" Vetenskaplig hiigffud"
Folkvetr m 3-4 l99I har BrittMarie
Nisstrom skrivit en artikel
I
"Ettvetenskapligt
I med rubriken
pekoral". Hon soker d:iri med varierande
metoder civertygaldsarnaom att inne"Folket
h6.lleti
bortom nordanvinden,
frin matriarkat till mansvdlde" ir ett
vetenskapligtpekoral. Boken utgavs pl
AMA forlag ar 1989 och er forfattad av
Cunnel och GciranLiijenroth.
I nedanstiendetillrattalaggandeskall
vi, for dem som ej l?istvir bok, scikavisa
hur Nasstrom med sina alltfbr ytliga
kunskaper mist taga till sin hj?ilp falska
citat och osannabakyllningar fcir att fe
till stind denna pekoralrecension.
I

Heimdalls bitfird
Atg. Vanerlarans upprinnelse och myten om guden Heimdalls fodelse,bitfard och upptagarldei Auervanga,skri"Att
ver Ndsstrcim foljande:
han blivit
utsatt i en bit, vilande pi en sideskerve,
viliade mig en del huvudbry, men jag
gissaratt forfattarna her utgitt frin den
illustration till en 1800-talsutgiva av
Eddan (fig.I), vilken dr en produkt av
konstnlrens fantasi och saknar ail relevans med vad kallorna sdgerom Heimdallsfodelse.Fcirfattarnahar albsdutgittr
fran illustrationen - inte frin texternaoch skapar ftiljaktligen en egenmyt uti"
frin en b okillustration. (vir kursivering)
Det 1r ndst intili otroligt att en doktor
i religionshistoriainte kenner till denna
myr om Heimdalls bitfard! Och det dr
vetenskaplig htigf:ird art fastsli att decdr
en fantasiprodukt frin vir sida bara lor
att hon sjdlv inte beh:irskaralla kallor.
Denna myt d.romtalad i manga kellor,
bi.a. hos Ethelwerdus, Wilhelm Malmesburiensis,Simon Dunelmensisoch
Matthaeus Monasteriensis.
I Beowulfskvadet beskrivs ingiende
Scefs (Heimdalls) ankomst. Den ftirnimste av aila historie- och myforskare
i virt land, Viktor Rydberg, har i sitt
verk:"underscikningar i germansk mytologi I", sid.98-108, detaljeratbehand"Det
lat Heimdallsmyten:
h:inde en dag,

z6

att man pi kusten av Scedelandeller
Scani si.g ute pi havet en farkost, sorn
nalkadesutan att vara driven av iror eller
segel.Farkostenkom till stranden,och
disig man liggai densammaenhelt spld
gosse,som sovmed huvudet pi en sldeskerve,omgivenavskatteroch smiden,av
glavaroch brynjor. Sjdlvabiten var ocksl ringprydd och stitlig. ..... Emedanhan
hade kommit med en sddeskirve till
deras land, kallade de honom Scef.
Beowulfdikten kallar honom Scyld,
son av Sceaf."
Likasi har dr. Fredrik Sanderi sitt
"Nordisk
verk
mytologi" berlttat detsarnma.Det var ur dennabck, sid. 122,
som vi f.o. linade den bild som illustrerar Heimdalls fard.
Denna bitfard, jamte den som guden
Agni gjorde, beskriveni Rigveda,d.rde
lldsta kenda myterna over gudars nedstigandebland minniskorna.

"en
fritt uppfunnen
konstruktorer till
modergudinna Ama" (citat B-M.N.)
Ama ellerAmma ir ursprungsnamnetpi
modern inte bara har i Norden. Hon
dyrkades som gudinna i minga

kultureroverhelajorden.
Undermedveten
myttolknin$
Britt-Marie Ndsstrom pistir si
att de olika skolorna fcir myt"alla
arbetar inom
tolkning
strikta vetenskapligaramar".
Detta 1r fel. Den rysk-amerikanska psykologen och mytologen Heinrich Zirnmer
skriver i sitt
Postumt utgivna arbe"Abente:
teuer und
Fahrten
der See-

"Dubbelyxorna"var fiirilar

"irar"
att ha
Ndsstrom ger oss sedan
"iddn
om den fredliga,
kommit upp med
demokratiska och kvinnodominerade
minoiskakulturen pi det forna Kreta".
Detta dr helt fel. Minga forskare har
framfort dennateori. Ldst.ex.Elin\Wag"Veckarklocka"
ners
eller professorMa"The
and
ria Gimbutas bok:
goddesses
godsofold Europe".Prof.Gimbutas,en
av vi.r tids mest namnkunniga utgrdvare
av bl.a. Vinca-kulturen, delar ocksi vir
"dubbelyxoruppfattning att de s.k.

na" fordomvarsymbolerlor !arilar.
Ang. virt sitt att genom
ortsnamnsforskningskapa
kunskap orn modergudinnan Hel, pistir Ndsstrcim
att vi angivit Hci- sisom en
forled till ortsnamn som
s k u l l e a l l uderati l l H eloch,i
.,
'l
fantiserar di iirop Hijvallarna. Varken Hci- eller
'
Hcivallarna har vi
anvint ossav!
Ej heller :ir vi
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Ie. Ein Schltisselzu indogermanischen
Mythen," att alla som fcirscikersig pi
myttolkning miste vara amatcirer= fria
frin forutfattade meningar, darfor att
myterna inte kan nis med vetenskapliga
metoder. Endast pi det undermedvetna
planet kan man ntuma sig dessasbudskap. Jungskolan arbetar efter samma
princip.
Eftersom Ndsstrom ryckssaknakunskap om myten och dessinnerstavdsen
rekommenderarvi henne att taga del av
vad den koncinentala forskningen utvecklat under senaretid. l.:is t.ex.:Jurganalytikern Marie-Louise von Franz:
"Sagotolkning",
"Mtitter
Sir Galahad:
und Amazonen", Edward C. \Thitmont:
"Return
of the Goddess",Gerda\Teiler:
"Der
enteignetelt4ythos".
Det dr just med bakgrund frln denna
vetenskapligaforskning som vi framlagt
det forna matriarkatets existens.Nigot
har vi ocksi byggt upp kring spri.kveten"Der
skapen - lds t.ex. \Tadlers:
Turm
"\feib
von Babel" och Richard Festers:
und Macht".
Det dr synd att Britt-Marie Ndsstrcim
sitter si fast i den av manssamhallet
piwingade doktrindrahistoriesynen.Fcir
att vlrlden skallkunna riddas ur det kaos
som mdnnen sdllt till med, behovs det
sjilvstlndigt tankande kvinnor.
Gunnel och Gi)ran Liljenroth

Skaldm| i romantisk
18)}-takdrrikt - ocksden
riktig bild au en historish
unklighet?

FOLKVETT NR 3-4

1992

Svar till makarna Liljenroth:

Utankellkritik
in$en forskning
ll forskning, even bedriven av
amatijrer,miste varabaseradpi
vetenskapliggrund. Detta innebar framfor allt art man intar en kritisk
hillning till de k:illor man stodersig pi,
det vill sdgaman fbr vlrdera uppgifterna
som mer eller mindre sannolika.
Hir utgir man frimst fr5.nde si kallade primirkdllorna. Med detta avsesen
kiilla som ir samtida med de historiska
skeendenman utforskar.Ett exempelpi
en primirk?illa utgor vira runstenarfri.n
1 100-talet,rnedanBureusuppteckningar frin 1600-taletav dessardknassom en
sekundarkalla.
Men dvenprimirkd"llornassanningshalt miste analyserasoch jimforas med
andra - liknande k:illor - och med sekund:irk:illorna,for att arbetssittetskall
kunna ansessom vetenskapiigtgodtagbart.
Forskningensuppgift blir darmedinte
"sant",
att tala om vad som ir
utan att
sortera bort vad som kan ansessom
osannolikt.Direfter kan man gciraantaganden om hur ett historiskt skeende
forlopt eller hur minniskors virldsbild
varit konstruerad.Det slger sig sjiilv att
ju flrre primirk?illor som rnan har tillging till destobrlckligare blir den grund
pi vilken forskare kan uppsdlia sina
hypoteser.Den fornnordiskareligionen,
varskailmaterial1r till storadelarsekundirt ir exempelpi ett sidant problematiskt omrade, dar man miste arbeta
omsorgsfulltoch noggrant med de uppgifter som ster osstill buds.
Att i detta ldge anvd"ndasig av vad
skoniittereraforfattaresom Viktor Rydberg och Elin \Tagner skrivit som ut-

gi.ngspunkt fc;r en egen hisroriesynkan
inte bli annat in befangt. Rydberg forscikte med sin iitterira genialitet och
fantasi att snickra sarnman de fragment
som iterstar av den nordiska religionshistorien. Resultatet blev en samling
noveller om gudar och hjiltar, som har
mycket litet med religionshistoria att
gora. Makarna Liljenroth ir nog rimligenensammaom att tahonom pi orden.
Till skillnad frin skcinlitterdrt skapande miste all sericisforskning vdrdera
sitt kdllmaterial. E,ndast di kan man
komma ur det kaossom makarnaLiljenroths hisroriesynresulterati.

Bitt-Mari Nrissniim
t i religionshistoia,
docen
Uppsalauniuersitet.
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