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ABSTRACT 

With this essay my aim is to uncover the content in the discography of the Swedish Black Metal act Watain 

in respect to lyrically expressed religious themes revolving around the tendencies within occulture and 

the Black Metal scene. To investigate the matter I have combined quantitative and qualitative analysis 

methods from the fields of corpus linguistics as well as content analysis, which provided me with an array 

of key words and their respective concordances (Key Word In Context, KWIC) in the texts.  

Through the analysis three overlapping main themes became apparent: satanism, gnosticism and finally 

apocalypticism. I described each of the themes in detail based on my linguistic findings in the corpus so 

as to yield a deeper understanding of the religious symbols communicated in the material and their 

interrelationship. The result was that neither one of these could be explained in isolation as they are all 

part of a larger system of philosophy, namely the esoteric movement chaos-gnosticism tied to the Swedish 

order Temple of the Black Light, but also products of occulture.  

The discussion proved that, although satanism may seem to be the thematical centerpoint in Watain’s 

lyrics, it is not, as this is a far too simple conclusion in relation to the complexity of the results. Instead, 

the content requires to be understood in terms of the dark Left-Hand Path spirituality as well as the 

occultural melting pot of paranormal and occult ideas.  

Keywords: Watain, Black Metal, Occulture, Satanism, Gnosticism, Apocalypticism, Eschatology, Western 

esotericism, Occultism, Left-Hand Path, Chaos-gnosticism, Anti-cosmic Satanism, History of religions, 

Reception studies, Corpus linguistics, Content analysis.  
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1 INLEDNING 

1.1 PROLOG 
Under rubriken ”Sånger av blod och eld” i reportageserien Andlighet i musiken fanns i Upsala Nya Tidning 

(13-08-12) ett stort uppslag med Black Metalgruppen Watain från hemstaden inför releasen av deras då 

senaste album, The Wild Hunt, och en kommande konsert på Svandamshallarna. Där skriver journalisten 

att ”för många black metal-band och deras fans är mörkret mer estetik än religion. Så är det definitivt inte 

för Watain. Bandets ideologiska rötter finns i satanismen, även om deras livsåskådning skiljer sig åt på en 

del punkter gentemot andra kända inriktningar inom satanismen.” 1 Flera utrops- och frågetecken borde 

uppstå av faktumet att ett band inom den obskyra och subversiva genren Black Metal inte bara 

representeras av lokaltidningen utan att redaktörerna rentav presenterar och stämplar musiken som 

religiös. På vilket sätt handlar det om religion och inte enbart estetik? Vilka religiösa element återfinns i  

Watain egentligen? Och från vilka traditioner då? Hur uttrycks den satanistiska ideologin? Och hur skiljer 

sig deras livsåskådning åt från övrig satanism? Den som vill ha svar på dessa frågor inom ramen för 

akademin inser snabbt att det finns ett stort tomrum. Ännu tystare blir det om man försöker hitta 

djupgående analyser av enskilda grupper, såsom Watain, trots att de flesta reportage och intervjuer 

betonar de religiösa elementen i deras skapande och privatliv.2 Med detta arbete vill jag alltså lyfta fram 

Watain i det akademiska rampljuset och försöka bringa klarhet i den religiösa tematik som deras texter 

formulerar.  

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med min uppsats är att undersöka innehållet i Watains textkorpus. Jag kommer att fokusera på att 

beskriva de inslag som kännetecknar diskografin och relatera dessa till kontexten, det vill säga Black 

Metalscenen samt religion i populärkultur (occulture).3 Mitt mål är att teckna en bild av texterna och 

således visa vilka idéer och symboler som jag menar vara religiösa, relatera dessa till Black Metalgenren 

liksom diskutera vilka tankar som är unika för bandet i fråga.  

Min frågeställning lyder: vilka övergripande religiösa teman karaktäriserar innehållet i Watains texter och 

hur uttrycks dessa? Vad har dessa teman gemensamt med Black Metal och populärkulturella fenomen i 

allmänhet? Slutligen, vad är specifikt för Watain? 

                                                             
1 http://www.unt.se/kultur-noje/sanger-av-blod-och-eld-2542881.aspx (hämtad 2016-06-01). 
2 För ett omfattande reportage om Watain där religion spelar en nyckelroll se framförallt: I Johannesson & J.J 

Klingberg, Blod, eld, död: en svensk metalhistoria, [Ny utg.], Pocketförlaget, Stockholm, 2012, 355-356. 
3 Se 2.1 Occulture. 

http://www.unt.se/kultur-noje/sanger-av-blod-och-eld-2542881.aspx
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1.3 FORSKNINGSÖVERSIKT 
Religiös tematik i populärmusik har undersökts av ett flertal forskare inom olika områden. Studiet är 

flerdisciplinärt och intersektionellt men också fragmenterat. 4  Marcus Moberg sammanställer och 

granskar ett antal studier om metal och religion i artikeln ”Religion in Popular Music or Popular Music as 

Religion?”. Moberg identifierar där två breda kategorier för hur akademin teoretiskt har behandlat 

metalgenren i relation till religion. Den första och mer problematiska varianten är att studera metal i form 

av en egen religiös rörelse, att tillskriva scenen religiösa funktioner i utövarnas liv, medan det andra mer 

accepterade angreppssättet är att utforska religiös tematik inom metal och försöka teckna en bild av hur 

teman används och vilken funktion de har inom scenen.5 Forskningsfältet om metal är fortfarande mycket 

outforskat jämfört med studier av andra musikformer. Dock har intresset för ämnet ökat markant under 

det senaste årtiondet. Moberg nämner Robert Walser med sin bok Running with the devil: Power, Gender, 

and Madness in Heavy Metal Music6 samt Deena Weinsteins verk Heavy Metal: A Cultural Sociology7 som 

två exempel på hur äldre Heavy Metal från 70- och 80-talet har behandlat religiöst innehåll. Däremot 

saknas beskrivningar av vad som brett kallas Extreme Metal, med avarter såsom Death Metal och Black 

Metal, i både Walsers och Weinsteins arbeten. Hittills har bara en seriös monografi i ämnet utgivits av den 

självständige forskaren Keith Kahn-Harris som tecknar en bild av den globala extremmetalscenen.8  

I boken Extreme Metal: Music and Culture on the Edge benar Kahn-Harris ut en modell för vad som 

definierar det extrema i metalscenen liksom medlemmarnas självuppfattning. Centralt i hans forskning är 

begreppet ”transgression”, övertramp, vilket utmärker inte minst Black Metal och relaterar till de religiösa 

föreställningarna i scenen.9 ”Transgression” innebär att musiken och kulturen överskrider normer och 

konventioner såväl musikaliskt som socialt. Scenen utmärks av övertramp och provokation.10 ”Discursive 

transgression” spelar en speciellt stor roll i ikonografin och texterna; de teman och symboler som används 

är tabu (exempelvis våld, död, tortyr, misantropi och det ockulta) och provocerar således.11 

                                                             
4 M Moberg, ”Religion in Popular Music or Popular Music as Religion? A Critical Review of Scholarly Writing on 

the Place of Religion in Metal Music and Culture”, Popular Music and Society, vol. 35, no. 1, 2012, 113-130, här 

115. 
5 Moberg 2012, 115-122. 
6 R Walser, Running with the Devil : Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music, Hanover, University 

Press of New England, 1993. 
7 D Weinstein, Heavy Metal: The Music and its Culture, Boulder, Colo, Da Capo Press, 2000. 
8 Moberg 2012, 116-117. 
9 K Kahn-Harris, Extreme Metal: Music and Culture on the Edge, Berg, Oxford, 2007, 27-49. 
10 Kahn-Harris 2007, 29-30. 
11 Kahn-Harris 2007, 30-49. 
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Thomas Bossius avhandling Med framtiden i backspegeln ger en överblick av Black Metalkulturen och de 

ideologiska och religiösa föreställningarna som håller den samman.12 Bossius konstaterar att satanism och 

ockultism utgör grundpelare i Black Metal.13 Misantropi är en del av detta tankekomplex och innebär att 

scenen ofta uttrycker ett allmänt hat mot mänskligheten och det omgivande samhället. Starkt förenat 

med denna ideologi ligger den fientliga inställningen till judisk-kristen kultur och religion. Framförallt 

kristendomen är en måltavla för hat och ses som en naturvidrig religion vars budskap är den totala 

antitesen till Black Metalidealet och människans sanna djuriska natur.14 Detta gestaltas främst genom 

verbalt motstånd, men under 90-talet skakades Europa av både kyrkbränningar och mord utförda av 

anhängare till Black Metalscenen. Den mycket spektakulära men relevanta reportageboken Lords of Chaos 

av Michael Moynihan och Didrik Søderlind berättar specifikt om den andra vågen av Black Metal där dessa 

händelser står i centrum.15 Särskilt så kallade ”mörka religiösa teman” förekommer i metal och i synnerhet 

Black Metal. Religionshistorikern Christopher Patridge beskriver denna tematik med termen dark 

occulture, ett samlingsnamn för skuggsidorna av en rad olika religiösa traditioner.  16 Texter om Satan, 

Djävulen och Lucifer, helvetet, demoner och kosmiska strider med världens undergång som resultat hör 

till grundrepertoaren för de flesta band. Ofta finns en tendens mot mystik, (svart) magi och ritualer i nära 

anslutning till ockulta läror i såväl lyriken som bildmaterialet.17 I vissa fall påminner också textstoffet och 

författarnas språkbruk om bibel- och psalmverser, ibland genom direkta citat. 18   Även judisk-kristen 

mytologi figurerar flitigt i Black Metal vid sidan av andra främreorientaliska och egyptiska myter. Den 

västerländska demonologin och apokalyptiken är en huvudsaklig inspirationskälla.19  

Trots att det alltså har skrivits en del om genren i fråga finns fortfarande ett hålrum vad gäller texterna i 

sig, inte minst hur religiösa teman uttrycks rent språkligt. Med religionshistoriska glasögon ämnar jag 

därför göra ett nedslag i Watains textvärld för att försöka förstå bandets påstådda religiösa övertygelser 

samtidigt som detta också ger en djupare inblick i Black Metallyrikens värld.  

                                                             
12 T Bossius, Med framtiden i backspegeln: black metal- och transkulturen: ungdomar, musik och religion i en 

senmodern värld, Daidalos, Göteborg, 2003. Moberg 2012, 117 lyfter särskilt fram denna för att förstå Black 

Metalscenens religiösa innehåll. 
13 Här förbiser jag bland annat den minoritet som Christian Black Metal utgör, vilken Bossius 2003, 107-117 

diskuterar och kontrasterar mot den satanistiska huvudfåran. 
14 Kahn-Harris 2007, 38-40. 
15 M Moynihan, & D Søderlind, Lords of chaos: the bloody rise of the satanic metal underground, 1st ed., Feral 

House, Venice, Calif., 1998. 
16 Moberg 2012, 122-126. 
17 C Patridge, Re-Enchantment of the West, Vol 2: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and 

Occulture, 1st ed.,, T & T Clark, London, 2005, 246-250.  
18 Se H Jonsäll, Välsignad förbannelse: en retorisk analys av bibliskt material i Black Metallyrik, (Student paper), 

Uppsala universitet, 2015, för konkreta exempel på bibliskt material i Black Metal. 
19 Patridge 2005, 208-213. 
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2 TEORI 

2.1 OCCULTURE 
Den teoretiska grunden för den här uppsatsen ligger i Christopher Patridges term occulture som söker 

beskriva de religiösa teman och idéer som lever och reproduceras i det nutida samhället. Med termen 

beskriver han en löst sammanhållen strömning av ockulta och paranormala trosföreställningar och 

symboler; en symbolbank med relevans för den alternativa nya andligheten. Genom occulture definierar 

Patridge även en upplevelsebaserad, personlig och synkretisk form av religiositet, tydligt synlig och 

uttryckt i populärkulturella medier såsom litteratur, film och musik. 20  Den viktigaste poängen som 

Patridges diskussion har för mitt eget arbete är den otvivelaktigt starka och konkreta kopplingen mellan 

populärkultur i dess många former och occulture. Förhållandet mellan dessa fenomen är dialogiskt i 

bemärkelsen att medan occulture tillhandahåller religiöst stoff som inkorporeras i och inspirerar 

popkulturens verk artikulerar samtidigt konstnärer vad occulture innehåller.21 Tillsammans etablerar de 

därmed motkulturer till det omgivande moderna, sekulära och materialistiska samhället. Som motvikt till 

sociologen Max Webers ståndpunkt om sekularisering och avförtrollning i västvärlden föreslår Patridge 

att det snarare sker en sakralisering och återförtrollning (re-enchantment) som främst äger rum i den 

kulturella sfären.22  

Occulture fungerar som en smältdegel ur vilken konstnärer stöper sitt material. Detta sker selektivt och 

efter en särskild agenda, men aldrig dogmatiskt eller exklusivt när det kommer till vilka föreställningar och 

symboler som inkluderas. En holistisk och eklektisk attityd finns inom dagens nya andlighet och occulture-

strömningen behandlas av Patridge trots dess mångfald som en enhetlig, sammanhängande källa för 

religiöst stoff. Därför plockas religiösa teman från vitt skilda håll och kompileras samman i till synes 

överraskande synteser. Populärkulturen ingår enligt denna teori alltså i en tematisk värld där det ockulta, 

mystika och förmoderna romantiseras tillsammans med en individfokuserad spiritualitet såsom den 

framträder i likväl New Age som nutida satanism.23  

                                                             
20 C Partridge, The Re-Enchantment of the West: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture, and 

Occulture, London, T & T Clark International, 2004, 185-188. 
21 Patridge 2004, 183-184. Se både kapitlet om litteratur och film, 119-142, samt det om musik, 143-184, för en mer 

heltäckande diskussion av detta förhållande. 
22 Se Patridge 2004, 8-59, för en utförlig diskussion om Webers tes och kritiken som Patridge riktar mot den. 
23 Patridge 2004, 68-78. 
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3 BAKGRUND 

3.1 WATAIN 
Watain uppstår i det tidiga 2000-talets Sverige i farvattnet av den våldsindränkta andra vågen av Black 

Metal. Utvecklingen mot en mer extrem, satanistisk och ortodox scen äger rum i samband med Watains 

framväxt. Andra märkbara band som bidrog till denna rörelse var Ofermod, Ondskapt och Funeral Mist.24 

Strömningen har av vissa reportrar kallats just ortodox Black Metal med hänvisning till den fanatism och 

kompromisslöshet som banden uttrycker.25 Med en konfrontativ attityd, kontroversiella djuroffer liksom 

blodindränkta, ritualistiska live-framträdanden etablerade sig Watain som ett av de mest extrema banden 

inom den tredje generationens Black Metal.26 Kulmen för deras karriär blev den Grammis 2011 som 

utdelades för Bästa Hårdrock i respons till albumet Lawless Darkness – en mycket uppseendeväckande 

händelse för ett Black Metalband i frontlinjen.27 

De religiösa elementen spelar en avgörande roll för både bandets artistiska uttryck och medlemmarnas 

personliga andlighet. Deras inställning till religion präglas av en otvetydig seriositet. 28 ”’Jag har aldrig 

kunnat förhålla mig till black metal på ett lättsamt sätt. För mig har det alltid varit någonting näst intill 

heligt.’” berättar textförfattaren och frontmannen Erik Danielsson. 29  Ett personligt sökande 

kännetecknade tidigt hans möte med och utforskande av Black Metal och särskilt de filosofiska 

dimensionerna i texterna var centrala för honom.30 Konserterna liknar och betraktas av Watain själva som 

religiösa ceremonier.31 Genom att konstruera ett tempel försett med förrutnade djurdelar, pyroteknik och 

religiösa artefakter på scenen under föreställningarna siktar de mot att skapa och presentera en alternativ 

verklighet fylld av mörker, död och våld. De religiösa övertygelserna uttrycks med andra ord inte bara i 

texterna utan även i det elaborerade ritualerna som deras scenframträdanden återskapar. 32  

                                                             
24 Patterson 2013, 347. För en akademisk insyn i ortodox Black Metal såsom Funeral Mist uttrycker den, se Jonsäll 

2015. 
25 Johanneson & Klingberg 2012, 169-171; N Göransson, ”I väntan på herrens ankomst.”, Sweden Rock magazine, 

nr. 58, 2009, 56-58, här 58. 
26 Patterson 2013, 347-348. 
27 Johanneson & Klingberg 2012, 355-356 
28 Johanneson & Klingberg 2012, 170-171. Per Faxneld och Jesper Aagaard Petersen beskriver Black Metal som den 

mest synliga formen av satanism idag. För vissa som Watain, tillägger forskarna, handlar det här inte bara om image 

och estetik utan om en allvarlig tro. P Faxneld & J Aa. Petersen (red.), The Devil’s Party: Satanism in Modernity, 

Oxford University Press, Oxford, 2013, 7-8. 
29 Johanneson & Klingberg 2012, 347. 
30 Johanneson & Klingberg 2012, 345-346. 
31 Johanneson & Klingberg 2012, 333-356.  
32 J. S. Podoshen, V Venkatesh & Z Jin. ”Theoretical Reflections on Dystopian Consumer Culture: Black Metal”, 

Marketing Theory, vol. 14, no. 2, 2014, 207-227, här 216-217. Se också Johanneson & Klingberg 2012, 335-337. 
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3.2 KAOSGNOSTICISM OCH VÄNSTRA HANDENS VÄG 
Inom den moderna satanismforskningen skiljer akademiker mellan flera olika typer av satanism eftersom 

det knappast är användbart att behandla trosinriktningen i fråga som en enhetlig sammanhängande 

tradition, att döma av pluralismen bland satanister. De tre mer eller mindre interrelaterade huvudtyperna 

som  forskaren Asbjørn Dyrendal skiljer mellan är: 1) reaktionär paradigmatiskt konform satanism, också 

kallad ungdomssatanism eller djävulsdyrkan; 2) rationell satanism och; 3) esoterisk satanism. Den första 

typen utmärker sig framförallt genom att invertera teman från huvudfårans religiositet, ett speciellt 

intresse för demonologi (ibland hämtad direkt från populärkultur) och en rebellisk attityd till både religion 

– särskilt kristendom – och det omgivande samhället. Rationell satanism baseras däremot på en 

inomvärldslig, naturalistisk och individualistisk filosofi som representeras av främst Anton Szandor LaVey 

och hans organisation Church of Satan, fjärran från både kristen tradition liksom rebellisk djävulsdyrkan. 

Esoterisk satanism har mycket gemensamt med den rationella satanismen men med den avgörande 

skillnaden att denna gruppering tillskriver verkligheten trascendenta och spirituella dimensioner och har 

ett fokus på ritualer och symboler för att utforska ”det förbjudna.”33 Alla dessa typer uttrycks i Black Metal 

men tonvikten varierar såklart mellan grupper liksom individer.34 Watain representerar framförallt den 

esoteriska typen av satanism såsom den uttrycks i följande diskussion. 

Watains andlighet kretsar kring föreställningar om ett ursprungligt kaos bortom denna verklighet. 

Detta ”urkaos” söker bandet genom att försöka frigöra sig från ”de lagar och strukturer som existerar i 

vårt kosmos och uppgå i det kaotiska mörker som ligger bakom.”35 Watain, jämte Dissection och andra 

svenska band som Arckanum uttrycker i sitt skapande en esoterisk riktning som kallas kaosgnosticism eller 

anti-kosmisk satanism enligt esoterismforskaren Jesper Aagaard Petersen.36 Den kaosgnostiska ordern 

Temple of the Black Light (TOTBL)37 inbegriper en iögonfallande eklektisk synkretism runt parallella teman 

såsom mörka former av kabbalah (judisk mystik), demonologi baserad på ockulta svartkonstböcker 

(grimoirer), antik främreorientalisk och egyptisk mytologi samt extrema uttryck av indisk tantrism och 

sexualmagi.38  

                                                             
33 A Dyrendal, ”Devilish consumption: Popular Culture in Satanic Socialisation”, Numen, vol. 55, 2008, 68-98, här 

73-80. Se också J Aa. Petersen, "The seeds of satan: conceptions of magic in contemporary satanism", Aries, vol. 12, 

2012, 91-129, här 95-101, för en diskussion om idealtyperna rationalistisk och esoterisk satanism. 
34 Bossius 2003, 112. Samma tendens omskrivs av exempelvis A Dyrendal, “Satanism and Popular Music”, i C 

Partridge & E Christianson (red.), The Lure of the Dark Side: Satan and Western Demonology in Popular Culture, 

London, Equinox Publishing Ltd, 2013, 25-38; Dyrendal 2008.   
35 Johanneson & Klingberg 2011, 337.  
36 Petersen 2012, 122-123. 
37 Tidigare Misanthropic Luciferian Order (MLO). 
38 Petersen 2012, 121-122. 
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Filosofin och praktikerna inom kaosgnosticismen hör till den bredare esoteriska riktning som kallas 

Vänstra Handens väg (Left-Hand Path). Vänstra Handens väg är en samlande term för det jag tidigare har 

avhandlat som esoterisk satanism.39 Gemensamt för alla rörelser som identifieras med Vänstra Handens 

väg är pluralismen av esoteriska tekniker och idéer såväl som fokus på så kallad ”svart” magi och en mer 

teistisk och andlig form av satanism jämfört med den materialistiska och sekulära rationella satanismen.40  

Dessa former av esoterisk eller transcendent satanism utvecklades parallellt med Church of Satan men i 

en annan riktning genom före-detta medlemmen Michael Aquinos organisation Temple of Set. En 

relaterad organisation är svenska Dragon Rouge vars likheter till TOTBL är starkare. Dragon Rouge har 

klara influenser från esoteriska tänkare såsom Aleister Crowley och Kenneth Grant och bygger sin filosofi 

och verksamhet på högst eklektiska magisystem med goetisk kabbalah, odinistisk runosofi, tantrism 

liksom alkemi.41 

Dessa former av svart magi bör dock behandlas som en distinkt tradition där bara vissa delar överlappar 

med traditionell satanism.42 Anledningen är framförallt de problem som termen satanism dras med från 

både akademin och övriga samhället; att den är pejorativ och inbegriper många föga deskriptiva fördomar 

samt att den förutsätter ett explicit användande av den judisk-kristna satansfiguren.43 Istället förordar 

esoterismforskaren Kennet Granholm just begreppet Vänstra Handens väg (Left-Hand path) för att 

beskriva sådana former av vad han kallar ”mörk spiritualitet” i den esoteriska miljön. Vad som utmärker 

den mörka spiritualiteten är enligt Granholm: 1) individualism; 2) självdeifikation som mål och slutligen; 

3) antinomianism, att utmana rådande sociala, kulturella och religiösa normer och genom att bryta mot 

dessa uppnå personlig frigörelse.44 Denna bredare och mer diskursiva förståelse av esoteriska rörelser 

med beröringspunkter i det ockulta och sataniska lämpar sig väl för att komma runt de negativa 

konnotationer och ibland rent missvisande fokus som etiketten satanism har, särskilt på grupper där 

demonologin och filosofin är mycket mer komplex än att bara innefatta djävulsdyrkan eller symbolisk 

satanskult.45 

  

                                                             
39 Petersen 2012, 120-121. Se också T Karlsson, Kabbalah, kliffot och den goetiska magin, Andra utgåvan, 

Ouroboros Produktion, Warzawa, 2010, för en mer utförlig förklaring av Dragon Rouges magisystem. 
40 Petersen 2012, 118-120. 
41 Petersen 2012, 120-121. Se också Karlsson, Kabbalah, kliffot och den goetiska magin, [full ref.], för en mer 

utförlig förklaring av Dragon Rouges magisystem. 
42 Petersen 2012, 118. 
43 K Granholm, ”The Left-Hand Path and Post-Satanism”, i P Faxneld & J Aa. Petersen (red.), The Devil's Party: 

Satanism in Modernity, New York, Oxford University Press, 2013, 209-228, här 210-212. 
44 Granholm 2013, 212-214. 
45 Granholm 2013, 214-216. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 AVGRÄNSNINGAR OCH DEFINITIONER 
För att avgränsa mitt arbete definierar jag religion utifrån Patridges begrepp occulture. Alltså studerar jag 

endast hur symboler från etablerade religiösa sammanhang manifesteras och reproduceras i materialet. 

Framförallt kommer jag att fokusera på satanism och västerländsk esoterism då jag undersöker religiösa 

teman i mitt material eftersom Black Metalscenen och Watain har ett särskilt intresse för dessa 

traditioner.46 

Studien behandlar enbart texterna i sig, inte kringliggande material såsom artwork, intervjuer eller 

konserter. Därmed bör det nämnas att en stor del av Watains konstnärliga uttryck kommer att förbli 

oberört, då bandet i stor utsträckning använder sig av religiös ikonografi och behandlar sina 

framträdanden som ritualer.47 Trots att jag undersöker diskografin lämnar jag all analys av musiken därhän, 

även om detta är viktigt för den retoriska framställningen av texternas innehåll. Jag tar inte heller någon 

hänsyn till kronologiska skillnader i materialet utan behandlar innehållet som en samlad textkropp – ett 

korpus.     

Vad gäller urval av material analyserar jag enbart fulla album och därmed inte singlar, EP:s, 

liveframträdanden eller coverlåtar. Totalt rör det sig om fem album och totalt 50 låtar varav fem spår är 

instrumentella och därmed i praktiken ligger utanför analysen. Alla texter finns tillgängliga digitalt från 

exempelvis Dark Lyrics48 (min källa) och The Metal Archives (Encyclopaedia Metallum)49 liksom i tryckt 

form genom texthäftena till respektive album. I bearbetningen av materialet har jag dessutom byggt ett 

specialiserat korpus som rymmer mina valda texter. Korpuset jag har byggt består av totalt 10 241 tokens 

(unika förekomster) med 2 260 typer (lexem). 50  Detta analyseras genom att beräkna frekventa ord, 

nyckelord och slutligen så kallade konkordanser eller KWIC (Key Word In Context), vilka utgör mitt faktiska 

studieobjekt. För den praktiska analysen använder jag korpusmjukvaran Wordsmith Tools ver. 7.0 från 

Lexical Analysis Software Limited.51  

                                                             
46 Se 1.3 Forskningsöversikt, 2.1 Occulture, 3.1 Watain och 3.2 Kaosgnosticism och Vänstra Handens väg för dessa 

påståenden. 
47 Se 3.1 Watain.  
48 http://www.darklyrics.com/w/watain.html (hämtad 2016-06-01). 
49 http://www.metal-archives.com/bands/Watain/5173 (hämtad 2016-06-01). 
50 Materialet kommer att finnas tillgängligt i elektroniskt format. För att få tillgång till detta hänvisar jag den 

intresserade att personligen ta kontakt med mig via e-post (hans.jonsall@gmail.com) eller sociala medier.    
51 http://lexically.net/wordsmith/ (hämtad 2016-08-21) 

http://www.darklyrics.com/w/watain.html
http://www.metal-archives.com/bands/Watain/5173
http://lexically.net/wordsmith/
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4.2 KORPUSLINGVISTIK OCH INNEHÅLLSANALYS 
Den gren inom datalingvistiken som kallas korpuslingvistik studerar naturligt förekommande språk i stora 

elektroniska textmassor. 52  Under senare år har forskare sett allt fler användningsområden för 

korpuslingvistiska metoder, med allt från juridik till analys av skönlitteratur.53 Relevant för mitt projekt är 

kombinationen mellan textanalys och korpus, vilket forskaren Paul Baker har slagit ett särskilt slag för. 

Baker menar att vi genom att undersöka och lokalisera lingvistiska mönster därmed också klarlägger det 

övergripande innehållet som texter konstruerar. För denna uppgift lämpar sig korpuslingvistik väl i och 

med att den tillåter forskaren att undersöka inte bara enskilda textavsnitt åt gången utan hur ord och 

fraser används i olika kontexter. Eftersom korpusstudier tillämpar både ett kvalitativt och kvantitativt 

arbetssätt har lingvister möjligheten att skapa generaliserbara data utifrån materialet medan det också 

kan undersökas i detalj vid behov. 54  Men framförallt lämpar sig kopruslingvistik mycket väl som en 

tvärvetenskaplig metod, alltså i egenskap av ett hjälpverktyg tillsammans med andra metoder.55 

Inom religionshistoria har innehållsanalys tidigt varit en framstående metod för att schematiskt undersöka 

och förklara religiösa texters innehåll. Numera används innehållsanalys för att analysera en bred samling 

av skrivet, talat och grafiskt material såsom böcker, tidningar och TV-program.56 Kimberly A. Neuendorf 

definierar innehållsanalys som en summerande, kvantitativ analysmetod av meddelanden.57 Genom att 

kategorisera och schemalägga materialet skapar forskaren en övergripande bild som berättar vad 

studieobjektet kommunicerar i stora drag.58 Det grundläggande tillvägagångssättet i en innehållsanalytisk 

studie består således framförallt av kodning, mätning och kategorisering.59 

I det aktuella projektet har jag kombinerat de korpuslingvistiska teknikerna med den innehållsanalytiska 

metodologin och på så sätt arbetat både kvantitativt och kvalitativt. Genom kodningen har jag skapat de 

kategorier som jag under analysen har bearbetat med hjälp av korpusprogrammet. Tillvägagångssättet 

följer nedan. 

                                                             
52 P Baker, Using Corpora in Discourse Analysis, Continuum, London, 2011, 1. 
53 Se A O'Keeffe & M McCarthy (red.), The Routledge Handbook of Corpus Linguistics, Routledge, Abingdon, 

2010, för uttömmande exempel på bredden inom korpuslingvistiken. 
54 Baker 2011, 1-3. 
55 Baker 2011, 15-17.   
56 C Nelson & R.H. Woods, Jr., ”Content Analysis”, i M Stausberg & S Engler (red.), The Routledge Handbook of 

Research Methods in the Study of Religion, 2nd ed., Routledge, London & New York, 2014, 109-121, här 109-110. 
57 K.A Neuendorf, The Content Analysis Guidebook, Sage Publications, California, 2002, 10-11. 
58 Neuendorf 2002, 15-17. 
59 Neuendorf 2002, 50-51. 
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4.3 KODNING 
För att kategorisera materialets innehåll har jag skapat ett antal kodningsscheman. Samtliga teman som 

jag upptäckte i materialet var: satanism; esoterism/ockultism; gnosticism; apokalyps; dystopi; 

kristendomsförakt och slutligen; antisemitism. Jag har valt att undersöka tre av dessa teman för att 

besvara min frågeställning: (T1) Satanism; (T2) gnosticism; (T3) apokalyps. Just dessa teman bedömde jag 

i min inventering av materialet vara de mest framträdande och intressanta i relation till min förförståelse 

av Black Metal och i synnerhet Watain. Jag baserar mina kodningsscheman på occulture-strömningen och 

västerländsk esoterism liksom Black Metalscenens religiösa och ideologiska grunder.  60 Följande enheter 

kommer jag använda för att koda materialet: 

(T1) Satanism: Direkta referenser till Satan och/eller relaterade demoner i judisk-kristen demonologi 

(occulture); hyllningar av satansgestalter (djävulsdyrkan); självdeifikation, egoism och elitism; 

förhärligande av människans djuriska natur (rationell satanism); esoteriska symboler (esoterisk satanism). 

(T2) Gnosticism: Explicita uttryck för gnosis (upplysning); inversion av religiösa traditioner (framförallt 

judisk-kristen tradition); uttryck om falsk verklighet och en falsk gud; ande vs. materia; önskan om att hitta 

en ultimat verklighet bortom den materiella; referenser till gnostiska symboler/myter. 

(T3) Apokalyps: Referenser till tidens slut (eskatologi) och världens undergång (Armageddon); symboler 

från apokalyptiska traditioner; intertexter med apokalyptisk litteratur; profetisk retorik.   

4.4 ANALYSMOMENT 
Korpusprogrammet fungerar som ett hjälpmedel för att avtäcka större lingvistiska mönster i textkroppen 

och på så sätt generalisera över hela diskografins innehåll. Jag har främst att använt mig av tabeller över 

frekventa ord, nyckelordlistor och slutligen konkordanser eller KWIC (Key Word In Context) vilka kan 

genereras effektivt med korpusmjukvaran Wordsmith Tools. Dessa tabeller har jag därefter kodat och 

beskrivit utifrån förutbestämda kategorier. Följande moment ingår i den kvantitativa analysen: 

1. Gör en översiktlig läsning av diskografin utan korpusprogrammet. Detta för att kontrollera att urvalet i 

korpuset är tillräckligt representativt för det övergripande innehållet i texterna och att det inte finns några 

uppenbara missar eller motsägelser under analysens gång. Detta motsvarar också inventeringen av de 

teman som återfinns i korpuset (se ovan). 

2. Bygg ett specialiserat korpus av de texter som Watains diskografi utgör.61 

                                                             
60 Se 1.3 Forskningsöversikt; 2.1 Occulture; 3 Bakgrund för förtydliganden.   
61 Se Baker 2011, 25-46, om korpustyper och korpusbygge. 
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3. Generera frekvenslistor där de mest frekventa orden (analysenheterna) framträder. Eftersom de 

vanligaste orden med stor sannolikhet är grammatiska (konjunktioner, prepositioner, pronomen etc.) blir 

nästa steg att hitta de lexikala ord som utmärker korpuset.62  

4. Filtrera frekvenslistorna med hjälp av ett referenskorpus (i det här fallet British National Corpus, BNC)63 

för att på så sätt skapa en lista över korpusets nyckelord. Genom att identifiera nyckelorden i texten blir 

det utmärkande språkliga innehållet i korpuset kartlagt.64 

5. Utifrån kodningsschemat, välj ut de mest relevanta nyckelorden i relation till deras frekvens. Minsta 

frekvens för ett nyckelord bedömer jag vara ca. 4 tokens. Dessa utgör materialet för den kvalitativa 

analysen. 

6. Gruppera de valda nyckelorden efter tidigare etablerade kodningsscheman. Detta är kodningen av de 

kvantitativt genererade enheterna och fastställer vilka ord som hör till respektive tema (kategori). 

Denna procedur tillhandahöll alltså de data som genom nästa del analyserades mer på djupet. Även i det 

kvalitativa momentet fungerade korpusprogrammet som ett hjälpmedel för att söka upp och identifiera 

enheter i syfte att förklara innehållet i texterna:  

7. Sök på valda nyckelord enligt kodningsschemat och skapa konkordanslistor (KWIC). 

8. Analysera konkordanserna kvalitativt med textanalytiska verktyg. Jämför kontexterna i vilka 

nyckelorden förekommer och försök identifiera mönster för förekomsterna (kollokationer och kluster).65 

9. Beskriv teman utifrån fynden i konkordanslistorna och relatera till sekundärlitteraturen. 

I och med det praktiska utförandet av den kvalitativa analysen ämnar jag besvara mina frågeställningar. 

Det skedde en växelverkan i analysen mellan mina olika teman då de var svåra att beskriva helt isolerade. 

Dessutom valde jag i vissa fall att ignorera korpusprogrammets resultat eftersom några viktiga inslag i 

texterna var för lågfrekventa för att visas i den kvantitativa analysen. Istället utgick jag då från min 

förförståelse kring studieobjektet och den översiktliga läsningen av texterna. Härnäst följer min analys 

och mina resultat.  

                                                             
62 Se Baker 2011, 47-69, om frekvens och spridning. 
63 http://www.natcorp.ox.ac.uk/ (hämtad 2016-08-21). 
64 Se Baker 2011, 121-149, för hur detta genomförs praktiskt och hur ”keyness” används. 
65 Se Baker 2011, 71-93, där konkordanser specifikt avhandlas och Baker 2011, 95-120 för kollokationer och det jag 

här kallar kluster. 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

5.1 SATANISM 
Redan i kvantifieringen av mitt korpus framträder ord och begrepp som jag kodar som satanistiska. I såväl 

frekvenslistorna som nyckelordstabellerna hamnar orden ”devil[’s]” och ”satan[’s]” relativt högt upp. 

Tillsammans med andra satansgestalter, däribland ”Lucifer” och ”antichrist”, rör det sig tillsammans om 

minst 49 unika förekomster (tokens) i texterna. Därtill finns ett stort antal referenser till mytologiska väsen 

relaterade till populära tolkningar av satanism och djävulsdyrkan, främst ”serpent”, ”snake” (13 tokens) 

där ormen fungerar som en symbol för Satan inte minst i Uppenbarelseboken (12:9; 20:2), men också mer 

abstrakt ikonografi såsom ”horns”; ”cloven [hooves]” och ”goat” (23 tokens) vilka representerar en 

medeltida bild av djävulen i form av en satyr (exempelvis den grekiska mytologins fruktbarhetsgud Pan)66 

liksom Eliphas Lévis klassiska Baphomet-symbol, vilken omnämns i korpuset en gång i relation till just 

horn.67 Texterna tecknar sammantaget upp en glorifierad bild av död, mörker, ondska, kaos, anarki och 

undergång. 68  Dessa element är påtagliga i materialet och hör samman med Black Metalscenens 

satanistiska världsbild,69 liksom de olika typerna av satanism som Asbjørn Dyrendal har identifierat.70  

Demonologi upptar dessutom en väsentlig del av Watains texter. Tematiskt rör det sig så gott som 

uteslutande om judisk-kristen demonologi såsom den uttrycks i västerländsk esoterism och occulture. De 

främsta gestalterna i materialet är just Satan och Djävulen. Tillsammans med dessa två är Lucifer en 

nyckelfigur. En lång rad andra demoner från samma tradition omnämns i förbifarten men då 

förekomsterna av dessa rent lingvistiskt är så låga har inga av dessa visats bland frekvenstabellerna eller 

nyckelorden. Några av demonerna som återfinns i materialet är Azazel, Beelzebub, Leviatan och Belial 

från den judisk-kristna kanon och exempelvis Samaël, Astaroth, Azerate, Daath från västerländsk esoterika.  

                                                             
66 H Arlebrand & K Wallin, Den onde: från forna tiders djävulstro till modern satanism, Libris, Örebro, 2001, 68-

69. 
67 P Faxneld, Mörkrets apostlar: satanism i äldre tid, Ouroboros, Sundbyberg, 2006, 104-107. Se också C Karlson-

Weimann, The Baphomet: A discourse analysis of the symbol in three contexts, (Student paper), Uppsala 

Universitet, 2013, för en fruktbar analys av Baphometsymbolen i både ockultism, satanism och Metal. 
68 Detta baserar jag framförallt på den höga frekvensen och relevansen bland ord såsom ”death[’s]” (71 tokens), 

”dark[ness]” (71); ”evil”, ”lawless”, ”outlaw” och ”chaos” (34); ”flesh”, ”beast”, ”carnal” (48) samt; ”doom”, 

”twilight”, ”dawn”, ”abyss” och ”desolate” (27). Några av dessa ord och relaterade begrepp förtjänar en mer 

kvalitativ analys men i brist på utrymme kommer jag endast att vända mig till några av dessa ämnen i de fall en 

förklaring av övriga teman befogas. Detta skulle kunna utgöra en egen studie om enbart satanism inom Black Metal. 
69 Se 1.3 Forskningsöversikt och särskilt Bossius 2003. 
70 Dyrendal 2008, 73-80.   
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5.1.1 Satan och Djävulen 

Satan (hebr. shaitan) respektive Djävulen (grek. diabolos) hör hemma i en demonolgisk tradition sprungen 

ur främst judisk apokalyptisk litteratur. Historiskt har dessa gestalter blivit personifikationer av ondska 

först då dualismen mellan gott och ont nådde sin kulmen i och med kristendomens framväxt.71 Enligt 

satanismforskaren Per Faxneld utvecklades under tidens gång ett stort antal föreställningar och 

objektifieringar av Satansgestalten, bland annat i relation till anklagelser om heresier samt 

häxbränningarna under medeltiden.72 Mer nutida tolkningar av Satan som en rebell och befriare kommer 

från ockultister såsom Eliphas Lévi och Aleister Crowley och har fått störst genomslag genom Anton 

Szandor LaVey via och hans satanistiska organisation Church of Satan.73 

Watains Satan saknar tydliga yttre attribut bortsett från några fåtal exempel där figuren tillskrivs horn 

respektive vingar.74 Det första exemplet ser ut som följer: 

Behorned father Satan 

Show them all your might […]75 

Den andra förekomsten är däremot mer abstrakt: 

Wings of Satan, orb my heart! 

It burns with love for you. 

And it is ready now, to receive thee.76 

Som ovanstående utdrag visar är beskrivningarna sparsmakade och presenterar främst imperativ till Satan 

att delge sin makt och uppenbara sig. För det mesta beskrivs gestalten symboliskt i form av en kraft, 

hunger eller eld. Kluster såsom ”satan’s fire”, ”satan’s powers” och ”satan’s might” återkommer i stor 

utsträckning och särskilt i låten ”Satan’s Hunger” framträder detta: 

Into the starless night, I follow the stench. 

Urged on by a thirst that can not be quenched. 

Into the starless night, I follow the call. 

Urged on by a lust, that eliminates all. 

Satan's hunger. Satan's hunger!77  

                                                             
71 Patridge 2005, 208-213. 
72 Se Faxneld 2006, 29-60, för en diskussion av detta. 
73 Se exempelvis Patridge 2005, 221-230, för en överblick. 
74 Se Watain, ”On Horns Impaled”, Rabid Death’s Curse, Drakkar Productions, CD, 2000, samt Watain, ”The 

Serpent’s Chalice”, Sworn to the Dark, Season of Mist, CD, February 19th, 2007 för respektive uttryck. 
75 Watain 2000, ”On Horns Impaled”. 
76 Watain 2007, ”The Serpent’s Chalice” 
77 Watain, ”Satan’s Hunger”, Sworn to the Dark, Season of Mist, CD, February 19th, 2007. 
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Satan tar alltså rollen som en arketypisk törst, lust och just hunger; de djuriska elementen i människan, 

något som brinner inom oss. Snarare än att vara en personifierad motpol till den judisk-kristna guden i en 

rent dualistisk bemärkelse uttrycker karaktären rationella satanistiska värden rent metaforiskt. 

På ett snarlikt sätt förekommer Djävulen, ”[the] Devil”, i textvärlden. Det förekommer en slags 

identifikation med självet och djävulsfiguren. Detta uttrycks bland annat som följer i konkordanserna: 

that light That branded the Devil's   mark Into my flesh 

glance... Shining steel with  Devil's   seal Cut my flesh! 

the earth And within me the  Devil   burns! I am the earth 

serpent Into chalices three The  Devil's   blood Runneth through me! 

the greatest of pains!!! The  Devil's   blood The curse of salvation 

not by me, but through The  Devil's   blood The curse of salvation 

In malevolent grace The   Devil's   blood Through the pentagram's 

Kiss of death Lips envenomed  Devil's   breath Beneath the waning crescent 

within my heart and the   Devil   is in my kiss Yes he is Malfeitor! 

delight And let the   Devil   enter With all his might 

Huvudsakligen tar Djävulen på sig rollen av en inre kraft. Subjektet har ”djävulen inom sig”; demonen i 

fråga har brännmärkts eller skurits in i köttet, den brinner inom personen, dess blod rinner genom 

kroppen och finns i form av andedräkt och som en kyss. Slutligen uppmanas Djävulen och hans makt att 

göra intrång. Särskilt ”djävulens blod” har en framskjuten position i materialet och utgör titeln på en av 

de tidiga texterna och upprepas där extensivt.78 Det finns alltså en klar tendens att använda ”[the] Devil” 

i en symbolisk form. I Watains texter behandlas gestalten som en klassisk demon, alltså ett väsen som 

besätter individen och kontrollerar eller influerar personlighet och beteende.79 Låten ”Malfeitor” ger ett 

klart uttryck för denna tolkning:   

Malfeitor! 

in your possession I am 

twilight god of transformation 

at the crossroads we meet again 

I'll pace the path of madness with your banner held high 

to the death's head true 

yes, I am of my father the Devil and the lusts of my father I will do80 

                                                             
78 Watain, ”The Devil’s Blood”, Casus Lucifieri, Drakkar Productions, CD, November, 2003. 
79 Se exempelvis Patridge 2005, 208-209 om demoner i religiösa traditioner. 
80 Watain, ”Malfeitor”, Lawless Darkness, Season of Mist, CD, June 7th, 2010. 
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Här fungerar Djävulen till och med som en fadersgestalt, en vägvisare och mentor vilken protagonisten i 

strofen svär sin lydnad till.81 I kontrast till den traditionella synen på demoner som ett ondskefullt väsen 

som måste drivas ut genom exorcism blir samma fenomen en eftersträvansvärd transformation för att 

komma närmare Djävulen.82 Watains djävulsgestalt har mycket gemensamt med västerländsk folklore 

liksom de kyrkliga nidbilder av Satan som målats upp sedan medeltiden.83 I textvärlden åkallas Satan och 

Djävulen med syftet att kanalisera de attribut som associeras med ondska. Dessa arketyper representerar 

antiteserna till den judisk-kristna etiken där idealen är renhet och måttlighet – istället lovsjunger lyriken 

den vulgaritet och frosseri som Satan traditionellt motsvarar i judisk-kristen tradition.    

5.1.2 Lucifer – ljusets ängel 

Den apokalyptiska demonologin framträder än tydligare i nästa figur, nämligen Lucifer. Trots att 

typen ”lucifer” har relativt låg frekvens i materialet (7 tokens) hör den ihop med den ljusmetaforik som 

har en avgörande roll för det religiösa innehållet i texterna. 84  Lucifer, eller ”ljusbringare[n]” som 

översättningen från Latin lyder, har länge varit synonym med Djävulen och en elaborerad ikonografi och 

mytologi attribueras till denna fallna ängel. Eftersom karaktären i fråga är så vanligt förekommande men 

ofta missförstådd i såväl litteratur som populärkultur krävs en kort historisk exposé för att belysa vad jag 

egentligen undersöker i materialet. 

Myten om ”den fallna ängeln” har sina rötter i tidiga judiska apokalyptiska skrifter såsom Henoksböckerna. 

Där har en alltmer etablerad dualism gjort entré och en kosmologi som inbegriper den goda Guden och 

den onde Satan såsom den kommer att uttryckas i kristen tradition börjar ta form. Apokalyptiken som 

genre kom att skapa en mångfacetterad och komplex demonologi med ett stort antal namngivna 

himmelska väsen inom den judiska mytologin. I narrativet som leder fram till Lucifer berättas det om hur 

vissa änglar blev förmer än Gud och utvisades på grund av sitt högmod. Den senare förståelsen av detta 

blev att en av änglarna identifierades med Anklagaren (hebr. Shaitan) i Jobs bok och den kristna 

Djävulen.85 Epitetet Lucifer kom av att Första Henoksboken vid ett tillfälle parafraserar en smädessång om 

den Babyloniske kungen Nebuchadnezzar från Jesaja (Jes 14:12-15) där det bland annat står: 86 

Ack, fallit har du från himlen, 

lysande stjärna, gryningens son, (Jes 14:12) 

                                                             
81 En liknande användning av ordet ”father” i relation till Satan återfinns som redovisat ovan i ”On Horns Impaled”.  
82 Se exempelvis Patridge 2005, 208-209, för hur demoner klassiskt har förståtts inom den judisk-kristna traditionen. 
83 Se särskilt kapitel 2 och 3 i Faxneld 2006, som ligger till grund för min tolkning här. 
84 Se 5.2.1 Gnosis och ljusmetaforik. 
85 Patridge 2005, 208-212 
86 Se Patridge 2005, 212, för denna förklaring. 
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Och i King James Bible från 1611 skrivs “Lucifer” ut klart och tydligt: 

How art thou fallen from heaven,  

O Lucifer, son of the morning! (Isa 14:12)87 

Därefter har både författare som John Milton och August Strindberg liksom ockultister som Eliphas Lévi, 

Helena Blavatsky och Rudolf Steiner reproducerat bilden av Lucifer som ljusbringare liksom fallen ängel.88 

Dessa tolkningar är fortfarande de dominerande och på så sätt har denna demon etsat sig fast i likväl 

modern satanism som den samtida populärkulturen.89  

En liknande representation av Lucifer återfinns i mitt material. Följande konkordans belyser alla betydelser 

som gestalten får då den skrivs ut explicit: 

in nameless fear towards...  Luciferion! 

lightbringer, morning sun hail  Lucifer!   storm of the east, wordless 

light that Burns the Sun Radiant  Lucifer,   Oh Phosphorous divine, 

burn as I behold The wings of  Lucifer   unfold. Transcending now into  

by its mud given birth hail  Lucifer!   tonight the heavens shall burn 

now, Beast with seven heads!  Lucifer   descend in clouds of red. 

I form av ljusbringare och morgonsol helgas Lucifer medan en annan rad tillskriver honom glödande 

attribut och liknar figuren vid brinnande fosfor. Den typiska ljusmetaforiken framträder i full klarhet 

liksom kopplingen till den apokalytpiska traditionens skrifter. Albumtiteln Casus Lucifieri 

(ungefär ”Lucifers Fall” på Latin) antyder också att Watain bygger på den mytologi om änglarnas uppror 

som tecknas upp i nämnda tradition.90 De tre sista konkordanserna utvecklar än tydligare de apokalyptiska 

aspekterna. ”The wings of Lucifer” antyder myten om den fallna ängeln från Henoksböckerna men det 

finns också kopplingar till Uppenbarelsebokens kosmiska strid i och med att himlen utgör scenen. 

Referensen till en viss ”beast with seven heads” fungerar som en klar intertext till den monstruösa 

                                                             
87 Det latinska ordet ”luciferus” (lux = ljus och ferre = föra med sig) betyder som sagt ljusbärare, men anledningen 

till att denna ängel tillskrivs detta kommer av att ordet morgonstjärna (eller ”lysande stjärna” enligt Bibel 2000) på 

Latin översätts som just ”luciferus.” Då den kristna kanon skrevs på Latin var det detta ord som fick ta plats i Jesajas 

vers och därmed inkorporerades en hednisk symbol för morgonstjärnan Venus in i den judisk-kristna apokalyptiska 

demonologin. Slutligen etablerades titeln genom att King James översatte Vulgata till engelska och då valde 

beteckningen ”lucifer” för Luciferus snarare än ”morning star.” Arlebrand & Wallin 2001, 56. 
88 Se exempelvis Faxneld 2006, 85-94; 125-149; 101-124 för en utförlig diskussion av Satans och Lucifers historiska 

utveckling inom dessa områden. 
89 Patridge 2005, 221-246, tecknar en översiktlig bild av både modern satanism och de populärkulturella spår 

demonologin har etablerat och diskuterar bland annat Lucifers roll i filmindustrin.  
90 Watain, Casus Lucifieri, Drakkar Productions, CD, November, 2003. 
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satansgestalten i Uppenbarelseboken (13:1) och i den apokalyptiska kontexten sätts även Lucifer in. Jag 

återkommer till temat apokalyps senare i analysen.91  

5.1.3 Esoteriska symboler 

Sammanfattningsvis uppvisar Watains diskografi otvetydigt satanistiska inslag. Genom att undersöka de 

tre satansgestalterna Satan, Djävulen och Lucifer har jag samtidigt visat på andra aspekter inom den 

nutida satanismen. Förutom de direkta referenserna till demonologi finns ideologiska drag från den 

rationella satanismen. I relation till Satan och Djävulen betonas hunger, törst, lust, makt liksom kött och 

blod – antiteserna till de andliga, rena dimensionerna inom judisk-kristen tradition där dessa drag snarare 

förstås som synder. 

Samtidigt finns det också klara kontraster till den rationella ateistiska egokulten i form av en mer esoterisk 

satanism i Watains texter. Det finns tendenser att behandla Satan och Lucifer men speciellt övriga 

demoner som egna väsen och subjekt. 92 Än tydligare blir den esoteriska inriktningen då man tar det 

rituella och liturgiska språkbruket som återfinns i materialet i beaktning. ”Four Thrones” får först tjäna 

som exempel:  

Deep of the west, dragon, ye crocked one 

hail Leviathan! 

flame of the south, lightbringer, morning sun 

hail Lucifer! 

storm of the east, wordless and desolate lord 

hail Beelzebuth! 

mount of the north, wrath of the underworld 

hail Belial!93 

Demonerna Leviatan, Lucifer, Beelzebub och Belial tilltalas i andra person som om en konversation med 

dessa ägde rum. Efter varje beskrivande passage kommer ett utrop i form av “hail + [demon]”, en repetitiv 

rituell formel. En motsvarande passage från en låten ”Stellavore” lyder:   

With the strength of the mountains, 

Come forth from the North; Agios Daimon! 

With the hunger of oceans, 

Come forth from the West; Agios Daimon! 

As fire and flame, 

Come forth from the South; Agios Daimon! 

As thunder and storm, 

Come forth from the East; Agios Daimon!94 

                                                             
91 Se 5.3.2 Dystopisk apokalyps. 
92 Se ovanstående konkordanser över ”Satan”, ”Devil” och ”Lucifer.” 
93 Watain, ”Four Thrones”, Lawless Darkness, Season of Mist, CD, Juni 7th, 2010. 
94 Watain, ”Stellavore”, Sworn to the Dark, Season of Mist, CD, February 19th, 2007. 
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De tilltalade demonerna nämns inte vid namn men beskrivs på ett liknande sätt till de ovannämnda. Varje 

väderstreck, från norr till öst, representerar här respektive ”daimon”, den grekiska beteckningen på 

demon.95 Formeln i öppningen till ”Stellavore” står väldigt nära den i  ”Four Thrones” och båda relaterar 

till den religiösa genren invokationer. En invokation är i korthet att åkalla en gudomlig varelse genom att 

nämna den vid namn eller beskriva den. Detta görs framförallt i rituella sammanhang.96 Inom dagens 

Västerländska esoterism och magiska traditioner är detta ett vanligt inslag, inte minst inom esoteriska 

riktningar av satanism.97   

Med andra ord glorifieras inte enbart självet och de djuriska drivkrafter som människan har inom sig, utan 

i Watains begreppsvärld förekommer också rena hyllningar och åkallan av demoner i en rent teistisk form. 

För att förstå det religiösa innehållet krävs dock mer än bara en beskrivning av de satanistiska inslagen. 

Mer relevant är att försöka förstå hur satanismtemat i Watains texter ingår i en större esoterisk miljö där 

flera andra religiösa traditioner ingår och sammanblandas. 98  Nära relaterat till esoterism liksom 

inversionen av judisk-kristna symboler är temat och traditionen gnosticism som jag nu vänder mig till i 

materialet.99 

  

                                                             
95 Se exempelvis Patridge 2005, 208, för etymologin kring uttrycket ”agios daimon”. 
96 Liknande exempel på invokationer finns i W.J Hanegraaff, Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, 

Boston;Leiden, Brill, 2006. 
97 Se exempelvis Petersen 2012, 91-129. 
98 Se 3.2 Kaosgnosticism och Vänstra Handens väg. 
99 Gnosticism ingår som en av de historiska rötterna till dagens västerländska esoterism. Se exempelvis K von 

Stuckrad, Western Esotericism: A Brief History of Secret Knowledge, Acumen, United Kingdom., 2013, 23-30. 
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5.2 GNOSTICISM 
Gnosticism används som beteckning på en löst sammanhållen samling filosofiska och religiösa system  

inom framförallt den tidiga kristendomen i den hellenistiska miljön kring Medelhavet. Vissa forskare 

menar dock att denna strömning uppstod ur synkretismen mellan traditioner såsom judendom, buddhism 

och hinduism, samt grekisk och fornpersisk religion. Begreppet har kritiserats häftigt inom dagens 

religionsforskning på grund av att de flesta källorna om de tidiga berörda rörelserna härrör från kristna 

polemiska skrifter mot gnostiker. I kyrkofädernas ögon var nämligen dessa inget annat än heretiker och 

därmed djävulsdyrkare.100  

Om man bortser från den historiska problematiken kan några centrala gnostiska tankar ändå urskiljas. 

Kosmologin som ligger till grund för gnosticism utgår från att vår materiella värld har skapats av en ond 

skapargud – en demiurg – och att i en högre andlig dimension finns den sanna verkligheten med sin goda 

gud gömd i fördoldhet. Den Hebreiska Bibelns Gud har ofta identifierats av gnostiker som denna demiurg, 

medan Kristus i sin tur har tolkats som en länk till den fördolda guden. På samma sätt har också ormen i 

Edens trädgård från Genesis 3 tagit rollen av kunskapsförmedlare då den frestade Adam och Eva att äta 

av den förbjudna frukten från Kunskapens träd. Den kunskapen som avses – gnosis, grekiska för just 

kunskap – är en sorts gudomligt uppenbarad insikt om den andliga världen vilket leder till enhet med den 

sanna guden och befrielse från den falska materiella illusionen.101 

5.2.1 Gnosis och ljusmetaforik 

Att själva ordet ”gnosis” faktiskt återfinns i materialet (dock bara två gånger) är en tidig indikation på att 

gnosticism ingår som tema. Ordet används på ett sätt som känns igen från dess idéhistoriska ursprung: 

stigmatized wounds now the river of  gnosis   runs free In the glorious light 

to reveal the Self. The rays of   Gnosis   are burning yet liberating. In 

”Gnosis” beter sig i det första exemplet som en substans och liknas vid en rinnande flod. Därefter flödar 

samma substans snarare i form av brännande ljusstrålar. Upplysning och framförallt befrielse relateras 

alltså otvetydigt till begreppet ”gnosis” och metaforiskt uttrycks begreppet särskilt i relation till ljus och 

upplysning.102  

 

                                                             
100 Faxneld 2006, 2-3. 
101 Faxneld 2006, 3-5. 
102 Det första exemplet skriver ut detta ljus som ”[…] In the glorious light of the five point star.” med hänvisning till 

ett pentagram. Watain, ”The Devil’s Blood”, Casus Lucifieri, Drakkar Productions, CD, November, 2003. 
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Ett av de absolut vanligaste orden i mitt korpus är “light” som förekommer totalt 50 gånger och placeras 

högt i listan över nyckelord (#10). Därmed är det uppenbart att ljus i olika former har en central plats i 

materialet. Jag har redan redogjort för hur ljus används i relation till Lucifer och det finns skäl att återvända 

till detta. I rollen som ljusbringare tillkallas ängeln i fråga: 

lightbringer, morning sun hail   Lucifer!   storm of the east, wordless 

light that Burns the Sun Radiant   Lucifer,   Oh Phosphorous divine 

Den andra raden från låten ”The Light that Burns the Sun” betitlar Lucifer som ett ”gudomligt ljus”, vad 

som i gnostiskt tankegods är en metafor för just upplysning, gnosis. Den ockulta tänkaren Eliphas Lévi har 

identifierat Satan och speciellt Lucifer som ett slags ”astralt ljus” – en länk mellan ande och materia.103 I 

egenskap av länk mellan ande och materia finns en betydande likhet mellan Lévis astrala ljus och Lucifer 

och den mystika upplysning – gnosis – som leder till insikt om den gudomliga världen. 

Detta exempel från låten ”Waters of Ain” belyser också det specifika mönster som ordet “light” ingår i: 

Do not mistake me for a star 

Though I'll shine like them at night 

But behold instead the darkness in between them 

The Devil's light 

 

Fearless I tread at the outpost 

The brilliant abode of the dark 

At the bridge from the known to the great unseen 

I shall not linger!104 

Emfasen i raderna ligger inte på ett strålande ljus utan på det mörker som ”Djävulens ljus” får representera 

liksom ”mörkrets briljanta [lysande] hemvist”. Att ljus likställs med mörker är rent semantiskt en paradox 

eftersom de är varandras motsatser. 105  Kontexten överlåter sig utan större svårigheter till gnostiska 

tolkningar, särskilt i det andra stycket. En längtan bortom denna världen (”the known”) till den gudomliga 

ultimata verkligheten (”the great unseen”) uttrycks klarast i den citerade passagen men återkommer i 

hela texten liksom andra delar av diskografin i form av ett bärande tema.106   

                                                             
103 Faxneld 2006, 103-107. 
104 Watain, ”Waters of Ain”, Lawless Darkness, Season of Mist, CD, June 7th, 2010. 
105 Kluster såsom ”black light”, ”black sun” och ”black flames” förekommer i relativt hög grad i korpuset vilket 

tyder på att den paradoxala ljusmetaforiken hänger ihop genom diskografin och att ovanstående exempel inte är en 

engångsförekomst. Se även Petersen 2012, 121-122, för en diskussion kring doktrinen om ”the black light” inom 

kaosgnosticismen och då särskilt Temple of the Black Light.  
106 En klart fientlig inställning uttrycks mot den materiella världen liksom en längtan bort från den genom hela 

diskografin, något som blir extra tydligt i konkordanserna av ord såsom ”world”, ”earth”, ”realm”.  



24 
 

5.2.2 Demiurg 

Gud i någon form hare en nyckelroll i Watains diskografi och detta märks redan i frekvenslistorna liksom 

bland nyckelorden. Totalt förekommer typen “god” 42 gånger och tillsammans med “gods” (6) och “god’s” 

(2) rör det sig om 50 tokens. Ordet i grundform placerars också på plats #12 i nyckelordstabellen. Om man 

dessutom inkluderar övriga epitet för den judisk-kristna guden som återfinns i korpuset, ”lord” (18) 

och ”father” (8),107 finns det alltså starka skäl att hävda att den judisk-kristna Guden spelar en betydande 

roll i materialet och därför bör undersökas närmare. Den gudsbild som framträder har färgats starkt av 

den satanistiska ideologin och kristendomsföraktet som kännetecknar Black Metal generellt108 men också 

av Watains säregna gnostiska inslag. 

Jag kan urskilja två breda tendenser i gudsbilden: den ena är starkt gnostisk och behandlar den judisk-

kristna Guden som en ond och falsk demiurg; den andra angränsar till ren blasfemi och smutskastar 

samma Gud med ett mycket våldsamt och förnedrande språkbruk. Konkordanserna nedan skildrar några 

mer eller mindre konkreta exempel på Gud i egenskap av demiurg: 

of slavery; Breaking the chains of   god.  Onwards to the other side On a wild ride. 

hungry Far beyond the grace of   God  lies the lair Where shadows fall Beware! 

As I walk beyond the grace of   god  Into the roaring deeps arcane. My eyes the 

flooding the kingdom of their   god  Let the immense gates of heaven open Let  

From far beyond the borders, Where  god  not dares, The Serpent gloats in hunger.  

asound So stay away, ye who is of   god  This is enemy ground Beware! The 

pillaged and impure remains of a   god  who failed Guarded by the giant pillars to 

we fuck the world, And sodomize the  god  that failed Cain! Cain! By thy blade let a 

De första tre raderna visar en distanserad inställning till Gud genom att likna Guds närvaro med ett 

fängelse (”chains”) och ”Hans nåd” behandlas här som något negativt, något fjärran från den önskade 

existensen. Just fångenskapen i den materiella världen som skaparguden har gett upphov till är en av de 

mest typiska gnostiska föreställningarna och teologiska fundamenten och kommer här upp till ytan i 

materialet. Utöver detta avståndstagande finns också en benämning av Gud som ”deras Gud.” Bilden av 

en falsk Gud som har förlorat sin makt samt misslyckats förmedlas sammantaget och än tydligare i de sista 

raderna, bland annat med referens till Kain som dödar sin bror Abel i Genesis 4. 

                                                             
107 I vissa fall används båda dessa ord snarare i en satanistisk bemärkelse såsom ”behorned father Satan” eller ”dark 

and desolate lord” och alla förekomster ska alltså inte tolkas som syftningar till den judisk-kristna Herren eller 

Fadern. 
108 Se 1.3 Forskningsöversikt. 
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5.2.3 Ormen och Kunskapens frukt 

Några framträdande bibliska symboler med gnostisk innebörd återkommer frekvent i materialet, främst 

Ormen och Kunskapens frukt.109  

Genesis 3 kallas i kristen teologi för Syndafallet och är den punkt i den judiska mytologiska 

skapelseberättelsen (Gen 1-3) där Guds kreation är fullbordad och får fri vilja.110 Narrativet talar om de 

första människorna, Mannen och Kvinnan (hebr. Ish; ishah) i Edens trädgård111 och hur Ormen, som ”[…] 

var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort” (Gen 3:1), utfrågar kvinnan om trädgårdens träd 

och frestar henne att äta av frukten från det förbjudna Kunskapens träd (3:3). Ormen förklarar att 

konsekvenserna att äta av trädets frukt inte är döden som Gud fastslagit utan istället insikt och visdom:112  

Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era 

ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.” (Gen 3:4-5)  

I den judisk-kristna traditionen tar Ormen rollen som arketypisk frestelse och en symbol för både 

människans valfrihet och förmåga att synda. Dessa teologiska motiv styr Genesis 3 och sätter ramen för 

den följande bestraffningen där människan förvisas från sin odödliga existens i Paradiset.113 Men som 

redovisat ovan förstås Ormen i den gnostiska traditionen som hjälten i berättelsen i egenskap av 

kunskapsförmedlare och därmed befriare från skapargudens verklighet; genom att äta av den ”förbjudna 

frukten” uppnår människan gnosis och blir alltså ”som gudar med kunskap om gott och ont”; kunskap om 

den yttersta verkligheten.114 

Det är uppenbarligen den senare tolkningsvarianten som tar sig uttryck i Watains referenser till Ormen. 

Både ”serpent” (16) och ”snake” (9) förekommer relativt ofta (totalt 25 tokens) och finns att läsa bland 

nyckelorden i korpuset. I vissa fall finns direkta intertexter med Genesis 3 medan det andra gånger handlar 

om en mer symboltung och filosofisk syn på den gnostiska ormen: 

 

 

                                                             
109 Även andra symboler och mytologiska figurer såsom [öppnade] ögon, klarsyn och Kain från Gen 4 förekommer i 

materialet, men här fokuserar jag enbart på den mest uppenbara och övergripande gnostiska symboliken.  
110 C Westermann, Genesis, T. & T. Clark International, London, 2004, 22.  
111 Den traditionella benämningen Edens Lustgård motsvarar inte betydelsen i det hebreiska ”gan Eden” eftersom 

”gan” enbart betyder just trädgård; lustgård har kommit till i och med de sexuella konnotationer som narrativet 

innehåller liksom faktumet att det finns ett klart inslag av frestelse. 
112 Se Westermann 2004, 22-23, för en översiktlig kommentar över de teologiska implikationerna av passagen Gen 

3:1-7. 
113 Westermann 2004, 22-28. 
114 Faxneld 2006, 4-5. 
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underneath this skin Crawls eden's cursed  snake   Hic est draco caudam  

Ageless, eternal in grace Behold the  snake   of temptation! Eyes gleaming  

mystery Caressed by the dark Left as a  snake   to crawl and to curse [Gen 3:14] 

peace. For yours is the kingdom, oh  Serpent   of old! Concealed in primordial 

wrath of a god. Rise! Oh Promethean  Serpent   of the underworld. Ascend unto the 

rise with seven So wake the astral   serpent   by Thy pale hand!!! All ysop burnt 

Som konkordanserna visar omnämns både Eden, frestelsen och rentav en parafras till den 

förbannelseformula som Gud uttalar över ormen som straff i Gen 3:14. De resterande förekomsterna ovan 

alluderar till en mer abstrakt och mytisk gestalt genom att ”serpent” omtalas som ett urtida kosmiskt 

väsen. Referensen till den grekiska titanen Prometheus vars attribut är just intelligens och slughet där han 

i det mytologiska narrativet förmedlar elden till människan för också med sig gnostiska undertoner.115 

Kunskapens frukt liksom Kunskapens träd återfinns också otvetydigt i materialet och knyter tillsammans 

med ljusmetaforiken och ormen ihop säcken angående förekomsterna av gnostiskt symbolspråk i Watains 

diskografi:116 

Show me the secrets of seed, root and   fruit   To harvest from the tree of knowledge  

cunt and enter Beyond! To pluck the   fruits   forbidden Ye grapes most ripe 

plants may rise to bear the strangest   fruit,   For all of ye that hunger Higher! 

god's men be slain! Harvest now the   fruits   of death and set the night aflame! 

”The tree of knowledge” omnämns direkt i relation till ”fruit” samtidigt som den tillskrivs hemligheter och 

mysterium. Förbjuden frukt omtalas också i en positiv dager. Tillsammans färgar dessa förekomster övriga 

referenser till frukt[er] intertextuellt och öppnar upp för tolkningar enligt den gnostiska traditionen.  

Med detta har jag visat hur gnosticism inte bara är ett ämne som styr innehållets agenda i Watains 

diskografi utan att även explicit gnostiskt symbolspråk framför dessa tankar. Därför vänder jag mig nu till 

att beskriva den judisk-kristna traditionen som dessa teman är sprungna ur genom att undersöka det sista 

temat: apokalyps.    

                                                             
115 K-P Köpping, "Prometheus.", i Lindsay Jones (red.), Encyclopedia of Religion, 2nd ed., Vol. 11, Macmillan 

Reference USA, Detroit, 2005, 7419-7421, Gale Virtual Reference Library, Web, 1 Aug. 2016. 
116 Det bibliska sammanhanget ser ut som följer: ”Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat 

och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var 

med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. […]” (Gen 3:6-7), Bibel 2000. Just 

”öppnade ögon” och ”visdom” förekommer i stor utsträckning också i Watains material. 
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5.3 APOKALYPS 

5.3.1 Judisk-kristna symboler 

Det finns anledning att kolla närmare på de hebreiska gudsnamn som faktiskt återkommer i materialet. 

Följande konkordanser delar den våldsamma och gnostiskt färgade skildringen av Gud som jag redovisat 

ovan: 

Behold the remains of   Jehovah  in the dust Suffocate, Desecrate 

 Behold the remains of   Jehovah  in the dust Suffocate, Desecrate 

god in tears. The levee of   Jehova   breaks, Unleash the burning flood 

 all fruits are poisened   Adonai   failed and Elohim lost The lambs 

 Adonai failed and   Elohim   lost The lambs are slaughtered 

Zaddik failed and   Zebaoth  lost, The lambs are banished 

I korpuset förekommer dessa fyra typiska judiska benämningar på den monoteistiske guden. Mest 

framträdande i materialet är ”Jehova[h]”, en ålderdomlig benämning på Jahve,117 följt av ”Adonai” som 

betyder Herre, ”Elohim” vilket är den vanliga beteckningen på Gud[ar]118 och slutligen ”Zebaoth” som 

motsvarar ungefär Härskarornas [Herre] på hebreiska och vanligen skrivs Herren Sebaot på svenska.119 

Gudsnamnen ingår i en kontext av krig eller kaos där den judisk-kristna Guden faller offer för detta 

våld. ”The levee of Jehova breaks” antyder också någon form av kosmologi där Gud (läs: demiurgen) tänks 

upprätthålla ordning i världen men att denna till slut brister. Alltigenom tecknas en bild av Guds 

undergång och fall, en apokalyptisk profetia med satanistiska och gnostiska förtecken. Genom att gå in i 

detalj på den låt där de flesta konkordanser ingår i, ”The Golden Horns of Darash”, vill jag belysa detta 

ytterligare: 

All ysop burnt, all fruits are poisoned  

Zaddik failed and Zebaoth lost,  

The lambs are banished, the temple is soiled  

March on white ruin, infernal host  

[…] 

All ysop burnt, all fruits are poisened  

Adonai failed and Elohim lost  

                                                             
117 Jehovah är egentligen en felaktig vokalisering av det hebreiska tetragrammet JHVH (יהוה).  
118 Detta är en pluralform av El som historiskt var den kanaaneiska himmelsguden och tillsammans med Jahvekulten 

blev identifierad som den högsta gudomen (henoteism). Se S Norin, Religionen, i LO Eriksson & Å Viberg (red.), 

Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla Testamentet, Verbum, Stockholm, 2009, 65-71.  
119 Se exempelvis Jes 6:3 i Bibel 2000. 
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The lambs are slaughtered, our temple shines golden  

Crawl on your ruin, seraphic host...120  

Förutom att alludera till judisk teologi och tradition med hjälp av de hebreiska gudsnamnen återfinns ett 

antal bibliska symboler i texten. ”Ysop” eller ”hyssop” som det vanligen stavas på engelska är en växt 

omnämnd i flera passager av främst Pentateuken och användes troligen av israeliterna vid 

reningsceremonier,121 medan ”fruits” i bästa fall alluderar till Kunskapens frukt[er]. Att dessutom ”lambs” 

(som slaktas) och ”temple” nämns i närhet av varandra antyder den rituella offerkulten vid Jerusalems 

tempel. Slutligen finns tydliga bibliska associationer i ”seraphic host” med hänvisning till änglaväsena 

serafer 122  liksom beteckningen på Gud som ”host”, traditionellt ”Lord of hosts” i engelska 

bibelöversättningar. I sin helhet förmedlar  texten en radikal omtolkning av det bibliska materialet och 

sätter in symbolerna i vad jag kallar en dystopisk apokalyptisk kontext. 

5.3.2 Dystopisk apokalyps 

Hänvisningarna till den Hebreiska Bibeln liksom det hebreiska språket i sig bidrar till att återskapa en 

profetisk retorik i materialet. På samma sätt anknyter de undergångsmättade textstyckena till den bibliska 

genren apokalyps.123 Babylon, Sodom och Gomorra (se Gen 19) liksom Harmageddon124 figurerar alla 

bakom en apokalyptisk kuliss i textvärlden. För det mesta sker detta inom ramen för Uppenbarelsebokens 

framställning av den kosmiska striden mellan gott och ont vid Harmageddon: 

wields the blade of regicide Oh  Babylon   thou harlot Succubus of a thousand  

desire their own spawn.   Babylon   rides the Beast of seven heads 

of their god From the valley of  Sodom   to the hill of Harmageddon 

of Sodom to the hill of   Harmageddon  Behold the holocaustclouds 

It is time! The bells of   Armageddon  chime! Rejoice ye now, oh hungry 

Klassiska apokalyptiska gestalter från Uppenbarelseboken såsom Den stora skökan Babylon (ex. Upp 17:1; 

19:2) och Odjuret med sju huvuden (Upp 13:1f) kopplas tillsammans ihop med Sodom, syndens stad från 

Gen 19 och ger den en eskatologisk innebörd tillsammans med berget Megido genom konkreta 

omnämnanden av [h]armageddon och exempelvis ”holocaustclouds” (undergångsmoln). Det finns flera 

                                                             
120 Watain 2003, ”The Golden Horns of Darash”. 
121 RK Harrison, ”The biblical problem of hyssop”. The Evangelical Quarterly, vol. 26, 1954, 218-224, ATLA 

Religion Database with ATLASerials, EBSCOhost, viewed 1 August 2016.  
122 A Piras, ”Angels”, i L Jones (Ed.), Encyclopedia of Religion, 2nd ed, Vol. 1, 2005, 343-349, Detroit: Macmillan 

Reference USA. 
123 Se Jonsäll 2015, 31-34, för en diskussion om profetisk diskurs i relation till Black Metal och användningen av 

biblisk symbolik, profettexter och kopplingen till apokalyps. 
124 På hebreiska betyder detta ”Megidos berg” och består alltså av två ord, har-Megido (hebr.). Detta är enligt 

Uppenbarelseboken den plats där slutstriden mellan Gud och Satan kommer att äga rum. 
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referenser till både Satan och Lucifer liksom Odjuret (”The beast”)125 i stora delar av diskografin vilket 

underbygger den apokalyptiska kontexten ytterligare. Det profetiska och  symboltunga språkbruket 

skapar således en tematisk grund som övrigt innehåll vilar på. För att illustrera detta ytterligare använder 

jag ett utdrag från låten ”Storm of the Antichrist” där temat apokalyps liksom ovannämnda symboler är 

väldigt framträdande: 

Lucifer descend in clouds of red.  (Upp 12:3) 

A thousand serpents at His feet. 

Radiating light that eat the stars 

[…] 

Storm of the Antichrist. 

Harbinger of eternal night. 

The serpent rises from the sea.   (Upp 13:1) 

The star of madness gleaming. 

Storm of the Antichrist. 

The Sword of Satan undisguised. 

Wielded now against the face of the earth 

To unleash it's fiery within. 

Yes, arise now, Beast with seven heads!126  (Upp 13:1) 

Den kosmiska striden som omtalas i Uppenbarelseboken fungerar som en klar intertextuell referensram 

för innehållet i de citerade styckena. Flera gestalter (kursiverade) har jag kommenterat på tidigare men 

detta visar hur de förhåller sig till varandra i samma text. Fokus ligger på de traditionellt onda karaktärerna 

liksom på den kataklysmiska naturen i profetian; en katastrofal och världsomvälvande undergång. 

Men det finns också stora skillnader mellan Watains apokalyps och den judisk-kristna versionen. I 

synnerhet handlar det om undergångens karaktär liksom den eskatologiska förhoppningen. Medan den 

judisk-kristna apokalypsen blickar fram mot denna världens slut till förmån för en ny, perfekt utopisk 

verklighet, glorifierar mitt material den rena antitesen. Watain profeterar istället för en dystopi.127 Den 

totala undergången dras till sin yttersta spets. Låten ”Stellavore” skiljer sig från den mer bibliska versionen 

jag har formulerat tidigare då den använder sig av ett mer säreget och radikalt symbolspråk. Snarare än 

en kosmisk strid mellan gott och ont liknar denna undergångshyllning mer en invasion från en främmande 

värld. Eskatologin baseras på det fullständiga tillintetgörandet av universum i sin helhet och därmed det 

                                                             
125 Odjuret och andra apokalyptiska symboler har tidigt använts i Heavy Metal, mest känd i Iron Maidens nutida 

rockklassiker ”The Number of The Beast”. Se exempelvis R Till, ”The Number of the Beast: The Adoption of 

Apocalyptic Imagery in Heavy Metal”, i C Patridge (red.), Anthems of Apocalypse: Popular Music and Apocalyptic 

Thought, Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012, 90-108. 
126 Watain, ”Storm of the Antichrist”, Sworn to the Dark, Season of Mist, CD, February 19th, 2007.  
127 Se Podoshen et al. 2014, för en överblick över hur dystopiska teman behandlas i Black Metal generellt. 
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absoluta slutet för allt liv. Både albumet och låten slutar med en invokation till en okänd döds- och 

domedagsgud vars uppgift är att initiera och fullborda den yttersta undergången:  

Yes, behold now as it opens 

To swallow the world 

And to melt the very essence of creation. 

The burning mouth of Samaël, 

Through which all shall be reborn. 

Wide agape now in this final hour. 

[…] 

The upheaval of the ages, 

That naught shall shun. 

Time and space devoured as one. 

From your abode in the dark, 

Come forth; Thou who eats the stars! 

God of Death. Manifest. 

God of Doom. Move and appear! 

God of Death. Manifest. 

Strike once more. 

Stellarvore.128 

Detta kan relateras till apokalyps och Extreme Metal generellt för att förstås. Christopher Patridge 

behandlar eskatologi som ett separat uttryck för occulture. Inom denna kategori ryms flera olika typer av 

apokalyptiska tankar.129 Om man benar ut olika typer av apokalyptik relaterar Watains apokalyps till vad 

apokalypsforskaren Daniel Wojcik kallar ”unredemptive apocalypticism” som med sin pessimistiska vision 

hänvisar till en fatalistiskt betingad apokalyps där ingen räddning eller kommande utopi återfinns. I dessa 

former av eskatologi är våld en central komponent tillsammans med den ovillkorliga och starkt dualistiska 

naturen i föreställningarna. 130  Inom just Extreme Metal tolkas apokalyps oftast i våldsamma och 

framförallt dystopiska former. Metalmusiken tenderar att både hylla undergången och avbilda den 

indränkt i våld, död och förfall.131 Med andra ord uttrycker metalscenen en positiv profetia om världens 

undergång: en dystopi. Just denna form av apokalyptisk misantropi kännetecknar Extreme Metal. 132 

Detsamma gäller ovanstående utdrag ur Watains textkorpus, där dessa tankar också presenteras i en 

demonologisk, esoterisk och gnostisk världsbild.  

                                                             
128 Watain 2007, ”Stellavore”. 
129 Patridge 2005, 281-283. 
130 Se Patridge 2005, 299-306, för en genomgång om hur dessa tendenser kan uttryckas bland etablerade religiösa 

grupper samt Patridge 2005, 306-325, för användningen i populärkulturen.  
131 C Patridge, ”Introduction”, i C Patridge (red.), Anthems of Apocalypse ,Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012, 

ix-xxiii, här x-xi. 
132 Patridge 2012, xii. 
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6 DISKUSSION 

6.1 KONTEXTUALISERING 
Watains texter kombinerar som jag har visat satanistiska teman från både rationell och esoterisk satanism 

med en sorts mörk omtolkning av gnosticismen. Den mångfacetterade demonologin och satanistiska 

ideologin vävs alltså samman med en gnostisk kosmologi och symbolik. Av denna anledning räcker det 

enligt mig inte att beskriva innehållet i Watains diskografi som satanistiskt även om flera källor beskriver 

satanism som deras huvudtema.133 För att råda bot på denna förvirring måste materialet relateras till den 

västerländska esoterismen, Vänstra Handens väg och mer specifikt till den så kallade kaosgnosticismen 

som jag redan har avhandlat i bakgrundskapitlet. 

Med detta sagt, är satanism verkligen ett relevant tema i Watains texter? Eller gnosticism för den delen? 

Som jag har förklarat i min analys förekommer en multitud av hyllade demoner liksom komplicerade 

liturgiska och rituella former för att invokera dessa, en paradoxal och symboltung ljusmetaforik liksom en 

spretig kombination av olika religiösa symbolvärldar. Även om satansgestalten såsom vi känner den i 

judisk-kristna traditioner liksom folklore har en framträdande roll i materialet är figuren invävd i en större 

och mycket mer invecklad esoterisk demonologi där flera andra karaktärer såsom Lucifer, Ormen, Kain, 

Leviatan, Beelzebub och mer obskyra demoner figurerar. Satan och relaterade begrepp inkorporeras i ett 

mer komplext sammanhang där elementen från olika former av satanism blir del av en övergripande 

esoterisk världsbild.  

Alla de tre komponenter som utmärker spiritualiteten i Vänstra Handens väg enligt Kennet Granholm 

återfinns också i Watain på olika sätt. 134  Genom att relatera till både frontmannen Erik Danielssons 

uttalanden och texterna går det att upptäcka en stark (1) individualism som tar sig uttryck i ett satanistiskt, 

gnostiskt sökande bort från denna världen mot (2) självdeifikation.135 I deras scenframträdanden liksom 

musikaliska privatliv finns starka inslag av (3) antinomianism med alltifrån kroppslig asketism till bruket av 

döda djur som scenografi.136 Men även textvärlden ger prov på en diskursiv antinomianism genom att den 

behandlar marginella, världsfrånvända teman och gör ständiga övertramp i fråga om religiösa uttryck – 

inte minst vad gäller skildringen av judisk-kristen tradition.137  

                                                             
133 Exempelvis Johanneson & Klingberg 2011; Patterson 2013. 
134 Se 3.2 Kaosgnosticism och Vänstra Handens väg. 
135 Se exempelvis Patterson 2013, 348-349. 
136 Se Johanneson & Klingberg 2011, 333-362, för en helhetsbild kring Watains antinomianistiska livsstil. 
137 Granholm 2013, 213-214, diskuterar hur de utmärkande dragen i Vänstra Handens väg framförallt manifesteras 

rent diskursivt, bland annat genom text, tal och liknande symbolsystem.  
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Således kan Watains konstnärliga universum utan större tvivel behandlas under epitetet Vänstra Handens 

väg. I sådana fall placeras materialet i en mer passande kontext inom den västerländska (och framförallt 

svenska) esoterismen. ”’I Bibeln pratar man om ett ursprungligt kaos och en otämjd laglös sida hos 

människan. Den sida som enligt Bibeln bör förtryckas och elimineras genom ett gudsfruktigt leverne. För 

mig är black metal den totala motsatsen till detta. Och är det någonting som satanismen, enligt min 

definition, handlar om så är det just den yttersta friheten bortom alla sådana bojor.’” uttrycker Erik 

Danielsson i en intervju i UNT.138 Som citatet och tidigare delar av uppsatsen visar vilar Watains grund på 

satanism men samtidigt tolkar det den utifrån ett esoteriskt ramverk där kaosgnosticism förenar de 

religiösa elementen i texterna under en och samma tradition.  

6.2 WATAIN OCH OCCULTURE 
Kaosgnosticism och Vänstra Handens väg ingår i sin tur i den större symbolbank som Christopher Patridge 

kallar dark occulture då dessa alternativa spiritualiteter representerar de mörka skuggsidorna av de 

ockulta strömningarna i västvärlden.139 Ovanstående esoteriska traditioner tillhör den nya spiritualiteten 

tillsammans med andra former av magi, ockultism, mystik och förekommer parallellt med den ljusa sidan 

av New Age och (neo-)paganism.140 I en dialogisk process reproducerar Watain occulture samtidigt som 

deras unika material bidrar till att producera nya symboler från kaosgnosticismens och den anti-kosmiska 

satanismens domäner. 

Materialet samtalar som jag har visat också intertextuellt med både traditionell gnosticism, bibliska 

symboler och den judisk-kristna traditionen. Delvis utgör dessa strömningar den tematiska och språkliga 

grunden för deras eget skapande.141 För att förklara detta förhållande lämpar sig occulture-teorin väl 

enligt mig. Alla dessa teman tillhör inte nödvändigtvis den officiella filosofin eller praktiken i Temple of 

the Black Lights kaosgnostiska system, även om Watains texter framförallt informeras av denna inriktning. 

I egenskap av populärkulturellt fenomen hämtar däremot materialet inte enbart inspiration från en 

bestämd tradition utan snarare från den mångfald av traditioner som ingår i occulture.142 Vänstra Handens 

väg är en del av detta komplex men fungerar inte isolerat utan har absorberats i den större ockulturella 

miljön. Istället uppstår dessa uttryck i den unika sammanblandningen mellan samtliga teman med 

bakgrund mot Black Metalgenren.  

                                                             
138 http://www.unt.se/kultur-noje/sanger-av-blod-och-eld-2542881.aspx (hämtad 2016-06-01). 
139 Patridge 2005. Se även 1.3 Forskningsöversikt för ett förtydligande kring vad dark occulture innefattar. 
140 Patridge 2004. 
141 Se Patridge 2005, 207-255 för hur dessa teman vanligtvis förekommer inom occulture. 
142 Se 2.1 Occulture. 

http://www.unt.se/kultur-noje/sanger-av-blod-och-eld-2542881.aspx
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Texternas överlappande teman kanaliseras och konstrueras genom den ideologiska och symboliska 

språkdräkt som utmärker Black Metal. Det vill säga, innehållet färgas av den allmänna satanistiska 

livsåskådningen (i dess mångfacetterande former) med misantropi och judisk-kristet förakt liksom 

fascinationen för döden och gränsöverskridande, mörk religiös tematik.143 Den apokalyptiska retoriken 

från occulture-strömningen förenar som jag har visat i analysen dessutom de olika symbolerna och 

strukturerar innehållet under ett gemensamt paraply av dystopi, dekadens och undergång.144 Inom just 

Black Metal tolkas apokalyps oftast i våldsamma och framförallt dystopiska former. Metalmusiken 

tenderar att både hylla undergången och avbilda den indränkt i våld, död och förfall. Under det 

gemensamma temat apokalyps förenas genrens övriga uttryck av degeneration, mörker och satanism.145 

Satanism, gnosticism, esoterism, apokalyps och slutligen Black Metalscenen samlas och smälter således 

samman till en unik form av ockult symbolik med rötter i den judisk-kristna traditionen – och som 

samtidigt polemiserar mot densamma!146 Alltså förvaltar Watain occulture för att ge uttryck för sin egen 

unika religiösa filosofi, en medvetet synkretisk satanistisk och kaosgnostisk religiositet som i deras 

textmaterial formas efter Black Metalgenrens ideologiska och symboliska universum.        

  

                                                             
143 Se 1.3 Forskningsöversikt. 
144 Se framförallt kapitlen om metalmusik i C Patridge (red.), Anthems of Apocalypse: Popular Music and 

Apocalyptic Thought, Sheffield Phoenix Press, Sheffield, 2012. 
145 Patridge 2012, xii. 
146 För en liknande slutsats angående polemik mot judisk-kristen tradition i Black Metal, se Jonsäll 2015. 
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7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

I olika hög utsträckning karaktäriseras innehållet i Watains diskografi av tre teman: satanism, gnosticism 

och apokalyps. Men den främsta nyckeln till förståelse av textkorpuset ligger i korrelationen mellan dessa 

överlappande teman. Medan satanism absolut tar plats i materialet i form av både ideologiska 

grundstenar för misantropi, individualism och självdeifikation liksom explicita referenser och hyllningar 

till satansfiguren och en elaborerad esoterisk demonologi, inkorporeras dessa element i en utpräglat 

gnostisk kosmologi och filosofi. Samtidigt informeras det gnostiska innehållet av andra ockulta och 

esoteriska inslag och stöps i en ny satanistisk form. Dessutom presenteras båda teman genom en biblisk 

genre, nämligen apokalyps. Detta tyder paradoxalt nog på att texterna polemiserar mot den judisk-kristna 

traditionen genom att använda samma traditions retorik och symbolvärld. Narrativet om den kosmiska 

striden mellan Satan och Gud inverteras med resultatet att ondskan segrar och världen går under. På så 

sätt presenterar Watain en alternativ apokalyps där den ursprungliga utopiska tanken byts mot en 

dystopisk vision av total undergång såsom genren vanligtvis förekommer i Black Metal.  

För att hita en tillfredsställande förklaring till överlappningen och fusionen av dessa teman krävs yttre 

källor och förklaringsmodeller kring både Watain och Black Metalgenren i sig. Det räcker inte med att 

hänvisa till hur materialet kommunicerar de olika temata i samklang och växelverkan med varandra utan 

förståelsen av deras relation är avhängig att man sätter in materialet i dess religionshistoriska och 

teoretiska kontext. Inte heller är det tillräckligt precist att poängtera sammanblandningen mellan flera 

olika typer av satanism eftersom innehållet uttrycker dessa element i en annorlunda form. Det är främst 

detta jag avhandlat i den tidigare diskussionen. Linsen som Watains diskografi bör förstås genom är den 

västerländska esoteriska traditionen och då specifikt kaosgnosticismen som återfinns inom den 

bredare ”mörka spiritualiteten” eller Vänstra Handens väg (Left-Hand path). Detta belyser sambandet 

mellan satanistisk symbolik och gnostisk kosmologi – de är inte två isolerade teman utan helt enkelt 

komponenter i en sammanhängande tradition som Watain uttrycker. Överraskande nog öppnar detta 

faktum upp för en relativt kontroversiell slutsats: innehållet i Watains texter kan inte entydigt beskrivas 

som satanism. Den religiösa tematiken är alltför elaborerad och komplex för att man på religionshistoriska 

grunder ska kunna argumentera för att materialet endast uttrycker satanistiska tankar. Vänstra Handens 

väg är den term som kommer närmast att etikettera den bakomliggande traditionen som textvärlden 

bygger på. Att kategorisera kaosgnosticism under begreppet satanism blir således missvisande och därför 

bör inte Watains textvärld behandlas under det epitetet heller.  
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Men som jag också har diskuterat kan inte heller dessa religiösa strömningar på ett tillräckligt sätt förklara 

innehållet, då många inslag i texterna ligger utanför traditionerna i fråga. För att komma åt denna 

problematik lämpar sig istället Christopher Patridges occulture-teori liksom bakgrundsförståelsen kring 

Black Metalscenen. Innehållet i Watains diskografi är en produkt av modern västerländsk esoterism men 

filtrerad genom de mörka, dystopiska varianterna av occulture och den rebelliska satanistiska ideologin 

från metalscenen.  

Vad som däremot utmärker Watain från andra Black Metalakter är den säregna, intrikata esoteriska 

begreppsvärlden från kaosgnosticismen som deras texter och framföranden återskapar i detalj. Watains 

litterära kanon profeterar en apokalyptisk symfoni om upplysning och befrielse i en paradoxal, 

antikosmisk verklighet där endast kaos och mörker råder. Hur dessa ”kaosets symfonier” kommer att 

mottas av kultursfären och färga det religiösa landskapet återstår att se, men utan tvekan tyder deras 

existens på en förändring inom den nya andligheten liksom musikscenen som äger rum redan här och nu.   
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