
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Chaos: skandinavisk tidsskrift for
religionshistoriske studier.

Citation for the original published paper (version of record):

Kuusela, T. (2013)
Bakgrund till J.R.R. Tolkiens världar – Kalevala och andra källor
Chaos: skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, (59): 97-124

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97590



97

Bakgrund till J.R.R. Tolkiens världar 

– Kalevala och andra källor

 Av Tommy Kuusela

Abstract
Tommy Kuusela Ph.D. student, Stockholm University
Background to J.R.R. Tolkien’s worlds – Kalevala and other sources

The aim of this article is to show how the Finnish language, and especially the epic poetry 
of Kalevala formed and inspired J.R.R. Tolkien in the shaping of Middle-earth. This article 
explores the background of Elias Lönnrot and his compilation, and compares it to the way 
Tolkien’s interrelated and independent stories grew and took form in what posthumously 
was published in a series of edited collections by his son Christopher. Reading The Lord of 
the Rings makes it obvious that it is part of a bigger collection of stories, unfinished tales 
that somehow connects with real history, legend and myth. In 2007 Christopher Tolkien 
published The Children of Húrin, an edited, long version of the tale of Túrin Turambar, 
a hero bearing close resemblances to the character Kullervo in Kalevala. This is but the 
tip of the iceberg, and we know from Tolkien’s fictive Elven language Quenya that it is 
modelled directly on Finnish, which is also true of lot of other names in his works. In his 
idea of “Sub-creation” he could combine elements from myth, legend, history and folklore 
with his fictive world, and make it seem like a primarily world. This article shows how 
close Elias Lönnrot and J.R.R. Tolkien where in their idea of creating what is known as 
"National Literature". 

Keywords
Tolkien, Children of Hûrin, Túrin, Fantasy, Middle-earth, The Silmarillion, Kalevala, 
Norse Literature, Icelandic Sagas, Finnish.  

Det faktum att språkprofessorn och författaren John Ronald Reuel Tolkien 
(1892–1973) var influerad av Finlands ”nationalepos” Kalevala är välkänt, 
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men hur detta möte påverkade hans egna litterära verksamhet är mindre 
utforskat. Framväxten av Tolkiens fantasivärld har flera gånger jämförts med 
hur Elias Lönnrot sammanställde material till det som skulle bli Kalevala 
(t.ex. Gay 2002: 57). Jämförelsen skulle Tolkien sannolikt varit förtjust i 
eftersom han gärna liknade sin framväxande värld med insamling och 
sammanställning av forntida berättelser: ”fantasy is made out of the primary 
world” (Tolkien 1984: 147). Tolkien kallade i sin Andrew Lang Lecture 1939 
den egna skapelseprocessen för ”sub-creation” och såg sig själv som ”sub-
creator” (Tolkien 2008: 41–42, 59–60). Detta återkommer vi till eftersom det 
är väsentligt för att förstå hur skapandet av en fantasivärld kunde fungera 
parallellt med hans själsliv och trosföreställningar. Syftet med följande essä 
är ett försök att förklara på vilket sätt Tolkien inspirerades till att skapa sin 
berättelse om Túrin Turambar, en betydande hjälte i en rad postumt utgivna 
berättelser. Senast editerad som en sammanhållen längre berättelse av hans 
son Christopher Tolkien i The Children of Hûrin (2007). Det är särskilt den 
roll Kalevala inbegripit för Tolkien i hans skapandeprocess men även hur 
fornnordiska texter sögs in i tankesmedjan och samsades med en kristen 
grundsyn som utreds nedan. En kortfattad biografisk skiss tecknas eftersom 
individen bakom kända verk som The Lord of the Rings (LOTR) och The Hobbit 
för många troligtvis är tämligen okänd.1 

Om Kalevalas tillkomst
Kalevala sammanställdes och publicerades av den finska läkaren och filologen 
Elias Lönnrot (1802–1884) i en ganska liten upplaga 1835 men omarbetades 
grundligt och gavs ut på nytt 1849, beståendes av 50 sånger (finska runa, pl. 
runot) och blev snabbt en stor framgång. Betydelsen är kännbar i Finland 
eftersom den 28 februari är flaggdag och kallas ”Kalevaladagen” eller ”Den 
finska kulturens dag” och firar publikationen av första Kalevala. Jan Sibelius 
(1865–1957) komponerade mäktiga symfonier som var direkt inspirerade av 
Kalevala (bl.a. en symfoni om Kullervo) och målningar av konstnären Akseli 
Gallén-Kallela (1865–1931) har för många fångat dramatiken och känslan av 
Kalevala.  Dess tillkomst svarar egentligen mot finnarnas nationalitetsväckelse 
under 1800-talet, de hade varit en del av Sverige fram till 1809 då de istället 
tvingades skifta lydnad till Ryssland. Under denna tid stärktes behovet av 

1  Tolkien framröstades som århundradets författare i en undersökning av BBC 2003 och det 
råder inga tvivel om att han är en av 1900-talets mest framgångs- och inflytelserika författare 
(Shippey 2000: xvii–xxvii). För Tolkiens levnadsteckning, se Carpenter 2002.           
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en finsk forntidsidentitet och statsnationalismen kokade i Finland liksom i 
många andra europeiska länder under 1800-talet.  Sveriges nationalkänsla och 
götiska vurmande för ett ärorikt förflutet hade smittat av sig till Finland, med 
följd att den finska forndiktningen tidigt uppmärksammades i sitt hemland. 
Historiken Henrik Gabriel Porthan publicerade redan 1766–1778 ett verk i 
fem delar De Poësi Fennica om finnarnas forndiktning och kort därefter skrev 
ordboksförfattaren och prästen Christfrid Ganander på svenska Mythologia 
Fennica 1789, till vilken han flitigt samlat finsk folkdiktning (Pentikäinen 
1989: 1–7, Oinas 1985: 10–15, Collinder 1951: 12). De var inte ensamma om 
att intressera sig för alla de sånger, ordstäv, formler och berättelser etcetera 
som fanns ute i landet. Lönnrot var en produkt av sin tid, även om just han 
skulle bli den som efter intensivt samlande och stor flit blev internationellt 
känd för sitt arbete. Egentligen var det hans lärare vid Åbo universitet, 
språkforskaren och tidningsmannen Reinhold von Becker som gav Lönnrot 
i uppgift att samla in information om Väinämöinen till en uppsats avfattad 
på latin med titeln De Väinämöinen, priscorum fennorum numine ”Om 
Väinämöinen, fornfinnarnas gudom” (Honko 2002: 16). Lönnrot var klar 
med sin doktorsavhandling Afhandling om finnarnes magiska medicin 1832, 
dessförinnan hade han bedrivit fältarbeten och påbörjat insamlandet av dikter 
till det som skulle bli Kalevala och systerverket Kanteletar (publicerad 1840). 
Dessa fältarbeten växte i intensitet och efter Lönnrot tagit sin doktorsgrad 
utseddes han av Finska litteratursällskapet att verka som deras sändebud för 
insamlande av sånger och dikter. En problematisk aspekt av Lönnrots arbeten 
var att han kvickt lärde sig versmått och själv diktade material vilket vävdes 
in till samlingarna. Lauri Honko har överlag kallat publikation av muntliga 
epos för ”oral/literary paradox” eftersom aktörerna berövas både externa 
och interna faktorer, något som är avgörande vid muntligt framförande 
(Honko 2000: 35-38). På ett sådant sätt blir Lönnrot själv väldigt närvarande 
i den text han sammanställt.  Allt som allt räknar forskningen med att fem 
olika Kalevala växte fram i jakt efter den bästa formen under tidsrymden 
1828–1862 (Honko 2002:15, 23–24). Här räcker det med att vi fokuserar på 
den variant som Tolkien sedermera kom att läsa, dvs. översättning av Uusi 
Kalevala ”Nya Kalevala” från 1849, eftersom själva huvuddragen i berättelsen 
om Kullervo inte förändrades märkbart annat än på detaljplan eller stilistiskt 
efter denna utgåva. Han var förvisso medveten om insamlingsprocessen och 
att sångerna hos traditionsbärarna kunde uppträda i många varianter, samt 
att andra insamlare var verksamma vid sidan om Lönnrot. Tolkien liknade 
det förhållandevis sena insamlandet och den popularitet dikterna tilldrog sig 
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bland en kristen publik, med hur isländska biskopar intresserade sig för myter 
om Tor och Oden (Tolkien 2010c: 269). Elias Lönnrots anteckningar från hans 
fältarbeten redigerades på ett sätt som gav utvalda dikter ett sammanhängande 
händelseförlopp. En stor skillnad mellan första och senare utgåvor är att de 
senare kraftigt utökat utrymme för hjälten Kullervo, den mest tragiska av alla 
gestalter i diktsamlingen. Ursprungligen bestod materialet av en större grupp 
sånger än vad som slutligen infogades i verket från 1849. Mellan 1910-1950 
samlades finsk folkdiktning i ett 33 volymer stort praktverk Suomen Kansan 
Vanhat Runot ”Det finska folkets forna sånger” och inrymmer drygt 85 000 
kväden (Kuusi 1995: 13). De har ingen direkt inverkan på de sånger som 
fick Tolkien att fatta kärlek för Kalevala, därmed har vi ingen anledning att 
utforska dem närmare här. Den aktuella berättelsen är tragedin om Kullervo 
vilken kan betecknas som ett episkt drama. Merparten av dessa sånger hade 
Lönnrot upptecknat från resor i Karelen och Ingermanland, något som senare 
utökades efter att han fick tillgång till andras anteckningar rörande Kullervo 
(Lönnrot 2002, Hämäläinen 2002: 367). Vi lämnar själva kompilationsfasen 
och dess källkritiska problematik åt sidan eftersom detta knappast var något 
Tolkien bekymrade sig om. Han läste verket som ett episkt drama och det var 
Lönnrots slutliga version som påverkade honom. Lönnrot har strukturerat 
sång 31-36 kring Kullervo, vilket egentligen avbryter den större narrativa 
framställningen av sampo. Det finns även skäl för att sampoföreställningen 
inverkade på Tolkien, något jag återkommer till. Sammansvetsningen görs 
genom att Ilmarinen som belöning efter han smitt sampo gifter sig med en 
ungmö från Pohjala som dödas av Kullervo, efter att han under en tid varit 
Ilmarinens slav. 

Hur börjar då sångerna om Kullervo? Låt oss i korta drag bekanta oss med 
berättelsen. Det berättas att Untamo bränner och plundrar sin bror Kalervos 
gård och dräper hans folk. En havande kvinna förs bort som krigsbyte och 
föder en son som ges namnet Kullervo. Han visar från spädbarnsålder prov 
på stora kroppskrafter och kan jämföras med ett spritt motiv om hur en stark 
hjälte redan som yngling är överlägsen andra i fysisk styrka, med Herakles 
som typexempel. Tre månader gammal smider han planer att hämnas sina 
föräldrar och visar sig svår att hantera, varför Untamos män utan resultat 
försöker bränna, dränka och hänga honom. Då upptas han istället i gruppen 
och de prövar att fostra honom, men allt han vidrör förstör han med sin 
råstyrka. Slutligen beslutar Untamo att sälja honom till smeden Ilmarinen. 
Väl där får han i uppgift att valla boskapshjorden, och innan han beger sig av 
bakar Ilmarinens hustru in en sten i det bröd Kullervo får till färdkost. När 



101

han sedan skär upp limpan fördärvas den kniv han använder, det enda han 
har kvar efter sin far. I vredesmod låter han skogens vilddjur äta upp boskapen 
och förvandlar sedan genom trolldom både vargar och björnar till kor och för 
dem med sig tillbaka. Där river de ihjäl Ilmarinens hustru efter att dramatiska 
ord växlats mellan henne och Kullervo; ”så förgicks den vackra hustrun, 
som så länge eftertraktats, som i sex års tid var ombedd att bli Ilmarinens 
livsfröjd, den berömde smedens smycke” (Kalevala 2000: 271). Kullervo flyr 
från gården, ut i vildmarken, innan han sätter sig och kontemplerar över sin 
olycka; ”vem har satt mig hit till världen, velat se mig olycksfödde vandra 
under sol och måne, alltid under öppen himmel?” (Kalevala 2000: 272) När 
han vänt sin sorg till hämnd riktad mot Untamo stöter han på skogfrun som 
berättar för honom att hans föräldrar lever, samt att hans syster är vid liv, hon 
ger honom sedan direktiv för hur han ska finna dem. Han sig av och finner 
den stuga skogsfrun berättat om; när han stiger in är det först ingen av hans 
föräldrar som känner igen honom, först efter några ordväxlingar inser de att 
det är deras son som kommit och välkomnar honom. Hans mor berättar att 
systern är försvunnen och trots hennes många försök att finna dottern är hon 
för alltid försvunnen och evigt saknad. Kullervo visar sig snabbt olämplig för 
kroppsarbete, hans styrka är helt enkelt för stor. Hans far skickar iväg honom 
med en släde fylld av säd för att betala skatt. När Kullervo gjort detta och 
vänder hem ser han en flicka åkandes på skidor och tjusas av hennes skönhet, 
han erbjuder henne att ta plats hos honom på släden men hon avböjer skarpt 
och han far vidare. Efter ett tag ser han ännu en vacker flicka vada vid havet 
och erbjuder också henne plats på släden, men får samma svar och färdas 
vidare. Vid Pohjas furumoar ute i Lappland möter han en tredje flicka och 
erbjuder på nytt plats i släden. Hon vägrar först men han sliter henne till sig 
och erbjuder värdefulla klädnader vilket fångar hennes gunst. Efter en natt 
tillsammans frågar hon om hans släkt och berättar om sin egna, varpå det går 
upp för dem att de är syskon. Hon kastar sig förtvivlad ur släden, springer ut i 
forsen och dränker sig. Kullervo sitter kvar i tårar och vemod. Han rider sedan 
hem och blir som ombytt, den enda som bryr sig om honom är hans mor. I 
sista sången gör sig Kullervo redo att dra ut till krig i hopp om att åtminstone 
vinna en ärofull död på slagfältet. Hans största bekymmer är återkommande 
varsel om sin mors död. Av guden Ukko får han ett svärd och dräper hela 
Untamos släkt och bränner dennes gård. När han återvänt hem finner han 
sina föräldrars döda kroppar. Han vandrar därifrån med sorg i hjärtat och 
kommer till den plats där han förfört sin syster, drar sitt svärd och frågar om 
det vill dricka hans blod och smaka hans kött. Svärdet genmäler: ”klart att jag 
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vill mer än gärna äta kött fast skuldbelastat, dricka blod som synden skadat. 
Kött och blod av oskyldiga har jag alltför ofta smakat” (Kalevala 2000: 287). 
Kullervo stöter svärdsfästet i marken och kastar sig över det, där möter han 
sitt slut. De följande sångerna övergår sedan till att skildra vad som händer 
Ilmarinen och Väinämöinen.

Om Tolkien och hans skapandeprocess
J.R.R. Tolkien förlorade sin far i unga år (1896) efter att han återvänt till 
England från Sydafrika. Den unge Tolkien var sjuklig och modern sökte 
sig till hemlandet i hopp om ett mer gynnsamt klimat. Hans mor, Mabel 
Tolkien, konverterade till katolicismen 1900 trots starka protester från 
hennes familj. De vägrade därefter ge henne vidare ekonomiskt stöd. Den 
katolska tron kom att inverka starkt på J.R.R. Tolkien som under resten av 
sitt liv bekände sig till romersk katolicism, en tro som också präglade hans 
litterära verksamhet. Mabel diagnostiserades med diabetes och hamnade 
efter en tid i diabeteskoma från vilken hon aldrig återhämtade sig och gick 
bort i november 1904. Ronald var då 12 år gammal, hans yngre bror Francis 
Arthur var bara 10, de behövde därmed en förmyndare. Denne var utsedd 
i Mabels testamente, hans namn var fader Francis Morgan Xavier Morgan, 
en romersk-katolsk präst med spanskt och walesiskt påbrå. Han såg till att 
pojkarna kunde inhysas med deras ingifta moster i Birmingham, där sedan 
Tolkien med hjälp av ett stipendium påbörjade sina studier vid King Edward’s 
School, en skola känd för hög akademisk kvalité. För många var skolan en 
språngbräda vidare till akademiska studier vid de prestigefyllda universiteten 
Oxford eller Cambridge. Vid King Edward’s väcktes intresset för filologi och 
han kom i kontakt med forn- och medelengelskan vilket öppnade hans ögon 
för verk som Beowulf, Pearl och Sir Gawain and the Green Knight (vilken han 
redigerade och gav ut samman med E.V. Gordon 1925). Även fornisländska 
intresserade honom och språken skulle med tiden utökas till att omfatta 
fler germanska och klassiska språk. Det var dock inget av dessa han läste 
centralt, utan huvudämnen utgjordes av latin och grekiska (Carpenter 2002: 
53–54). Samtidigt konstruerades egna fantasispråk och var om något hans 
största passion i livet.2 Tolkien tjänstgjorde under sista tiden vid skolan som 
skolbibliotekarie och upptäckte William Forsell Kirbys The Kalevala: or the 
Land of Heroes från 1907, vilken han lär ha lånat under sitt sista år vid skolan, 

2  Tolkien kom en tid att arbeta med Oxford English Dictionary där han var anställd som expert 
på just germanska språks etymologier (Gilliver, Marshall & Weiner 2006: 3–42). 
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våren 1911. Sannolikt var det titeln som tilldrog sig hans blick, eftersom han 
från barnsben blivit fostrad av hjältesagor och annan epik återberättad av 
Andrew Lang (1844–1912) eller William Morris (1834–1896). I barndomen var 
han också förtjust i författare som George MacDonald (1824–1905) och Samuel 
Rutherford Crockett (1859–1914).3 Tolkien hyste förkärlek för medeltida 
hjälteberättelser som de fornnordiska, eller av fantasifulla historiska romaner. 
Hösten samma år började Tolkien läsa vid Oxford University och lånade 
där en bok om Finnish Grammar av C.N.E. Eliot (1890) från Exeter College 
Library i hopp om att läsa Kalevala i original. Han beskrev långt senare i ett 
brev känslan av att lära sig finska: ”It was like discovering a complete wine-
cellar filled with bottles of amazing wine of a kind and flavour never tasted 
before. It quite intoxicated me.” (Letters 2000: 214). Upptäckten av finskan 
kom att inverka negativt på hans studier eftersom han samtidigt som han var 
uppslukad av finsk grammatik förväntades skriva sin universitetsexamen, 
Honour Moderations i ”Greats” dvs. klassiska språk. Han klarade examen, 
men fick inte det högsta betyg som förväntats av honom.4 Därefter började 
han läsa jämförande språkforskning för Joseph Wright, ett ämne som var som 
skräddarsytt för hans intressen och fick betyg alfa, ett sällan utdelat toppbetyg 
(Carpenter 2002: 80–83, 90). 

En dikt som synnerligen inspirerade honom var den fornengelska 
Crist (I) av Cynewulf från 700-talet. Det var särskilt rad 104-105 som fick 
avgörande betydelse för uppbyggandet av Middle-earth (min översättning 
efter Cook 1900:5): ”O, Earendel, mest lysande av änglar, över Midgård 
sänd av män(niskan)” (Ēalá Ēarendel, engla beorhtast, ofer middangeard 
monnum sended). Raderna fick honom att kontemplera över vem Earendel 
egentligen var, språkligt förstod han vad det betydde och att ordet fanns spritt 
i germanska språk. Tolkien försökte vidareutveckla dessa rader, där en figur 
vid namn Earendel verkade i en värld vid namn Middle-earth ’Midgård’. Att 
det skulle syfta till Morgonstjärnan var helt enkelt inte tillräckligt. I Saxo 
Grammaticus Gesta Danorum uppträder i tredje boken en Horwendillus som 
far till Amlethus (Saxo 2005: 217–219), i medelhögtyska Orendel är han den 
eponyma hjälten och återfinns som personnamn bland langobarderna som 

3  Fler författare som varit betydande för Tolkien kan tillföras denna lista som Walter Scott, 
John Milton, E.A. Wyke-Smith, G.K. Chesteron, Alfred Tennyson, H.G. Wells, S.R. Crockett och 
Edwardian Whimsy. Likheter har också uppvisats, men är inte bekräftade av honom själv, till 
författare som Fenimore Cooper, Lord Dunsany och Eric Eddison. Om litterära föregångare och 
inspirationskällor till Tolkien se antologin redigerad av Fisher 2011.
4  Betygskalan för godkänt i Oxford var First, Second och Third, Tolkien fick Second.
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Auriwandalo samt i fornhögtyska som Orentil (Simek 2005: 178–179; 2006: 
33). Det var sådana språkliga övningar som var själva det frö som sedan skulle 
slå rot i hans sinnesvärld och växa till enorma proportioner. Clive Tolley har 
undersökt hur sådana dunkla ord eller karaktärer attraherade Tolkien: 

there can be no doubt that Tolkien was fascinated by the fragmentary, the 
unfinished, and the imperfect. In itself this is not of great purport: it is 
because of the power and majesty that he endowed these dry bones with 
his own stories that the topic is worth considering, for it acts as testimony 
to the power of his creative genius, and shows us something of how it 
worked. It also shows the essential link between scholarly and creative 
pursuits, the one taking over where the other leaves of (Tolley 1993: 163). 

Tom Shippey har föreslagit en träffande term för Tolkiens kreativa process 
när han talar om en ”asterikvärld” eller ”asterikverklighet” för en konstruerad 
värld (Shippey 2005: 22–26). Denna term är särskilt lämplig för Tolkien 
eftersom hans värld först och främst bör ses i ett språkligt sammanhang. 
Det var ordet som växte och fick ett sammanhang, inte som dagens 
fantasyförfattare där i regel en händelse eller en person först skisseras och 
sedan kryddas med exotiska men i regel innehållslösa termer. Tolkien har 
själv om LOTR jämfört den vid en essä i lingvistisk estetik (Zettersten 2008, 
283). Besattheten med att skapa fiktiva språk upptog, enligt Tolkien själv, en 
stor del av hans liv och har sina rötter redan till barndomen. Med tiden närdes 
de av akademiska studier och utmynnade i en rad språk med fungerande 
grammatik och tillhörande ordförråd. Dessa var lingvistiskt inspirerade och 
lånade av verkliga språk. Ett tydligt exempel är ett av hans alvspråk, Quenya, 
vilket till stora delar bygger på finska, latin och grekiska (Letters 2000: 176, 
214) medan ett annat alvspråk, Sindarin, är inspirerat av walesiska. Quenya 
var möjligen för Tolkien en motsvarighet till latin, ett lärt språk skapat för 
lärdom och historiska krönikor (historieupptecknarna är i regel alver) och 
var fonologiskt modellerat direkt efter finskan, ett medvetet estetiskt drag 
vilket gjorde det både exotiskt och levande. Ordet för språket är också likt 
fornvästnordiska kvendir m. pl. och Kvenland n. som brukas om folk i norra 
Skandinavien och finsktalande folk. Några ord är direkta varianter av finska 
eller bygger på fornfinska verbstammar med samma betydelse, exempel på det 
senare Quenya anta-, pan-, tul-, jämför med finska antaa, ’ge’, panna, ’fixera, 
placera, sätta på plats’, tulla, ’komma, närma sig, röra sig framåt’. Likheter med 
det förra är tydliga i ord som Quenya kul-, gandel/gannel, rauta, ruska med 
finska kulta, ’guld’, kannel, ’harpa’, rauta, ’metall’, ruska/ruskea, ’brun’. Rent 
grammatiskt följer de många gånger finskan i förhållande till uppbyggnaden 
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av suffix som förändrar innebörden av substantiv eller verb, men har även 
andra grammatiska drag av latin, fornengelska och fornvästnordiska (Rautala 
1993: 27, DuBois & Mellor 2002: 39–40). Tolkien liknade i en föreläsning 
sitt skapande av fiktionsspråk vid en form av beroende i stil med vad en 
opiumrökare upplever (Tolkien 1997: 207). 

Det var under studietiden vid Oxford som språkintresset och insikter i 
medeltida litteratur mognade på allvar, mycket tack vare framstående lärare 
som Joseph Wright. Under denna tid skakades världen av att nationalistiska 
fördämningar brast och Första världskriget var ett faktum. Tolkien sköt på sin 
värvning tills han fått möjlighet att ta ut sin första examen (Garth 2003; Croft 
2004: 13–14). Efter avklarad examen och förberedande militär utbildning 
blev han signalofficer, en riktning han valt eftersom han fascinerades av de 
koder och den kartläsning som ingick i utbildningen. Skyttegravskriget blev 
som för många andra en fruktansvärd upplevelse och har troligen påverkat 
hans författarskap mer än han medgett. I kriget dog två av hans närmaste 
vänner och han har beskrivit underrättelsen om deras bortgång som en tid 
av modlöshet och maktlöshet. Tolkien drabbades av skyttegravsfeber vilket 
gjorde att han skeppades hem till Storbritannien, där han under en längre tid 
fick ligga i sjuksäng och var betydande för hans framväxande fiktiva värld. 
Under senare år förnekade Tolkien att minnen av kriget rönte någon större 
inverkan på hans författarskap, ett påstående som det finns anledning att 
betvivla (Garth 2003, Croft 2004).  Medan han jobbade med sin examen vid 
Oxford skrev han till den unga kvinna han kurtiserade (hans blivande hustru 
Edith Bratt) att han försökte utforma en av historierna i Kalevala till en kort 
berättelse i linje med de William Morris skrev, där små instuckna partier 
poesi kompletterade den prosaiska framställningen.5 Detta är ett stildrag som 
är väldigt vanlig i de isländska sagorna. Berättelsen som fascinerat honom 
beskrivs i samma brev som både tragisk och sorglig (Letters 2000: 7). Tolkiens 
egen omarbetade version blev aldrig färdig men han kom många år senare 
att påpeka att den är att betrakta som: ”the original germ of the Silmarillion” 
(Letters 2000: 87). Nyligen har denna handskrivna skiss6 publicerats i 
årsskriften Tolkien Studies och även om det rör sig om en mycket ofullgången 
produkt fylld med överstrukna passager, kladd och marginalanteckningar, 

5  Tolkien tänker här på böcker av William Morris som: The Story of Sigurd the Volsung and the 
Fall of the Niblungs (1877), The House of the Wolfings (1889) och The Roots of the Mountains (1890) 
vilka har instuckna partier poesi eller där tonen ligger väldigt nära poetisk stil.
6  Den finns i Bodleian Library och har signum MS Tolkien B64/4.
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bör den ändå ses som en viktig pusselbit för att förstå hur en ung Tolkien såg 
på sitt källmaterial och formade sin fantasivärld. Han övergav aldrig projektet 
med att skriva berättelsen, utan den följde med honom under resten av hans 
liv och han återvände ständigt för att försöka färdigställa äventyret. För att 
få rätsida på vad det är för berättelse och hur den hör samman med Tolkiens 
fantasivärld – det framväxande Middle-earth – bör vi först undersöka den som 
influerade och inverkade så pass mycket att den blev till en viktig upprinnelse 
för hans skapande. Han skulle kombinera sina världar, den primära och den 
sekundära, under resten av sitt liv. Tolkien blev redan 1920–21, innan han 
var 30 år gammal, erbjuden två professurer, en vid Liverpool och den andre i 
Kapstaden. Han sökte istället och fick anställning som reader i engelska vid 
Leeds universitet där vetenskapligt arbete tog mycket av hans tid. 1924 blev 
han, 33 år gammal, utnämnd till professor i engelska och året därpå kunde 
han erhålla den prestigefyllda stolen Rawlinson and Bosworth Professorship 
of Anglo-Saxon vid Oxfords universitet (Zettersten 2008: 206–207). Stolen 
höll han till 1945, varefter han vid samma lärosäte blev Merton Professor of 
English Language and Literature fram till sin pension 1959.

Från Kalevalas Kullervo till Tolkiens Túrin
I handskrivna anteckningar (Tolkien 2010a: 214–238) återger han historien 
om Kullervo men tillför uppenbarligen många egna reflektioner och episoder 
jämfört med sångerna i Kalevala. Inledningsvis skildras hur en svan berövas 
två av sina tre ungar eftersom två rovfåglar (en örn och en hök) snappar upp 
dem och för dem till andra platser. Den tredje blir kvar och det är Untamo 
som beskrivs som en ondskefull trollkarl vars makt snabbt växte. Den som 
fördes bort av örnen var Kalervo och han växer upp i närheten av en flod, där 
han får sig en hustru och styr över ett folk. De har fått en son och en dotter, 
och ett tredje barn är på väg. Kalervos och Untamos landområden angränsade 
och när Untamo sprider ut sina fiskenät över hela floden och stjäl all fisk växer 
missämja mellan bröderna. Krig är snart ett faktum och trots att de från 
början är jämnstarka får Untamo överhanden, dräper Kalervo och slår ihjäl 
alla tjänare. Endast hans gravida hustru, Kalervoinen, förs iväg till Untamo, 
hans dystra hallar. Hon föder där tvillingar, en son och en dotter. ”She named 
the boy Kullervo, or »wrath«, and his daughter Wánóna, or »weeping«” 
(Tolkien 2010a: 215). Tolkien har också använt namnet Honto Taltewenlen för 
Kullervo, ett av många namn han experimenterade med vid sidan om epiteten 
Kuli, Sake, Sakehonto, Sári och Sarihonto. Untamo låter dem leva eftersom han 
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anser att de kan vara till nytta. Början skiljer sig något från Kalevala, även om 
influenserna också är tydliga. Tolkien beskriver vidare hur barnen växer upp 
i hallarna och att Kullervo snabbt ger prov på sin styrka, medan dottern växer 
till en vacker ung kvinna. Untamo fruktar att Kalervo är återfödd i den snabbt 
växande Kullervo och smider planer att dräpa honom. Planen röjs av Kalervos 
gamle och talande hund Musti när syskonen är ute i skogarna. Tre magiska 
hårstrån skänks till Kullervo av den väldige hunden, ett typiskt folkloristiskt 
motiv. Tre gånger försöker Untamo döda Kullervo, genom att slänga honom 
i en flod, genom att bränna honom och genom hängning. Han överlever tack 
vare hårstrånas trolldomsmakt och får tag på kniven Sikki som tillhört hans 
far. Untamo sänder sedan iväg Kullervo till vildmarken för att hugga skog. 
Berättelsen är för lång för att redogöra för i detalj och även om den har många 
olikheter med Kalevala, är flera episoder också lika eller snarlika. Avsnittet 
med en kaka vilken fördärvar kniven och djuren som sliter sönder smedens 
hustru finns även hos Tolkien, men smeden heter stundtals Ásemo istället 
för Ilmarinen. Kvinnan i skogen finns även i Tolkiens version men beskrivs 
som en mystisk kvinna med blå kåpa; incestmotivet, systerns död och hjältens 
dialog med svärdet som tar hans liv är också direkta omskrivningar från 
grundtexten. 

Tolkien var fascinerad av de finska myternas rikedom. I ett handskrivet 
utkast till en föreläsning han höll vid Essay Club vid Exeter College februari 
1915, tidigare hållen vid Sundial Society of Corpus Christi College 22 
november 1914, skriver han: 

But beyond this [finskan] there is a wealth of mythology; every tree, 
wave and hill again has its nymph and spirit (distinct apparently of each 
individual object). There is the nymph of blood and the veins, the spirit of 
the rudder; there is Moon and his children, the Sun and his (they are both 
masculine). There is a dim and awesome figure (the nearest approach to 
regal dignity) Tapio God of the Forest and his spouse Mielikki, with their 
fairylike son and daughter “Tellervo little maiden of the Forest clad in soft 
and beauteous garments” and her brother Nyyrikki with his red cap and 
blue coat; there is Jumala or Ukko in the heavens and Tuoni in the earth or 
rather in some vague dismal region beside a river of strange things. Ahti 
and his wife Vellamo dwell in the waters and there are a thousand new 
and quaint characters of acquaintance – Pakanen the frost, Lempo the 
god of evil, Kankahatar the goddess of weaving – but a catalogue does not 
I am afraid inspire the unintroduced and bores the others. The division 
between the offspring of the nymphs and sprites – you cannot really call 
them gods it is much too Olympic – and the human characters is hardly 
drawn at all. Väinämoinen, most human of liars, most versatile and hardy 
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of patriarchs, who is the central figure, is the son of the Wind and of 
Ilmatar (daughter of the Air). Kullervo most tragic of peasant boys is but 
two generations from a swan (Tolkien 2010b: 253-254). 

Det finns detaljer att invända mot denna skiss av finsk mytologi, t.ex. att 
Tolkiens syn bär spår av en tidstypisk evolutionistisk hållning, men då det 
rör sig om ett utkast Tolkien skrev som ung student, tjänar den bättre som 
underlag för att tolka hans syn på myter under denna tid. Han var under 
resten av sitt liv uppslukad av en romantisk bild av naturen och önskade 
innerligt att den vore besjälad, något en läsare av LOTR bör känna igen, särskilt 
skildringen av de levande träd som han kallade ”Ents”, av feng. Ent, m. ’jätte’. 
Den levande skogen går där till angrepp mot industrialismen förkroppsligad 
av ondskans makter (Edsman 1995: 209). Hans förhållande till dikterna var 
om något emotionellt, snarare än ett strikt vetenskapligt dissekerande av dem. 
Vid en läsning av den senare publicerade maskinskrivna föreläsningen är det 
många passager och ett förhållningssätt till dikterna som minner om hans 
inställning till Beowulf i den prisade föreläsning han många år senare skulle 
hålla vid British Academy 1936.7 Dikterna värderas just som poesi och inte 
något annat. Han framhåller även med glimten i ögat att: 

If you are not of temper, or think that you are not, for getting on with 
these divine and heroic personages, I assure you, as I did before, that they 
behave most charmingly: they obey the great rule of the game in Kalevala, 
which is to tell at least three lies before imparting accurate information, 
however trivial. (Tolkien 2010c: 275)   

För Tolkien var forskning och fiktion inflätade i varandra och kan ses som ett 
för honom naturligt växelbruk. Det var forskningen som var själva motorn 
i författarskapet, tankeprocesser som bearbetade hans forskning och det 
litterära skapandet kunde löpa sida vid sida och kontinuerligt växla. Viktiga 
influenser var ett direkt resultat av hans forskning som Arthurcykeln, Bibeln, 
grekiska myter och sagor, isländska sagor, Den poetiska Eddan, Kalevala, 
forn- och medelengelska texter och europeiska folksagor. Detta kombinerat 
med allt som rörde Englands historia i äldre tid och språkstudier som 
ortnamnsforskning, namnstudier, morfologi och etymologier.

Om vi återgår till Elias Lönnrot och ser honom som en kompilator av 
äldre sånger, en person som genom Kalevala ger det finska folket en röst 
och återberättar deras mytiska förhistoria, finner vi en uppenbar parallell 

7  Drout 2005: 1–29.
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till Tolkien. Han tenderade att se sig själv som en slags upptecknare, eller 
till och med en översättare, av de händelser som utspelades i Middle-earth. 
Det var som Arne Zettersten påpekar även vid samtal med Tolkien vanligt 
att han snabbt växlade mellan den primära världen (som vi lever i) och den 
sekundära, fiktiva världen. Denna växling kunde oväntat yttra sig när det 
egentliga föremålet för en diskussion var en gammal handskrift eller en snårig 
passage i fornengelsk litteratur (Zettersten 2008: 241–243). Denna imaginära 
värld var en slags andra, alternativ värld, som bara existerar i fantasin. 
Tolkien kunde kombinera denna föreställning med att hans subkreation 
var något som strömmade till honom. Den från vars väsen denna kreativa 
förmåga härleds är Gud som gav honom gåvan att återge en glimt av den 
underliggande verkligheten eller sanningen. Det finns mycket som förenar 
Tolkien med Lönnrot. Anne Petty framhåller med rätta att: 

Temperament and creativity had an effect on both Lönnrot’s and Tolkien’s 
output that was similiar. In the face of their far-reaching aspirations, both 
men were endless revisers, each expressing real fears that his work might 
prove overwhelming and never see the light of day. Both authors found 
themselves plagued by self-doubt regarding the worth of their efforts due 
in large part to consistency issues and the compulsion toward perfection 
(Petty 2004:73). 

Det finns ytterligare en person jag menar kan liknas vid Tolkien, nämligen 
islänningen Snorre Sturlasson (1179–1241) som i sin Edda upptecknar 
gamla dikter och berättelser. Boken skrevs för att hålla skaldekonsten vid 
liv och skildrade äldre förkristna myter eftersom kunskap om dessa är en 
nödvändighet för de invecklade tekniker skaldediktningen bygger på. Snorre 
var naturligtvis kristen, Island hade kristnats mellan 999 och 1000 beroende 
på tideräkning, och skriver i sin prolog att dessa forna berättelser om de 
gamla gudarna var ett resultat av att folket glömt den sanna gudens namn. 
Hans skildring av myterna görs också med ett finurligt stilistiskt grepp då han 
i Gylfaginning bygger upp ett ramverk där en kung under förklädnad söker 
upp asarna i Sverige, för att avgöra hur de fått sin makt och erhålla kunskap 
från sådana som ansågs rådigare än han själv. Snorres gudavärld är förstådd 
euhemeristiskt, ett vanligt medeltida stilgrepp för att tolka förkristna myter, 
de är egentligen människor som genom trolldom gäckat sin omgivning till att 
tro att de var gudar. Kung Gylfe möter asarna Hög, Jämnhög och Tredje i en 
hall som är mycket större än vad den såg ut att vara utifrån, de tar emot sin 
gäst och redogör sedan för gudarnas förehavanden (Snorri Sturluson 2005: 
7–8). Skildringarna hämtar stoff från gamla dikter eller andra källor och en 



110

läsare förglömmer lätt ramverket till förmån för gudarnas kosmiska drama. 
Snorre upptecknar bara vad Gylfe får höra, på ett liknande sätt som Tolkien 
tänkte sig att han upptecknade historier som en form av subkreation. Särskilt 
i de postumt utgivna tolv böckerna med samlingstiteln History of Middle-
earth finns det berättelser som av författaren ges sken av att vara baserade 
på förlorade skrifter och dikter. En av dessa The Book of Lost Tales. Part One 
(Tolkien 2002: 13) innehåller berättelsen ”The Cottage of Lost Play”, som inte 
kan vara annat än ett litterärt motiv lånat från Snorre. Där berättas att en man 
vid namn Eriol färdas inkognito: ”a traveller from far countries, a man of great 
curiosity”. Han kommer till en stuga vars insida är mycket större än vad den 
först såg ut att vara. Eriol kliver in och möter tre personer: alven Lindo, hans 
hustru Vairë och den vise mannen Rúmil, han uppger inte sitt sanna namn 
och ställer en rad frågor till dem och får dem besvarade; berättarformen med 
frågor och svar upptar sedan resten av berättelsen som övergår i ”The Music 
of the Ainur”. Bland de frågor som ställs berör ett par gudarna:

”But”, said Eriol,”still are there many things that remain dark to me. 
Indeed I would fain know who be these Valar; are they the Gods?”
”So be they,” said Lindo, ”though concerning them Men tell many strange 
and garbled tales that are far from the truth, and many strange names they 
call them that you will not hear here.” (Tolkien 2002: 45)

Eriols tidigaste namn var Ottor och han kallade sig för Wæfre med betydelsen 
’rastlös, vandraren’ (Tolkien, C. 2002: 23) vilket för tankarna till Snorre 
där kung Gylfe kallar sig Gangleri, ’den som är trött av att vandra’ när 
han kommer till asarna.  Det bör tilläggas att berättelsen skrevs av en ung 
Tolkien, mellan 1916–1917, han skulle med tiden modifiera och förändra sin 
syn på gudarna. Det är just framställningen av gudar som plågade honom, 
de senare manuskripten behåller en gud, Eru, vars väsen tillskrivs många 
kristna värderingar, en avlägsen gud som dragit sig tillbaka efter själva 
skapelsen (Burns 2004, 166). De andra gudarna föds av hans tankar och ekar i 
världsskapelsens sång en spridd katolsk föreställning, men är sannolikt också 
påverkad av Kalevala. Tolkien menar att de inte är gudar utan kraftfulla 
andar, underordnade Eru, ’den enda’. Det förhindrar inte att en läsare i vilket 
fall kommer uppfatta dessa namngivna Ainur, ’de namngivna andarna’ eller 
Valar, ’de andar som skyddar Midgård’, just som gudar. Det är tydligt att 
Tolkien i ett tidigt skede var av samma tanke men hade svårt att motivera 
skapande av gudar med sin tro. Det är också den yngre Tolkien som till stor 
utsträckning är föremål för denna undersökning och det råder inga tvivel om 
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att de myter, legender och sagor han läst kom att forma och prägla den värld 
som sakta men säkert växte fram. I förhållande till Kalevala finns det ännu en 
aspekt som är intressant när det gäller hans huvudsakliga gud Eru, eftersom 
denna även bär det finskklingande namnet Illúvatar som påminner om 
Ilmatar, Väinämöinens mor. I den världsskapelse Tolkien senare skildrar i The 
Silmarillion sjunger Illúvatar samman med Ainur och de främsta av Valar fram 
världen ur intet, medan den vackraste av dem Melkor(Morgoth) stör sången 
vid tre tillfällen. Att han är den vackraste och sedan bannlyses påminner 
starkt om Lucifer, den vackraste av änglar. Sångens roll som skapande har 
Tolkien sannolikt hämtat från Kalevala, där sånger är kraftfyllda. Konflikten 
mellan Melkor och Illúvatar påminner om tredje sången mellan Väinämöinen 
och Jokahainen, där den senare med lätthet besegras men förlåts av segraren. 
Väinämöinen är sannolikt också modell för den personifikation av naturen, 
en slags naturrådare, som uppträder i fristående dikter och en del av LOTR 
under namnet Tom Bombadill. Dessa historier, särskilt den om den tragiske 
Kullervo, var föremål för återkommande försök att omtolka och anpassa 
berättelsen till Middle-earth. Inledningsvis nämndes att Tolkiens son 
Christopher redigerat och publicerat en sammanhängande berättelse baserad 
på den om Kullervo. Berättelsen, eller snarare berättelsernas och dikternas, 
tillkomst är trasslig. Det rör sig om flera utkast skrivna under många år. Den 
första versionen som skrevs specifikt för att passa in i den skapade världen 
diktades när han var professor vid Leeds universitet på 20-talet. Det var en 
allittererande dikt inspirerad av fornengelskt versmått men författad med 
modern engelska och sträckte sig till mer än 2000 rader, innan den ofullbordad 
lades åt sidan. Sommaren 1925 påbörjades en ny dikt, The Lay of Leithian, 
om en annan forntida hjälte och hjältinna med parrimmad åttastavig versrad 
vilken blev över 4000 rader innan den övergavs. Intressant i denna process är 
att den värld han skisserat började ta form, en drygt tjugo sidor lång synopsis 
av berättelserna skrevs och sändes till R.W. Reynolds, hans gamle lärare från 
King Edward’s, med titeln Sketch of the Mythology with especial reference to 
”the Children of Húrin”, ett manus som kraftigt utökades de närmaste åren. 
1937 publicerades barnboken The Hobbit och efterfrågan efter nya arbeten i 
samma anda resulterade i ett slags bakslag för Tolkien. Han sände förlaget 
flera påbörjade arbeten, bland dem Quenta Silmarillion som innehöll en del 
av berättelsen om Húrin och Túrin. Förlaget ville istället ha mer av The Hobbit 
och Tolkien satte igång med dess fortsättning, vilket skulle resultera i LOTR 
(skriven mellan 1937–1949). Han övergav aldrig skildringarna av den äldsta 
tiden och just de om Túrin skulle vara ständigt föremål för korrigeringar och 
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omarbetningar (Tolkien, C. 2007: 269–282). Bakslag är kanske något av en 
överdrift eftersom det skulle visa sig vara ett genidrag av förlaget att begära 
en fortsättning till The Hobbit. Detta fick honom att fundera kring vad det 
egentligen var för ring Bilbo funnit. Delar av boken skrevs om och i den 
senare harmoniserades avsnittet om hur Bilbo fann ringen med LOTR och 
den tidigare magiska, men i övrigt oförklarade ringen, blev härskarringen.8 
Ramverket fann han i eddadikterna (särskilt Reginsmál strof 5) samt Völsunga 
saga och medelhögtyska Nibelungenlied, där en guldring i den mytiska 
förhistorien förbannas av dvärgen Andvare och övergår till völsungarna. 
Ringen sprider och associeras med död. Istället för att bryta förbannelsen 
genom att kasta ringen i en flod som i medelhögtyska dikten, valde Tolkien 
att den först påträffades i en flod. För att bryta dess makt och förstöra ringen 
ska den istället kastas i lava inne i det berg där den skapats av Sauron. Ringen 
symboliserar utöver död även krig och industrialisering, två teman Tolkien 
förfärades av och såg som ett förfall vilket gjorde människan till de orcher 
han skrivit om i sin fiktiva värld (DuBois & Mellor 2002: 36–37).9 Medan 
The Hobbit i stor utsträckning går i folksagans stil rör sig uppföljaren mot 
hjältesagans episka stil, i linje med den bakomliggande värld han utformat 
och föredrog. 

8  Det är framförallt kapitlet ”Riddles in the Dark” som utökades och skrevs om från första 
upplagan 1937 till den omarbetade som publicerades 1951. Tolkien hade planer på att skriva om 
hela boken som han fick allt svårare att samklinga de språk han skapade och den ständigt växande 
och komplexa värld han skapat. Ett gott exempel är de namn på dvärgarna som Tolkien hämtat 
från eddadikten Völuspá. Till varje grupp i Middle-earth skapades ett språk, ofta med tillhörande 
etymologi. Eftersom dvärgarnas namn var överförda från fornisländskan och han skapat ett eget 
dvärgspråk blev det glidningar i morfologin, vilket irriterade honom.
9  En alternativ förklaring framkastades av Åke Ohlmarks i ett ökänt förord till hans översättning 
1959, vilket ströks efter första upplagan. Ohlmarks såg verket (vilken han kallade Sagan om Ringen) 
som en politisk allegori över Tolkiens samtid och likställde ringen med atombomben och försökte 
finna vilda namnlikheter för att förklara detta, t.ex. Sauron = Stalin. Han menade även att det 
fanns likheter mellan Tolkiens ring och den Richard Wagner diktat om i sin operacykel Der Ring 
des Nibelungen. Liknande tankar har nyligen dryftats av Stefan Arvidsson (Arvidsson 2007). Om 
Tolkien påverkades av Wagner eller inte är en komplex fråga eftersom han var väl insatt i samma 
texter som Wagner inspirerats av, med den stora skillnaden att Tolkien läste dem på originalspråk. 
Det finns också en uppgift om att Tolkien, som senare meddelade att ringarna inte hade någon 
som helst likhet annat än att båda var runda, faktiskt sett en av Wagners operor. Det finns dock 
inget som tyder på att han läst, eller varit intresserad av dess manus. Jag tror inte att det finns något 
samband dem emellan men frågan är för stor och utrymmeskrävande för att dryftas här och ligger 
utanför syftet med denna artikel. Den mest utförliga studien som utreder ett eventuellt samband är 
Vink 2012. 
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I korta drag kan berättelsen om Túrin summeras som följer. Túrin är 
inte direkt föräldralös, men förlorar i unga år sin far, den framstående hjälten 
Húrin, efter ett slag som kallas ”Battle of Unnumbered Tears”. Slagets namn 
kommer av att en enorm här med allierade människor och alver tillintetgörs 
av Morgoth, den onda makten. Húrin tillfångatas och blir fjättrad vid toppen 
av ett berg, där han sedan har uppsikt över händelserna i världen. Avsikten är 
att han ska se hur Morgoths förbannelse verkar för att fördärva hans familj. 
Túrins hemland saknar krigare som kan värja dess gränser och invaderas av 
korrumperade krigsherrar. Hans mor sänder iväg honom till alvkungadömet 
Doriath, en av få makter som ännu står emot ondskan och skyddas av 
drottning Melians magiska makt. Hans mor försöker göra livet uthärdligt för 
de familjer som ännu dröjer kvar och förtrycks av de nya furstarna. Hos sig 
har hon sin unga dotter Nienor samt en tjänare som gav Túrin en vacker kniv 
innan han reste. I Doriath fostras Túrin av kungen och upptas som en av hans 
egna. Han visar sig vara ett gott ämne och blir en framstående krigare vars 
popularitet leder till en tvist med en av alverna som svartsjukt föraktar Túrins 
folkynnest. En konflikt uppstår när alven hånar Túrin som till följd drabbas 
av vredesmod och slår till honom, tvingar av honom kläderna, och jagar 
honom som ett djur genom skogen. Alven dör och Túrin går i självvald exil 
och blir snart ledare för en grupp stråtrövare. Hans kamrat Beleg söker upp 
honom och säger att kungen fått höra sanningen om konflikten och att Túrins 
brott är förlåtet. Svällande stolthet gör att han vägrar återvända. Beleg och 
Túrin kämpar sedan samman med stråtrövarna som nu med deras ledarskap 
förändras och utkämpar gerillastrider mot Morgoths styrkor. En stund vistas 
de hos en dvärg som förråder dem, samtliga stråtrövare omkommer och 
Túrin förs bort som slav. Beleg har undkommit, han söker upp och befriar 
Túrin som i mörkret misstar honom för en av Morgoths kämpar och dräper 
sin närmaste vän. Túrin kommer sedan till alvriket Nargothrond där han 
blir en berömd krigare och lyckas samla dess trupper och trotsa Morgoth. I 
stolthet bygger han en stor bro som gör det möjligt för en här att marschera ut 
från riket, men också för en här att ta sig in. Detta leder till rikets undergång 
då en stor här orcher10 anförda av draken Glaurung krossar allt motstånd 
och övertar dess hallar. Draken lyckas sedan med list övertala Túrin att 

10  Jag använder här samma översättning för Tolkiens orcs som föreslogs av Åke Ohlmarks i den 
första svenska översättningen av LOTR. Troligen har Tolkien skapat dessa onda väsen efter de 
gåtfulla orc-nēas som samman med jättar och alver listas som fördömda i Beowulf r. 112 (Klaeber’s 
Beowulf 2008: 6). 
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återvända hem för att söka efter sin mor och syster. På vägen dräps Findulias, 
en alvmö som varit förälskad i Túrin. Han finner henne dödligt sårad och 
hon avlider i hans armar. Han får veta att hans mor och syster är trygga i 
Doriath och drar ut i krig mot Morgoths orcher. Hans syster letar efter honom 
och leds till Nargothrond där draken vakar, deras blickar möts varpå hennes 
minne raderas av hans trolldomsmakt. Túrin möter sin syster i vildmarken, 
de känner inte igen varandra, blir hastigt förälskade och gifter sig. Draken 
Glaurungs makt växer och han blir ett påtagligt hot för nejden. Túrin drar ut 
mot draken och lyckas dräpa honom genom att klättra ned i en klyfta och stöta 
sitt magiska svärd i drakens mage när den slingrar sig över. Draken som ligger 
för döden, berättar om det verkliga förhållandet mellan Túrin och hans syster. 
Trolldomen bryts och när det gått upp för Nienor vad som skett dränker hon 
sig i floden. Túrin hör om hennes död och drabbas av sorg och vanvett, han 
irrar runt i vildmarken tills han slutligen samlar sig, drar sin svarta klinga 
och ber det ta hans liv varpå svärdet svarar att det gladligen dricker hans blod. 
Túrin skjuter ned svärdshjaltet i marken och kastar sig på svärdet. Húrin 
släpps fri från sina fjättrar, söker upp barnens gravar och finner vid dem en 
sorgtyngd skepnad i slitna kläder. Det visar sig vara Morwen som utbrister att 
deras barn är förlorade och undrar om han vet vilket öde som drabbat dem. 
Húrin svarar inte, utan är glad över att han funnit henne vid liv, men hon dör 
samma natt i hans armar. Morgoths förbannelse har verkat klart, Húrins släkt 
är dräpt och han lämnas ensam, bruten och full av förtvivlad.  

Denna synopsis gör inte den långa berättelsen rättvisa, men ett par 
intressanta detaljer framgår. Att ramberättelsen minner om Kullervos öde 
är påtagligt. Inspiration till drakdödarmotivet är hämtat från berättelserna 
om Sigurd, särskilt som de framställs i Völsunga saga och den döende 
visdomsförmedlande draken erinrar om eddadikten Fáfnismál. Ett drag 
i Tolkiens berättelse är också att Túrin iklär sig en drakhjälm som sprider 
skräck i omgivningen. Detta motiv är troligen hämtat från fornnordiska 
källor. Drakar hade fascinerat Tolkien sedan barnsben och återfinns i flera 
av hans litterära arbeten, mest känd är väl Smaug i The Hobbit (om Tolkiens 
drakar, se Ármann Jakobsson 2009: 27–34). Fler influenser finns naturligtvis, 
t.ex. Robin Hood i episoden med stråtrövarna, incestmotivet från Kalevala 
men också i Sofokles Kung Oidipus. Dvärgen Mîm som förråder dem erinrar 
om Regin i de fornnordiska källorna eller Mimer i Þiðreks saga (jfr Andersson 
1980: 138–141), förbannelsen kan liknas vid Atreus och hans familj från 
grekiska sagor (Kirk 1971: 182), tragiska motiv där någon älskad dödas av 
misstag som den där krigaren Rustum av misstag dräper sin son Sohrab (West 
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2004: 291). Richard West har övertygande argumenterat för hur Tolkien 
med Túrin undersökt gränserna för det heroiska, där hjältens stolthet och 
överdrifter bör ses som en kritik av en viss form av heroism, på likartat sätt 
som Tolkien förklarat det fornengelska begreppet ofermod, ’stolthet, övermod, 
arrogans’, i förhållande till dikten Battle of Maldon (West 2000: 233–245). De 
stora hjältarna i Tolkiens värld är varken stolta eller övermodiga, deras styrka 
ligger i dess motsats i linje med en kristen uppfattning. Den hjälm Túrin 
använder sprider skräck och terror, vilket är fiendens vapen. När Túrin tar till 
sådana metoder bidrar han också till att avvika från hjältens väg och insveper 
sig i mörker. Liknande förutsättningar råder i förhållande till ringen i LOTR, 
fiendens vapen kan omöjligt användas mot honom. Dödssynder som stolthet, 
girighet, avund eller högmod leder till fall, riktig styrka är istället av andlig 
beskaffenhet och minner om hjältar som kung Arthur eller Sir Gawain (i 
engelsk utformning) i motsats till fornnordiska hjältar som Beowulf, Bödvar 
Bjarke eller Sigurd Fafnesbane. I LOTR förkroppsligar Aragorn, Gandalf och 
Sam dessa ideal, de är ödmjuka, omtänksamma och därmed starka. Denethor, 
Saruman, Isildur och i viss mån Boromir är starka men fördärvas på grund av 
övermod, girighet eller stolthet. Denna syn på hjältar står i motsatt förhållande 
till de texter han inspirerades av, eftersom hjältar i Kalevala och de germanska 
källorna i regel är stolta och fysiskt kraftfulla, istället för Tolkiens andligt 
starka hjältar, och visar tydligt hur kristna värderingar inarbetades i Middle-
earth. Túrin är ett spännande undantag från denna regel och det kan vara av 
den anledningen han hade svårt att anpassa berättelserna till sin värld. Istället 
använde han sig av en förbannelse som vilade över familjen som medel. Túrin 
vill verka för gott men allt han kommer i kontakt med fördärvas. Ödet verkar 
ständigt i bakgrunden och även om Morgoth inte kan påverka Túrins fria 
vilja iscensätter han händelser där hjältens olyckliga val bidrar till tragedier. 
Ett exempel är det rövarband han tar kontroll över. Han förhindrar rövarnas 
ledare från att våldta en ung kvinna, utan att tveka dräper han honom, räddar 
flickan och befäster sitt ledarskap (Tolkien 2007: 103–105). Han får dem att 
vända sina räder från människor och rikta dem mot Morgoths hantlangare. 
Ett tag fungerar detta, de blir berömda och hoppets låga tänds, men i slutändan 
bidrar hans ledarskap till att de alla går under. 

Tolkiens berättelse om Túrin omnämns vid två tillfällen i LOTR, det 
första tillfället är när Elrond vid rådsmötet säger att Frodos plats borde vara 
bland ”mighty elf-friends of old, Hador, and Húrin, and Túrin, and Beren 
himself” (Tolkien 2004a: 271). Det andra tillfället inträffar långt senare när 
Sam försöker hugga spindeln Shelob med sitt svärd och läsaren får veta att 
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hennes hud saknar en mjuk del som hos drakar: ”[hennes hud] could not be 
pierced by any strength of men, not though Elf or Dwarf should forge the steel 
or the hand of Beren or of Túrin wield it” (Tolkien 2004b: 728). Drygt 6500 
år har förflutit i Tolkiens Middle-earth mellan de händelser som utspelar sig 
under Túrins dagar och de som utspelar sig i LOTR (Tolkien, C. 2007: 14). 
Vi lär oss inget om vem Túrin är från dessa kryptiska avsnitt, annat än att 
han uppfattades som en mäktig forntida hjälte. Det är textpassager av den här 
typen som gör att den historia Tolkien skapat känns levande, den alluderar till 
att det i den sekundära fantasivärlden finns ett djup som läsaren endast vagt 
kan skönja. Naturligtvis frågar sig en läsare vilka dessa figurer är. När boken 
publicerades var det omöjligt att veta men luckorna har med tiden delvis täppts 
till av de postumt utgivna texter som Christopher Tolkien editerat. Rimligen 
har J.R.R. Tolkien stilistiskt inspirerats av de texter han i sin yrkesroll arbetade 
med, t.ex. de fornnordiska eddadikterna och deras ständiga allusioner till 
sådant som inte direkt kan utläsas av enstaka strofer, immanenta skildringar 
vilka kräver en bredare kontextuell förståelse av bakomliggande händelser 
eller berättelser. Liknande förhållanden råder i Beowulf, en text Tolkien 
behärskade mer än väl. Jag ska ge ett exempel för att förtydliga och visa hur 
detta verkar över ett större källmaterial. Hjälten Sigurd var den germanska 
världens mest berömda hjälte, alluderingar till honom eller karaktärer som 
hör till hjältecykeln och dess varianter var vida spridd. De skildras i allt från 
hjältedikter i Den poetiska Eddan till isländsk sagalitteratur, de förekommer 
i det fornengelska kvädet Beowulf och som bildkonst t.ex. ristningen på 
Ramsundsberget utanför Eskilstuna eller snidade figurer i panelen till en 
norsk stavkyrkas portal. Hela berättelsen ges inte alltid, utan det räcker med 
att antyda eller alludera till en nyckelscen och förutsätta att auditoriet var 
införstådda med den bakomliggande kontexten. 

Tolkien som subkreator
Det nämndes tidigare att Tolkiens relation till tro var något som intimt hörde 
samman med minnet av hans mor och bör ses som emotionell snarare än 
rationell. Med åren skulle Tolkien upparbeta en stark kritisk inställning mot 
den anglikanska kyrkan, vilken gavs indirekt skuld för moderns bortgång, 
en död han liknat vid ett martyrskap för tron. När Tolkien övertygat Edith 
om att han var ett gott ämne för äktenskap, var ett krav att hon konverterade 
till katolicismen. Detta fick stora konsekvenser de närmaste åren då hennes 
familj stormade över beslutet och drog sig undan. Värre blev det av att Tolkien 
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var uppslukad av sina studier och det skulle dröja en tid innan de kunde flytta 
ihop och bilda familj. Hon skulle med åren bli mindre aktiv inom kyrkan än 
sin man. Tolkien var inte lika aktiv under hela sitt liv, stundtals plågades han 
av tvivel; ett drag som var tydligare i yngre år, vilket korresponderar med att 
grunden för flera berättelser som ingick i Middle-earth och dess grundlinjer 
tecknades. Det finns anledning att med Ronald Hutton tvivla på den fromhet 
som många av de publicerade breven förmedlar, där Tolkien tillrättalägger 
delar av sitt författarskap efter en kristen helhetssyn, särskilt de brev som 
skrevs till andra troende bör präglats av sådana justeringar. De brev han skrev 
när han var äldre kan mycket väl vara påverkade av en förändrad syn och 
hållning till Middle-earth (Hutton 2008: 33). Tolkien var ingen teolog, han 
kallade själv skapandet av sin värld i ett par brev för: ”It is a monotheistic 
world of ’natural theology’” (Letters 2000: 165, 211). Han var subkreatorn vars 
flöden strömmade till honom från en högre makt, men det är inte tal om att 
han finner den från skolastikerna, kyrkans lära eller Bibeln. Mycket av det 
stoff som låg till grund för Túrin skrevs i unga år, en tid då han var uppslukad 
av myter och legender. Jag kan därför inte hålla med Joseph Pearce när han 
framhåller att:

somewhere within the early pages of The Silmarillion is to be found both 
the man behind the myth and the myth behind the man. The ‘myth’ 
behind Tolkien was, of course, Catholic Christianity, the ‘True Myth’, 
and it is scarcely surprising that Tolkien’s own version of the Creation in 
The Silmarillion bears a remarkable similarity to the Creation story in the 
book of Genesis (Pearce 1998: 84). 

Har de verkligen en självklar likhet? Är det inte mer troligt att även Tolkiens 
skapelseberättelse är influerad av Kalevala? Det utesluter inte att dessa varianter 
kombinerats men jag vill åtminstone framhålla att just The Silmarillion 
uppvisar många drag av något vi kan kalla omtolkningar av förkristna myter, 
där det senare som jag försökt visa framträder tydligt. När Tolkien i tidiga 
utkast faktiskt skrev om gudar vilka med tiden modifierades till den enda 
gudens tankebarn, vittnar det om en förändrad hållning till den sekundära 
fantasivärlden. Möjligen plågade det honom när han blivit äldre men trots 
allt rör det sig om privata utkast vilka aldrig publicerades av författaren själv. 
Det är påtagligt att en grundkomponent för hans tankesmedja var mytiska 
berättelser hämtade främst från fornnordiska och finska myter. Gudarna 
lever över havet i väst, en föreställning om ett odödlighetsland vi finner på 
många håll, att det dessutom kallas Valinor bör också kunna föras till finskans 
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valo, ’ljus’. I Tolkiens tidiga utkast till Middle-earth rör det sig alltså om en 
fiktiv mytologi där ett flertal gudar verkade. 

Kristendomen som grundläggande komponent gavs exempel på i frågan 
om hjälteidealet, det är tydligt i hans trilogi men svävande i flera av de 
berättelser han skrev som ung. I bakgrunden till LOTR finns det en väl uttänkt 
kronologi vilken är lätt att följa då han valde att använda samma kalendarium 
som i den primära världen. Brödraskapet lämnar Rivendell på juldagen och 
Sauron besegras den 25 mars vilket korresponderar med Jungfru Marie 
Bebådelsedag. Tolkiens och C.S. Lewis kamratskap är berömd men att Tolkien 
spelade en viktig roll i den senares omvändelse är inte lika känt (Lewis 1955: 
191–204, Carpenter 2006: 42–52). De två vännerna har många likheter men till 
skillnad från Lewis ville inte Tolkien att hans värld skulle vara iögonfallande 
kristen, något han kritiserade sin väns Narniaböcker för. Dessutom finns 
det anledning att tänka sig att Lewis kombination av olika mytiska väsen i 
främst böckerna om Narnia från många mytologier förargade Tolkien. Till 
en sådan irritation kan räknas att de rör sig om en förvrängning av dessa 
väsens ursprungliga mytiska roller (Glyer 2007: 85). Lewis Narniaböcker är 
en uttalat kristen allegori och just allegorier var något Tolkien tyckte illa om, 
särskilt religiösa sådana. Att kombinera mytologi med poesi, eller att använda 
den för att väva samman ett fiktivt verk, kallade Tolkien ”mythopoeia”, dvs. 
skapandet av en sekundär fantasivärld med hjälp av mytiska motiv. Termen 
användes som titel för en dikt han skrev till C.S. Lewis där handlingen 
kretsar kring ett samtal mellan Philomythos, ”mytälskaren”, och Misomythos, 
”mythataren”. Den förra kan ses som Tolkien själv och den senare som Lewis. 
I dess inledning adresseras Misomythos: ”to one who said that myths were 
lies and therefore worthless, even though breathed through silver” (Tolkien 
2001: 85). Dikten kan betraktas som ett försvar för myten och människan som 
”sub-creator” i motsats till den primära skaparen som naturligtvis är Gud. 
Människan skapar alltså myten som en mindre skapelse inom den av Gud 
utformade större skapelsen. Tolkien har undvikit alla direkta hänvisningar 
till sådant som tydligt vittnar om religiösa handlingar, böner eller kulter 
inom ramarna för Middle-earth. Det finns dock några få undantag i de 
äldre berättelserna. Det betyder inte att det inte finns religiösa motiv i hans 
fiktiva värld, hans mening var istället att de aldrig skulle uttryckas klart eller 
explicit. Tanken var att den sekundära världen bör harmonisera med den 
primära världen. Den kan ses som en svunnen tid och kanske har Tolkien 
inspirerats av prologen till Snorres Edda eller av Beowulfs kristna ramverk. De 
skildrar båda en forntid och ett folk som glömt eller ännu inte lärt känna Gud. 



119

I Beowulf ges som förklaring till att danskarna offrar och lystrar till spåmän 
följande utläggning (min översättning, efter Klaeber’s Beowulf 2008: 9, rad 
181b-183a): ”de kände inte herren Gud, gärningarnas domare, visste inte hur 
beskyddaren ovan prisas, den ärorike Fursten” (ne wiston hīe drihten God, nē 
hīe hūru heofena helm herian ne cūþon wuldres waldend.)   '

Finskan tjänade som samverkan mellan den sekundära och primära 
världen. Kalevala är utan tvivel en av de viktigaste källorna till utformningen 
av Middle-earth och har påverkat mycket av Tolkiens skapelse. Silmarillerna, 
beskrivna som kraftfulla ädelstenar, har en central plats i den samling 
berättelser som bär deras namn i History of Middle-earth och kallas ”War 
of the Jewels” (även The Silmarillion 1977). Anne Petty har jämfört dem med 
sampo och det är slående vilka strukturella likheter episoderna uppvisar. 
Kalevala och cykeln om det mytiska sampo11 ger många paralleller till både 
silmarillerna och till härskarringen. De smids av en mästersmed men förloras 
genom svek (Illmarinen alternativt alven Fëanor), ett stort krig utbryter 
över sampo eller silmarillerna, förbannelse utslungas mot den som försöker 
komma över föremålet, ljuset från sol och måne förstörs och skapas sedan på 
nytt. Slutligen färdas en person över himlavalvet med hopp om nytt sampo, 
eller med silmarillerna i sin panna. Den senare identifieras av Tolkien med 
Earendel och i Kalevala rör det sig om Väinämöinen (Petty 2004: 79-80). Det 
finska språket ligger till grund för hans lärda alvspråk, det äldsta språket och 
följaktligen i Tolkiens kronologi det som Fëanor talade. Tolkien och Lönnrot 
har som sagt många gemensamma nämnare. Den ena insamlade sånger 
och bearbetade dessa i strävan efter den perfekta formen, medan den andre 
skärskådade äldre myter och berättelser för att utvinna stoff till sin sekundära 
värld. Båda påminner om islänningen Snorre Sturluson vilken samlade in 
dikter och tecknade de nordiska kungarnas historia, överlag ett stoff som 
sträcker sig från en mytisk urtid till en nära samtid. Det finns ytterligare en 
som kan liknas vid Elias Lönnrot, det är Christopher Tolkien. Genom att lappa 
samman och redigera sin fars efterlämnade, många gånger fragmentariska 
manuskript och anteckningar, strävar han också efter den perfekta formen 
och är därmed inte olik sina föregångare. Tolkiens berättelser blir genom 
sådana övningar i likhet med det finska ”nationaleposet” levande, gränsen 

11  Det är mycket osäkert vad sampo är annat än att det kan ses som Kalevalas episka hjärta, ett 
mytiskt och kraftfullt föremål vilket även omnämns i hundratals sånger utöver de Lönnrot införde 
till sin samling. Kort sagt är frågan om vad sampo egentligen är en fråga som begrundats intensivt 
inom Kalevalaforskningen, utan att någon form av konsensus uppnåtts (Pentikäinen 1989: 32–35). 
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mellan den primära och sekundära världen suddas ut. Hans berättelser, 
som de framträder ur det äldre materialet gör att vi kan tala om myt i en vid 
mening. I denna sekundärvärld får inget lämnas åt slumpen och fantasin får 
inte vara ohämmad. Människan som subkreator måste liksom Gud bemöda 
sig med att skapa sin värld. Tolkien menade att varje äkta myt måste utmärkas 
av något han kallade ”eucatastrophe”, dvs. en förändring i slutet till det bättre. 
Bakom denna vändning i berättelsen skymtar den himmelska och gudomliga 
glädjen och är därmed ett evangelium. Den berättelse vi undersökt förnekar 
inte existensen av ondska eller tragedi, den kan istället ses som bakgrund till 
senare berättelser och vittnar om att den imaginära sekundärvärlden liksom 
primärvärlden varken är svart eller vit. Teologen Sten Hidal har jämfört den 
postumt utgivna The Silmarillion med en väldig tankejournal i subkreation, 
där de tragiska bitarna bildar en nödvändig bakgrund till befrielsens glädje. 
Han menar vidare att Tolkiens berättelser inte enkom ska ses som utslag för 
eskapism, de är istället ”en flykt in i en högre och sannare verklighet.” (Hidal 
1985: 78) Hidal har pekat på att det positiva, inte bara i Tolkiens författarskap 
utan karakteristiskt för The Inklings i stort, är just deras positiva värdering 
av mytens litterära och religiösa möjligheter. Detta bör ses mot en bakgrund 
där den miljö de verkade i till stor del var mytfientlig, inte minst genom att 
religionshistorikern Max Müller mot slutet av 1800-talet verkat i Oxford och 
förklarat att myten är en sjukdom i språket. Mot detta invände Tolkien att de 
moderna språken, särskilt de europeiska, istället var en sjukdom i myterna 
(Hidal 1985: 77).       
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