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INSPIRATIONEN TILL SAGAN OM TUVSTARR

e flesta svenskar är väl förtrogna 
med John Bauers bild av den lilla 
prinsessan invid tjärnen mitt i en 

mörk granskog. Färre känner till sagan som 
den illustrerar. När jag var liten läste jag med 
jämna mellanrum Sagan om älgtjuren Skutt 
och lilla prinsessan Tuvstarr, skriven av Helge 
Kjellin (1885–1984). Den publicerades 1913 
i årsboken Tomtar och Troll och gjorde John 
Bauer så berömd att särskilt vackra skogar än 
idag ges epitet av hans namn. Dock har jag 
aldrig förlikat mig med slutet av sagan. Den 
slutar med att Tuvstarr försvinner vid den 
mörka tjärnen. Vad som sedan hände får man 
inte veta. Jag tyckte det var sorgligt, hemskt 
och rent av obegripligt.

Nästan 35 år senare skulle jag få en 
aha-upplevelse när jag läste den sumeriska 
myten om gudinnan Inannas nerstigning till 
underjorden, för där fanns det lyckliga slutet 
av sagan som Helge Kjellin aldrig skrev för 
Tuvstarr.

KJELLIN HADE MED ALL SANNOLIKHET tagit del 
av och inspirerats av forskningen kring den 
assyriske kungen Assurbanipals bibliotek 
med kilskriftstavlor från 600-talet f. Kr. Det 
hade upptäckts och grävts fram under andra 
halvan av 1800-talet. Där fanns berättelsen om 
gudinnan Ishtars nedstigning till underjorden, 
som tolkades och publicerades av den brit-
tiske assyriologen George Smith på 1870-talet. 
(George Smith rönte vid den här tiden enorm 
uppmärksamhet för sin upptäckt av kilskrifts-
tavlor som beskrev Syndafloden, i en mycket 
äldre version än den i Gamla testamentet.) 

Senare har man kommit fram till att  
myten om Ishtar bygger på den betydligt äldre 
myten om den sumeriska gudinnan Inannas 
nedstigning till underjorden. De äldsta kil-
skriftstavlorna om Inanna bedöms vara skrivna 
omkring 1750 f. Kr.

Först ska vi fördjupa oss i likheterna mel-
lan två till synes så vitt skilda berättelser som 
Sagan om Tuvstarr och Inannas nedstigning 

Det finns fascinerande likheter mellan sagan om Tuvstarr, 
den sumeriska myten om gudinnan Inanna och det i den 
svenska folktron så välkända skogsrået. Så pass lika att  
det knappast kan vara en slump. 

D

Emelie Schmidt Wikborg är arkeolog och bosatt i 
Skuttungeby i Uppland. Hon är intresserad av etnologi 
och historia men också av skog och fäbodliv. På så sätt 
kom det sig att hon blev nyfiken på ursprunget till en 
av sin barndoms favoritsagor, och började nysta.
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John Bauers illustration av lilla Tuvstarr sittande vid tjärnen och omgiven av dyster skog, är vida mer  
känd än själva sagan. Denna slutar i moll, och vad som till slut hände med Tuvstarr får vi inte reda på. 
Kanske drogs hon ner i det mörka vattnet. Inspirationen till scenen kan mycket väl komma från myten 
om gudinnan Inanna i det sumeriska rike som växte fram för nästan 6 000 år sedan.
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till underjorden. Därefter belyser vi en annan 
kvinnlig gestalt i Tuvstarrsagan, skogsrået.

Vem var egentligen hon? Jag tror mig hitta 
ledtrådar till hennes väsen i den tradition av 
gudinnor som fanns i Europa före kristendo-
mens genombrott, och dessa trådar leder i sin 
tur tillbaka till Sumer. Men vi börjar i Sverige 
år 1913, då Helge Kjellins saga publicerades:

Sagan om Tuvstarr
Prinsessan Tuvstarr lever i ett skyddat paradis 
i Drömslottet med sina föräldrar drottningen 
och kungen. En dag när hon leker på en 
blomsteräng utanför slottet ser hon en stor älg-
tjur närma sig. Hon grips av en lockelse att se 
den stora vida världen utanför slottet och ber 
älgen att ta henne med på sin rygg. Älgtjuren 
Långeben Skutt varnar henne för världen; där 
finns mycket ondska och annat som en liten 
prinsessa behöver skyddas mot. 

Samtidigt kan han inte motstå hennes 
vädjan och tar med henne på ryggen, bort från 
tryggheten, föräldrarna och den verklighet hon 
känner.

NU BÖRJAR FÄRDEN UT I DET OKÄNDA, vilda som 
representeras av skogen där inte människans 
lagar råder. 

Tuvstarr har med sig tre ägodelar som visar 
på hennes prinsessvärdighet: Sin vita, vackra 
klänning av ”siden, silke och florstunn mus-
lin”, sin prinsesskrona av guld och ett guld-
hjärta i en kedja runt sin hals. Dessa kommer 
hon att förlora, en efter en allt eftersom färden 
går djupare och djupare in i skogen. 

Först förlorar hon kronan till de förföriskt 
vackra älvorna som leker i dimman. Däref-
ter träffar hon på skogsrået som är väldigt 
intresserat av det ovanliga besöket i skogen, 
och skogsrået snappar åt sig hennes klänning. 
Tuvstarr är nu alldeles naken och förtvivlar 
över sina förlorade ägodelar, som älgen menar 
att hon aldrig kommer att få igen. 

Trots det vill Tuvstarr fortsätta och Lång-
eben Skutt kan inte hejda sin framfart mot 
farorna och mörkret. Nu närmar sig älgen en 
tjärn djupt inne i skogen. Han känner till den 

sedan tidigare, vet att det är här det farliga och 
mörka har sin källa och det är dit han tar sin 
ljuvliga prinsessa. 

Långeben Skutt varnar dock Tuvstarr för 
det sugande djupet i tjärnen och ber henne att 
absolut inte släppa taget om hans päls. Men 
Tuvstarr glömmer varningen, lutar sig över 
tjärnens mörka öga och vips glider guldhjärtat 
runt hennes hals ner i vattnet. 

Nu har Tuvstarr förlorat allt hon äger och 
hon varken kan eller vill lämna den här plat-
sen. Hon stiger ner från älgens rygg och sätter 
sig i mossan vid tjärnens rand. 

Långeben Skutt vädjar till henne att följa 
med, men hon har nästan redan glömt honom, 
sitter bara helt stilla och stirrar ner i vattnet 
efter sitt borttappade hjärta.  Älgen säger till 
Tuvstarr att det där känner han igen, först 
försvinner minnet, sen sinnet. Nästa gång han 
kommer förbi tjärnen är Tuvstarr borta och på 
hennes plats växer en vit liten blomma som vi 
än idag kallar tuvstarr. 

VAD SOM HÄNDE MED TUVSTARR förtäljer inte 
sagan, men som läsare föreställer jag mig att 
hon dras ner i tjärnens mörker och djup, frivil-
ligt eller ej, i sökandet efter sitt hjärta. Kjellin 
antyder också redan inledningsvis i sagan att 
det finns en annan värld där nere som aldrig 
möter världen ovan mark, en underjord dit 
Tuvstarr nu är förlorad och inte kan ta sig upp 
från. I avtrycket i mossan efter prinsessan växer 
den lilla vita blomman Tuvstarr upp. 

Där lämnas läsaren med Tuvstarrs olyckliga 
öde medan frågorna hopar sig. Varför skulle 
hon lämna sin lyckliga bekymmersfria tillvaro 
på slottet? Vad hade älgen i sinnet egentligen? 
Han förde ju henne rakt mot alla farorna och 
det antyds till och med att han hade varit med 
om detta förut, eftersom han visste vad som 
hände med den som blir kvar vid tjärnen. ”Jag 
vet hur det slutar, först minnet, sen sinnet”.

Inspiration till beskrivningen av älgen vid 
den mörka tjärnen i skogen kan Kjellin mycket 
väl ha fått från det forntida Beowulfkvädet, där 
Grendel och hans mor bor i en tjärn i skogen: 
”... en kännspak tjärn under höga strandsnår, 
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styva av frost. Vid vattnet står 
skuggande skogsträd på rot... När 
av hundar hetsad den hornstarka 
hjorten, driven på flykt från en 
fjärran ängd, har sökt sig till 
skogen, säljer den hellre sitt liv på 
strand än den sänker sitt huvud i 
vattnet. Det är ej en vänlig plats”. 

TUVSTARR-SAGANS FÖRFATTARE, 
Helge Kjellin (1885–1984) var 
konsthistoriker och specialiserad 
på medeltida kyrkor. Han var 
även chef för Värmlands museum 
mellan åren 1929 och 1950. 

Av yngre släktingar beskrivs 
han som en fantastisk sagobe-
rättare, en ovanlig vuxen som 
ägnade mycket tid åt barn och 
roliga upptåg. Han var med all 
sannolikhet väl bekant med äldre 
sagotraditioner, men ändå valde 
han ett så sorgligt slut för sin saga. 
Hur skulle då sagan ha slutat? För 
att finna viktiga ledtrådar måste 
vi förflytta oss tusentals år tillbaka 
i tiden till landet mellan floderna 
Eufrat och Tigris.

Gudinnan Inannas  
nedstigning till underjorden
Den västerländska civilisationens vagga förläggs 
vanligen till Mesopotamien, landet mellan flo-
derna Eufrat och Tigris, där det sumeriska riket 
växte fram från ungefär 3800 f. Kr. 

Flera stora uppfinningar tillskrivs sumerer-
na och bland dem märks främst skriftspråket, 
det äldsta i människans historia. 

Inanna förefaller vara den gudinna som 
hade störst inflytande i Mesopotamien. Hon 
var kärlekens och krigets gudinna, men hon 
var även mångudinna samt morgonstjärnan 
och aftonstjärnans gudinna. 

Hennes person var uppbyggd av motsatser; 
hon kunde vara både grym och medlidsam, 
hon förstörde och byggde upp, hon kunde 
göra den starke svag och den svage stark.

I MYTERNA BERÄTTAS OM GUDINNAN som av 
okänd anledning väljer att gå ner till underjor-
den, till dödsriket, där hennes syster Ereshkigal 
härskar; ”Från det stora Ovan lade gudinnan 
sitt öra mot det stora Nedan”.

Inför nedstigningen förberedde sig Inanna 
noga. Hon satte på sig sin krona på huvu-
det, fäste lockarna runt sin panna, tog på sig 
halsband och pärlor på bröstet, satte på sig sin 
heliga skrud, ett bröstsmycke och ett gyllene 
armband. Sammanlagt bar hon med sig sju 
attribut för sin gudinnestatus. 

Därefter bankar hon våldsamt på porten 
till underjorden och kräver att bli insläppt. 
Hon släpps in av underjordens portvakt. Sedan 

Genom sin uppståndelse på tredje dagen efter 
sin död lägger den sumeriska gudinnan Inanna, 
grunden för senare i tiden återuppståndna 
gudinnor och gudar i den västerländska traditio-
nen, som den egyptiske guden Osiris och inte 
minst Jesus.
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måste hon passera genom sju portar och vid 
varje port fråntas hon ett av sina attribut. 

NÄR HON SLUTLIGEN NÅR MÅLET för sin färd, sin 
syster Ereshkigal, står hon naken, utblottad 
och böjd framför henne. Ereshkigal blir inte 
glad över att se sin syster. Hon skriker vredens 
ord och skuldens skri mot henne, dräper 
henne och hänger hennes lik, en bit ruttnande 
kött, på en krok på väggen.

Inanna hade dock haft sina föraningar om 
att denna resa kunde bli besvärlig. Därför hade 
hon instruerat sin tjänarinna Ninshubur att 
hämta hjälp om hon inte kom tillbaka efter 
tre dagar och tre nätter. Ninshubur gick till 
flera gudar för att be om hjälp, men det var 
inte förrän hon kom till guden Enki, visdo-
mens och det flödande vattnets gud, som hon 
verkligen fick hjälp. Enki skapade två väsen av 
smuts från sin nagel. Till dem gav han livets 
växt och livets vatten och de flög som flugor 
förbi underjordens portar och gångjärn (jäm-
för Loke som förvandlar sig till en fluga för att 
ta sig in till gudinnan Freja och stjäla hennes 
bröstsmycke).

Enkils väsen, kurgara och galatur, möter 
strax Ereshkigal som plågas av svåra smärtor. 
De visar henne medlidande och lindrar däri-
genom hennes plågor. Som tack får de välja 
en belöning och begär då liket som hänger på 
kroken. De tar ner kroppen och beströr den 
med livets växt och livets vatten. 

INANNA ÅTERUPPSTÅR PÅ TREDJE DAGEN, och 
lägger därmed grunden för berättandet om 
återuppståndna gudinnor och gudar i den 
västerländska traditionen såsom den egyptiske 
guden Osiris och Jesus. 

Inannas död i tre dagar tros också symbo-
liseras av de tre dagar som Venus inte syns på 
himlavalvet; Inanna var ju även Morgon- och 
Aftonstjärnans gudinna.

Regeln säger dock att ingen får lämna 
dödsriket, men ett undantag kan göras för In-
anna om hon lämnar en ersättare. Hon pekar 
ut sin make Dumizi som ersättare, som straff 
för hans känslolöshet eftersom han inte hade 

sörjt hennes död som hennes andra undersåtar 
och släktingar.

Demoner griper Dumuzi för att föra 
honom till underjorden. Dumuzis syster grips 
dock av medlidande och det bestäms att hon 
ska dela sin brors öde; halva året ska Dumuzi 
tillbringa i underjorden och den andra halvan 
hans syster.

DETTA VÄXELVISA UPPSTIGANDE och nerstigande 
tros representera jordbrukets årscykel. Samma 
tema har därefter använts av flera religioner 
och i många mytiska berättelser, till exempel i 
Adoniskulten i främre Orienten.

Orsaken till varför Inanna måste möta 
döden och underjordens fasor kan tolkas på 
det psykologiska planet. Ett enhetligt svar 
är svårt att formulera och många böcker har 
skrivits i ämnet. Inannas möte med sin mörka, 
vilda syster kan beskrivas som ett möte med 
hennes egna mörka och omedvetna sidor. Er-
eshkigals plågor är födslovåndor inför den nya 
gestalt som ska födas fram; en gudinna som är 
komplett i kontakt med sitt undermedvetna 
och som inte tränger bort sina mörka sidor. 
Därmed blir även världen hel och fullständig; 
med ljus och mörker, godhet och ondska och 
en gudinna likt oss människor präglad av 
motsatser. 

PRINSESSAN TUVSTARR GAV SIG ALLTSÅ, liksom 
Inanna, ut på en resa mot ett mörkt och okänt 
mål, för att utvecklas som människa och nå 
nya insikter. Sagan knyter an till ett klassiskt 
tema där huvudpersonen i sin utveckling 
lämnar en trygg tillvaro för att möta ett antal 
faror. Tuvstarr ska bli vuxen och måste lämna 
sina föräldrar, gå ut i världen samt konfronte-
ras med mannens djuriska drifter. 

Liksom Inanna får hon lämna ifrån sig 
sina prinsessattribut under resan mot mörkrets 
hjärta, men här är de tre till antalet och inte 
sju; kronan, klänningen och guldhjärtat. Men 
väl framme vid målet, den mörka tjärnen, por-
ten till underjorden och det undermedvetna, 
tar resan stopp. Det finns inga utvecklingsmöj-
ligheter för Tuvstarr, ingen kunskap att vinna 
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och ingen pånyttfödelse väntar henne, så till 
vida man inte ska se den lilla vita, passiva och 
bräckliga blomman som hennes nya jag. 

SLUTSATSEN BLIR ATT TUVSTARR inte kände sina 
egna begränsningar och därför går förlorad. 
Hon skulle ha stannat vid hemmets trygga 
härd och inte sökt utveckling och äventyr. 
Förmodligen var det denna bild av kvinnans 
möjligheter som präglade Kjellins samtid och 
formade hans slut på sagan. Bilden av en stark 
gudinna som möter ohyggliga fasor och går 
segrande igenom dem var troligen honom en 
allt för främmande och osannolik liknelse av 

en kvinnas utveckling, för att kunna tillämpas 
i hans eget berättande.

Skogsrået – en bleknad rest  
av ett nordiskt gudaväsen 
Under sin färd genom skogen på älgens rygg 
möter Tuvstarr först älvorna och sen skogsrået. 
Skogsrået beskrivs i folktron som en vacker 
kvinna med långt hår, ibland naken men  
oftast klädd i vackra kläder. Mot männen är 
hon förförisk och erotiskt lockande. Hennes 
baksida är dock skrämmande och frånstö-
tande; i södra Sverige är hennes rygg likt en 
ihålig trädstam och i norra Sverige har hon en 

Skogsrået tillskrivs i folktron stor makt med mål är att locka män att bli hennes älskare. Så fort man gick 
in i skogen var man i hennes rike. Ville jägaren ha jaktlycka skulle han offra ett silvermynt på en stubbe. 
Illustration: Göte Göransson.
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djursvans, gärna ko- eller hästsvans men även 
rävsvans förekommer. 

Sitt namn har hon fått eftersom det är 
hon som råder över skogen och över de vilda 
djuren. Hon kan ha egen boskap och ses ofta 
med kor eller getter. 

Skogsrået tillskrivs alltså i folktron stor 
makt och hennes främsta mål är att locka män 
att bli hennes älskare. 

Så fort man lämnade den odlade och 
hävdade bygden och gick in i skogen var man 
i hennes rike. Där arbetade både kvinnor, barn 
och män med exempelvis vallning av djur, kol-
ning, bärplockning, jakt m.m. Det var dock 
främst männen som var utsatta för skogsråets 
nycker. Ville jägaren ha jaktlycka skulle han 
offra ett silvermynt på en stubbe och det var 
också viktigt att han var nytvättad när han 
gick in i skogsråets rike. Om det var nymåne 
var läget extra gynnsamt. 

MÅNEN OCH SKOGSRÅET ANTYDS ALLTSÅ stå 
i något slags förbund. För kolaren kunde 
skogsråets beskydd också vara värdefullt. Stod 
kolaren på god fot med henne kunde hon 
väcka honom mitt i natten om kolmilan bör-
jade brinna så att han hann släcka i tid. Brann 
kolmilan ner gick mycket jobb och pengar om 
intet, vilket kunde ha avgörande betydelse för 
en fattig kolare.

Det gick dock inte alltid väl för de män 
som kom under skogsråets makt. De kunde 
förlora förståndet och bli besatta av erotiskt 
begär eller till och med mista livet. Störst hot 
utgjorde hon mot unga män som var förlova-
de, särskilt under deras lysningstid. De befann 
sig i ett farligt övergångsskede och vid sådana 
tillfällen hade folktrons väsen extra stor makt 
över människorna. 

I DEN MEDELTIDA BALLADEN OM Herr Olof och 
älvdrottningen beskrivs ett möte i skogen 
mellan en ung man som snart ska gifta sig och 
älvdrottningen. Det är i brytningstid mellan 
vinter och vår när Olof rider ut i skogen. Väl 
där möter han älvdrottningen som kräver att 
de ska gifta sig. Han nekar henne detta; han 
har ju sin fästmö hemma i bygden. Som straff 

skickar älvdrottningen ”sjukdom och sot” på 
Herr Olof och hemkommen till sin moders 
gård dör Herr Olof, ”när skogen görs löve-
grön”. 

Kerstin Ekman ser i denna ballad ett 
tecken på att vegetationsmytens cykel med 
offer och försoning (vårens och sommarens 
återkomst) har levt kvar och spridits upp till 
Europa under många tusen år, efter att den 
först nedtecknades i myterna om Inanna, 
Dumuzi och Ereshkigal. Älvdrottningen och 
skogsrået förefaller här att vara samma väsen, 
härskarinnan över skogen.

Är älvdrottningen Ereshkigal? Eller är hon 
Inanna som skickar sin man till dödsriket? 
Vilka gudinnor har funnits i norra Europa? 
Från det antika Egypten, Grekland och Rom 
finns en uppsjö av gudinnor varav flera har 
lånat attribut från Inanna. Mångudinnor åter-
finns på många håll. I våra medeltida kyrkor 
ses ofta Jungfru Maria stående på en månskära. 
I Norden har vi våra första gudinnebilder från 
bronsåldern. De framträder på hällristningar, 
ofta med en rund markering mellan benen 
som tros symbolisera fruktsamhet. 

EN ANNAN INTRESSANT FRAMSTÄLLNING är den  
på Gundestrupskitteln från Danmark från 
andra århundradet e. Kr. Gudinnan har där 
långt hår i tofsar på sidorna. På en av fram-
ställningarna på kitteln omges hon av elefanter, 
gripar och en varg. Flemming Kaul menar att 
hon kan ses som djurens härskarinna eller helt 
enkelt den stora gudinnan. 

Den äldsta bevarade texten om gudinne-
kult i norra Europa är skriven av romaren  
Tacitus år 98 e.Kr. Han beskriver hur germa-
nerna dyrkar en gudinna vid namn Nerthus; 
Moder jorden. Hon bor i en lund på en ö i 
oceanen och körs en gång varje år runt i en 
vagn dragen av kor. De trälar som har tvättat 
gudinnan och fört henne till och från ön offras 
därefter i en sjö. Detta stöds av det arkeolo-
giska materialet där människooffer i form av 
så kallade mosslik påträffas, främst från äldre 
järnålder. Man har studerat maginnehållet 
i tre av mossliken och funnit att det bestått 
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av en riklig mängd sädeskorn och blomfrön. 
Detta tolkar P.V. Glob som att offret ägt rum 
på våren innan säsongens skörd mognat och 
att måltiden varit av rituell karaktär till vårens 
gudinna. 

Tacitus beskrivning styrks ytterligare av att 
man i danska våtmarker funnit vagnsdelar och 
gudabilder i trä. I Norden dyrkades Nerthus 
under namnet Njärd och detta namn kan spå-
ras i ortnamn som Nälsta och Närtuna. Kulten 
av Nerthus förefaller ha klingat av under yngre 
järnålder och dyrkan av den främsta gudinnan 
fördes över till Frigg eller Freyja. 

DE SKRIFTLIGA KÄLLOR SOM BESKRIVER den forn-
nordiska gudavärlden härstammar från med-
eltiden och är nedtecknade av män i kristna 
sammanhang, vilket man bör hålla i minnet 
vid läsningen av dem. De mest kända gudin-
norna är Frigg och Freyja, men många andra 

gudinnenamn nämns i de nordiska källorna. 
Gränserna mellan Frigg och Freyja är flytande 
och de karaktäriseras bägge av fruktbarhetskult 
och människors sexualitet. Födande kvinnor 
och deras nyfödda barn kunde till exempel 
förväntas få stöd från Frigg och Freyja. Men 
Freyja var även krigsgudinna och beskrivs som 
en kvinnlig motsvarighet till Oden. Gudin-
norna tog sig fritt älskare och levde självstän-
diga liv som de manliga gudarna inte kunde 
påverka i någon större grad.

Liksom hos Inanna kombinerades alltså 
hos Freyja de till synes motstridiga rollerna 
som kärleks- och krigsgudinna. Frigg och 
Freyja var förtjusta i män men krävde inte 
människor som offer i fruktbarhetskulten av 
dem, vilket Nerthus och älvdrottningen i den 
medeltida balladen gjorde. 

Skulle skogsrået med sin aptit på män kun-
na ha sina rötter i den blodtörstiga Nerthus?

Fredrik Ingemarson, 
jägmästare. Medlem i  
Naturvetarna sedan 
2006.

I ett förbund med gedigen kunskap om skogliga 
kompetenser och branscher får du service och  
förmåner skräddarsydda efter dina behov.

Bli medlem du med!
naturvetarna.se

jägMästare & 
skogsMästare
– e n d e l av natu rvetar na

Bli medlem 
direkt via 
QR-koden.

naturvetarna är akademikerförbundet för professionella inom life science, 
jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.  
Naturvetarna vill ge medlemmarna möjlighet att växa på arbetsmarknaden,  
både som individer och grupp.

 Rådgivning och stöd kring din karriär
 Service och nätverk för chefer 
 Fackligt service- och trygghetspaket
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EN INTRESSANT SÄGEN OM en jagad kvinna i 
skogen finns upptecknad från många håll i 
Sverige. Den handlar om guden Odens jakt. 
Sagesmännen berättar om en jägare som far 
fram genom skogen på en häst, endera på mar-
ken eller uppe i luften. Han är ute på jakt efter 
en kvinna som han frågar om sagesmannen 
har sett. Oftast pekar då sagesmannen ut en 
riktning där han tidigare sett en kvinna passera 
och Oden jagar vidare åt det hållet. Snart blir 
ryttaren synlig igen och med en naken kvinno-
kropp med långt hår liggande över hästryggen. 
Det var skogsrået han hade nedlagt. 

Är skogsrået den gamla gudinnan som 
Oden måste förgöra? Berättar sägnen om 
en kamp mellan äldre och yngre järnålderns 
gudavärldar? En sådan kamp mellan den äldre 
gudagruppen vanerna och de yngre asarna 
beskrivs i Ynglingatal. Oden kände sig synbar-
ligen hotad av kvinnan och som historien visar 
avgick han med segern; han var ju den främste 
guden bland asarna. Sägnen går tyvärr inte att 
åldersbestämma, men tanken är lockande att 
den berättar om hur Oden jagar och dödar en 
rival om tronen i gudarnas rike.

Skogsrået kan därför tolkas som en före 
detta gudinna, som kanske förlorat sin be-
tydelse redan under yngre järnålder. Hennes 
ihåliga rygg antyder att hon är gjord av trä, ett 
ihåligt gudabeläte. I Heimskringla frågar kung 
Olav en gosse hur deras gudabild av Tor är till-
verkad och får då som svar: ”Inuti är han ihålig 
och under honom är en upphöjning”. Detta 
kan man tolka som att gudabilden är gjord av 
trä och ihålig för att inte spricka så lätt. 

SKOGSRÅET ÄR ÄVEN KÄNT I ÖVRIGA EUROPA, 
främst i Tyskland. Där kallas hon bland annat 
för Holzfräulein (träfröken) eller Waldfräulein 
(skogsfröken), något som också stödjer teorin 
om att hon egentligen är en gudabild av trä. 
Att hon var gjord av trä hade naturligtvis en 
praktisk aspekt med tanke på vilka material 
som fanns att tillgå. 

Men tankarna går också osökt till föreställ-
ningarna om Livets träd, de fruktbärande trä-
den, som en symbol för gudinnan. Gudinnan 

Nut i Egypten avbildades exempelvis som ett 
träd och i Grekland finns liknande framställ-
ningar från 1000-talet f. Kr. Den fornnordiska 
gudinnan Idun vakade över de äpplen som 
gav asarna evig ungdom. Skogsråets koppling 
till månen har också antytts, en koppling som 
återfinns hos många uråldriga gudinnor. 

Någon gång måste människorna för sista 
gången besökt denna gudabild i skogen. 
Någon gång har de för sista gången bringat 
henne sina offer för att säkra årstidernas rytm 
och markens fruktbarhet. När denna tradition 
sedan bröts fanns det säkert en fruktan hos 
hennes gamla tillbedjare. Skulle hon hämnas? 
Hur skulle man värja sig mot hennes ilska och 
hämnd vid besök i skogen? Så småningom blev 
bilden av gudinnan dunklare, kvar blev bara 
en snärjande och erotiskt besatt kvinna som 
kanske kunde blidkas med ett silvermynt på en 
stubbe. 

INANNA VAR INTE DEN FÖRSTA gudinnan som 
dyrkades i vår del av världen, men den första 
vi har texter bevarade om. Hon inspirerade 
en hel världsdels tro, kult och sagoberättande 
i många tusen år. När till slut tron på överna-
turliga väsen som skogsrået avklingade i det 
svenska bondesamhället under 1900-talets 
början, försvann också ett av de sista spåren 
av den gudinnekult som funnits i Europa och 
Främre Orienten sen urminnes tider. Men vid 
tjärnen i skogen växer en liten vit blomma, 
tuvstarr kallad, som hjälper oss att minnas det 
vi inte får glömma.
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