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Abstract 

In this study you are going to meet the Nordic Good Thor. I will present a short historic 

presentation of the Nordic mythology, about the Ragnarok and also I will give a short 

presentation on several other Gods. 

 

I have done three film analyses on movies about Thor. The movies are Thor, The Avengers 

and Thor- the Dark World. I have compared these three movies about Thor with the Thor that 

is presented in the literature. I have seen closely on the appearance of Thor, his character and 

his family situations. I have compared these three things about Thor booth in the movies and 

in the literature so I can answer my question of issues.  

My questions of issues are:  

- How do Thor presents in the Nordic mythology?  

- How do Thor presents in these three selected movies?  

- What differences and or similarities emerge?  

 

The differences between Thor in the film and Thor in the literature are few. They are similar 

in character and partly in appearance. The main difference is the family relationships. Thor 

and Loki play brothers in the movie but in the literature are Loki and Odin brothers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sammanfattning 

 

I denna studie kommer du att få möta den fornnordiska guden Tor. Jag kommer kort att 

presentera den nordiska mytologin i sin helhet, så som kosmologi, världens tillkomst, 

Ragnarrök och några få gudar. 

Genom att ha gjort tre analyser av filmerna Thor, The Avengers och Thor- The Dark World 

har jag jämfört dessa med den Tor som presenteras i litteraturen, huvudsakligen utifrån tre 

författares arbeten. 

Jag har sett närmare på Tors utseende, karaktär och familjeförhållande i både film och i 

litteraturen för att kunna besvara mina frågeställningar.  

Mina frågeställningar är: 

Hur framställs Tor i nordisk mytologi? 

Hur framställs Tor i de tre valda filmerna? 

Vilka skillnader och/eller likheter framträder? 

Skillnaderna mellan Tor i de ovan nämnda filmerna och Tor i litteraturen är få. De är lika i 

karaktären och delvis till utseende. Den största skillnaden är familjeförhållandena. Tor och 

Loke spelar bröder i filmen, men i litteraturen är Loke och Oden bröder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehållsförteckning 
Abstract 

Sammanfattning 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 6 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

1.1.1. Den nordiska mytologin .................................................................................................. 7 

1.1.2. Kosmologin ...................................................................................................................... 7 

1.1.3. Ymers offer ...................................................................................................................... 8 

1.1.4. Ragnarök .......................................................................................................................... 9 

1.1.5. Gudarna ........................................................................................................................... 9 

2. Tidigare forskning .......................................................................................................................... 11 

2.1. Snorre Sturlason .................................................................................................................... 12 

2.2. Talet som blev text och dess trovärdighet ............................................................................ 13 

3. Syfte ............................................................................................................................................... 14 

3.1. Frågeställning ........................................................................................................................ 15 

4. Metod ............................................................................................................................................ 15 

4.1. Val av metod .......................................................................................................................... 15 

4.2. Material ................................................................................................................................. 15 

4.3. Genomförande ...................................................................................................................... 16 

4.4. Bearbetning ........................................................................................................................... 16 

5. Analys ............................................................................................................................................ 16 

5.1. Thor ....................................................................................................................................... 17 

5.1.1. Utseende ....................................................................................................................... 19 

5.1.2. Karaktär ......................................................................................................................... 19 

5.1.3. Familj ............................................................................................................................. 19 

5.2. The Avengers ......................................................................................................................... 20 

5.2.1. Utseende ....................................................................................................................... 22 

5.2.2. Karaktär ......................................................................................................................... 22 

5.2.3. Familj ............................................................................................................................. 22 

5.3. Thor- The Dark world............................................................................................................. 22 

5.3.1. Utseende ....................................................................................................................... 24 

5.3.2. Karaktär ......................................................................................................................... 25 

5.3.3. Familj ............................................................................................................................. 25 

5.4. Tor i mytologin ...................................................................................................................... 26 



5 

 

5.4.1. Utseende ....................................................................................................................... 27 

5.4.2. Karaktär ......................................................................................................................... 27 

5.4.3. Familj ............................................................................................................................. 28 

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

6.1. Hans vackra ansikte ............................................................................................................... 28 

6.2. Hans heta temperament ....................................................................................................... 29 

6.3. Hans familjangelägenheter ................................................................................................... 29 

6.4. Likheter och skillnader av Tor................................................................................................ 29 

6.5. Nordisk mytologi i andra ting ................................................................................................ 30 

Referenser ............................................................................................................................................. 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Inledning  
Då filmatisering av just guden Tor är ett aktuellt tema för tillfället, tycker jag att detta kan 

vara ett ämne att se vidare på. 

Berättelserna om asagudarna är väl kända. Vi är många som hört berättelserna om de ärorika 

gudarna så som Oden, Tor, Loke, Frej och Freja. Vi vet också att de var några få av de stora 

gudarna inom den fornnordiska religionen i Norden eller som vi idag kallar för den nordiska 

mytologin. 

Tor har varit en väsentlig person både då som nu, speciellt nu när fascinationen för den 

fornnordiska mytologin har uppstått igen. Inom både filmvärlden och skönlitteraturen har Tor 

gestaltats bara de senaste fem åren har åtskilliga filmer kommit ut som handlar om den 

fornnordiska guden Tor och flera filmer kommer att komma vilket jag kommer att visa fram 

senare i studien. 

Det är därför min studie kommer att undersöka framställningen av Tor i nordisk mytologi,  

liksom i forskningslitteratur, för att sedan se vilka skillnader och likheter dessa har. Innan 

undersökningen presenteras vill jag ge en bakgrundshistoria om den fornnordiska mytologin 

för att skapa en bättre förståelse till valet av mina frågeställningar. 

1.1. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer jag att presentera några viktiga teman som är viktiga för mytologin 

så som tidigare forskning om den fornnordiska mytologin. Jag kommer även att ge en 

kortfattad genomgång om mytologin och presentera några få av de nordiska gudarna. 

En del har forskat om den fornnordiska mytologin och många forskare har studerat ämnet så 

som den holländska forskaren Jan de Vries. Han var en religionshistoriker som var aktiv i 

början på 1900-talet och han forskade om forngermansk religion. Altgermanische 

Religionsgeschichte är ett av verken som de Vries skrev. De Vries forskning anses ännu idag 

vara ett standardverk inom forskningen. Viktigt att veta om de Vries var att han var 

nazistsympatisör och ville bidra till att framställa den ariska människan. Med hjälp av sin 

forskning om den fornnordiska religionen ville han visa att mannen från norr var en bättre 

människa och att det var den ”ras” man skulle tillhöra. Men även om de Vries hade denna syn  

har hans forskning ändå lämnat ett viktigt bidrag för vidare forskning.
1
 

                                                           
1
 Arvidsson, Stefan. Draksjukan.(2007) 
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 Snorre Sturlason är en viktig karaktär avseende forskningen om mytologi. Tack vare hans 

Edda har man gjort mycket vidare forskning. Det finns flera texter som var skrivna från denna 

tid men Snorres är en av de mest kända. Tack vare flera arkeologiska fynd så har fynden och 

texter kunnat komplettera varandra för att föra forskningen vidare.  

Med det är inte bara forskare som har fascinerat sig för den fornnordiska mytologin.  Flera 

författare var inspirerade av detta ämne så som J. R.R. Tolkien när han skrev sina böcker 

Sagan om ringen och Johanne Hildebrandt när hon skrev en trilogi om Valhalla. Dessa är 

några författare som har hämtat sin inspiration från just den fornnordiska mytologin för att 

kunna skriva sina böcker.  

Men det är inte bara författare som har blivit influerade av mytologin.  Nu har den tagit sig till 

Hollywood! Bara på några år har flera filmer om Tor kommit, Thor, The Avengers och Thor- 

The Dark World är några av de filmerna som Tor har en huvudroll i. Den senaste Tor filmen 

hade premiär i november 2013. Dessa filmer är bara några av de som komma skall. Redan nu 

i skrivande stund spelas ännu en film om Tor in.  

Eftersom ”Tor” är ett aktuellt ämne så blir jag nyfiken över hur Tor framställs i film jämfört 

med den guden man kan läsa om i mytologin. 

1.1.1. Den nordiska mytologin 

Vad handlar den fornnordiska mytologin om? Mytologin kopplas ofta ihop med Vikingatiden, 

som man brukar beräknar varade mellan cirka 750 e.v.t till 1050 e.v.t.
2
 

Det var med kristendomens intåg runt 1050 e.v.t som skriftkonsten kom till Norden. Detta 

skulle leda till att de gamla muntliga berättelserna nu skulle få bli nerskrivna. Traditionen i 

Norden hade varit en muntlig redovisning om de gamla myterna om gudarna, men nu kom 

behovet av att förmedla dessa myter vidare i text.
3
  

1.1.2. Kosmologin 

Världsbilden inom mytologin består av tre världar; Asgård, Midgård och Utgård. Asgård 

ligger i mitten och är gudarnas hem.
4
 Det är här världsträdet Yggdrasil växer och detta träd 

har en viktig kosmossymbol. Trädet är flera tusen år gammalt, det är stort och vackert och 

sägs vara en ask. Träd har varit en viktig symbol inom många religioner, inom den 

fornnordiska religionen var trädet världens mitt. I Yggdrasils topp sitter en örn som har 

                                                           
2
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.11 

3
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.43 

4
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.104 
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kontroll på världen.  Det finns en ekorre, Ratatosk som springer upp och ner i trädet för att 

lämna nyheter. Likaså en orm slingrar sig runt trädets rötter och vid trädet står fyra hjortar och 

betar.
5
 

Utanför Asgård ligger Midgård, här lever människorna. Midgård är människornas hem, här 

bor och lever allt som ingår i människornas värld. Utanför Midgård ligger Utgård, jättarnas 

land. Utgård kallas i visa källor för Jotunheim.  Om bara ett område kallas detta eller om 

landet heter Jotunheim vet man tyvärr inte. Här är det ogästvänligt, i flera områden är det 

mörker, is och konstant kyla. Men det finns också rika gårdar och välmående invånare. Utgård 

är en farlig plats, både för gudar och människor. Men det är först och främst farligt för 

gudarna.
6
  

Det är här i Utgård som Midgårdsormen finns. Långt ute i havet låg ormen ihoprullad runt 

jorden och bet sig själv i svansen. Även om Midgårdsormen var en fruktansvärd varelse var 

han viktig för världsordningen. Myten om Tors fisketur visar fram vikten av Midgårdsormens 

funktion. Tor skulle en gång försöka dräpa Midgårdsormen genom att dra upp honom ur havet 

med en fisklina. Tor lyckades fånga ormen, men i sista sekunden kapades linan och 

Midgårdsormen försvann ner i havet igen. Katastrof kunde undvikas och kosmos räddas.
7
  

1.1.3. Ymers offer 

Den första levande varelsen var jätten Ymer, han uppstod från Ginnungagap. Ginnungagap 

var ett tomrum fyllt med energi, som ett kaostillstånd. Det är från jätten Ymer som starten av 

den fornnordiska religionen uppstår.
8
 

Ymer var i stånd till att avla andra väsen. Under Ymers ena arm växte ett väsen fram, 

samtidigt som hans ena ben avlade ett barn med det andra. Detta skulle bli början på 

jättesläktet. Samtidigt som Ymer uppstod, uppstod även kon, Audhumbla, ”den mjölkrika 

kon”. När Audhumbla slickade på en saltsten så uppstod Bure, som betyder son. Audhumbla 

och Bure fick tillsammans Bor. Då Audhumbla och Ymer inte kom från samma ätt, skulle 

deras ätter senare blandas och ur detta skulle gudarna komma att skapas.
9
 

Bor av Audhumblasätt och Bestla av Ymersätt skulle tillsamman få guden Oden.
10

 

                                                           
5
 Steinsland, Gro & Meulengracht Sørensen. Människor och makter i vikingarnas värld.(1994)s.32 

6
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.104-105 

7
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.106-107 

8
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.119 

9
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.119 

10
 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.120 



9 

 

Oden och hans bröder skulle bli dem som skulle skapa världen. Gudarna dräper urfadern 

Ymer, av hans kropp och blod kommer nu kosmos att skapas. Jättens ben kommer att bli berg 

och kroppen jord. Av blodet gör man hav och sjöar. Gudarna skapade alltså världen genom att 

offra och dräpa Ymer. Detta är varför jättarna och gudarna är fiender, jättarna vill hämnas 

Ymer död.
11

 

1.1.4. Ragnarök 

Ragnarök betyder gudarnas öde och detta kommer att utgöra slutet på skapelsen
12

 

Alla kommer att dö i den stora världsbranden, gudar, kämpar, jättar, dvärgar och människor. 

Allt som man känner till kommer att gå under. Men världen kommer åter att stiga och jorden 

kommer att grönska och frodas.  

Odens söner, Vidar och Vale kommer att återkomma tillsammans med Tors söner Magne och 

Mode. Dessa överlevde den fruktansvärda branden. Balder och Höder kommer att uppstiga 

från Hel, det vill säga från döden. Även Njord kommer att återkomma. Dessa kommer att 

tillsammans återskapa världen.
13

 

1.1.5. Gudarna 

Asgård är hem åt många gudar, några av dem är Oden, Loke och Heimdall. 

Oden 

Oden, även kallad Allfadern, anses vara den högsta och äldste av asarna. Han står över alla de 

andra gudarna. Han kanske inte är den starkaste, men alla lyder de under honom. Man kan 

jämföra honom med den grekiska guden Zeus. Han är både ond och god, rättfärdig och falsk. 

Han är en gud av alla slag.
14

 Han var gift med Frigg och tillsammans med henne hade han 

sonen Balder. Oden hade många barn med olika kvinnor. En annan tradition berättar att Jord 

är Odens hustru och tillsammans med henne har han sonen Tor.
15

 

Oden framställs som en ståtlig gud. Några mera kända attribut som förknippas med honom är 

att han har ett öga och två korpar vid namn Hugin(tanke) och Munin(minne). Dessa korpar 

var väldigt kära för Oden och med tanke på namnens betydelse så förstår man varför. Utan 

dessa korpar kunde inte Oden använda sig av sin kunskap. Korparna flög iväg på morgonen 

                                                           
11

Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.121  
12

 Näsström, Britt-Marie. Fornskandinavisk religion.(2001)s.36 
13

 Näsström, Britt-Marie. Fornskandinavisk religion.(2001)s.38-41 
14

 Näsström, Britt-Marie. Fornskandinavisk religion.(2001)s.55 
15

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.193-195 
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för att ta reda på vad som hände i världens alla vrår för att vid kvällen återkomma och berätta 

vad som händer i världen.
16

 

Oden suktade efter kunskap.  För att få denna kunskap begav han sig till Yggdrasils rot, där 

Mimers brunn fanns. Denna brunn gömde på en stor visdom som Oden ville ha, brunnens 

väktare Mimer tillät Oden att dricka av vattnet. Men det krävde sitt pris. Oden törstade efter 

kunskap, så han offrade sitt öga för att få tillgång till kunskapen som vattnet hade.
17

 

Loke 

Loke har en speciell plats i mytologin.  Han var inte av asasläktet utan härstammade från 

jättarna. Men genom sitt fosterbrödraskap med Oden så har Loke fått en viktig plats i 

mytologin. Det är oftast Loke som startar problem och ställer till det för de andra gudarna. 

Loke beskrivs oftast som en lömsk och elak person. Men han är väldigt smart, intellektuell 

och vacker. Han har förfört många kvinnor och detta har lett till många barn. Midgårdsormen, 

Fernisulven och Hel är tre av Lokes barn. Dessa tre kommer att släppas lösa under Ragnarök 

och leda till kosmos undergång.
18

 

Heimdall 

Heimdall är en gåtfull person.  Han är ingen gud så som Oden eller Loke, utan han har en 

mera upphöjd position. Heimdalls intressen ligger för tid och rum och mänskligheten. 

Källorna till Heimdalls uppgift som gud har varit delade. Man har sett honom som en 

världsspelare, som himlavalvet.
19

  

Heimdall är gudarnas väktare. Han kan se vad som händer runt i kosmos. Det är Heimdall 

som kommer att se när Ragnarök kommer och med sitt horn kommer han att varna för fara. 

Han är den enda guden som har en plats på himlavalvet, där han vaktar den stora himmelbron, 

Bifrost. Denna bro är ett viktigt transportmedel mellan de olika världarna.
20

  

Detta är några få av de gudar och andra varelser som finns inom den nordiska mytologin. Den 

nordiska mytologin var hem åt många gudar och väsen. Både onda som goda. Vissa hade 

avgörande roller för kosmos ordning, medan  andra hade en mindre roll att spela. 

                                                           
16

 Enoksen, Lars Magnar. Fornnordisk mytologi.(2000)s.75 
17

 Enoksen, Lars Magnar. Fornnordisk mytologi.(2000)s.73-74 
18

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.253-255 
19

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.243 
20

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.244-246 
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2. Tidigare forskning 
Det är över tusen år sedan den fornnordiska religionen var levande och aktiv. Vi kan inte idag 

veta mycket om den verklighet som fanns då, och om de myter som var levande då. Men man 

kan pröva att åstadkomma kunskap om det förflutna med de källor som finns idag.
21

 

Därför kommer jag i nästkommande del presentera tidigare forskning utifrån tre forskare. 

Att finna tidigare forskning och studier kring mitt valda ämne har varit svårt. Jag har inte 

funnit någon tidig forskning av mitt valda ämne, då jag verkar vara den första att undersöka 

skillnader och likheter mellan Tor i film och litteratur. Det finns mycket forskning om 

fornnordisk religion i sin helhet, då detta är ett ämne man har studerat i hundratals år. Men 

frågan är också hur trovärdiga källorna är?  Den fornnordiska religionen var en muntlig 

tradition och man måste då ha i åtanke att en muntlig tradition som skrivits ner under och efter 

det kristna intåget i Norden kommer att påverka inslagen i traditionen. Man måste således 

vara kritisk mot källornas trovärdighet med flera faktorer i åtanke. 

Mitt arbete bygger mest utifrån tre författare och deras forskning och arbeten. De tre forskarna 

är Gro Steinsland, Ebbe Schön och Lars Magnar Enoksen som kort presenteras här.  

Gro Steinsland är religionshistoriker. Hon arbetar utifrån en kritisk granskning av källor. Hon 

skriver att man talar om tre faktorer för att forska utifrån. Dessa är källor, teorier och metod.
22

  

Teorier och metoder är under ständig förändring. Det händer inte ofta att nya källor dyker 

upp. Men tack vara arkeologiska fynd kan det ibland innebära att delar av historien måste 

skrivas om. Att källorna inte passar ihop med de arkeologiska fynden som finns, men ibland 

kan även en teori stärkas av de arkeologiska fynd som hittas.
23

  

Ebbe Schön är en folklivsforskare och litteraturvetare som arbetat många år med sägner och 

det ”övernaturliga”. Han har bidragit mycket till kunskaper inom asatron. Schöns bok Asa-

Tors hammare är skriven i ett populärvetenskapligt syfte. Han vänder sig mot en intresserad 

allmänhet för att skapa en översiktlig syn. Han lägger stor del på den muntliga traditionen och 

asaguden Tor.
24

 

                                                           
21

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.35 
22

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.35 
23

 Steinsland, Gro.Fornnordisk religion.(2007)s.35 
24

 Schön, Ebbe. Asa-Tors hammare.(2004)s.11 
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Lars Magnar Enoksen är en runolog och har under många år studerat de äldsta skrivtecken 

och den fornnordiska mytologin. Enoksen bok Fornnordisk mytologi är en bok jag kommer 

att använda mig mycket av i studien. Enoksens avsikt med boken är att ge en pedagogisk 

skildring av den världsuppfattning och livsåskådning som utmynnade i de vikingatidens 

gudalära.
25

 

Jag kommer att använda mig av flera böcker, men den största delen av studien kommer att 

bygga just på dessa forskares arbeten. Många forskare har bidragit med mycket forskning om 

den fornnordiska religionen, men då forskarna ofta behandlar samma data och kommer 

tillsamma resultat har jag helt enkelt valt bort ett flertal forskare för att undvika onödiga 

upprepningar.  

Jag förlitar mig huvudsakligen som redan ovan nämnts på tre forskares vetenskapliga arbeten. 

Jag finner deras framställningar trovärdiga. Forskarna diskuterar utförligt källornas 

trovärdighet. Alla tre förlitar sig på Snorre Sturlasons arbete, vilket jag kommer att diskutera 

senare i min uppsats. 

Då jag ska göra en studie där jag ska jämföra Tor i litteraturen med den Tor som framställs i 

film, finns tyvärr ännu lite forskning om just detta ämne. En av filmerna jag har valt till min 

studie är så ny att det helt enkelt inte finns något tidsutrymme för att det skall finnas någon 

tidigare forskning baserad på den filmen. Med tanke på detta kommer jag att vara mycket 

källkritisk till den litteratur jag kommer att använda mig utav i min studie.  

2.1. Snorre Sturlason 
En av de mest kända skaldediktarna var Snorre Sturlason. Snorre var en isländsk kristen skald 

som under 1220-talet början skrev ner den fornnordiska mytologin. Snorre ville inte återinföra 

den gamla tron, men han var rädd att den skulle gå förlorad, det vill säga att den muntliga 

traditionen helt enkelt skulle dö ut och försvinna.
26

 

Snorre skapade en systematisk framställning av den fornnordiska mytologin. Snorres Edda är 

indelad i fyra delar. Först kommer prologen, som berättar om bakgrunden till Snorres projekt. 

Sedan följer Gylfaginning där man får följa kungen Gylf resa till Asgård. Man har spekulerat 

att Snorre i hemlighet kanske var asadyrkare med tanke på hur han framställer mytologin utan 

några kristna inslag. Som tredje del till Snorres Edda får vi Skáldskaparmál där vi får läsa om 

                                                           
25

 Enoksen, Lars Magnar. Fornnordisk mytologi.(2000)s.12 
26

 Enoksen, Lars Magnar. Fornnordisk mytologi.(2000)s.17 
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hur diktspråket kom till. I sista delen Háttatál, får vi en uppräckning av de olika versmått som 

diktare kan välja mellan.
27

 

Även om Snorres Edda är en ovärderlig källa, måste man ha i åtanke att den är skriven under 

den kristna medeltiden och att den är påverkad av de förhållanden som var då. Snorre var en 

kristen medeltidmänniska som hade en kristen uppväxt. Men minerna från hedendomen fanns 

dock fortfarande kvar. Snorre hade en god uppväxt och hade tillgång till kunskap vilket gjorde 

att han också blev en pålitlig och skicklig historiker. Men man måste ha en kritisk hållning till 

hans text, då den var skriven under en kristen tid. 
28

 

2.2. Talet som blev text och dess trovärdighet 
En fråga som Ebbe Schön ställer sig är om vikingatidens människor verkligen trodde på 

asagudarna. Han konstaterar att vi aldrig kan veta säkert om de gjorde det, eller i vilken mån 

de gjorde det.  Det vi vet är att de i alla fall finns omnämnda i historien.
29

 

Ett stort problem är att det finns få källor till den fornnordiska mytologin. I runskrifterna 

finner man få upplysningar om gudarna. Guden Tor är den man har funnit nämnd på några 

stenar. Av de arkologiska fynden man har hittat har man dragit vissa slutsatser. 

Några arkeologiska fynd som har hittats är gravar och i dessa gravfynd så som föremål med 

och utan bilder, monument, minnesmärken och amuletter har hittats från vikingatiden som 

stärker det som står i de källor som finns.
30

 I Västerås har man hittat flera gravar från denna 

tid. Här har man även funnit runristningar. På dessa runstenar kan man finna namnen på 

gudarna från förr. Runristningar finns att hitta överallt i Sverige.
31

 

 Det finns få ”bevis” registrerade i vår tid. Det främsta beviset som finns idag på att asa tron 

fanns är våra ortnamn.
32

 Ortsnamn är något som också anses ge ”bevis” om mytologin. 

Exempel på ortsnamn som slutar på lund, lunda eller hov vittnar om religiös kult. Även så 

kallade teofora-namnen som innehåller spår efter gudar och gudinnor.
33

 

Något som man kanske inte tänker på är veckodagarnas namn.  Dessa innehåller spår från 

vikingatiden som avslöjar om gudarna. Onsdag är Oden, torsdag är Tor, något man kanske 

                                                           
27
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inte idag ens tänker på. Men även idag flera tusen år senare använder vi fortfarande 

asagudarnas namn. 

Traditionen i Sverige var en muntlig tradition. Det var först när kristendomen gjorde sitt intåg 

i Norden som man först började sätta berättelserna i text. Även om det oftast var kristna 

skribenter som skrev ner myterna, verkar det som de var bekanta med det hedniska 

synsättet.
34

  

Islänningarna har varit drivande i forskning om fornnordisk mytologi och därigenom bidragit 

mycket till dagens vetenskap om den fornnordiska mytologin. En viktig skrift är Codex 

Regius som innehåller ett flertal guda och hjältedikter. Författarna till Codex Regius är 

okända, men man har daterat den till om kring år 1270. Man tror att texterna bygger på äldre 

skrifter. Man brukar kalla denna samling dikter för Den poetiska Eddan. Här möter vi 

Völuspá, Völvans spådom. Detta är en uråldrig spåkvinnas vision av hur världen uppkommit, 

hur den kommer att falla, men uppstå igen.
35

 

Det finns flera äldre skrifter om den fornnordiska mytologin, men dessa är oftast skrivna av 

någon som betraktar tron utifrån. Som romaren Tacitus från ca 98 e.v.t eller den arabiska 

författaren Ibn Fadlan som stötte på Svear under en handelsresa. Han berättar om en kultfest 

och hur Svearna offrar till sina gudar.
36

 

Ebbe Schön skriver att det finns ont om samtida nordiska källor som håller för källkritiken. 

Möjligheten att finna objektiv kunskap om den fornnorsiska mytologin är starkt begränsad. 

Men om vi intresserar oss för den diktningen om gudavärlden som finns i de isländska 

skrifterna har man ett rikare stoff att använda sig av. Man finner ett stoff fyllt av fantasi och 

poetisk kraft, menar många.
37

 

3. Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att analysera hur den fornnordiska guden Tor framställs i tre 

nutida filmer jämfört med den Tor som framställs i forskning om den nordiska mytologin. Här 

kommer skärskilt Tors karaktär, utseende och familjeförhållanden att studeras för att finna 

skillnader och likheter. 

                                                           
34
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3.1. Frågeställning 

- Hur framställs Tor i nordisk mytologin? 

- Hur framställs Tor i de tre valda filmerna? 

- Vilka skillnader och/eller likheter framträder? 

4. Metod 
Studien är en kvalitativ text- och filmstudie där jag kommer att använda mig av skrivna texter 

och visuella filmer.  Arbetet kommer att utgå från tidigare forskningsstudier om fornnordisk 

mytologi och avser att undersöka skillnader och likheter om Tor i text och film.  Jag kommer 

här att använda mig av en innehållsanalys. 

4.1. Val av metod 
Innehållsanalys är den metod jag har använt mig av för att genomföra studien. Termen 

innehållsanalys används framför allt om analyser där tillvägagångssättet består i att 

kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter”
38

 Jag 

kommer däremot inte att kvantifiera, mäta eller räkna utan göra en analys avseende innehåll.  

Då intresset för den fornnordiska mytologin verkar har ökat de senaste åren kan det vara 

intressant att få veta hur man har valt att framställa den nordiska mytologin. Detta sker då 

genom att göra en analys av innehållet i både text och i film.  Filmer kan då betraktas som  

utvidgade texter. 

Vad kan då räknas eller analyseras i en text? Bergström & Boréus menar att vilka inslag som 

helst i en text kan analyseras. Det kan vara så enkelt som att se på vissa ord eller på speciella 

företeelser som omnämns.
39

 För att minimera forskningsområdet och göra tydligare analyser 

har jag valt att fokusera på framställningen av asaguden Tors utseende, karaktär och 

familjesituation.  

4.2. Material 
De sista åren har flera filmer producerats om just asaguden Tor. Men hur mycket stämmer i 

filmatisering om Tor, jämfört med den Tor som det berättas om i den nordiska mytologin? 

Detta är dessa frågor studien kommer att undersöka. 

Filmmaterialet för studien är de tre filmer som har gjorts om asaguden Tor sedan 2011. Den 

första filmen hade premiär 2011 och hade titeln Thor och var regisserad av Kenneth Branagh. 

                                                           
38
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Nästföljande film, The Avengers hade primär 2012 och regisserades av Joss Whedon och 

Thor- The Dark World är den tredje filmen som hade premiär 2013 och regisserades av Alan 

Taylor. 

4.3. Genomförande 
Inledningsvis samlade jag litteratur om den fornnordiska mytologin, då speciellt om asaguden 

Tor. Tillgången till litteratur om den fornnordiska religionen har varit riklig.  Även om guden 

Tor specifikt finns det relativt mycket skrivet om. De flesta konstaterar och skriver samma 

saker, så som att Tor är son till Oden, att han har ett hett temperament och så vidare. Däremot 

finns det ingen forskning där fornnordisk mytologi jämförs med framställningar inom film.  

Efter litteraturläsning och analyser av Tor, följde en visuell analys utifrån mina valda kriterier, 

det vill säga utifrån utseende, karaktär och familjeförhållanden av filmerna Thor, The 

Avengers och Thor-The Dark World. De två första filmerna finns på DVD varför 

tillgängligheten till dem var enkel. Den tredje filmen, Thor- The Dark World kom emellertid 

ut på bio först under hösten 2013. Detta lede till ett antal besök på biografen istället. Därefter 

var materialet samlat och arbetet med analyser kunde börja. 

4.4. Bearbetning 
Bearbetningen startar genom att ge en kortfattad genomgång om den nordiska mytologin i sin 

helhet. En kortare presentation om gudarna har också återgetts för att ge läsaren mera ”kött på 

benen” och för att senare kunna presentera asaguden Tor på ett mer förståeligt sätt. 

Bearbetningen av litteraturen skedde genom läsning och analys utifrån mina tre valda 

kriterier, nämligen utseende, karaktär och familjeförhållanden. Det har under arbetets gång 

varit svårare att urskilja tematiken i litteraturen jämfört med i filmerna. 

5. Analys 
I följande text kommer tre filmer att presenteras. Dessa tre filmer handlar om den 

fornnordiska guden Tor.  

Filmerna kommer att presenteras efter produktions år, med den äldsta filmen först.  

Först görs en beskrivning om vad filmen handlar om för att få en bakgrund. Jag kommer att se 

närmare på hur Tor framställs i filmerna, hur Tor ser ut och jämföra honom med vad som står 

i texterna. Jag kommer även att diskutera vilken karaktär som presenteras i filmen jämfört 
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med hur hans karaktär framställs i texter. Jag avser även att undersöka framställningar av Tors 

familjeförhållanden både i film och litteratur. 

Filmen The Avengers som kommer att redovisas här är en ”påbyggnadsfilm”. Med detta 

menar jag att flera av ”hjältarna” har egna filmer. Som Captain America, Iron man och 

Hulken har egna filmer och dessa kopplas därefter ihop genom filmen The Avengers. Filmerna 

hänger således ihop och bygger på en vidare serie. 

5.1. Thor 
I första filmen får man en kort berättelse av Oden där han berättar om gudarna och Asgård. 

Han berättar om kriget mot frostjättarna som bor i Jotunheim. Denna berättelse delar han med 

sina små söner, Tor och Loke. 

Redan som barn kan man se att Tor försöker vara den starka och modiga guden som han är,  

medan Loke är mera tillbakadragen. 

Oden tänker låta Tor ta över tronen, men inser efter att frostjättarna lyckas ta sig in i Asgård 

att Tor inte är redo att bli kung. Tor blir ilsken över frostjättarnas försök att ta sig in i Asgård 

och beger sig därför till Jotunheim för att ställa frostjättarnas konung Laufeys tillsvars. Tor 

med sitt temperament kan inte hålla sig utan börjar slåss. Med sig på resan har Tor med sin 

bror Loke och några vänner. Det är här Loke upptäcker att han inte tar skada av frostjättarna. 

 Oden är den som kommer för att rädda dem ur denna knipa. Tor lyckas återskapa ett krig 

mellan Jotunheim och Asgård.  

Oden blir fruktansvärd arg och inser att Tor inte är redo att ta över tronen. Som straff för Tors 

handlingar kastar Oden ut honom ur Asgård. Oden tar Tors krafter och hans hammare, 

Mjölner. Den som är värdig att använda sig av hammarens kraft är den som kan lyfta den och 

få de krafter Tor hade. 

Tor blir utvisad ur Asgård och skickas till jorden. Det är här Tors stora äventyr kommer att 

börja. Han träffar den vackra forskaren Jane och Dr Selvig.  Tillsammans med henne och 

hennes vänner ska de försöka finna Mjölner, så att Tor kan återvända hem igen.  

De finner Mjölner, men Tor kan inte längre lyfta den. Han är inte längre värdig hammaren 

och dess kraft.  
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Loke har åt andra sidan fått allt han vill ha. Loke är en slug och mycket intelligent man. Han 

vet hur hans bror Tor fungerar, och han vet hur han kan reta upp Tor och få honom att göra 

som han vill. 

När Tor blir skickad till jorden faller Oden i en djup sömn. Loke lurar Tor att deras far är död. 

Det som inte Tor vet är att Oden lever och Lokes plan är att döda Oden. 

Loke har listat ut att Oden inte är han far, utan att han kommer från jättarnas släkte. Loke 

vänder sig till Laufeys, frostjättarnas konung för hjälp att döda Oden. Men det är inte bara 

Oden Loke vill få bort utan även Tor.  Därför skickar Loke en varelse till jorden för att 

förstöra Tor och hans vänner. Tor återfår sina krafter och sin hammare Mjölner när han offrar 

sig för sina vänner. Han inser då att han inte är oövervinnlig, utan behöver hjälp och att han 

måste uppskatta sina vänner mer.  

Tor återfår Mjölner och återfår sina krafter.  Därefter besegrar han den ”den onda” varelsen 

som Loke har skickat till jorden. Men ännu är inte faran över. Tor lämnar jorden och sin 

kärlek Jane för att resa tillbaka till Asgård för att stoppa Loke. Men Loke spelar fortfarande 

ett dubbelspel. Loke beger sig till Bifrost där Heimdall vaktar. Loke tänker föra frostjätten 

Laufeys till Asgård genom Bifrost. Heimdall försökte stoppa Loke, men misslyckas. 

Precis när Laufeys ska döda Oden, räddar Loke Oden och dödar Laufeys. När Heimdall hör 

Tors rop efter hjälp bryter han sig loss ur Lokes fälla och för Tor och de andra tillbaka till 

Asgård.  

Loke tror att Oden kommer att vara stolt över honom när han försökte utrotar frostjättarna. 

Därför kämpade Tor och Loke mot varandra. Till slut såg inte Tor någon annan utväg än att 

förstöra Bifrost. Detta skulle leda till att Tor aldrig skulle få se sin älskade Jane igen och man 

skulle inte kunna färdas mellan världarna.  

Bifrost förstördes och i explosionen slungades både Tor och Loke iväg mot avgrunden. Men i 

sista stund räddas de av Oden. Loke inser nu att allt han har gjort för att göra Oden stolt var 

ett felaktigt beslut. Oden blev inte stolt utan han blev besviken. Loke släpper taget om sin bror 

Tor och faller mot avgrunden. 

Tor blir förkrossad, nu hade han förlorat både Jane och sin älskade bror. Tor har insett att han 

har mycket kvar att lära innan han kan ta över tronen.  
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I slutet tror Tor att allt är förlorat, men Heimdall ger honom hopp om att Tor en dag ska få 

återvända till sin Jane på jorden. 

5.1.1. Utseende  

I filmen framställs Tor som en stor och maskulin man. Han är vältränad, muskulös och ståtlig 

med vackert blont hår och blåa ögon. Han har lite skäggstubb och mustasch. Man kan se på 

hans hållning att han har ett starkt självförtroende och ett stort ”ego”. 

När filmen närmar sig sitt slut ser man att Tor får en mera ödmjuk hållning. Hans starka 

maskulina framhållning mjukas upp. Dragen i hans ansikte blir allt mjukare och han visar 

fram en mer osäker sida. En sida med större respekt och förståelse. Han är inte längre den 

egotrippade mannen. 

5.1.2. Karaktär  

Redan som barn visar Tor fram att han är en impulsiv människa som vill visa framfötterna 

utan att riktigt tänka efter. Detta kommer även att visa sig senare i filmen när Tor utan 

eftertanke anfaller frostjättarna utan någon plan och eftertanke. Han har svårt att förstå att han 

inte kan få allt som han vill ha det. Han har även svårt att acceptera konsekvenserna av sina 

handlingar. Detta märks efter att Oden förvisar honom till jorden. Han kan och vill inte förstå 

i början att man måste stå sitt kast, och att han måste straffas för sitt handlande mot 

frostjättarna.  

Detta ändras under filmens gång. Tor lär sig att lyssna på andra och lära sig av de 

konsekvenser som saker och ting faktiskt kan leda till. 

Under större delen av filmen saknar Tor sina krafter, han visas fram som en människa. Man 

kan se att regissören vill lyfta fram hans karaktär som liknar en mänsklig varelse. 

5.1.3.  Familj 

I filmen är familjen väldigt viktig. Oden är noga med att förklara för båda sina söner att de är 

födda att bli kungar. Han älskar dem lika mycket, även om Loke inte är han biologiska son. 

Detta framkommer inte under början av filmen, utan detta får Loke veta som vuxen. Det är 

inte förrän Tor och Loke anfaller frostjättarna som Loke börjar inse att han inte är Odens son. 

När frostjättarna rör vid andra får de fruktansvärda frostskador, men Loke blir inte skadad.  

När väl sanningen om Lokes ursprung kommer fram reagerar bröderna olika. Loke skyller 

alla problem på Tor, medan Loke kämpar länge för att bevisa att han är en lika stark gud som 

sin bror Tor. Detta gör Loke genom att försöka utrota frosthjältarna.  
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Medan Loke lyfter fram alla fel och brister prövar Tor att lyfta fram det som är bra och 

positivt, för att understryka att de är bröder oavsett vilka som är Lokes biologiska föräldrar. 

Tor kämpar verkligen med att bevisa att deras brödraskap är äkta och att allt kan bli bra till 

slut.  

Deras moder Frigg är väldigt öm mot sina söner.  Hon älskar dem båda lika mycket. I filmen 

spelar Frigg en liten roll jämfört med Oden. 

Tor kämpar om och om igen om att få Loke att förstå, men misslyckas. När Loke i slutet faller 

mot sin död sörjer Tor sin bror väldigt mycket. Oden försöker trösta sin son och de pratar gott 

om Loke. 

5.2. The Avengers 
I Avengers möter vi många hjältar. Här möter vi Thor, Hulken, Iron man, Black Widow, 

Hawkeye, Captain America. Dessa hjältar kommer att bilda gruppen The Avengers, en grupp 

med människor med speciella krafter och kunskaper. Gruppen skapades av Nick Fury som är 

chef för spionbyrån S.H.I.E.L. D. 

 Deras jobb är att försöka rädda Tesserakten. Detta är en kub som har en fruktansvärt stor 

energi.  Med denna kub kan man öppna dörrar till andra dimensioner.  

Här spelar Loke en viktig roll. När han i filmen Thor släpper taget och väljer att falla ner i 

avgrunden, hamnar han på en avlägsen plats där chitauri lever. Dessa är onda varelser som 

hjälper Loke att ta makten över människorna.  

Dr Solvig arbetar med att försöka komma på ett sätt att kunna använda kubens energi. Det är 

då Loke slår till och tar kuben. Samtidigt förhäxar han Dr Solvig och Hawkeye för att de ska 

jobba med honom. 

Det är nu man beslutar att börja samla in hjältarna, för att få dem att arbeta tillsammans för att 

rädda Tesserakten. 

Hjältarna är svåra att övertala. Alla har de gjort sin insats för landet så de känner inge större 

ansvar att hjälpa till nu. Men man ställer ändå upp till slut.  

Man lyckas fånga Loke, men man oroar sig varför det gick så lätt. Man oroar sig även för Tor, 

som är den enda som inte har återkommit till jorden.  Detta är för att Bifrost förstördes. Man 
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oroar sig för om Tor kanske står på Lokes sida. Men under ett oväder kommer Tor åter och tar 

Loke från de andra. Han vill också rädda Tesstrakten  men detta vet inte de andra ännu. 

Tor ber ännu en gång att Loke ska följa med hem och att allt ska kunna bli som för. De är ju 

ändå bröder. Men Loke vill inte lyssna utan bara stretar emot Tor, och talar återigen om att 

han inte är Tors bror eller Odens son. 

Tor och Lokes samtal avbryts när Iron man anfaller.  Han tror att Tor prövar att rädda sin 

bror. Men detta är inte fallet. Efter ett utdraget slagsmål avbryter Captain America dem och de 

återvänder till planet för att föra Loke i säkerhet.  

Det är nu man börjar ställa frågor kring varför Loke lät sig fångas så snabbt. Iron man och 

Hulken funderar över varför det tog så lång tid innan man bad hjältarna om hjälp. Under ett 

bråk bland hjältarna upptäcker man varför det tog så lång tid innan Nick Fury bad dem att 

hjälp till att återfå Tesstrakten. 

Nu har Loke lyckats skapa det han var ute efter, ett bråk mellan hjältarna. Något som tog 

uppmärksamheten från honom. Hjältarna splitras upp, planet blir attackerat och kaoset börjar.  

Tor beger sig till Loke, men Loke är smart och lurar Tor att gå i en fälla och stänger in 

honom. Loke visar ingen barmhärtighet, utan stänger in Tor i en bur och släpper honom mot 

en säker död.  

Samtidigt får Hulken ett utbrott och anfaller ett plan som attackerar deras farkost, även han 

faller mot en säker död.  

Tor klarar att rädda sig i sista sekund och landar på en vacker äng. Han stannar upp en sekund 

och tänker efter vad Loke sagt till honom innan Loke försökte döda honom. Han lyfter till slut 

upp sin hammare och beger sig tillbaka till de andra för att försöka stoppa Loke. 

Även Hulken överlever sitt fall, han stannar också upp en sekund och tänker efter. Men han 

tar sitt beslut och även han beger sig vidare för att hjälpa sina vänner. 

Iron man, Captain America och Black Widow är de som är kvar på planet efter attacken. De 

ställer chefen Nick Fury mot vägen och frågar vad skulle de använda Tesserakten till? Det 

kommer fram att den amerikanska regeringen ville skapa ett kärnvapen. Trots denna 

vetenskap väljer hjältarna att pröva att stoppa Loke och rädda Tesserakten.  
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Loke lyckas öppna portalen och undergången verkar nära, men hjältarna samlas under ett enat 

slag och kämpar.  

Tor försöker ännu en gång att vädja till Loke om att ge upp och följa med hem. Men detta är 

inte aktuellt. Loke sviker Tor ännu en gång.  

Man lyckas tillslut besegra Loke och chitauerna och portalen stängs.  

Hjältarna både hyllas och nervärderas för insats. The Avengers splittras upp och alla färdas åt 

olika håll. Tor återvänder till Asgård genom Tesserakten med Loke. Där han ska dömas för 

sitt brott. 

5.2.1. Utseende 

Här möter vi samma Tor som i den förra filmen. Den muskulösa Tor, med sitt blonda hår och 

blåa ögon. Han har en stolt hållning, men inte samma ego som förra filmen. Nu visas i stället 

hans ödmjuka sida från förra filmen. Tor visar en större självkänsla denna gång och han är 

mera säker i sin position.  

5.2.2. Karaktär 

Tors karaktär är inte lika framträdande i filmen. Han spelar en mindre roll, men han har ändå 

en huvudkaraktär. Han har en viktig del i The Avengers då han är bror till Loke och känner 

till hur Loke kan arbeta. 

5.2.3. Familj 

I filmen visas inte så stor del av familjeförhållande. Här lyfts Lokes förräderi fram mer. Tor 

har svårt att förstå varför det har blivit som det har. Hur Loke kunde göra som han har gjort. 

Hur han kan vända sin rygg mot Asgård och ge hämnd på människorna. Tor saknar sin bror 

och försöker finna hopp om att åter finna sin bror igen.  

Loke har helt vänt sig familj ryggen och detta tär på Tor, men samtidigt förstår Tor att han 

måste kämpa mot Loke och försöka stoppa honom.  

5.3. Thor- The Dark world 
Här möter vi återigen Oden som berättar om ett slag mot svartalverna och deras konung 

Malekith. Det var ett slag som skedde för tusentals år sedan, med Odens far Bor som konung. 

När de nio planeterna stod i en linje stod slaget. Malekith hade skapat något som kallades 

Aether, en flytande vätska som skulle föra mörker tillbaka till universum. Kriget utspelade sig 

när de nio världarna stod i en linje. Bor stoppade honom och avrättade alla svartalver och 
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förstörde Aether.  Man trodde då att slaget var över, att alla svartalver var döda och Aether 

var förstörd. Detta var inte fallet. 

Filmen tar sin början där The Avengers slutade. Loke är tillbaka i Asgård och har fått sitt 

straff. Tack vare deras mor Frigg låter man Loke leva. Loke är arg för att han ska bli fängslad 

och att Tor ska få bli kung. Loke anser att det var han som skulle bli kung, men Oden berättar 

att Lokes öde var att dö som barn, men att han räddade honom från sitt öde. 

Oden och Tor samtalar om att Tor måste glömma Jane och gå vidare. Men Tor kan inte 

glömma. Tor beger sig därför till Heimdall som vaktar Bifrost som nu är återuppbyggd för att 

höra om allt är bra med Jane. 

Samtidigt har Jane lyckats hitta en portal på jorden som leder henne till Aether. På något vis 

fångas Aether i hennes kropp och Jane förs tillbaka till jorden. Under tiden Jane är borta blir 

Tor orolig och beger sig till jorden.  

Han finner Jane och upptäcker att något är fel och för henne till Asgård. Där upptäcker man 

att Aether finns i Janes kropp. 

Oden berättar för dem om slaget och vilken kraft Aether har och att denna kraft kommer att 

döda Jane till slut. Han berättar även att alla svartalver utrotades under slaget. 

 Nu står de nio världarna åter i linje. Men Oden oroar sig inte för Svartalverna, för de var en 

utrotad ras. Samtidigt som Janes kropp upptog Aether vaknade åter Malekith och började söka 

efter Aethern. 

Malekith finner Aethern i Asgård och skickar in en man som ska skapa kaos i Asgård, 

samtidigt som man startar ett anfall utifrån. Kaos bryter ut och slaget startar. Alla kämpar för 

att stoppa svartalvernas framkomst, men Malekith lyckas söka upp Jane. Jane vaktas av Frigg, 

Tors och Lokes mor. Frigg kämpar till sin död för att rädda Jane och hon lyckas, men hon 

offrar sig själv.  

Sorgen är stor när Frigg dör. Jane är räddad, men Oden är arg och vill hämnas. De rustar för 

krig, för snart kommer svartalverna att attackera igen. Men Tor har andra planer. Han vill föra 

ut Jane från Asgård för att inga fler i Asgård ska dödas. Detta vill inte Oden, eftersom han vill 

kämpa i Asgård. Mot sin fars vilja bestämmer sig Tor för att föra Jane ut ur Asgård med hjälp 

av sina vänner och Loke. De lyckas till slut ta sig ut ur Asgård och möta Malekith i den mörka 

världen. Under slaget där lurar Tor och Loke Malekith och försöker förstöra Eithern, men 
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misslyckas. Tor och Loke kämpar sida vid sida. Loke försöker rädda sin bror. Själv skadas 

han så pass illa att han dör.  

Tors sorg är stor, men han tar med sig Jane för att försöka rädda dem båda. Jane lyckas på 

vägen hitta portalen som hon vet kommer att leda dem tillbaka till London och hennes vänner 

där. 

De kommer tillbaka till London och räknar ut att i Greenwich är den plats där de nio världarna 

kommer att mötas i en linje. De skyndar sig dit för att stoppa Malekith från att förstöra 

världen. 

Tor och Malekith slåss. Samtidigt har Jane och hennes vänner upptäckt något som påverkar 

universums dimensioner. Man kan öppna och stänga portaler, konvergensen. Hela universum 

är ur fokus och tack vare Dr Solveigs forskning och uppfinningar kan de påverka portalerna så 

de kan öppnas och stängs när de vill. Allt för att hjälpa Tor.  

Snart kommer de nio världarna att stå i linje, Malekith påbörjar förstörelsen. Tor börjar få slut 

på idéer och skyndar sig för att försöka stoppa Malekith en sista gång.  

Med hjälp av Dr Solveigs uppfinningar och konvergensen och med Tors styrka, lyckas han 

stoppa och förstöra Malekith. Universum får tillbaka sin ordning igen. 

När Tor återvänder till Asgård och Oden, ber Oden Tor om ursäkt och framför att Tor 

kommer att bli en större konung än han själv. Oden vill att Tor ska ta över tronen, men Tor 

vill inte ha tronen längre. Han vill bara vara en man, inte en kung. Oden låter Tor behålla sin 

styrka och sin hammare Mjölner.  Oden är stolt över sin son och låter Tor välja sin egen väg. 

Men det Tor inte ser är att detta inte var Oden han samtalade med, utan Loke i förklädnad. 

5.3.1. Utseende 

Här möter vi åter igen den starka guden Tor i sin fulla glans. Lika muskulös och med stolt 

hållning. Det som skiljer honom från de tidigare filmerna är att han har en sorgsen blick. Han 

är i stor sorg, för sin brors svek och saknaden efter sin kärlek Jane. Man kan se att Tor inte har 

en stark hållning längre. Han är inte lika glad och ärorik som tidigare. 

När han träffar Jane igen ser man att han lyser upp, han strålar av kärlek. Han återfår sin staka 

hållning och stolta uppsyn. 
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5.3.2. Karaktär 

Tors karaktär har ändras sedan den första filmen. Han är inte den ”egotrippade” unga mannen 

längre, utan han har växt till sig. Han har skaffat sig mera kunskap. Han tänker efter innan han 

handlar. Han tänker inte längre bara på sig själv, utan nu visar han en större omtanke inför sin 

omgivning. Han vill handla rätt, göra allt för att rädda alla. Han sätter andra före sig själv.  

Tors karaktär har växt upp, han har lärt sig att hantera konsekvenserna för sina handlingar. 

Han har lärt sig av sina misstag och försöker bli en starkare människa för att kunna bli en 

bättre man. Både mot sig själv, men även mot andra i hans omgivning. Han sätter andra före 

sina egna känslor. 

5.3.3. Familj 

Nu får man en mer omfattande uppfattning om familjeförhållanden. Man kan se kärleken 

mellan familjemedlemmarna. Här spelar mamman Frigg en större roll. Det är tack vare henne 

de låter Loke leva. Det är hon som är länken mellan bröderna. 

Frigg blir väldigt sårad när hon har ett samtal med Loke när han sitter fängslad. Loke är arg på 

Oden och skriker att han inte är Lokes far, oavsett om Oden uppfostrade honom eller inte. 

Frigg försöker försvara Oden och henne själv och säger att hon är ju mor till Loke, men Loke 

sårar Frigg när han säger till henne att hon inte är hans mor. Frigg blir ledsen och sårad för 

Lokes hårda ord. Hon älskar sin son oavsett om han är hennes biologiska son eller inte. Loke 

försöker verka känslolös. Men när Tor söker upp Loke efter Friggs död kan man se att Loke 

sörjer sin moder mycket. Det är tack vare Friggs kärlek till sina söner som för ihop dem ännu 

en gång, att de faktiskt kämpar med varandra för att stoppa Malekith.  

Banden mellan Tor och Loke växer igen, de börjar lita på varandra. När Loke dör sörjer Tor 

som nu förlorat både sin mor och bror. 

Det Tor inte vet är att Loke faktiskt överlevde, men detta får inte Tor reda på i filmen. När 

Tor samtalar med Oden i slutet av filmen förklarar Tor för Oden att han inte längre önskar att 

bli kung. Oden låter sin son gå sin egen väg och de talar med förståelse till varandra. Som far 

och son. Deras band blir starkare mellan dem. Det är ju emellertid  inte Oden som Tor har 

samtalat med, utan det var Loke. Detta vet inte Tor och han vandrar ut. 
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5.4. Tor i mytologin 
Tor är en av de viktigaste gudarna under vikingatiden. Han finns omnämnd i många källor.  

Det gäller både i skriftliga, men också i arkeologiska fynd.
40

 Man kan se att Torkulten var 

utbredd i Sverige, men även vidare upp i nordligare delar av Europa. Många barn i Sverige 

fick namn efter Tor, så som Torbjörn eller Torun. Man fick aldrig namnet Tor, men namn som 

likande Tor. Ett annat bevis är ortnamn som Torshälla eller Torsåker.
41

 

Tor bor i Trudvang även kallad Trunheim, som betyder den starka världen, där har han ett 

magnifikt hus som kallas Bilskirner.
42

 

Tors uppgift som gud var att upprätthålla världsordningen. Därför blev bland annat jättarna 

hans fiende.
43

 Dessa sökte fortfarande hämnd sedan Ymer offrades för att skapa kosmos. Det 

finns återberättat i många myter om Tors fiende, jättarna. Men samtidigt hade Tor ett gott 

förhållande till jättinnorna.
44

  

Tor är en man som ständigt är på resande fot. Han reser runt för att skydda Asgård och 

Midgård från jättar och andra varelser som hotar. 
45

 Med på sina resor har han oftast med sig 

sina tjänare Tjalve och Röskva
46

.  

När Tor färdas på himlavalvet är han en fruktbarhets gud. Han för med sig regn för böndernas 

grödor. Hans vagn dras av två bockar vid namn Tanngrisner och Tangnjost. Det är när Tor 

färdas i sin vagn som tordönet uppstår, alltså åskan.
47

 

Tor har en hammare som heter Mjölner. Hammaren är smidd av dvärgarna och hammarens 

främsta egenskap är att den alltid träffar sitt mål och att den sedan återvänder till sin ägare. 

Myten som berättar om hur Tor fick sin hammare handlar till en början om Loke som 

bestämmer sig för att hitta på ett odåd. Listig som Loke är lyckades han kapa av håret på Tors 

fru Siv. Tor blev mycket arg på Loke och ville att Loke skulle återbetala denna skada på något 

vis. Loke beger sig till dvärgarna för att få hjälp att skapa tre föremål som han kan ge i 

återbetalning för sitt odåd. Dvärgarna frambringar tre saker, ett spjut till Oden, ett skepp till 

Njord och gyllne hår till Siv. Loke som alltid är fylld med odåd slår vad med dvärgarna att de 
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inte kan skapa tre lika fantastiska föremål ännu en gång. Men det lyckas dvärgarna, det är på 

detta vis Tor kommer att få sin hammare Mjölner.
48

 

Tors hammare skulle bäras som en amulett under vikingatiden, som en symbol för guden. När 

kristendomen kom till Sverige, bytte man ut hammaren mot ett kors. Dessa delar således 

samma egenskaper och identifiering.
49

 

5.4.1. Utseende 

Schön skriver att uppgifterna om Tor utseende är få. Men i Olav Tryggvasons saga framställs 

han som en välväxt ung man som har ett rött skägg och ett vackert utseende.
50

 

Steinsland skriver att man har framställt Tor med rött hår och med ett hett temperament och 

han jämförs med den indiska guden Indra på många sätt. De har båda framställs som 

rödhåriga och besitter samma egenskaper.
51

  

Ohlmarks skriver att Tor är en blond nordisk gestalt, att han är guldhårig med rött skägg.  Han 

är maskulin, men har en normal kroppsbyggnad. Han har en smal midja och han verkar ännu 

smalare på grund av sin styrkegördel.
52

 

5.4.2. Karaktär 

Tor är den starkaste av gudarna och man kan läsa om hans många äventyr i Eddorna där han 

visar fram sin ofattbara styrka. Men bara för att man har en sådan makt betyder det inte att 

Tor alltid är så klok.
53

 

Tor är inte krigsgud, denna roll har Oden. Tor är den impulsiva guden som gärna tar till 

vapen. Han kämpar i första hand mot jättarna, men även mot andra varelser som kommer från 

Jotunheim. Han tänker aldrig strategiskt, han tänker sällan längre än vad näsan räcker.
54

 

Tor är ingen listig gud. Han tänker sällan igenom innan han tar till handling, utan han förlitar 

sig helt på sin styrka. Han blir ofta arg och har ett hett temperament och kort stubin. Detta 

leder till att han reagerar häftigt och handlar ogenomtänkt. Men han ärlig, har en enkel moral 

och han sviker sällan.
55
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Tor har alltid framställts som en ”machogud” och under vikingatiden gjorde man gärna narr 

av Tor för detta. Han visar fram en egotrippad sida, han spelar gärna över och tänker sällan 

efter, utan är impulsiv.
56

 

5.4.3. Familj 

Tor är son till Oden och jättinnan Jord, även kallad Fjorgyn och Lodyn. Han är gift med Siv 

som har hår av guld efter Loke med list hade kapat av det. Tillsammans hade de sonen Mode 

och dottern Trud. Med jättinnan Järnsaxa hade han sonen Magne. Han var också styvfar till 

Sivs son Ull. Alla Tors barn har namn som efterliknar egenskaper hos honom själv, som 

Mode betyder mod och Trud betyder styrka.
57

 Det finns även berättat att Tor skulle ha haft 18 

jättedöttrar.
58

 

6. Diskussion  
Nu har vi fått mött Tor både i film och i litteraturen. I diskussionen kommer jag att presentera 

och diskutera vilka likheter och skillnader Tor har i film jämfört med i litteratur utifrån 

utseende, karaktär och familjesituation. Genom att presentera detta kommer jag att ge svar på 

mina tre frågeställningar:  

- Hur framställs Tor i nordisk mytologin? 

- Hur framställs Tor i de tre valda filmerna? 

- Vilka skillnader och/eller likheter framträder? 

6.1. Hans vackra ansikte 
Tor framställs i litteraturen som en välväxt vacker man med rött hår och skägg. Men som 

Ohlmarks skriver i sin bok så framställs Tor där som en man med guldhår och med rött skägg. 

Så att få svar på hur Tor rent kroppsligt såg ut i litteraturen är svårt då uppgifterna om hur Tor 

såg ut är få. Men det jag har hittat är att han har framställt med rött skägg och oftast med rött 

hår. Den Tor vi möter i filmen är en ung snygg man med både blont hår och skägg. 

Det är svårt att någonsin få veta vilka uppgifter som stämmer om Tors utseende med tanke på 

att det inte finns bilder på honom, utan man måste låta fantasin ta över och själv skapa sig en 

bild av honom. Jag tycker själv att man har lyckats återskapat Tor trovärdigt i filmerna, 

jämfört med hur han beskrivs i litteraturen. Det är ju aldrig lätt att återskapa något som tillhör 

en mytologi, något man faktiskt inte har sett. 
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6.2. Hans heta temperament 
Tors temperament är något som stämmer överens i filmerna med framställningar i litteraturen. 

Han beskrivs som en man med kort stubin och ett hett temperament. En man som inte tänker 

igenom konsekvenserna, utan tar till handling omedelbart. Här är bilden av Tor således rätt 

klar. Han är en man med ett hetsigt humör och tar till vapen. Filmerna Thor, The Avengers 

och Thor- The Dark World visar fram den aggressiva Tor med sitt heta temperament. 

Filmerna har verkligen fångat och visar fram denna sida av Tor, hur hans karaktär är både i 

filmen, men också i litteraturen. Filmerna har enligt min mening fångat den karaktär Tor 

framställs vara i litteraturen och fått denna karaktär att fungera i film. En modig och stolt gud, 

som är orädd och inte tvekar i sin kamp för att försvara kosmos mot onda makter. Han kämpar 

för rättvisan, men ibland slår det fel då Tor har en kort stubin och lätt blir arg. Hans 

handlingar kan ibland helt enkelt slå tillbaka, då han handlar utan eftertanke. 

6.3. Hans familjangelägenheter  
I filmerna är Tor och Loke bröder och deras föräldrar är Oden och Frigg. Här är kärleken 

stark mellan familjemedlemmarna till en början. I början vet inte Loke och Tor om att de inte 

är biologiska syskon, och när Loke får reda på detta faller hela hans värld. Han vänder ryggen 

till Oden och vill nu hämnas. Tor som älskar sin bror, vill ju försöka få Loke förstå att de är 

en familj ändå. Det är kampen för broderskapet som Tor kämpar med genom de tre filmerna. 

Han vill ha det så som det alltid har varit, ha en familj där Loke ingår. Men Loke skapar djupa 

sprickor mellan honom och Tor, men även till Oden och Frigg. 

 De nämnda familjeförhållanden som finns i filmen saknas i litteraturen. I litteraturen är Oden 

och Loke fosterbröder och Loke vet att han och Oden inte är biologiska bröder. Oden är som i 

filmerna far till Tor men Frigg är inte mor till Tor, utan i litteraturen är Jord mor till Tor. Att 

kunna beskriva känslor och band mellan karaktärer i litteraturen tycker jag är svårt och i den 

litteratur jag har studerat finns det inga berättelser eller beskrivningar av familjeförhållanden 

mellan familjens medlemmar.  

6.4. Likheter och skillnader av Tor 
Skillnaderna mellan Tor i film och litteratur är få, utifrån de egenskaperna jag har valt att 

undersöka. Den största delen som skiljde sig mest är nog hur familjeförhållanden 

presenterades i filmen jämfört med i litteraturen. I filmen är Loke och Tor bröder och deras 

föräldrar var Oden och Frigg, medan det i litteraturen framställs som att Loke och Oden är 

bröder och Tors mor var Jord. En bok kan ju kanske inte förmedla den känsla som karaktärer i 

filmer kan ha. Jag kan inte finna några källor i den litteratur jag har läst som har förmedlat 
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något om hur själva familjen håller ihop, inte i den utsträckningen som visas i filmen. Man 

har gjort en egen tolkning av hur familjen i Asgård var, en kärleksfull familj som arbetar 

tillsammans. Så enligt min mening tycker jag regissörerna av filmerna har gjort ett bra arbete 

med att försöka skapa Tor och hans familj som en verklig familj som är levande idag. 

Den största liknelsen av Tor i film och litteratur är att han är en temperamentfull man som inte 

riktigt tänker igen konsekvenserna, utan handlar på impuls. Man kan reta upp honom och 

hetsa honom till att agera, vilket leder till att hans heta humör slår igenom rätt ordentligt 

emellanåt. I första filmen, Thor möter man ju en rastlös Tor som söker efter ära och kastar sig 

iväg för att söka efter onda krafter att slåss emot. Men under filmens gång inser Tor att han 

måste tänka efter innan han handlar, och även be sina närmaste om råd. Även om man ser att 

Tor ändras genom de tre filmerna så visas ändå hans hetsiga sida fram. Så jämfört med den 

Tor som framställs i litteraturen, tycker jag man har fångat karaktären av Tor på ett bra sätt. 

Frågan är ju om man har lyckats fånga Tors utseende enligt den Tor som beskrivs i 

litteraturen? I min mening tycker jag man har gjort en bra gestaltning av Tor. Källorna om Tor 

utseende är få, de jag har funnit beskriver honom med skägg och att detta oftast är rött. I 

filmen gestaltas han med blont hår och blont skägg. Men jag tycker man ändå har gjort en 

rättvis bild av den fornnordiska guden. 

En sak som jag anser är viktigt är att Tor i filmerna utspelar sig i nutid, alltså i den värld vi 

lever i idag, även om det är i en fantasivärld. Man har alltså inte framställt honom under 

vikingatiden, utan han är aktiv och verksam idag. Även om han placeras i en värld där onda 

makter och superhjältar existerar, är det i nutiden vi befinner oss.  

6.5. Nordisk mytologi i andra ting 
Det är inte bara i dessa tre filmer som jag har presenterat i min studie som handlar om den 

nordiska mytologin. Den nordiska mytologin har påverkat många, både regissörer i 

filmvärlden och författare inom skönlitteraturen. Även om det inte alltid handlar om just den 

nordiska guden Tor, så har den nordiska mytologin påverkat många runt om i världen.. Som 

jag nämnde i början av min studie så är J.R.R. Tolkien en välkänd författare som har låtit sig 

inspireras av den nordiska mytologin. Johanne Hildebrandt har skrivit en trilogi om Valhalla 

och har inspirerats av gudarna inom mytologin. Hon har framställt gudarna som riktiga 

människor som lever på jorden.   
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Jag har även hittat lite spår av den nordiska mytologin i Christopher Paolinis kvadologi om 

pojken Eragon och hans drake Saphira. Jag har även sett spår genom Cassandra Clares fantasy 

serie om flickan Clary som upptäcker att hon är skuggjägare och lever i en värld bland ont och 

gott. Men det är inte bara författare som inspireras av den nordiska mytologin. Under 2013 

hade serien Vikings premiär här i Sverige där vi får möta Ragnar Lodbrok som är viking och 

lever i norden under den tiden då de nordiska gudarna dyrkades.  

Under studiens gång har jag observerat många inslag från den nordiska mytologin i filmer, 

serier och skönlitteratur. Tidigare tänkte jag inte på detta, men märker nu att man ofta hämtar 

inspiration från den nordiska mytologin. Man kanske inte får den riktiga bilden så som de 

existerar i litteraturen, men de finns med ändå i en omtolkad version. I serien Stargate SG-1 

som är en kanadensisk-amerikansk science fiction serie möter vi också på Tor och Asgård 

men här framställs han som en ”grön Alien”.  

Som tidigare nämnts så stöter vi på inslag från den nordiska mytologin lite här och var, men 

jag kanske inte hade lagt märke till det om jag inte hade gjort min studie. Vi kommer att få se 

mera om den nordiska mytologin. Inom de närmaste åren kommer det att komma minst två 

filmer där Tor kommer att spela en huvudroll. Men vem vet, den fornnordiska mytologin 

kanske kommer att blomma upp ännu mer så vi kanske får stöta på den fornnordiska 

mytologin i flera sammanhang. 

 Ännu idag, tusen år senare lever fortfarande asatron kvar i världen. Snorre Sturlason var rädd 

att asatron skulle gå förlorad och att man bara skulle tala om en myt som senare skulle 

glömmas bort för alltid. Idag lever den och just nu har den nordiska mytologin en stor plats i 

världen genom filmer och böcker. 
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