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Religionshistorikern Declan Taggart försvarade sin doktorsavhandling 
Under standing Diver sity in Old Norse Religion. Taking Þórr as a Case 
Study vid Univer sity of Aber deen 2015. Nu publiceras den i omarbetat 
skick på det väl renom merade förlaget Routledge med titeln How Thor 
Lost his Thunder. The Changing Faces of an Old Norse God. I den 
tidigare religions historiska forsk ningen finns en djupt rotad uppfattning 
att guden Tor är en åskgud, som med sin hammare Mjöl ner orsakar blixtar 
och dunder då han kastar den mot kaos makterna. Taggarts tes i före-
liggande monografi är att den upp fatt ningen vilar på en svag empirisk 
grund och osäkra argument. Han anser visserligen att åskan var en av 
många aspekter hos denne gudom, åtminstone i vissa område utan-
för Island, men långt ifrån det mest domi nerande inslaget. Tors mest 
betydelse fulla karaktärsdrag är kraften och styrkan. På Island, där det 
mesta av käll materialet om Tor traderats, är kopp lingen mellan Tor och 
åska svag. Orsaken till detta är att åskan var, och fortfarande är, ett ovan-
ligt väder fenomen där. Taggarts studie är den första Tor-monografin 
som över huvud taget publicerats på engelska och dess tes utgör en stor 
utmaning för etablerade uppfattningar inom forsk ningen och också för 
före ställningar som cirkulerar inom den bredare all män heten om Tor. 

Boken omfattar åtta kapitel, inklusive ”Introduction” och ”Con-
clusions”, samt ett ”Index”. Noter (”Notes”) och bibliografi (”Bibliog-
raphy”) ligger i slutet av respektive kapitel. I inledningen preciseras syftet 
med avhandlingen: ”… to undertake a rigorous philo logical dissection 
of medieval representations of the Old Norse deity Þórr, investigating 
variety in these representations and focusing in particular on thunder, 
the god’s most popular association in modern scholarship and culture” 
(s. 2). Därefter presenteras tidigare forskning om Tor. Berömda forskare 
karaktä riserar honom som ”the Germanic god of thunder” (R. Simek) 
eller ”Donner gott” (J. de Vries). Det finns dock ett par forskare, som har 
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haft en något avvikande uppfattning, nämligen Lotte Motz och Hilda Ellis 
Davidson. De har både hävdat att det är tveksamt om man ska beskriva 
Tor som åskgud på Island. Även John Lindow har uttryckt sig försiktigt 
då det gäller Tor och åskan. Men en klar majoritet av de forskare som 
disku terat Tors karaktär och funktioner betonar gudens åskaspekt. En 
sådan uppfattning finns till exempel i Helge Ljungbergs klassiska studie 
Tor från 1947, liksom i Maths Bertells avhandling, som för övrigt heter 
Tor och den nordiska åskan (2003). 

I kapitel 2 tar Taggart upp det problematiska källäge som religions-
historiker måste hantera då de studerar den förkristna nordiska guda-
världen rent allmänt. De flesta skriftliga källorna har bevarats till efter-
världen via kristna förmedlare. Få källor ger en bild av denna religion från 
ett ”insider”-perspektiv. Taggart inleder med de källor som ändå har en 
potential att ge en sådan beskrivning av guden Tor, nämligen edda- och 
skalde dikter. Men även de kan vara kristet influerade, då de genom gått 
en lång muntlig traderingsprocess, som även omfattar medeltids kristna 
traditions bärare. De myter som bevarats via denna poesi har dessutom 
existerat i flera från varandra avvikande versioner, till exempel myten 
om gudens kamp mot Midgårdsormen. Taggart visar att även Snorre 
Sturlas son stundtals citerar äldre kväden som behandlar Torsmyter i sin 
Edda, men att hans prosa där stundtals skiljer sig från det som återges 
i de citerade dikterna (se nedan). Även de belägg av guden som finns 
i ikono grafiska källor och runinskrifter diskuteras, till exempel den 
berömda Kvinne byamuletten från 1000-talet. Taggarts förhållningssätt 
till dessa källor vittnar om en metodisk försiktighet och ett stort mått av 
käll kritik. Det gäller även hans syn på de samtida historiografiska och 
etno grafiska beskriv ningarna av asaguden. I slutet av kapitel 2 diskuterar 
Taggart orsakerna till den stora variationen i beskrivningarna av enskilda 
myter om Tor i källorna. En sådan variation kan hänga samman med 
kronologiska eller geo grafiska aspekter. Diversitet i myterna hänger även 
samman med minnet och kognitiva funktioner. Taggart anknyter här till 
Pascal Boyer och den forsknings gren som kallas ”Cognitive Science of 
Religion”. Den forskningen har ägnat mycket tid åt att studera de processer 
som inbegriper ett förmedlande av religiösa begrepp. I en muntlig kultur, 
som den fornskandinaviska, där minnet spelade en viktig funktion skedde 
ständigt förändringar, trots att det fanns specialister som var experter på 
att förvalta och bevara kulturella minnen. Den bundna formen i poesin 
kan ha utgjort ett medel att behålla sådana minnen, liksom användandet 
av ekfrasis, det vill säga att man beskriver ett konstverk i en poetisk dikt, 
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som ett slags retoriskt grepp. Det greppet förekommer i skaldedikter som 
Haustlǫng och Húsdrápa där bilder målade eller snidade på sköldar, 
väggar och tak beskrivs. I Taggarts doktors avhandling hade de kognitiva 
teorierna ett stort utrymme, men i före liggande monografi har de tonats 
ned. Taggart är här mer intresserad av att studera myternas varierande 
uttryck mer allmänt.

I kapitel 3 behandlas de olika benämningar som förekommit i an slut-
ning till Tor. Taggart inleder med namnet Tor (*Þunraz) och de ekvi-
va lenter som förekommer i de germanska språken och slår fast att den 
benämningen hänger samman med ett protogermanskt *þunra- ’thunder’. 
Det tidigaste belägget för namnet finns enligt Taggart i Nordendorf Fibula 
I:s runinskrift Wīgiþonar. Taggart påpekar att även om åskan kan ha varit 
en central aspekt hos gudomen tidigt, vilket namnet vittnar om, så har 
namnets appel lativa betydelse och semantik efterhand sjunkit undan och 
försvunnit, det vill säga ett fenomen som är vanligt även för namnbildning 
i övrigt. Benäm ningarna vagna verr och Ǫkuþórr som förekommer i 
Alvíssmál 3 och hos Snorre, har också förts samman med Tor och åskan. 
Man har antagit att då Tor färdas i sin vagn dragen av bockar över himlen 
dundrar och blixtrar det. Den kopplingen finns dock inte hos Snorre, som 
endast undantagsvis ser ett samband mellan Tor och åskan. Dessa benäm-
ningar syftar hos Snorre och i andra källor endast på att Tor, likt många 
andra gudar, åker vagn. Till exempel Oden har en vagn och han kallas 
därför reiðatýr ’vagnguden’, vagna rúni ’vagnars vän’ och vári vagna 
’för svarare av vagnar’. 

Torsnamnet Hlórriði har tolkats på flera sätt, till exempel ’a roaring 
rider’, ’bright rider’ och även ’roaring thunder(er)’. Med stöd av dessa 
tolk ningar har namnet betraktats som ett belägg för sambandet mellan Tor 
och åska. Dessa förklaringar är dock långt ifrån säkra, påpekar Taggart. 
Han menar att namnet kan referera till det ljud som uppstår då Tor strider 
eller på annat sätt visar sin styrka. Det gäller även Torsnamnet Rymr 
’rytaren’, som Ljungberg menar hänger samman med åskan. Denna typ 
av tolkningar har alltid utgått från en förförståelse, menar Taggart, näm-
ligen att Tor är åskguden par préférence. Ovan nämnda heiti-namn syftar 
enligt Taggart bara på att guden skapar höga och bullrande ljud genom sin 
väldiga styrka vid strid, till exempel. 

I kapitel 4 diskuterar Taggart förekomsten av ”Tors åska” hos Snorre 
och i poesin. Snorre citerar Tjodulf från Hvins Haustlǫng där Tors ankomst 
i vagn vid mötet med Hrungne faktiskt förs samman med himmelska 
fenomen, som åska, blixtar, hagel och stort buller:
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Jords son [Tor] for till järnleken [striden] och Månens väg [himlen] dånade 
under honom, vreden växte hos Meiles bror [Tor]. // Hela hökarnas helgedom 
[himlen] brann för Ulls styvfar [Tor], och den låga grunden [jorden] slogs 
av hagelstormar när bockarna drog vagnens tempelgud [Tor] till mötet med 
Hrungne. Svölnes änka [Jord; jorden] slogs nästan sönder. // Balders bror [Tor] 
skonade där inte människornas giriga fiende [jätten]. Berg och klippor skälvde, 
himlen brann. (Övers. Johansson & Malm 1997 s. 131, 119.1)

Då Snorre återger dikten i sin Edda gör han ingen stor poäng av sam bandet 
mellan Tor och åskan. Han påpekar bara lakoniskt att jätten såg ”blixtar 
och hörde kraftigt åskmuller” (”… sá hann eldingar ok heyrði þrumur 
stórar”) när asaguden närmade sig. För Tjodulf, som kom från Norge, var 
troligen åskoväder något vanligt, medan Snorre sällan upplevde den typen 
av natur fenomen. För honom och andra islänningar var däremot vulkan-
utbrott och jord bävningar något reellt. I eddadikterna är det inte bara 
Tor som sätts samman med naturfenomen utan flera gudar. Det finns, till 
exempel, en etiologisk myt i slutet av Lokasenna där Loke förs samman 
med jord bävningar. Taggart påpekar att det i den norröna litteraturen finns 
få text ställen där Tor explicit relateras till åskan. Haustlǫngs information 
är i detta sammanhang remarkabel, och delar av den beskrivning som 
finns i den skaldedikten kan hänga samman med vulkanutbrott eller jord-
bävningar. Taggart menar att då skalden beskriver att jord och berg skakar 
så syftar det egentligen på en poetisk omskrivning för att den kraftfulla 
guden är i antågande. Det är gudens styrka som står i centrum och inte 
hans åskaspekt. Samma sak gäller benämningarna Hlórriði och Rymr, 
vilka också syftar på gudens styrka. Att jorden skakar och att det upp-
står himmelska fenomen är egentligen biprodukter av denna centrala 
aspekt hos guden. Taggart anknyter här till religionshistorikern Jens Peter 
Schjødts teori om att Tors semantiska centrum faktiskt är styrkan. Tor är 
med sin styrka en beskyddare av gudarnas boning och benämns därför 
Véurr ’helgedomens beskyddare’. Han skyddar även människor med sin 
kraft. Just aspekten styrka tycks vara själva kärnan hos Tor och den finns 
i de flesta åter givningar av gudomen, både litterära och ikonografiska.

Ytterligare framställningar av guden Tor uppträder i latinska källor, som 
är skrivna av personer som stod utanför den fornnordiska kulturen. De 
behandlas i kapitel 5. Där diskuterar Taggart Adam av Bremens (IV, 26) 
fram ställning av Tor, där gudomens atmosfäriska drag betonas: ”… Tor, 

1 Snorres Edda. Översättning från isländskan och inledning av Karl G. Johansson och Mats 
Malm. Stockholm 1997. 
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säger man, härskar i luften och råder över åska och blixt, vind och regn, 
solsken och gröda.” (… ’Thor’, inquiunt, presidet in aere, qui tonitrus 
et fulmina, ventos ymbresque, serena et fruges gubernat) (översättning 
Svenberg och latinsk text Schmeidler). Problemet med denna skildring 
är enligt Taggart att den är präglad av en interpretatio romana och att 
beskriv ningen av Tor egentligen är en teckning av den romerske guden 
Jupiter. Detta framkommer explicit i texten då Tor anses bära en spira likt 
Jupiter. I Saxos latinska beskrivning av Tors kamp mot Geirröd (Geruthus) 
talas det uttryckligen om blixt (fulmen) som vapen. Även i denna myt 
misstänker Taggart ett inflytande från den romerska myten om Jupiter. 
I de olika versionerna av denna myt, till exempel Þórsdrápa, Tjod ulf 
Arnors sons lausavísa, Snorres Edda och Þorsteins saga bæjarmagns 
(1300-tal), så talas det om att Tor kastar glödande metall. Taggart menar 
att detta vapen endast ska ses som metall eller föremål från smedjan, och 
inte alls som en bild av blixtar och åska.

I kapitel 6 diskuteras Tors viktigaste attribut, hammaren Mjölner 
(Mjǫllnir). Enligt vissa forskare fanns en tro att Tors hammarkast mot 
jǫtnar orsakade åsk blixtar. Inte heller i detta fall kan Taggart finna 
övertygande belägg för den före ställningen. Inte ens det glödande 
föremål som kastas i de olika versionerna av Geirröds myten har enligt 
honom den symboliken. Att Tor svingar och kastar hammaren i riktning 
nedåt uppträder tydligast i de myt versioner som finns om Tors strid mot 
Midgårdsormen. Men inte heller där finns en koppling till blixt och åska. 
Det som uttrycks i dessa myter är att Tor kastar eller slår hårt med sin 
hammare. I kapitel 7 diskuteras åsk stenar, åsk viggar och torsviggar i 
folktron, som stundtals satts samman med forn tida föreställningar om 
Mjölner och åskan. Även den kopplingen ifråga sätts av Taggart, liksom 
de etymologiska förklaringar av namnet Mjǫllnir, som ansetts anspela på 
Tors åska. 

I det avslutande kapitlet konkluderar Taggart att källorna sammantaget 
snarare handlar om Tors styrka än hans funktion som åskgud. Gudens 
relation till åska fanns troligen i Norge, Danmark och Sverige. Endast 
Tjodulf Arnorssons lausavísa tyder på att förbindelsen mellan Tor och 
åskan i sällsynta fall även förekom på Island. Orsaken till denna variation 
i den religiösa föreställnings världen kan förklaras utifrån klimatet. På 
Island var åskoväder ovanliga naturfenomen, medan de var mer vanligt 
före kommande i övriga Norden. Men inte heller i Norge, Danmark och 
Sverige var åskan ett dominerande drag hos Tor, anser Taggart. Gudens 
semantiska centrum utgjordes av hans styrka.
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Declan Taggarts arbete utgår från en noggrann genomgång av käl lor na 
och skarpsinniga analyser. Det är mycket lätt att följa hans argu mentation 
och arbetet är väl strukturerat och systematiskt upplagt. Taggart omfattar 
djupa kunskaper i det fornskandinaviska källmaterial som anknyter till 
Tor, liksom den forsknings litteratur som diskuterar dessa källor och 
asaguden. Den övergripande hypotesen som Taggart driver är vid första 
ögonkast över raskande och till och med provocerande. Men efter att ha 
tagit del av Taggarts argument blir man efterhand mer och mer över tygad 
över att delar av hans resonemang och slutsatser ändå kan vara rim liga. 
De indikationer i källmaterialet av kopplingen mellan Tor och åska som 
Taggart avvisar är dock många. Några av dessa antydningar i källorna i 
kombination med de mer explicita belägg vi ändå har för för bindelsen 
mellan Tor och åskan hos till exempel Tjodulf från Hvin och Adam av 
Bremen talar enligt min mening för att asaguden inte helt kan fri kopplas 
från åskaspekten, även om han också var relaterad till styrka och kraft. 
Namnet Tor (*Þunraz) ger otvetydiga belägg för detta. Det ska därför bli 
spännande att studera den forsknings diskussion som kommer att följa i 
kölvattnet av Taggarts intressanta och välskrivna monografi.
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