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Abstract 

 

This essay is an analysis of Brian Wood's Viking epic Northlanders, published by Vertigo/DC 

between the years of 2007-2012. The aim is to identify how Old Norse faith and Christianity are 

portrayed. This is done by using the theory of representation as developed by Stuart Hall and 

putting them into the historical context of a postmodern, secular western world of thought. The 

research shows a wide variety of religiosity in both Norse and Christian characters. Some common 

trends have been identified though, and these are a general appreciation of physical strength within 

the Norse religion and a general tendency in Norse religion to explain natural phenomena and to 

have fatalistic leanings while Christianity rather seeks to offer comfort in times of need. The results 

also show that one of the greater roles Christianity plays in Northlanders is contributing to, or 

sometimes forcing a societal change, while the practitioners of the Norse faith tend to lean toward 

stability. There is also a tendency to present the northerners as outcasts, while the Christian 

counterparts are part of an establishment. 



 
 

 

 

 

 

Innehåll 
Innehåll................................................................................................................................................. 3 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställning ................................................................................................................... 2 

3. Teori & Metod .................................................................................................................................. 4 

3.1 Representation ............................................................................................................................ 5 

3.2 Textanalys .................................................................................................................................. 7 

3.3 Populärkultur och serietidningen ............................................................................................... 8 

3.4 Urval........................................................................................................................................... 9 

3.5 Problematisering ............................................................................................................................ 9 

4. Bakgrund .......................................................................................................................................... 9 

4.1 Sekularisering och postmodernism .......................................................................................... 10 

4.3 Om Northlanders ..................................................................................................................... 14 

4.4 Tidigare forskning .................................................................................................................... 15 

5. Resultat........................................................................................................................................... 17 

5.1 Vad religionen är ...................................................................................................................... 17 

5.2 Karaktärer ................................................................................................................................. 22 

5.2.1 De kristna .......................................................................................................................... 22 

5.2.2 Hedningarna ...................................................................................................................... 24 

6. Diskussion ...................................................................................................................................... 28 

 Källor  ............................................................................................................................................... 32



 
 

1  

 

 

1. Inledning 
 

Genom en drastisk teknologisk utveckling sedan 1900-talet har människan blivit en allt större 

konsument av kultur. Dagens teknologi har lett till att det är relativt lätt för gemene man att ägna sig 

åt ströaktiviteter på sajter med gedigna medieutbud, men teknologin har även bidragit till att 

kunskap har blivit mer lättillgängligt. Populärkulturella produkter inom spel, musik och film 

refererar ofta till historia och religion. Detta ger incitament för akademiker att vidare analysera 

populärkultur och den historia den berättar. Frågorna blir då hur film, litteratur och musik 

konstruerar vissa fenomen, vilket blir alltmer viktigt då dessa påverkar ett kollektivs kunskaper för 

till exempel historiska epoker. 

 

Jag har valt att rikta blicken mot hur ett sådant populärkulturellt medium konstruerar religion i ett 

fornnordiskt samhälle. Verket jag har valt för detta är serietidningen Northlanders1 av Brian Wood, 

vilket är ett omfattande verk som geografiskt sträcker sig från Island i norr till Frankrike i söder, 

från Ryssland i öst, till Irland i väst. Verken kom ut mellan åren 2007 och 2012, och släpptes först 

som mindre utgåvor för att sedan bli samlade i sju större volymer. 

 

Resultatet sätts in i en kontext av en postmodern, sekulär värld, och metoden för att åstadkomma 

detta är en kvalitativ textanalys. Jag redovisar i slutet för hur fornnordisk religion och kristendom 

presenteras i Northlanders. Fokus ligger också på att mer ingående visa hur religion konstrueras i 

verket och vilka som låts representera denna. Därför blir det även inslag av karaktärsanalys, där jag 

visar vilka karaktärsdrag som är representativa för anhängare till de två religionerna. Det blir inte 

fråga om någon större bildanalys, utan referenser till bilder tas in när de tydligt kompletterar det 

sagda ordet, eller är så pass uppenbara att man inte kan ta miste om dem. 

                                                 
1 Wood, Brian, Northlanders, Vertigo/DC Publishing, New York, 2007-2012. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

I uppsatsen är det fyra frågor jag riktar mot Northlanders, vilka är som följer: 

 

- Hur ser den fornnordiska och den kristna religionen ut i Northlanders? 

- Vilka skillnader framträder mellan fornnordisk religion och kristendom i verket 

- Vad beror dessa skillnader på? 

- Vilka karaktärer låts representera religionen? 

 

Med dessa frågeställningar kommer man åt presentationen av den fornnordiska religionen, och även 

hur den är konstruerad. Genom att se på skillnaderna de båda religionerna emellan framkommer 

viktiga element tydligare. Historikern David Petts skriver i sin bok Pagan and Christian att 

religioner som anses vara hedniska enligt kristna författare på medeltiden ofta framställs likt de 

icke-judiska religionerna i Gamla testamentet.2 Brian Wood lever inte i samma tidsålder som t.ex. 

Rimbert och Adam av Bremen, så det gör frågan om representationen av religionen och dess 

företrädare både aktuell och intressant. Kristna historieskrivare är trots allt de främsta skriftliga 

källor vi har till fornnordisk religion och kultur, och det är troligt att aktörer idag som inkorporerar 

fornnordiska element i populärkulturella verk använder sig av historieskrivare som dessa, vare sig 

de är förstahand (nutidens aktörer har själva läst originalen) eller andrahandskällor (aktörerna har 

tagit del av källor som använt sig av kristna historieskrivare). 

 

Frågan om vilka som representerar religion har potential att visa upp konnotationer som är aktuella. 

Om fornnordisk religion representeras i form av yngre män, och kristendomen i form av äldre 

kvinnor, finns det en skillnad mellan kön och ålder och det är av intresse att analysera vad dessa 

skillnader beror på. Genom denna fråga ges frågeställningen även ett smärre genusperspektiv. 

 

För alla frågorna i uppsatsen är det relevant att även söka diskutera och problematisera varför 

Northlanders är som det är. Därför har jag valt att använda mig av kulturteoretikern Stuart Halls 

resonemang kring representation, vilka låter mig undersöka i vidare mening varför representationen 

                                                 
2Petts, David, Pagan and Christian: religious change in early medieval Europe, Duckworth, London, 2011. sid. 73f. 
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av en historisk epok ser ut som den gör. 

 

Jag utgår ifrån att religion kan representeras på flera olika sätt, men väljer att fokusera på de 

aspekter i Northlanders som kan härledas till teoribildningar som definierar religion utifrån dess 

substantiella (vad religion är) och funktionella (vad religion gör) karaktärsdrag. Jag ämnar 

presentera båda dessa mer ingående i bakgrundskapitlet. 
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3. Teori & Metod 
 

Arbetsmetoden är av induktiv art, då jag tidigare har läst serien och utifrån vad jag hittat i min 

genomläsning format en hypotes. Induktion har brister då slutsatsen endast beror på erfarenhet och 

det som inte är en erfarenhet måste plockas bort.3 Däremot kan man härleda resultat genom den 

induktiva metoden från tidigare erfarenheter; om man utifrån samma utgångspunkter tidigare 

kommit fram till snarlika resultat kan den induktiva metoden än en gång visas fruktbar för snarlika 

studier.4 

 

Frågorna jag ska besvara handlar till stor del om hur Brian Wood valt att karaktärisera fornnordisk 

religion, kristendom och vilken roll de har i verken. För att besvara dessa frågor gör jag en tolkning 

av både texten och de karaktärsdrag som de troende har. Det handlar alltså om att göra en analys 

som tar hänsyn till representationen i dess sociohistoriska kontext. Denna hänsyn till kontexten 

medför att analysen får en viss hermeneutisk prägel då jag som forskare först tolkar verket i sig, 

sedan sätter det i sin kontext, i sin historia. Jag ska i detta kapitel redogöra för både den 

teoribildning jag följer och vilka metoder jag ska använda för att besvara de frågor som har ställts. 

Begrepp som populärkultur och hermeneutik kommer också att förklaras så att läsaren själv, i så 

stor mån som möjligt kan sätta sig in i hur analysen går till. 

 

I mitt arbete har jag valt att kategorisera olika kännetecken som de båda religionerna visar, och 

utgår ifrån funktionalistiska och substantiella klasser av religion. De funktionella elementen 

kännetecknas av vad religionen gör, medan de substantiella visar vad religion är. Genom att 

kategorisera på detta vis blir min analys tydligare och det blir desto enklare att söka förklara varför 

dessa skillnader uppstår.  

 

Metoden är milt inspirerad av strukturalism, där man söker sätta motpoler mot varandra.5 Då det är 

två olika trossystem som dyker upp i Northlanders, den fornnordiska, hedniska tron och den kristna, 

påvliga kyrkan, så blir det för analysens skull både enklare och mer intressant att se hur dessa står i 

                                                 
3    Chalmers, Alan F., Vad är vetenskap egentligen?, 3., omarb. Uppl., Nya Doxa, Nora, 2003 Sid. 59f. 
4    Ibid. 
5 Brügger, Niels & Vigsö, Orla, Strukturalism, Studentlitteratur, Lund, 2004, sid. 22. 



 
 

5  

 

motsats till varandra. Tecknet, begreppet eller företeelsen i sig har ingen betydelse utan dess värde 

befästs först när den ställs i relation till något annat.6 Exempelvis så finns det inte mycket att 

anmärka på om den kristna religionen framställs som korrupt och i isolation utan någon motpol, 

utan det blir desto mer intressant när den fornnordiska framställs som en rak motsats till detta. 

 

En underliggande fråga som ständigt präglar analysen är varför religionerna framställs som de gör, 

eller varför vissa tecken används istället för andra.7 Vilka alternativ finns till framställningen och 

vilken är dess opposition? Det är i detta skede det blir lägligt att ta extra hänsyn till den historiska 

kontext det analyserade verket befinner sig i då det är endast då, genom att koppla till samhällets 

problem och frågor som man kan komma fram till en aning om vad de olika tecknen betyder.8 

Kontexten beror både på vem som författar den, i detta fall en vit, amerikansk man, och den 

samhälleliga kontexten: Northlanders släpptes mellan åren 2007-2013 i ett USA med Barack Obama 

som president. När man väl vet kontexten kan man börja spekulera kring hur verkets innehåll 

speglar sitt samhälle, och vilken eventuell kritik eller kommentar det medför. 

 

3.1 Representation 
 

Ett av de fokus denna uppsats har är på representation, eller mer bestämt hur religion representeras i 

Northlanders. Representation sker på olika nivåer. Det finns en självklar, ytlig nivå där olika ord 

refererar till koncept.9 Detta är en rent språklig nivå, vilket konsekvent innebär att orden för att 

beskriva ett koncept som ”träd” skiljer sig från språk till språk, men betydelsen är mer eller mindre  

densamma. Denna nivå korrelerar till hur människor kan föreställa sig ett objekt genom ren mental 

kraft, vare sig det är fiktivt eller verkligt. 

 

Den andra, mer abstrakta nivån av representation ligger i kulturen och hur kulturen i fråga använder 

sig av språket. Alla vet vad ett får är; ett ulligt djur på fyra ben, men ett får i litteratur kan föra med 

sig andra konnotationer.10 Ett exempel är hur George Orwell använder sig av olika djur i novellen 

Animal Farm från 1945. Grisarna är de manipulativa härskarna, hundarna är den verkställande 

                                                 
6 Ibid. Sid. 21. 
7 Ibid. Sid. 56. 
8 Ibid. Sid. 60f. 
9Hall, Stuart (red.) Representation: cultural representations and signifying practices, Sage, London, 2013. sid. 2. 
10Ibid. Sid. 5f. 
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polisiära makten och får är den stora massan. 

 

Utöver dessa två grundnivåer så formulerar Stuart Hall tre olika tillvägagångssätt när man 

undersöker utifrån en representationsteoretisk grund. Först har vi det reflektiva förhållningssättet, 

vilket innebär att tecken representerar det de föreställer.11 Det reflektiva förhållningssättet är dock 

svårt att fördjupa då det inte inbjuder till tolkningar. En duk prydd med dunkla tecken är inte mer än 

en duk såvida tecknen inte har en betydelse. Om en konstnär tecknar en blomma, så är det en 

blomma, fast en imiterad sådan. Det andra förhållningssättet, den intentionella, lägger snarare vikt 

på vad upphovsmannen vill ha sagt med sitt verk. När upphovsmannen arbetar på den intentionella 

nivån så använder denne sig inte nödvändigtvis av dunkla symboler, utan kan använda symboler 

som har en mer allmän betydelse för att poängtera sin ståndpunkt mer tydligt. För att komma åt 

dessa överenskommelser och dess innebörd finns det tredje förhållningssättet, den 

konstruktionistiska.12 Detta synsätt leder till att betydelser inte finns av sig självt, utan konstrueras i 

kontakt med en mottagare. De som förespråkar ett konstruktivistiskt synsätt förnekar inte att det 

finns en materiell värld, men att denna på egen hand inte producerar betydelse. Ett enkelt exempel 

på hur mening konstrueras av kulturer och i språket kan vara hur en lampa som blinkar rött oftast 

inte betyder att allt är okej. Det röda ljuset i sig självt betyder ingenting, men när mottagaren tolkar 

färgen så får den en mening, exempelvis att en krissituation har uppstått. 

 

Stuart Hall förespråkar ett semiotiskt tillvägagångssätt. Det som är av intresse för studier av en 

sådan art är tecknen, vilken innebörd de har och hur studieobjekten använder sig av tecknen för att 

förmedla en betydelse. Kulturverk måste använda sig av olika tecken för att förmedla någonting 

överhuvudtaget.13 Att analysera populärkultur blir då snarare likt en text man ska läsa och analysera, 

istället för att det behandlas som olikt något annat studieobjekt. Det finns två olika nivåer som är 

relevanta vid en semiotisk analys; det denoterade och det konnoterade. Det denoterade är 

deskriptivt, till exempel att en karaktär uttrycker något eller har en viss klädsel på sig. Det 

konnoterade är mer komplext, då det refererar till ett bredare spektrum än vad som faktiskt sägs.14 

Det är upp till forskaren att tolka in tecknen i en sociohistorisk kontext och undersöka vad de 

betyder. Inte endast den sociohistoriska kontexten är viktig i hänseendet, utan även i vilken kontext 

                                                 
11Ibid. Sid. 10. 
12Ibid. Sid. 11. 
13Ibid. Sid. 20f. 
14Ibid. Sid. 23. 
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själva tecknet befinner sig i. En man eller kvinna på en yoghurt-produkt måste tolkas utifrån den 

kontext den förekommer i.15 

 

Det finns dock tillägg att göra till dessa olika nivåer, vilka kan både fördjupa och förstärka 

relevansen för uppsatsen. Ett kors kan för en som är uppfostrad i en kristen tradition symbolisera 

Jesus korsfästelse, medan korset för en utomstående helt enkelt är något som kännetecknar 

kristendom som religion, eller något helt annat om kulturen i fråga har använt ett liknande tecken 

för andra syften. Detta kan kallas den kulturella kontexten, men den är även kopplad till en annan 

kontext som är viktig att ta hänsyn till vid analyser: den sociohistoriska kontexten. De båda 

begreppen liknar varandra, men skillnaden ligger i att kulturell kontext hänvisar till nuet, medan 

sociohistorisk kontext hänvisar till nuet och hur det är påverkat av det förflutna. 

 

Representation kan användas för att analysera hur ”den andre” framställs, t.ex. minoriteter.16 Ett 

liknande synsätt kan bli relevant i denna uppsats, då Brian Wood framställer fornnordiska och 

kristna kulturer, vars realiteter med stor sannolikhet skiljde sig mycket från den vi upplever idag. 

Det ger också upphovsmannen en relativ frihet att uttrycka sig genom att skapa något som utspelar 

sig långt tillbaka i en tid vars historiska sanningar inte alltid är självklara. Det är svårt att hävda att 

Northlanders speglar ett förtryck av minoriteter i vår samtid, men att visa att det finns vissa 

tendenser i presentationen av de båda trosföreställningarna i verket är ett av målen med uppsatsen. 

 

3.2 Textanalys 
 

Textanalys är min primära metod, vilket i grunden handlar om att samla in data och sammanställa 

det i ett teoretiskt raster. Analysens resultat beror i högsta grad på vilka frågor man ställer verket, 

och vilka ramar man använder för att tolka det.17 Eftersom man i en textanalys riktar fokus mot 

meningsbärande tecken som i en helhet kallas text,18 så är det av vikt att här gå igenom hur denna 

tolkning går till. 

 

                                                 
15Ibid. Sid. 24. 
16Ibid. Sid. 217. 
17Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 3e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2012, sid. 15. 
18Ibid. Sid. 21. 
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Texter har en innebördsaspekt,19 vilket innebär att texten vill säga läsaren någonting. Vidare så har 

texten även en interpersonell aspekt, då språket också är en sorts handling och det krävs två parter, 

en avsändare och en läsare, för att texten ska få en innebörd. För att vidare kunna analysera en text 

är det viktigt att vara medveten och öppen med vilken genre det tillhör. Alla textgenrer har sina egna 

innebörder och tillvägagångssätt för att förmedla detta. 

 

3.3 Populärkultur och serietidningen 
 

Medan ”populärkultur” är ett svårdefinierat begrepp som kan beskriva många olika ting, så ämnar 

jag här beskriva den definition som är relevant för uppsatsens syften. Simon Lindgren skriver att 

populärkultur används som ett paraplybegrepp för de kulturprodukter som först och främst 

konsumeras av den stora massan.20 Dessa produkter är då lättillgängliga att både få tag på och att 

konsumera, det vill säga att ingen spetskunskap behövs för att tillägna sig det. 

 

Raymond Williams definierar kultur som ett sätt att leva som inbegriper även de materiella, 

intellektuella och andliga delar av livet.21 Detta innebär att både estetiska yttringar, religiösa 

erfarenheter och olika sätt att använda språket på hamnar inom kulturbegreppet. Lindgren menar 

vidare att kultur innebär ett utbyte av information och mening, eftersom föremål och företeelser 

laddas med mening både när de skickas och när mottagaren tolkar det.22 

 

Lindgren sammanfattar begreppet populärkultur i fyra punkter vilka även jag kommer att använda 

mig av. Dessa punkter är: Populärkulturen är kommersiell, lättillgänglig, inte intellektuellt krävande 

och den är folklig.23 Jag vill tillägga att intellektuell förförståelse visserligen kan öka intresset för 

särskilda verk, men den är absolut inte ett krav för att en icke insatt person ska finna verket 

trivsamt. Det hör för övrigt ihop med att produkten är lättillgänglig på så sätt att den använder 

symboler som är väletablerade i kulturen. 

 

Likt andra kulturella yttringar som musik, film och litteratur så har serietidningen sitt eget unika sätt  

                                                 
19Ibid. Sid 21f. 
20 Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser,  2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 2009. sid. 17. 
21 Ibid. Sid. 28 
22 Ibid. Sid. 29f. 
23 Lindgren, Simon, Populärkultur, sid. 46. 
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att förmedla budskap. Majoriteten av dem som har denna uppsats tillgänglig är bekant med hur en 

serietidning ser ut, att den är uppbyggd av rutor i olika former med tecknade former som yttrar sig 

genom så kallade pratbubblor. Serietidningar är dock svåra att definiera, då de använder sig av ett 

brett spektrum av kulturella grepp. En möjlig definition som tar vara på två framträdande element 

kan vara att serietidningar kommunicerar med läsaren som genom tecknade rutor får ta del av 

dialog och att rutorna innehåller minst en identifierbar karaktär.24 Detta passar väl in på 

Northlanders, men det utesluter en hel del stumma serietidningar 

 

3.4 Urval 
 

Urvalet består av de sju volymer som Northlanders har getts ut i. Däremot har vissa händelseförlopp 

valts bort då det efter en mindre analys visat sig uppenbart för mig att de saknar relevans för 

uppsatsen, och har därmed inte tagits i beaktande under analysens gång. Det finns händelseförlopp 

som sträcker sig över en hel volym, och andra som endast består av ett kapitel. De korta 

händelseförloppen har visat liten relevans och därför har den stora majoriteten av dessa gått bort. 

3.5 Problematisering 
 

En riskfaktor med metoden är det att tolkningen endast blir legitim utifrån det perspektiv jag 

använder, och riskerar att falla för intersubjektiv prövbarhet. Dock vill jag hävda att eftersom jag 

utgår från en postmodern ansats så finns det en inbyggd medvetenhet om att forskarens subjektiva 

öga ständigt är närvarande. Jag vill även hävda att detta för med sig en tanke om att 

meningsbyggandet inte sker förrän i det tillfälle en individ möts av en kulturyttring som kan tolkas 

på flera olika sätt. I detta fall är serietidningen den kulturella yttringen som jag ska tolka utifrån de 

premisser jag har satt upp. Det är även av vikt att poängtera att en tolkning inte bör förväxlas med 

en åsikt. Medan en åsikt snarare är ett ställningstagande i en fråga som både kan ha svag och stark 

grund, så är en tolkning av akademisk art snarare en välgrundad observation vars utgångspunkter 

noggrant detaljeras.25 

                                                 
24Heer, Jeet & Worcester, Kent (red.), A comics studies reader, University Press of Mississippi, Jackson, Missouri, 2009. 

sid. 126. 
25Vikström, Björn, Den skapande läsaren- Hermeneutik och tolkningskompetens, Studentlitteratur, Lund, 2005, sid 10. 
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4. Bakgrund 
 

I denna del ämnar jag först gå igenom två begrepp som är av hög relevans för analysen: 

sekularisering och postmodernism. 

 

4.1 Sekularisering och postmodernism 
 

Sociologen Peter Berger menar att sekularisering är en process där samhälleliga institutioner och 

kulturen överlag frigörs från religiösa institutioner och symbolers dominans.26 I flera västerländska 

samhällen är kristendomen ett tydligt exempel, i synnerhet i Sverige, då vi inte längre har Luthers 

katekeser som en central punkt av undervisningen. Även i kulturlivet kan sekulariseringen te sig 

påtaglig; för inte så länge sedan krävde konstnärer ofta en mecenat, och i flera fall var det antingen 

kyrkan eller adelsmän som kunde tillhandahålla dem resurser. Berger tar även hänsyn till skillnaden 

mellan Europa och Amerika, där kyrkan i det senare fortfarande har en central plats. Han menar att 

kyrkan i Amerika istället för att undanträngas snarare har blivit mer sekulär till sin natur, att de 

anpassar sig mer till det övriga samhället än tvärtom. 

 

Teorin om sekularisering har inte passerat den akademiska världen utan att få en beskärd del kritik. 

David Lyon kallar teorin en ”one-idea-fits-all theory”27, att sekulariseringsteorin har en 

modernistisk överton som generaliserar mer än vad den är kapabel till. Att religion avlägsnas 

alltmer från den offentliga sektorn i industriella samhällen är något som visserligen kan sägas gälla 

för delar av Europa, men Lyon menar att sekulariseringsteorin inte är tillämpningsbar för andra 

delar av världen. Teorin missar då flera aspekter av religion som Lyon hänvisar till, och en av de 

viktigaste poänger Lyon pekar ut är att religion kan missförstås som att manifestera sig endast i 

exempelvis kyrkobesökande.28 Religion är också en del av identiteten, en del av individens 

konstruktion av sig själv. Visserligen går det inte att förneka att kyrkans makt i först och främst 

europeiska samhällen har minskat, men samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till hur religionens roll 

förändras och vilka former den tar. 

 

Sociologen José Casanova ställer sig också kritisk mot sekulariseringsteorin. Medan han inte helt 

                                                 
26Berger, Peter, The Sacred Canopy, Doubleday, Garden City, New York, 1969, sid. 107. 
27Lyon, David, Jesus in Disneyland: religion in postmodern times, Blackwell Publishers, Cambridge, 2000 sid. 21. 
28Ibid. Sid. 23. 
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avfärdar teorin, så menar han istället att för att man ska tala om sekularisering på ett meningsfullt 

sätt bör man dela upp den stora berättelsen i olika tendenser som går att se i hur religioner 

förändras. Den första tendensen är att religion separeras eller differentieras från andra delar av 

samhället. Religion förvandlas från en alltomfattande verksamhet till en mer specialiserad sådan, 

vars primära funktion återfinns i den individuella sfären. Den andra tendensen är att religiös 

verksamhet, både i tro och praktik, avtar i moderna samhällen. Casanova pekar dock på att Europa i 

detta fall är ett undantag, men att religionen inte nödvändigtvis avtar, utan ändrar form till en form 

som passar bättre in i det moderna samhället.29 Sist men inte minst så postulerar Casanova den 

tredje tendensen, vilket är privatisering av religion. Detta innebär att religion blir en subjektiv fråga 

där individen är sin egen auktoritet över trosfrågor desto mer när den forna statsreligionens 

monopol krackelerar i konkurrens med alternativa tolkningar.30 Det innebär också att religionen blir 

avpolitiserad, att samhällets beslut inte alltid visar hänsyn till religion och överlag att religionens 

inflytande över samhällsfrågor försvinner från det offentliga, tillbaka till det privata. 

 

Då religionen inte längre finns i offentlig form (eftersom religion och stat är separerade) inleds en 

sorts differentiering, som rent historiskt bottnar i protestantismens brott med den katolska kyrkan, 

vilket avsade sig tron på påven som kyrkans främsta ledare och banade väg för flera olika 

avgreningar inom den kristna tron.31 Katolska kyrkan förlorade därmed sitt religiösa monopol över 

kristendomen i stora delar av väst, vilket vidare skyndades på av staternas ökande makt vilka lade 

kyrkan under sin kontroll. Det bör tilläggas att inte alla katolska länder slapp undan denna 

förändring, utan katolska kyrkan förlorade även inflytande i Frankrike i och med upplysningen och 

dess kulmination i Franska Revolutionen.32 Differentiering ledde inte endast till att kristendomen 

förändrade sig i fler olika former, utan även att nya trossystem tilläts dyka upp, i flera fall i former 

av New Age-rörelser. I brist på institutioner blir religionen mer privatiserad och något som angår 

varje enskild människa snarare än en statskyrka som ämnar hålla befolkningen i samma kristna tro. 

 

Detta ger en bra anledning till att göra en kort genomgång av postmodernism och religion i den 

postmoderna åldern. Avfärdandet av sekulariseringsteorins svepande påståenden är ett 

postmodernistiskt synsätt, då man avfärdar ett allomfattande narrativ samtidigt som man pekar på 

                                                 
29Casanova, José, Public religions in the modern world, University of Chicago Press, Chicago, 1994, sid. 25f. 
30Ibid. Sid. 35f. 
31 Ibid. Sid. 21. 
32 Ibid. Sid. 25. 
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just variationerna. Det är viktigt att komma ihåg att Europa snarare är ett undantag än regeln när det 

kommer till utvecklingen i människors religiositet. En av grundpelarna för att ens tala om en 

postmodern ålder vilar på att modernitetens föreställningar om sanningar och framgångssagor 

vacklar.33 Andra kännetecken som betecknar en postmodern ålder är relativiseringen av kunskap, att 

positivistiska krav för att avgöra kunskap eller icke-kunskap inte längre gäller.34 Symbolspråk är 

inte längre enhetliga, utan kännetecknas av en större variation där språken inte är begränsade till en 

kultur eller ett språk, utan flera symboler lånas in från andra kulturer och språk. 

 

David Lyon har kanske som ett försök att illustrera religionen i det postmoderna samhället döpt sin 

bok till Jesus in Disneyland, vars namn kommer efter det att kristna evangelister fått tillåtelse att 

sprida sitt budskap på Disneyland i Anaheim.35 Att den vetenskapliga revolutionen och senare det 

moderna projektet skulle leda till att religionen försvinner alltmer menar Lyon är en myt, istället 

förändras och anpassas religioner, samt utnyttjar de verktygen som det postmoderna samhället 

erbjuder för att förmedla sin tro.36 Religion har kanske avlägsnats från offentliga sektorer i vissa 

europeiska och amerikanska samhällen, men i takt med att religion har förflyttats till den privata 

sfären, har den även fått ett uppsving i den privatiserade sfären.37 Den mängd av valmöjligheter 

som individer ställs inför i den postmoderna kontexten innebär inte nödvändigtvis att personer 

väljer bort religionen, utan religionen blir också ett konsumtionsval.38 Den stora skillnaden ligger i 

att stora metanarrativ inte längre alltid tas för givet, utan istället blandas religioner. Den 

institutionella makten över tro och ritualer är numera historia och dessa är fria för folk och grupper 

att anta i sin vardag. Medan frågan förut var hur man rättade sig efter religiösa principer, är frågan 

nu snarare vilka religiösa principer man väljer. 

 

Lyon är som ovan nämnt kritisk mot sekulariseringsteorin och hävdar istället att förklaringen till 

religionens förändrade roll ligger i ett postmodernt samhälle, vilket han beskriver som 

sociokulturell utveckling vars kännetecken är en överdrift av moderniteten och en utvidgning av 

konsumtionssamhället.39 Det postmoderna samhället kännetecknas också av att städer 

                                                 
33Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi: en introduction, 1. Uppl., Liber, Malmö, 2005, sid. 204. 
34Ibid. Sid. 106. 
35Lyon, David, Jesus in Disneyland, sid. 1. 
36Ibid. Sid. 2. 
37Ibid. Sid. 6f. 
38 Ibid. Sid. 43. 
39 Ibid. Sid. 37. 
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omorganiseras, handeln avregleras och att nationella beslut inte längre bestäms utifrån nationens 

behov utan att hänsyn tas till ett internationaliserat perspektiv. Begreppet ”postmodernism” är även 

det kritiserat och ersätts ibland av andra begrepp som ”informationsåldern” och ”högmodernitet”, 

men för denna uppsats syfte använder jag begreppet postmodernitet för att beskriva dessa 

idéströmningar. Ett annat kännetecken för den postmoderna tidsåldern, vilket går hand i hand i med 

konsumtionskulturen är en kultur dominerad av val.40 Lyons menar att religiös fundamentalism 

beror på ett överflöd av valmöjligheter genom att erbjuda ett konkret antal val och att blottlägga och 

kritisera det moderna samhället.41 Dessa grupper ger också en känsla av enhet i en kultur där enhet 

och samhällelig homogenitet bryts sönder. Medan religionen tidigare var en kommunikationskälla 

för de som var delade mellan olika samhälleliga gränser, t.ex. på grund av ras och kön, så har denna 

funktion ersatts av sekulära institutioner.42 

 

Ett av argumenten mot den postmoderna tidsåldern är att vi snarare befinner oss i en senmodern 

ålder, då modernitetens värden snarare är uppblåsta än nedbrutna.43 Den postmoderna tidsåldern är 

något som, på grund av att modernitetens värden blivit uppblåsta bortom igenkänning, snarare än en 

helt ny period är en mellanperiod till något nytt som vi ännu inte kan se. En annan kritik mot det 

postmoderna handlar likt den kritik som sekulariseringsteorin fick om att den hävdade postmoderna 

tidsåldern har både sociala och geografiska gränser.44 Det är till exempel enklare att hitta 

postmoderna tendenser i journalister och akademiker i västvärlden än vad det är att hitta detsamma 

hos bönder eller i skikt av samhället som helt enkelt inte delar samma verklighet som journalister 

och akademiker. Det är också tveksamt huruvida epoker kan generaliseras, och det innebär en 

smärre paradox eftersom postmodernismen hävdar att metaberättelserna har gått i graven, men 

samtidigt hävdar man att den nuvarande epoken är postmodern. För syftena för denna uppsats är 

begreppet dock användbart, då religion inte bara är en tro, utan i bruket av den i populärkulturella 

verk så blir det även en handelsvara, en kommoditet. 

  

Både sekularisering och postmodernism är relevanta att ha i baktanke när man gör en analys av 

populärkulturella verk, och i synnerhet i en religionsvetenskaplig kontext. Vore verket producerat i 

                                                 
40 Ibid. Sid. 39f. 
41 Ibid. Sid. 40. 
42 Ibid. Sid. 44. 
43Ibid. 
44Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi, sid. 107. 
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en annan tidsålder skulle den med stor sannolikhet präglas av andra tankar, och detsamma gäller om 

upphovsmannen verkade i en annan kulturell kontext. I nationalromantikens glansdagar skulle 

porträtteringen av vikingarnas kultur kanske snarare präglas av en mer oproblematisk hållning än 

vad den gör i det verket vi faktiskt har i hand. Att Northlanders inte har ett enda stort narrativ, utan 

flera olika som utspelar sig under flera olika tidsperioder och med varierande protagonister och 

antagonister gör det dessutom desto mer intressant att undersöka både skillnader och likheter i 

representationerna. 

 

4.2 Om Northlanders 
 

Som tidigare nämnt så är Northlanders ett verk vars händelser sprider sig över ett vitt omfattande 

geografiskt område. Ett kort avsnitt utspelar sig t.ex. på Grönland45, medan ett andra utspelar sig i 

ett samhälle vid floden Volga.46 Volymerna är uppdelade i så kallade ”story arcs”, i brist på en 

svensk översättning, där ett narrativ kan sträcka sig över flera kapitel, ibland en hel volym, medan 

andra får mindre utrymme och en volym rymmer flera olika story arcs. Volymerna ett, två, fyra och 

sju är exempel på sådana som endast har en övergripande story, medan de resterande volym tre, fem 

och sex har flera olika delberättelser. Värt att nämna är att varje story arc är självständigt och inte 

har någon koppling till övriga. Undantaget för denna regel är The Icelandic Trilogy, vilken berättar 

en familjs öde under tre olika generationer, där varje generation är illustrerad av olika tecknare. Den 

gemensamma nämnaren verken emellan är tidsspannet mellan åren 700-1240 e.vt., samt temat om 

nordbor som även själva namnet Northlanders refererar till. Serien ges ut av DC Comics 

underförlag Vertigo, vilket bland serieentusiaster är kända för dess mer vuxna innehåll och inte 

sällan bjuder på mer blodiga sekvenser än DC Comics paradnummer. Varje ny story arc är 

illustrerad av olika tecknare, vilket gör en bildanalys olämplig. 

 

För att ge en bild av hur Northlanders är, ämnar jag här ge ett kort, sammanfattande synopsis för att 

den oinvigde ska få en chans att någorlunda få bekanta sig med Northlanders. Den jag här riktar 

fokus mot går under titeln Metal.47 Inledningsvis möts läsaren av en karaktär vid namn Erik som är 

på gång att få en utskällning av byäldste då Erik nyligen förorsakat en olycka som nästan tagit död 

                                                 
45Wood, Brian, Northlanders: book 6, The sea road, Vertigo/DC Comics, New York, 2011. 
46Wood, Brian, Northlanders: book 4, The plague widow, Vertigo/DC Comics, New York, 2010. 
47Wood, Brian, Northlanders book 5: Metal and other stories, Vertigo/DC Comics, New York. 
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på tre män.48 Vi får inte veta mer ingående vad som har hänt, men vi får veta att det har skett i 

relation med att de kristna ämnar bygga en kyrka i bygden. Erik vandrar ut i skogen och konsumerar 

något med slående likhet till flugsvamp, varpå han upplever att han kommunicerar med ett väsen 

som han kallar Hulda.49 Efter denna konversation beslutar sig Erik för att tillfångata en av 

nunnorna, en albinokvinna vid namn Ingrid som Hulda påstått ska ha magiska krafter. De båda 

sätter eld på de kristnas läger och flyr ut i skogen. En prisjägare anlitas av de kristna för att leta rätt 

på hedningen som har gjort deras liv osäkert, vid namn Black Karl.50 När Karl och Erik möts 

utkämpas en strid, som Erik vinner. Ingrid anser dock inte att en snabb död är en passande död för 

de kristnas knähund, utan fäster honom i marken med spikar genom händer och bröstet.51 Karl 

lyckas dock ta sig loss, och fortsätter jaga efter de båda. Erik och Ingrid kommer ifrån varandra och 

ryktena går om en ”draugr” som är på fri fot. Denne varelse visar sig vara Karl, som också 

kidnappat Ingrid. De båda strider än en gång, där Erik slutligen tar död på Karl, och än en gång flyr 

fältet med Ingrid.52 Erik gör även ett uppbrott med Hulda, då han ser denne som ett destruktivt 

inflytande på både sig själv och sin relation med Ingrid. Volymen slutar med att de båda skaffat 

barn, och fortsätter med sin flykt från de kristna. 

 

Just denna delberättelse är ett undantag från flera av de övriga, då magi, religion och tro är ett 

enormt tema. De andra volymerna av Northlanders behandlar dock andra ämnen, som arvstvister i 

klansamhällen, hur ett samhälle hanterar en smittsam och dödlig sjukdom, men även om hur kristna 

försvarar sig mot anfall från de nordiska folken. Det finns inget folk som spelar roll som protagonist 

överlag, utan detta skiftar ständigt. 

 

Brian Wood är långt från en nykomling på kartan för serietidningsentusiaster, då han förutom 

Northlanders är känd för sitt jobb på serier som DMZ, Demo och Rebels. Wood har även arbetat 

som grafisk designer för tv-spel, där de mest anmärkningsvärda som kan nämnas är Grand Theft 

Auto och Max Payne,53 vilka båda har släppts av Rockstar Games. Både de serier och tv-spel som 

Wood har jobbat på är kända för ett förhållandevis grovt språk och har ibland socio-politiska teman 

som huvudfokus. Wood har varit aktiv i diverse projekt ända sedan 1990-talet. 

                                                 
48Ibid. Sid. 31ff. 
49Ibid. Sid. 35ff. 
50Ibid. Sid.76. 
51Ibid. Sid. 94. 
52Ibid. Sid.138ff. 
53http://brianwood.com/blog2/bibilography/ 
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4.3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning på just detta ämne är fattigt. Kopplingen mellan religion och populärkultur är 

inte ett särskilt sällsynt forskningsämne, men det är väldigt få som utgår ifrån frågor som liknar de 

frågor jag har och den metoden jag har. Det finns dock lite forskning som jag har kunnat använda 

mig av när jag skrivit denna uppsats, vilka jag ämnar presentera nedan. 

 

Martin Lund har skrivit en avhandling om hur identitet framträder i serietidningar: Rethinking the 

Jewish-comics connection.54 Han undersöker hur judiska serieskapare uttryckte sin judiska 

bakgrund i de serietidningar som skapades av flera judar i USA.55 Forskningen behandlar både 

serierna i fråga och hur dess skapare pratade om sin judiska bakgrund både offentligt och hur detta 

märks i serierna på hur både protagonister och antagonister representeras. Han påvisar bland annat 

hur Stålmannen i seriens unga år var en förkämpe mot orättvisan och förtryck mot de mindre 

individerna i samhället, och hur detta är kopplat till judiska tankar om försoning.56 Utifrån Marvels 

X-men, skapade av Stan Lee, så visar Lund på hur hjältarnas anti-kommunistiska tendenser är 

kopplat till hur amerikanska judar under kalla kriget förhöll sig skeptiska till kommunismen och en 

strävan efter utökade mänskliga rättigheter i flera delar världen.57 Lunds studie tar flera faktorer i 

hänsyn för att nå en slutsats. Dessa faktorer är både skaparen, den socio-historiska kontexten i 

vilken serien är skapad, vilket meddelande den förmedlar och kopplingar till judisk teologi som 

återfinns i fler serietidningar skapade av judar. 

 

För att avsluta denna del om tidigare forskning vill jag kort diskutera vilka problem detta innebär, 

och hur jag bemöter dem. Jag vill hävda att det finns en viss styrka i att utföra denna forskning inom 

religionsvetenskapens disciplin, eftersom det i skrivande stund är så pass fattigt med forskning. Det 

gör en viss frihet, men även stort ansvar, och det är därför viktigt att jag i så stor mån som möjligt 

begränsar de friheter som finns. Jag vill, med en risk att låta överambitiös, hävda att jag gör den 

religionsvetenskapliga disciplinen i alla fall en liten tjänst. Det öppnar utan tvekan upp för framtida 

                                                 
54Lund, Martin, Rethinking the Jewish-comics connection, Centre for Theology and Religious Studies, Lund University, 

diss. Lund: Lunds universitetet, 2013. 
55Ibid. Sid. 8. 
56Ibid. Sid. 98ff. 
57Ibid. Sid. 308. 
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forskning i ämnet. 
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5. Resultat 
 

Upplägget är som följer: om en volym är av stort intresse och har visat sig inneha flera referenser 

till religion som kan användas i min kommer denne att behandlas separat. Om en volym, eller story 

arc, innehåller endast smärre referenser så kommer dessa främst att stå i separata stycken men som 

en komparation med de större verken. Resultaten kommer att presenteras i två olika delar, först i en 

ren textanalytisk presentation och en till del där särskilda karaktärer presenteras mer ingående än 

tidigare. 

 

5.1 Vad religionen är 
 

Den fjärde volymen, The Plague Widow,58 utspelar sig i en by vid floden Volga runt år 1020 e.vt., 

som har drabbats av pesten. En av de mest framträdande karaktärerna är en präst vid namn Boris. 

Trots att denne presenteras i svart kåpa och med ett kors runt halsen vilket utifrån tidigare 

erfarenheter med präster i Northlanders får läsaren att anta att denne tolkar sjukdomen som Guds 

bestraffning, väljer han istället att hänvisa till vetenskap från ”stora städer i söder”59, vilket dock 

inte tas emot i vänliga ordalag av byborna. Den kristna trons närvaro gör sig inte påmind endast 

genom det faktum att en präst finns där, utan genom protagonistens Hildas ordval då hon som 

verkar vara immun från sjukdomen i skeptiska ordalag kallar det en välsignelse.60 Detta innebär en 

religiös tro där en gud är tillräckligt närvarande för att kunna utdela förmåner till vissa individer. 

Kristendomen gör sig också närvarande vid språkbruk där fraser som både önskar välfärd i det 

hinsides och ämnar att fördöma någons själ förekommer. Som exempel på det senare yttrar en präst 

sig som följer till en misstänkt mördare: ”I hope you go to hell screaming.”61 

 

Böner förekommer i viss utsträckning också.62 I en scen sitter mor och dotter framför elden med 

händerna knäppta och ber om syndernas förlåtelse för den nyss avlidna mannen i hushållet. Bönerna 

                                                 
58Wood, Brian, Northlanders: book 4, The plague widow, Vertigo/DC Comics, New York, 2010. 
59Ibid. Sid. 13f. 
60Ibid. Sid. 21. 
61 Wood, Brian, Northlanders: book 5, Metal, The girl in the ice, sid. 182. 
62Wood, Brian, Northlanders: book 4, The plague widow,. Sid. 46. 
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avslöjar en del av den kristna teologi som Brian Wood valt att använda sig av i Northlanders. 

Världsuppfattningen som karaktärerna har verkar även tala om hur Gud har övergett byn åt dess 

öde.63 Istället för att tala om ondskans närvaro, påpekar de snarare Guds frånvaro. 

 

Något som är intressant är hur det flera gånger i Northlanders framkommer en syn på religionen 

som går ifrån kristendomens monoteistiska världsbild. En passage där en karaktär söker förklara 

norrskenet och faller in i en inre teologisk monolog följer nedan: 

 

This is a Christian land, and we a Christian people, but that's not stopped the old gods from reminding us 

they exist. The winged valkyries, their armor flashing in the cold air, are ever making their presence 

known in the northern skies. And even the most pious among us quake in fear, scrabbling for the hammer 

amulets they couldn't bear to get rid of. The old ways, I suspect, will never fully leave us. Where is the 

white Christ, on a night like this? Why is he absent when needed the most? Is he testing us? As in the 

stories of the saints the priests tell us? Why must we suffer so, while the laughter of the old gods rings in 

our ears?64 

 

Texten om valkyriors rustningar ackompanjeras med en bild på ett norrsken, vilket förklarar hur ett 

norrsken uppstår. Som framkommer i passagen så används religion och tro till att både förklara 

människans förhållandevis eländiga situation och naturfenomen. Att religion och tro fungerar till att 

förklara diverse fenomen i naturen är inte exklusivt för denna volym, utan det förekommer även i 

The Sea Road,65 där Islands vulkaner syns spruta lava i luften. Här tolkar karaktärerna 

naturfenomenet som att de har inkräktat på gudarnas domän och ger sig illa kvickt därifrån.66 

Karaktärerna i denna korta serie visar också upp tecken på att de ser på världen som befolkad av 

andliga väsen, och att dessa kan ge förbannelser och välsignelser. Kaptenen på skeppet ger till 

exempel hänvisningar till guden Njord när skeppet får vind i seglen67 och jämför att segla mot 

okända hav som att åka in i Aegirs käkar.68 

 

Karaktärernas religiösa tvivel i The Plague Witch stannar inte där, utan det sträcker sig även mot det 

motsatta hållet när dottern i familjen frågar modern om Gud är barmhärtig, för om han vore det, 

                                                 
63Ibid. Sid. 54. 
64Ibid. Sid. 87f. 
65Wood, Brian, Northlanders: book 5, Metal, The sea road, DC Comics/Vertigo, New York 2011 . 
66Ibid. Sid. 15. 
67Ibid. Sid. 12. 
68Ibid. Sid. 9. 
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skulle då inte de båda drabbas av sjukdomen för att låtas dö?69 Det överlag största temat i denna 

volym är onekligen tvivel på andliga makters välvilliga natur, och frågan om de verkligen existerar. 

Det andra stora temat är religion och tro som en förklaring på ens situation och naturfenomen, men 

även till som en källa för tröst.70 Religion som tröst Brian Wood dock sparsam med, och det dyker 

upp relativt sällan, och ofta ges det skeptiska övertoner i kontexten. Detta ger religionen ett 

funktionellt syfte, men de substantiella inslagen går inte heller att ta miste på, även om de är få. I 

och med en prästs närvaro tyder det på att det uppenbarligen finns en struktur för hur religionen ska 

förmedlas. Symboler som kors och gravar förekommer också, vilket ger religionen ytterligare 

materiella inslag. Vidare så är det uppenbart att karaktärerna trots sin tvekan har en tro, även om 

denna förblir oklart definierat. 

 

Medan den religion som dominerar handlingen i denna volym är kristendomen, så dominerar den 

fornnordiska religionen volym 5, Metal. Som tidigare nämnt så handlar Metal i stora drag om en 

konflikt mellan kristendom och den fornnordiska religionen. Erik, volymens protagonist kämpar 

med våldsamma medel mot kristendoms intåg i Norge. Eriks hat mot kristendomen blir tydlig med 

hans ord: ”because where there's Christians there's deception and corruption, and soon after that, 

poverty.”71 Kristendomen associeras med ting som kan bryta de tidigare mönstren av vardagslivet, 

och som hotar att förstöra de gamla traditionerna. De kristna representanterna visas inte heller upp i 

en sympatisk vinkel, utan drar sig inte för att nedvärdera de som tror olika, och inte heller för att 

använda ekonomiska medel för att förnedra invånarna i byn där de bygger en kyrka.72 En av 

karaktärerna, byns äldste, menar dock att de kristnas metoder inte grundas på malevolenta avsikter, 

utan att de kristnas tro är starkare än hedningarnas, och att de inte kommer stoppa vid något för att 

få sin vilja igenom.73 

 

I denna volym förekommer det även en hel del kopplingar mellan användning av diverse 

hallucinogena preparat och utövning av tro. Det kanske mest uppenbara preparatet som nyttjas av 

Erik är flugsvamp,74 men vid ett tillfälle brukas även en brygd som ger liknande hallucinatoriska 

                                                 
69Ibid. Sid. 134f. 
70Ibid. Sid. 178. 
71Wood, Brian, Northlanders book 5, Metal, sid. 35. 
72Ibid. Sid. 42. 
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upplevelser.75 En anmärkning här är att det gör det lite svårt för läsaren att skilja mellan de stunder i 

serien då händelseförloppet beror på karaktärernas intag av droger och när det inte är det, eftersom 

Northlanders i övrigt undviker övernaturliga fenomen och surrealistiska element i både text och 

bild. När Erik brukar droger framträder något som han upplever som ett naturväsen, Hulda, vilken 

han ibland kallar ”mother nature”.76 Eriks tro är alltså starkt sammankopplad med naturen och den 

mark han lever på, vilken han är beredd att försvara med sitt liv. 

 

Den kvinnliga huvudkaraktären i denna volym, vid namn Ingrid, antas av flera karaktärer inneha 

övernaturliga krafter som är kopplade till hennes bleka hy och röda ögon, vilket i sin tur beror på 

hennes albinism.77 Medan hennes utseende får de kristna att frukta och se henne som en avvikelse 

från naturen, så hedras hon bland de hedniska anhängarna, vilket tydliggörs när en av karaktärerna 

säger följande om henne: ”(...) blessed with the favor of the old gods, they say. Born shamans.”78 

Vid ett tillfälle visas hon utföra en ritual på en man som är på väg att bli dödad av Erik, och kallar 

sig själv en ”seidkona”. Det fornnordiska ordet för den förkristna tron är seidr,79 och kona betyder 

kvinna (jämför norskans ord kone för hustru eller äldre kvinna).80 Hon påstår att hennes kunskap om 

riterna härstammar från hennes moder, det ter sig då som att det främst är kvinnorna som har hand 

om riter och ritualer. Medan vissa av männen visar sig ha kunskap om det, så är det inte någon man 

som faktiskt utför en rit inom den fornnordiska tron i denna volym av Northlanders. 

 

Utöver den tidigare nämnda varelsen Hulda, finns det referenser odöda varelser som kallas 

”draugr”81 (enligt religionshistorikern Gro Steinsland betyder draug gengångare).82 I folktron 

uppstod dessa varelser genom att en avliden person inte fått en tillfredsställande begravning, eller 

om denne helt enkelt lämnats åt sitt öde. Detta förekommer i serien som en följd av Ingrids 

ofullständiga ritual. Detta tema förekommer även i första volymen, Sven the Returned,83 där 

hänvisningen till gengångaren ges som en möjlig förklaring till varför en grupp av män har dött i en 

strid med en varelse med renhorn, vilket läsaren vet är huvudpersonen i utklädsel. Det gemensamma 

                                                 
75Ibid. Sid. 56f. 
76Ibid. 
77Ibid. Sid. 79. 
78Ibid. 
79Steinsland, Gro, Fornnordisk religion, Natur och Kultur, Stockholm, 2007, sid. 11. 
80http://www.nob-
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81Wood, Brian, Northlanders book 5, Metal, sid. 112. 
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i båda fallen är att de karaktärer som talar om gengångarna betecknas som vidskepliga av andra 

karaktärer. Temat denna passage beskriver är hur den styrande eliten söker sig till andra förklaringar 

än det uppenbara, i detta fall är det uppenbara att en man i förklädnad har dödat männen, när de ska 

förklara de andra vad som har hänt. Wood verkar i denna passage anamma en retorik som antyder 

ett motstånd mot de styrande makterna i samhället, då de antingen på grund av övertro eller ovilja 

att lägga fram sanningen förklarar skeendena på alternativa vis. 

 

Ett överhängande tema är inte endast kampen mellan kristendomen och de fornnordiska sederna, 

utan även den känslan av ”vi och de” som finns där. Detta relativt nationalistiska tema är inte unikt 

för denna volym, utan förekommer även i volym 2, The Cross and The Hammer.84 Ens tro fungerar i 

båda dessa verken även som en etnisk markör, för att skilja mellan den egna gruppen och de andra. I 

den sistnämnda volymen får läsaren följa Magnus mag Rodain, en irländare som med svärd i hand 

och sin dotter vid sin sida kämpar mot de invaderande vikingarna alltmedan slaget vid Clontarf står 

vid för att bestämma Irlands öde. Under första halvan säger sig Magnus ha som motivation för sitt 

mördande av vikingar att han vill försvara både sitt land och sin dotter. När den dotter som har 

ackompanjerat honom visar sig vara en produkt av hans egna tankar och de känslor av att ha svikit 

sin familj som plågar honom, menar han istället att hans ursinniga seriemördande är ett sätt för 

honom att rentvå sig sina synder och driva ut de demoner som plågar honom och landet.85 Det visar 

sig också att Magnus under en period i sitt liv har varit en del av en munkorden, och levde ett 

asketiskt liv. Följaktligen så drar Brian Wood alltså inte någon strikt linje för vare sig kristendom 

eller fornnordisk religion när det kommer till anhängare som med svärd strider mot motparten med 

hänvisning till religiösa anledningar. 

 

En annan intressant aspekt är i vilka situationer religionens betydelse förstärks, och hur karaktärerna 

använder den. Som nämnt ovan så används det till att finna tröst i tillvaron, att förklara 

naturfenomen eller som i vissa fall, då det är begränsat till diverse talspråk och hälsningar. I den 

sjunde volymen, The Icelandic Trilogy,86 ett verk som i sin form liknar en isländsk saga med en 

familjs uppgång och fall som tema, spelar religionen stor roll vid ett tillfälle när volymens 

huvudkaraktärer, familjen Hauksson, står inför valet att stödja kristendomen.87 Beslutet att 
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konvertera till kristendomen görs inte utifrån ett motiv av religiös övertygelse, utan som ett sätt att 

överleva.88 De kristna talas om som rovdjur, högst på näringskedjan. När det kvinnliga överhuvudet 

i familjen får reda på att brodern har konverterat ser hon det hela som en dolk i familjens hjärta. 

Detta för oss tillbaka på det tidigare resonemanget om att religionen får en roll som etnisk markör, 

men här handlar det inte om ett sorts nationalistiskt tänkande där kultur och religion är 

sammanlänkade med marken eller folket, utan snarare om ett skiljemärke mellan de rivaliserande 

familjerna/klanerna. Konvertering till kristendomen ses som en nödvändighet för familjens 

överlevnad och för att hålla handeln stadigt. 

 

Det är detaljfattigt på det teologiska fältet när det kommer till den fornnordiska religionen, men på 

den kristna fronten finns det vissa tendenser man kan utmärka. Den enda anhängaren av fornnordisk 

religion som nämner något som gränsar till teologi är Gorm, antagonisten i den första volymen, som 

prompt hävdar att människornas öde spinns av nornorna och att människornas makt att påverka 

detta är starkt begränsat.89 Detta säger han dock i relation till sin egen status som hövding, i ett 

försök att avvärja en tronpretendent. 

 

5.2 Karaktärer 
 

Härnäst presenteras de karaktärer som låts representera religionen. Det förekommer både präster 

och individer som tror på de gamla sederna i verket, vilka alla har sina unika karaktärsdrag. Det är 

inte endast män som låts representera religionen, utan kvinnorna har också en stark roll i de flesta 

volymerna. Här presenterar jag de karaktärer som är av extra intresse, både för sin utmärkande roll i 

narrativet och för sin utsago om religion. Vissa som nämns här har förekommit tidigare i uppsatsen, 

men här kommer de ägnas mer uppmärksamhet än tidigare. Anhängare till de båda religionerna 

förekommer ofta i serien, och dessa kommer också att analyseras i denna del. 

 

5.2.1 De kristna 
 

I den ovan nämnda volymen The Plague Widow är en av huvudkaraktärerna, Boris, en kristen präst. 

Bland de första meningarna han yttrar i dialog är:” This sickness is a thing to be explained by 
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science, and not by panicked priests!”90 Citatet är i relation till den sjukdom som flera i samhället 

smittas av och som sprider sig snabbt från person till person. Han är en utav de drivande krafterna 

till att stänga byns portar för att hålla sjukdomen ute, och visar sig ha kunskap om sjukdomars 

spridning då han detaljerat beskriver sin teori om att sjukdomar sprids via kroppsvätskor och mellan 

personer. Boris porträtteras som både en helig man och som en förnuftets röst i en vidskeplig miljö. 

Han visar sig även vara kompetent med pil och båge, men kan även ta till nävarna då det behövs, 

vilket han gör mot slutet av volymen för att ta itu med byns diktatoriske hövding. Boris är alltså en 

karaktär som ständigt vandrar mellan olika roller, vilket verkar vara en produkt av den miljö han 

lever i. Hans roll i samhället är både som präst och läkare, vilket visar sig i flera scener där han gör 

sitt yttersta för att läka de drabbade. Boris karaktär är intressant på flera sätt då de två motpolerna 

som står mot varandra i detta verk är förnuft mot vidskepelse, och i The Plague Widow är prästen 

Boris förnuftets röst. Boris representerar både motstånd och ordning, då det senare visar sig att 

planen att öppna byn leder till dess fall. 

 

I volym 3, Blood in the snow,91 utspelar sig ett av kapitlena på Lindisfarne under tiden då 

vikingarna angrep klostret och bosättningarna där. Huvudrollen här antas av en pojk vid namn 

Edwin, vars kristna far inte räds för att slå sin son om denne gör misstag.92 Fadern uppvisar en tro 

genom vilken han rättfärdigar misshandeln av sin son. Anledningen till en instans av våld är då 

Edwin har glömt lämna sitt svärd i skidan över natten, fadern menar att detta är ett tecken på sonens 

otro på Gud då han inte visar någon uppenbar vilja att slåss och dö för den kristna tron. Det görs 

klart att Edwins moder som gått bort i barnasäng inte var kristen, utan hedning. Det görs också 

uppenbart att faderns nitiska tro har lett till att Edwin romantiserar moderns religion, och han ber 

om att hedningarna ska komma till hans räddning. Av främst intresse här är hur fadern ivrigt 

kopplar samman sin tro med våldsutövande, både mot sin son och mot de hedningar han fruktar. 

När Lindisfarne väl blir attackerat organiserar fadern en milis som ska slå tillbaka angriparna, och 

när deltagarna uppmanar till ett taktiskt tillvägagångssätt, avfärdar fadern detta som ett tecken på 

otrohet inför Gud. 

 

En annan kristen av hög relevans återfinns i volym sex, i kapitlena The siege of Paris.93 Abbo 

                                                 
90Wood, Brian, Northlanders book 4, The Plague Widow, sid. 10. 
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Cernuus är följeslagare till de vikingar som belägrar staden. Trots att han befinner sig på 

vikingarnas sida vid belägringen, och till och med lierat sig med dem på eget bevåg, visar han 

enorm respekt för ärkebiskopen i Paris och är villig att offra sitt liv för att hindra dennes död vid ett 

tillfälle.94 När en ställer frågan om en man som fruktar Gud så pass är pålitlig, med tanke på vad 

som sker, svarar mannen i ledarposition: ”That wasn't a fear of God. That was a fear of bureaucracy. 

Abbo respects that Bishop's power, not the man.”95 Under belägringen visar han sig skriva på större 

dikt för att beskriva händelserna, men hans motiv är fortfarande inte helt klara, utan hans motiv för 

att befinna sig på just den sidan av striden kan vara ett medvetet val då han känner sig säkrare på 

utsidan av staden än inuti. Det är även värt att nämna att det vid vissa punkter nämns att Abbo och 

Mads, den andre huvudrollsinnehavaren, har träffats vid ett tidigare tillfälle, där Mads räddade livet 

på Abbo. Anledningen till att befinna sig där kan alltså lika väl bero på ren lojalitet till denne 

mannen. 

 

Abbo är ett exempel på en kristen karaktär i Northlanders med mindre roll som uppvisar en 

skrupelfri, nästan opportunistisk natur, och samma tendens förekommer i det ovan nämnda Metal. 

Det finns även en starkt nedvärderande syn på den fornnordiska religionen. Det finns två exempel 

på detta. Det första återfinns i  den femte volymen Metal, där prästerna för att fortsätta handeln med 

det lilla samhället kräver att floden blir omdirigerad för att gå så nära kyrkan som möjligt.96 Syftet 

med detta är för att prästerna skall kunna utföra sina behov i floden utan att behöva slösa för mycket 

tid på detta, som prästen själv säger: ”Bringing light to this dark land requires near constant 

praying... tending to base bodily functions like pissing and shitting should have as minor an impact 

on their time as possible.”97 Konsekvensen med att omdirigera floden blir att byborna får hämta 

vatten längre upp i floden för att få rent vatten, vilket prästen visar ingen hänsyn till. Vidare kan 

nämnas att de kristna nykomlingarna inte drar sig vare sig för att förnedra de norska invånarna, hota 

dem, eller ens för att våldta deras kvinnor.98 I volym sju finns en liknande karaktär, som är mildare 

med sin polemik mot den fornnordiska tron, men som presenteras som en opportunistisk strateg. 

Genom ekonomiska medel köper han familjen Haukssons rivalers lojalitet och ämnar spela ut de 
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som inte samarbetar mot varandra.99 

 

5.2.2 Hedningarna 
 

Denna del avser att mer utförande gå igenom de två karaktärerna som tidigare har behandlats, Erik 

och Ingrid, vilka båda förekommer i den ovan nämnda volymen Metal. Eftersom de båda spelar en 

stor roll i berättelsen och de båda är aktivt troende ”hedningar”, så ger det en unik inblick i hur 

Brian Wood väljer att presentera fornnordisk religion. Erik visar sig vara nitton år gammal,100 vilket 

han nämner för att vidare påvisa den snabba förändring som kristendomens ankomst har lett till, då 

han själv minns hur det var förr. Ingrids ålder klargörs aldrig, men man kan utan större risker anta 

att hon är något år yngre än Erik. En tydlig skillnad görs här mellan de båda könen och de rollerna 

de har i religionens tjänst. Erik är en ung smed med en nästan övermänsklig styrka, medan Ingrid i 

vissa hänseenden är fysiskt svag men står för den rituella delen av deras förhållande. Erik visar 

ingen ånger efter att han dödat flera individer, majoriteten av dem kristna. Inte heller visar Ingrid 

någon ånger när hon deltar i mördandet, utan förklarar sitt och Eriks agerande som ett nödvändigt 

tillvägagångssätt för att få leva i fred en vacker dag.101 Mellan de båda könen så är styrka främst 

något som associeras med den manliga sidan, medan de rituella aktiviteterna associeras till kvinnor, 

men våld i religionen är inte något som är exklusivt för män, utan Ingrid visar sig också ha 

tendenser till våld. Eriks agerande och tro visar ibland tecken på fundamentalism, en sorts 

kompromisslös tro på att det han gör är det enda rätta och det finns inga alternativ. Det finns också 

tecken på att Woods syn på fornnordisk religion i vissa fall stämmer överens med de tendenser som 

sekulariseringsteoretiker pekar på: att religionen i ett modernt samhälle blir individualiserad. Erik 

och Ingrid är de två enda framträdande karaktärerna i verket som tror det de gör, och deras tro 

kommer som en respons på ett nytt skede i historien, en sorts modernisering. 

 

I den första volymen, Sven the Returned, är antagonisten starkt hängiven till de fornnordiska 

sederna. I sin egenskap av hövding över en mindre bosättning vid Skottlands kust har Gorm, vilket 

är hans namn, på så många sätt som möjligt ämnat gå tillbaka till de gamla sederna.102 Detta visar 

sig i scener då han rådfrågar en shaman för förklaringar till hans samhälles öde. Volymens 
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protagonist, Sven, anmärker på sin återvändo att Gorm har gått tillbaka till de gamla sederna på 

flera sätt, till exempel de döda kroppar han låter utsmycka stranden för att skrämma iväg 

invaderande makter och andra väsen. Vid sin död ber han om ett svärd så att han i efterlivet kan 

komma till Valhallas salar. Begäran avslås dock, och han dör en död som enligt hans tro inte är 

optimal. Karaktären Sven idealiserar styrka och manlighet, vilket snarare visar sig på de män han 

rekryterar än hans egen personlighet. 

 

Huvudrollsinnehavaren i ovan nämnda verk, Sven, är en uttalad ateist vilket görs tydligt när han 

säger sig inte ha någon religion överhuvudtaget,103 vilket är unikt för Northlanders eftersom de 

flesta antingen tillhör en tro eller inte säger sig ifrån dem. Han hävdar att hans brist på tro beror på 

hans möte med andra kulturer när han tjänstgjort i Konstantinopel. Han visar sig dock ha respekt för 

den tro som människor han möter har, och ger vid vissa tillfällen dem som tror på Valhalla 

möjlighet att få hålla ett svärd när han dödar dem,104 medan han nekar andra, som den primära 

antagonisten Gorm denna rättighet.105 Som nämnt tidigare verkar Wood i detta verk mer intressera 

sig för protagonistens kamp mot de makter som råder. Protagonistens motiv är att hävda sin del av 

ett arvode han var nekad, och Gorm legitimerar detta ibland med religiösa förklaringar. Svens 

angelägenheter ligger i den materiella sfären, och genom att neka Gorm inträde till Valhall markeras 

en skiljelinje mellan det sekulära och religiösa tydligt. 

 

En kvinnlig karaktär som är av intresse är Brida Hauksson. Hon har en klar uppfattning om vilka av 

livets domäner som bör skötas av vilket kön: det ekonomiska och administrativa i hemmet ska 

skötas av kvinnorna, medan det yttersta beslutsfattande och krigandet ska skötas av männen i 

hushållet.106 Hushållet under den period läsaren får följa familjen Hauksson i de delkapitlena med 

Brida i huvudrollen styrs av henne och hennes bror. Två unga överhuvuden, brodern ses i början 

och mot slutet, medan systern får inneha huvudrollen. Hon är en stark motståndare till 

kristendomens inträde på Island och går så långt att milt hota en präst som söker hennes stöd.107 

Hennes tro på de fornnordiska gudarna är dock inte lika framträdande som hennes skepticism mot 

kristendomen, då hon vid en punkt uttrycker sig följande: ”The gods help us all. If they even give a 
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shit.” Det har tidigare nämnts att den gamla tron inte är så mycket som en tro för henne som det är 

en markör för att skilja familjen Hauksson och deras traditioner från de rivaliserande familjerna, 

men det är värt att nämna en gång till, då Brida i egenskap av kvinnligt överhuvud av familjen får ta 

över den domän av hushållet som egentligen ska behandlas av mannen. I flera avseenden liknar hon 

mer de manliga karaktärerna än de kvinnliga, då hon aktivt ställer upp i strid och utnämner ett 

manligt överhuvud i hennes bror temporära frånvaro för att hon själv ska få ett tillfälligt inflytande 

över de beslut som endast får göras av männen.108 Vad som beskrivs i detta narrativ är hur en kvinna 

tar sig an en roll som vanligtvis tilldelades män. Hon blir både den politiska representanten och det 

religiösa överhuvudet för familjen, och konfronteras med en religion som söker förminska hennes 

inflytande i samhället. Detta kan tolkas som att Wood söker spegla sitt eget samhälle. Konflikten 

mellan religion och stat är något han behandlat tidigare, och här behandlas religionens konflikt med 

kvinnans roll i samhället. 

 

I volym 3 förekommer ett annat händelseförlopp med kvinnliga huvudkaraktärer. Kapitlen kallas 

The shield maidens och berättar om tre kvinnor som flyr undan invaderande saxare, och väljer att 

söka skydd i ett slott och där stå emot hären så gott de kan. Flera direkta referenser till Eddan samt 

andra fornnordiska verk förekommer. Det första läsaren möts av är en illustration av nornorna 

tillsammans med ett citat från Valans Spådom: ”Thence come the maidens wise in wisdom, three 

from the dwelling down 'neath the tree; laws they made there, and life allotted to the sons of men, 

and set their fates.”109 De kvinnliga karaktärerna, Thyra, Grettr och Lif talar också ofta om just ödet, 

nornor och hur deras öde redan är bestämt.110 I detta händelseförlopp förekommer även en kristen 

som har blivit lejd att övertala kvinnorna att avstå från deras motstånd genom att recitera bibliska 

verser för dem. Prästen väljer att citera passager som liknar följande citat: ”Wives, submit to your 

husbands as is fitting in the Lord!”111 Vilket onekligen är en parafras av Efeserbrevet 5:22: ”Wives, 

submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord.”112 Kvinnorna anmärker också på 

prästens övervikt, och anmärker också att de flesta präster de har sett tenderar vara feta.113 Temat 

här är onekligen hyckleri, och med hänsyn till tidigare passager blir Woods kritik av religion 

stundvis uppenbar. Denna passage har även den ett tema av uppror och genus, likt andra passager i 
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Northlanders. Deras pik mot prästernas övervikt är också en möjlig referens till en av dödssynderna: 

frosseri. Då frosseri är kopplat till konsumtion, så är det möjligt att Wood här kritiserar kapitalism 

och överkonsumtion. 



 
 

30  

 

 

6. Diskussion 
 

Det resultat jag ovan har presenterat har påvisat en mångfacetterad representation av bägge 

religionerna. De mest intressanta aspekterna av de bägge religionerna presenteras nedan i en lista. 

 

Kristendom 

 

– En utvecklad teologi 

– En tro på försoning och förlåtelse 

– Människor kan påverka sitt öde 

– Varken naturen eller människor tillskrivs övernaturliga krafter 

– Böner och allmosor 

– Manlig och kvinnligt deltagande i tron 

– Kyrkor, gravar och övrigt påvisar en religiös arkitektur 

 

Fornnordisk religion 

 

– Fatalistisk tro, människor kan inte heller bli förlåtna för överträdelser 

– Tron på magiska krafter både i människor och i naturen 

– Bruk av hallucinogena preparat för att kommunicera med diverse väsen 

– Trons abstrakta domän främst en kvinnlig sådan, medan den verkställande kraften finns hos 

männen 

– Brist på religiösa byggnader och andra kvarlämningar 

 

Det finns tydliga skillnader mellan hur de olika religionerna presenteras, både internt och i 

jämförelse med varandra. Dessa motsatser kan i berättandet fungera till att vidare förstärka de 

konflikter som berättas, och hjälper mottagaren att identifiera protagonistens strävan mot 

antagonisten. Vad som är betydelsefullt är hur många av de konflikter som det berättas om är mellan 

å ena sidan den lokala makten och en främmande makt från fjärran länder. Både Magnus och Eriks 

kamp är direkt kopplade till en strävan efter att få bort de främmande makterna från sitt land. 
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Karaktärernas idylliska utsagor om sin egen hemvist utgör ett förstärkande element för att vidare 

exemplifiera de främmande makternas korrumperande inverkan, och vidare en betoning på den 

främmande religionen. En stor skillnad mellan de båda är att Magnus kamp snarare manifesterar sig 

som ett försök att försvara sin familj, medan Eriks kamp liknar en sorts fundamentalistisk reaktion 

mot nya idéströmningar. Erik är tillsammans med Ingrid den ende som står emot den kristna vågen 

medan hans landskamrater accepterar att en ny tid har kommit. Det påminner också en del om 

resonemangen om att religion i det sekulära/det postmoderna samhället blir mer individualiserad, då 

Erik vägrar förlika sig med majoritetssamhället, vilket i detta fall det kristna. 

 

Detta tema förekommer på andra ställen också, och betoningen ligger snarare på hanteringen av 

förändring snarare än en kamp mot främmande makter. När Brida Hauksson i slutändan inte har 

något annat val än att konvertera till kristendomen ser hon det som ett brott mot det förflutna och 

mot historiens gång. Hon har tidigare sagt att hon rent principiellt inte har något emot de kristnas 

tro, utan respekterar deras rätt i så stor mån som möjligt, men den fornnordiska religionen är något 

som är så pass ingjutet i familjens historia att det för henne vore som att låta sig åderlåtas helt och 

hållet. Brida representerar en sorts stabilitet, vilket blir desto mer uppenbart att klanen Hauksson 

förfaller alltmer efter Bridas styre, eventuellt som en bieffekt av kristnandet och Haukssons 

oförmåga att anpassa sig efter den nya tron. Berättelsen om Hauksson är formulerat efter en typisk 

”uppgång-och-fall”-arketyp, men jag tror inte att det är en tillfällighet att Brian Wood valt den 

kristna tron som ett paradigm-skifte i släktets historia. 

 

En intressant aspekt i hur de båda religionerna presenteras är att i inget av händelseförloppen ser 

man en kristen som huvudsaklig protagonist, förutom ett undantag med den irländske före detta 

munken Magnus i volym 2, The Cross and The Hammer. De kristna som förekommer som 

bikaraktärer, som Abbo och Boris ses inte direkt konvertera eller ens sprida sin tro till andra. De 

huvudkaraktärer som förekommer är primärt anhängare till den fornnordiska religionen, och de 

kristnas ofta opportunistiska personlighetsdrag är knappast en smickrande framställning. Vid en 

jämförelse blir det tydligt att Brian Woods protagonister ofta är så kallade ”outcasts”, att de ofta inte 

har några band som håller dem till bundna till trosföreställningar, de ingår inte i någon organisation 

och har sällan familj. Med hänvisningar till postmoderna föreställningar kring religion och hur 

religion förekommer i flera västerländska samhällen i nutid upptäcks en viss kritik mot organiserad 

religion. Abbo och Boris, medan de definitivt är skolade i kristendomen, så är de väldigt annorlunda 
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från flera andra kristna karaktärer i Northlanders. De är religiösa eremiter vars lojalitet inte främst 

riktas mot kyrkan, utan till människorna runt dem. Abbo visar visserligen respekt för biskopen, men 

i kontexten som det presenteras i är det snarare utifrån rädsla för reprimander än respekt för en 

religiös auktoritet. 

 

Dessa ”outcasts” tar främst rollen som hedningar, och det är främst via dessa jag misstänker Brian 

Wood kanaliserar sina åsikter. Sven, i den första volymen, visar sig skeptisk mot religion och 

trossystem. Flera hedningar visar sig skeptiska antingen mot sin egen tro, eller mot den kristna. 

Hedningarna visar sig ofta mer sekulariserade och även ”moderna” till skillnad från de kristna 

motparterna. En anledning till detta kan vara att Northlanders just har vikingar som sitt tema, men 

en anledning kan vara att bristen på fakta tillåter Brian Wood att skapa sina egna vikingar, sina egna 

hedningar och låta dessa tala för honom. Detta ger författaren en frihet att ta ut svängarna, och det 

blir ofta tydligt att hedningarnas tankar ofta stämmer överens med sekulariseringsteorins enligt José 

Casanova genom att röra sig i en differentierad sfär av religiositet. 

 

Som jag nämnde i resultatdelen så framstår Boris ibland som ett kitt som försöker hålla samman 

samhället, men som oundvikligen misslyckas. Hans fall beror inte på någon revolution, utan till 

följd av en samhällelig kris där det kyrkliga inte längre kan erbjuda tröst eller ro. Det är alltså inget 

tal om en antireligiös revolution, utan snarare fungerar det som en kommentar mot kyrkans 

försvagade roll i västeuropeiska samhällen. Kyrkan kan inte längre ge ro, eller de svar som folket 

vill höra och istället väljer folket ett alternativ som inte kyrkan styr över. 

 

Medan kristendomen verkar betona människans egenskap att förändra sitt öde, har den fornnordiska 

tron en mer deterministisk tanke om att ödet redan är förseglat av nornorna och det som händer 

endast är resultaten av förutbestämda enheter. I flera av verken ser vi även skillnader i vilka 

funktioner de två religionerna fyller, där kristendomen skänker tröst i tillvaron och den fornnordiska 

ger förklaring till flera skeenden. Förklaringarna avgränsar sig inte endast till naturfenomen, utan 

också till skeendets natur i och med tron på ödet som den avgörande faktorn i varje mänskligt liv. 

En möjlig förklaring till detta kan vara kristendomens historia av att förklara hednisk tro som 

vidskepelse. 

 

Vad karaktärerna anbelangar så har de uppenbart kristna karaktärer som står nära den primära 
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protagonisten pragmatiska karaktärsdrag (Boris och Abbo), där de inte räds för att bryta mot etiska 

regler som ter sig vara uppenbara att en kristen inte ska bryta mot. De fornnordiska följer inte heller 

några strikta regler, utan religionen får anpassa sig alltefter deras egna behov och detta trots den 

fatalistiska tron. Ödestron märks tydligt när kvinnorna i The shield maidens talar om den 

kommande stridens eventuella resultat, men samtidigt som det är en viss uppgivenhet i det de 

uttrycker så uttrycker de samtidigt att de inte är helt villiga att ge upp för ödet. Ett attribut som ges 

till kristendomen i två händelseförlopp är kvinnoförtryck. I Metal så tvingas Ingrid att bli nunna, då 

kvinnor ska vara särade från den manliga sfären. Erik gör motstånd mot detta och poängterar även 

att ett liv i religiös träldom inte lämpar sig för en kvinna. Även den kristna prästen som ges i 

uppdrag att övertyga kvinnorna i The shield maidens att ge upp visar uppenbara nedvärderande 

åsikter om kvinnor i hans val av citat. Just dessa val kan mycket väl spegla en samtida kritik, och 

just kvinnornas kommentarer om att prästerna tenderar att vara överviktiga trots deras hävdade 

fromma leverne levereras i en sådan kontext att det snarare är författaren själv som talar än att 

karaktärerna själva blottlägger prästernas hyckleri. 

 

Sammanfattningsvis så framställs den fornnordiska religionen som en sorts outsider vars karaktärer 

gör sig mer relaterbara i en postmodern, sekulariserad värld medan de kristna antingen framstår som 

antagonister och som en del av etablissemanget. Den fornnordiska religionen visar mer öppenhet än 

kristendomen, då de fornnordiska representanterna ofta är mer varierande än de kristna, exempelvis 

har vi fler kvinnliga karaktärer som inte är kristna än män. Dock så är skillnaden att hedniska 

kvinnor ofta visas vara förmedlare av religionen medan männen är en sorts verkställande kraft. 

Brian Wood är likt oss alla ett barn av sin tid, och utgivarna Vertigo har en historia av att publicera 

material som inte räds för att vara kritiska mot sin samtid. Flera tendenser som kan liknar de 

sekulära/postmoderna tankeströmningar går att hitta i Northlanders. Den religionskritik som 

förekommer i Northlanders inger en sorts känsla av ett urtida motstånd mot religion, vilket 

manifesteras i och med att kristendomen finns kvar medan den fornnordiska religionen är utdöd. 
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Didaktisk reflektion 

 

Som framtida lärare så anser jag att det är av vikt att ge populärkulturen plats i undervisningen. Jag 

talar utifrån personlig erfarenhet som elev i både grundskolan och gymnasiet när jag påstår att 

populärkultur i undervisningen fungerar som en sporre till att ägna mer tid åt studier. Vidare så finns 

det stöd för detta i läroplanen för gymnasiet, där Skolverket bland annat skriver att eleverna ska 

tillskansa sig kunskap om ”kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, 

deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i 

omvärlden.”114 Detta lämpar sig bra om man utgår ifrån den sociohistoriska kontext som verket 

befinner sig i. 

 

Ett verk som Northlanders lämpar sig även bra för ett ämnesöverskridande arbete mellan historia 

och religionskunskap, då eleverna enligt ämnesplanen för historia ska skaffa sig en ”förmåga att 

undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika 

tidsperioder.”115 Genom ett ämnesöverskridande arbete kan eleverna ägna mer tid åt att analysera 

hur populärkultur konstruerar vår kunskap om historia, men även vår syn på religion. Det säger sig 

självt att jag inte förespråkar endast Northlanders som ett alternativ, men det är ett av flera tusentals 

alternativ. 

                                                 
114Skolverket, LGY 11, 2011, sid. 138. 
115Ibid. Sid. 67. 


