att han nått till det slutliga steget att möta sin anima i form av Gunnlöd. 

Animan är ju ett betydligt farligare och betydligt mer laddat möte än det med skuggan, 

som han mötte tidigare i form av jättarna. 

Jag har ägnat ett visst utrymme åt det symboliska förhållandet orm-fågel. Detta beror på 

att jag i detta ser en nyckelmetafor för självförverkligandet. Det faktum att denna 

kombination går att återfinna i flera olika kulturer med avstånd i tiden, tyder på att det 

är ett starkt betydelseladdat och djupt liggande tecken. Ormen som förmedlaren till 

underjorden/det omedvetna, är ju en ofta återkommande symbol. Väl i underjorden/det 

omedvetna, så finns möjligheten till det omskapande mötet, vilket även det finns belagt 

i annat mytologiskt material, exempelvis Parsifal. När väl förvandlingen ägt rum så 

inträder ett symboliskt iklädande av fågelskepnad som symboliserar att anden lyfter och 

strävar mot höjden. Det faktum att orm-fågelmotivet verkar vara så spritt i tid och rum, 

gör att det vinner ett visst mått av allmängiltighet. Härigenom går det att sätta myten om 

Skaldemjödet i relation till annat mytologiskt material världen över. Genom att detta 

blir möjligt så fördjupas förståelsen av det nordiska materialet satt i en allmänmänsklig 

kontext, vilket jag ser som ett steg mot en ökad förståelse. 
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Arketypperspektivet på det material jag har behandlat betraktar jag som mitt bidrag.                 

Det står inte i motsatsställning till något av de andra forskningsresultaten, dessa är 

utifrån sina utgångspunkter riktiga och värdefulla. Jag anser dock att genom det 

arketypiska perspektivet, går det att vinna insikt i de djuppsykologiska skikten av 

myterna. 

 

 

Sammanfattning 

 

 

 

Min avsikt har varit att tillämpa en jungianskt inspirerad tolkningsmodell på berättelsen 

om Skaldemjödet. Jag har använt de arkettypiska synsättet och finner att detta mycket 

väl går att tillämpa på materialet. 

Oden är på en individuationsresa, som även kan beskrivas i termer av initiation, de två 

begreppen anser jag i mångt och mycket tangerar varandra. 

Genom att möta jättarna, så konfronterar han sin skugga, och kommer i kontakt med sitt 

omedvetna. 

I mötet med Gunnlöd, förenas han med sin anima, och kan därigenom komma i kontakt 

med Självet, vilket symboliseras med att han i form av en fågel lyfter mot skyn. 
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