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
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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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