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Gandalf lever! 
 

Religiøse elementer i J.R.R. Tolkiens forfatterskap 
og The Lord of the Rings-filmene1

 
 
 

av Harald Hauge 
 
 
 
A Elbereth Gilthoniel, 
silivren penna miriel 
o menel aglar elenath 
Na-chaered palan-diriel 
o galadhremmin ennorath, 
Fanuilos, le linnathon 
nef aear, si nef aearon!2  

 
Scenen er Kløvendal, Elronds godt skjulte bosted like vest for Tåkefjellene. Hobbitene Bilbo 
og Frodo tar et lite pusterom fra en verden i ferd med å gå av hengslene og lytter til alvenes 
musikk og sang i den store Ildsalen i Det Ytterste Hjemlige Hus øst for havet. Idet de 
bestemmer seg for å ta kvelden og reiser seg for å forlate rommet, intoneres sangen over. 
 

Sangen på alvespråket sindarin er en hymne tilegnet stjernedronningen Varda, valakongen 
Manwës make, hun som på sindarin kalles Elbereth.3 Varda er alvenes «favorittvala», den 
blant valar de oftest henvender seg direkte til, og deres sanger om lengsel etter Valinor, for 
eksempel, formes ofte rundt en påkallelse av hennes navn. Hymnen kan stå som et eksempel 
på et religiøst uttrykk innenfor Tolkiens Midgard-univers. For det er i Tolkiens verden vi 
befinner oss, for den som fortsatt måtte være usikker på det. Handlingen i Ringenes herre er 
på dette tidspunktet i ferd med å skyte fart for alvor. Den påfølgende dagen holdes det store 
rådsmøtet i Elronds hus og Frodo blir utsett til å kaste ringen i Dommedags Juv. Situasjonen 
er med andre ord svært spent. Det er nok ikke så dumt med en påkallelse av høyere makter. 
 

Denne artikkelen handler om religiøse elementer i Tolkiens verden. Uttrykket «religiøse 
elementer» kan trenge en forklaring. Jeg mener med det ikke først og fremst Midgarsk 
religion i snever forstand, men like mye gjenspeilinger av Tolkiens religiøse forestillinger 
(les: Hans kristne tro) slik disse kommer til uttrykk i hans litterære verden. Å fokusere slike 

                                                 
1 Denne artikkelen er tidligere publisert i Ung Teologi 1/04. I den foreliggende teksten er det kun gjort små 

språklige endringer i forhold til UT-utgaven. 
2 Tolkien 1994a: 1, II, i, 278. Jeg angir sitater fra Ringenes Herre med henvisning til bind (1-3), bok (I til VI), 

kapittel (små romertall) og sidetall. Disse opplysningene skulle være tilstrekkelige til at man kan finne 
sitatene igjen, uansett utgave. Da Ringenes Herre er én roman og ikke en trilogi (slik det ofte feilaktig 
påstås), finner jeg det unødvendig å angi de tre bindene som selvstendige verk mht. årstallsoppføring. 

3 Se Tolkien 1994b: 40. Nettstedet Ardalambion (se www.ardalambion.com), som er viet studier av Tolkiens 
språk, gjengir hymnen i Tolkiens egen konkordante oversettelse fra sindarin til engelsk: «O Elbereth Star-
kindler/(white) glittering slants down sparkling like jewels/from [the] firmament [the] glory [of] the star-
host!/To-remote distance far-having gazed/from [the] tree-tangled middle-lands,/Fanuilos, to thee I will 
chant/on this side of ocean, here on this side of the Great Ocean!» En mer idiomatisk oversettelse kan 
finnes på samme nettsted.  
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elementer generelt er en altfor ambisiøs oppgave i en artikkel på noen få tusen ord.4 Mer 
presist uttrykt er målet i denne omgang først og fremst er å si noe om religiøse elementer i 
The Lord of the Rings-filmene, filmer som har trukket hundretusener av mennesker til 
kinosalene og gitt Tolkiens forfatterskap en renessanse.  
 

Det er altså Peter Jacksons filmtrilogi som er den egentlige tolkningsgjenstand vi har foran 
oss. Men etter min mening er det lite fruktbart å tolke filmene isolert fra boken de er bygd 
over. Før vi går til filmene vil jeg derfor presentere noen sentrale sider ved Tolkiens 
forfatterskap og bakgrunnen for dette forfatterskapet, samt redegjøre for forbindelsen mellom 
boken og filmene om Ringenes Herre. Først etter dette er det tid for å gå løs på filmene for 
alvor. Jeg må altså be om litt tålmodighet fra leserens side: På veien fram til en fortolkning av 
filmene kommer vi ikke utenom et videre kjennskap til Tolkien – i hvert fall ikke så lenge det 
er jeg som viser veien.  
 

Før jeg påtar meg rollen som veiviser i Tolkiens rike ønsker jeg ved inngangsporten til dette 
riket å gjøre noen av Tolkiens ord til mine:  
 

Dumdristig kan jeg kanskje sies å være, for selv om jeg har elsket 
eventyrfortellinger helt siden jeg lærte å lese, og har brukt litt tid til å tenke på 
dem, så har jeg ikke studert dem i embeds medfør. Jeg har knapt vært noe annet 
enn en vandrende oppdagelsesreisende (eller inntrenger) i dette riket, som er fullt 
av undre, men ikke så fullt av informasjon. […] Det er et rike hvor den mann 
kanskje kan regne seg som heldig som har fått lov til å vandre i det, men hvor 
selve det overdådige og fremmede ved det binder tungen på den reisende som 
ønsker å fortelle om det. Og mens han er der er det farlig for ham å stille for 
mange spørsmål, for ellers kan portene slå igjen, og nøklene bli borte.5 

 

Med denne advarselen friskt i minne: la oss se om vi ikke likevel sammen kan avdekke i hvert 
fall noen av Midgards mange hemmeligheter.6  
 
Mannen bak myten 
 

John Ronald Reuel Tolkien ble født i Blomfontein i det nåværende Sør-Afrika i 1892.7 Faren 
døde allerede i 1896, og John Ronald vokste opp i England sammen med broren Hilary og 
moren Mabel. Moren konverterte til katolisismen i 1900, noe som medførte store 
vanskeligheter for henne; hun ble nærmest utstøtt av familien. Hun døde allerede i 1904. John 
Ronald skulle siden komme til å se på sin mor nærmest som en katolsk martyr, og dette fikk 
avgjørende betydning for hans eget religiøse ståsted senere i livet: Han forble trofast katolikk 
til sin dødsdag. 
 

John Ronald viste tidlig at han hadde teft for språk. Ved King Edward’s School i Birmingham 
utmerket han seg ved å debattere på både klassisk gresk og gotisk i skolens debattklubber. 
Selv om han kom fra et fattig hjem fikk han derfor mulighet til å fortsette å studere med hjelp 

                                                 
4 For den som ønsker å lese mer om dette kan jeg anbefale Ralph Woods The Gospel According to Tolkien 

(Wood 2003), en hel bok viet til temaet. 
5 Tolkien 1995: 15. Sitatet står opprinnelig om Faërie («Eventyrland»), men passer forbløffende godt på 

Tolkiens Midgard! 
6 En note om språkbruken i det følgende: jeg siterer fra de norske oversettelsene av Tolkiens bøker, men gjengir 

de engelske titlene og replikkene fra filmene. På denne måten klarer jeg forhåpentligvis å tydeliggjøre 
vekslingen mellom de to mediene. Jeg gjør bare unntak for navnene Gandalf og Saruman som jeg gjengir i 
den «engelske» utgaven (i de norske bokutgavene staves navnene «Gandalv» og «Sarumann»). Her følger 
jeg Nils Ivar Agøy i dennes nye Tolkien-studie (Agøy 2003: 11). Forhåpentligvis vil ikke språkvekslingen 
oppleves altfor forvirrende. 

7 For en god Tolkien-biografi, se Carpenter 2000. Se også Agøy 2003: 16-31. 



Religiøse elementer i J.R.R.Tolkiens forfatterskap og The Lord of the Rings-filmene 

3 

av stipender. I 1920 ble han ansatt som universitetslektor ved Leeds University, og fra 1925 
og fram til han gikk av med pensjon i 1959 hadde han ulike professorstillinger ved 
universitetet i Oxford. Som filolog viet han seg særlig til studier av gammelengelsk8, men han 
viste også stor interesse for norrønt språk og kultur. Etter hvert som hans skjønnlitterære 
verker ble utgitt gikk han fra å være en relativt ukjent Oxford-professor til å bli 
verdenskjendis. Mot slutten av livet levde han en så tilbaketrukket tilværelse som mulig, han 
mislikte alt oppstyret rundt hans person. J.R.R. Tolkien døde i 1973.  
 

Tolkien begynte tidlig å konstruere egne språk. Dette var noe han gjorde fordi han hadde 
moro av det. Flere av disse språkene bygde han ut med fullverdige grammatikker og 
ordlister.9 Han utarbeidet dessuten egne skriftsystemer; alveskriften tengwar er det best 
utbygde og mest fascinerende av disse systemene.10 Parallelt med disse språklekene drev han 
også og skrev på noe han ønsket skulle bli en «mytologi for England». Han studerte både 
norrøn mytologi og det finske nasjonaleposet Kalevala med stor glede og forsket dessuten på 
gammelengelske tekster som Beowulf-kvadet. I møte med slike gamle mytologiske tekster slo 
det ham gang på gang hvor smertefullt det var at England ikke lenger hadde noen nasjonal 
mytologi. Han begynte derfor å skrive denne «tapte mytologi», og han plasserte også sine 
egne konstruerte språk i det mytologiske univers som etter hvert vokste fram: 
 

Do not laugh! But once upon a time (my crest has long since fallen) I had in mind 
to make a body of more or less connected legend, ranging from the large and 
cosmogonic, to the level of romantic fairy-story […] which I could dedicate 
simply to: to England.11 

 

For Tolkien hang filologiske studier og studier av historie sammen, og dermed ble det også 
slik at utvikling innenfor hans konstruerte språk kom til å påvirke mytologien hans – og 
omvendt. «Hvis du bygger språk, vil du nødvendigvis også avle en mytologi» skal han ha 
sagt.12 Slik vokste Tolkiens såkalte legendarium fram, et prosjekt han arbeidet med fra ca. 
1916 og livet ut. 
 
Tolkiens mytologiske univers 
 

Legendariet ble stadig revidert, til tider også gjennomarbeidet og nyskrevet nærmest fra 
grunnen av. Tolkien var perfeksjonist, og ble aldri helt fornøyd. Legendariet var som et stort 
tre som fikk stadig nye greiner på til dels uventede steder.13 En av disse grenene var Hobbiten 
som vokste videre og førte til Ringenes Herre. Men hovedstammen i treet, det «egentlige» 
legendariet, utgjøres av det som Tolkiens sønn Christopher utgav i 1977 (etter farens død) 
under tittelen Silmarillion.  
 

Hovedtrekkene i denne mytologien er som følger: Den ene Gud, Eru Ilúvatar, skaper i 
begynnelsen verden ved hjelp av ainuene, englelignende vesener. Disse ainuene (som 
inndeles i to ordener, valar og maiar) blir sendt til jorden for å kultivere og styre denne. Etter 
hvert trer Ilúvatars barn, alver og mennesker, inn i verden. De av alvene som ønsker det får 
adgang til landet Valinor, vala-riket vest for Storhavet. To trær i Valinor fyller verden med 
lys og varme, og fred og harmoni råder. Men ikke alt er harmonisk. Valaen Melkor har gjort 
opprør mot Eru og dradd med seg mange ulike skapninger i fallet. Melkor ønsker å herske 

                                                 
8 Hans kanskje mest anerkjente vitenskapelige arbeid er en artikkel om Beowulf fra 1936, denne ble skjelsettende 

i Beowulf-forskningen 
9 For oversikt over disse språkene, se www.ardalambion.com. 
10 Tolkien 1994a: 3, tillegg E, II. Se også nettstedet Amanya Tenceli, http://hem.passagen.se/mansb/at. 
11 Tolkien, sitert etter Wood 2003: 19. 
12 Agøy 2003: 48. For bakgrunnen til Tolkiens legendarium, se ibid 32-49. 
13 Tre-metaforen er nærliggende, ikke minst siden Tolkien selv bruker denne i «Pirkes løvblad» (Tolkien 1995). 
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over verden som Den øverste. Han tilraner seg derfor herredømmet over Beleriand i Midgard, 
landområdene på østsiden av Storhavet. Når alven Fëanor skaper de tre silmarillene, 
edelstener som bærer i seg lyset fra de to trærne, ødelegger Melkor trærne, stjeler 
silmarillene, dreper Fëanor og flykter til festningen Angband nord i Beleriand. Noen av 
alvene trosser da valaene og vender tilbake til Beleriand for å kjempe mot Morgoth (navnet 
de gir Melkor) og vinne tilbake silmarillene. Denne kampen blir lang og hard, men den er til 
syvende og sist fåfengt, selv om også enkelte mennesker etter hvert engasjerer seg på alvenes 
side i kampen mot ondskapen. Det endelige oppgjøret med Melkor finner ikke sted før 
valaene selv tar opp kampen med ham. Det første tideverv ender i et ragnarok hvor Beleriand 
forsvinner og Melkor bindes med lenker og kastes i «tomrommet utenfor».  
 

Alver og mennesker forblir i Midgard også etter dette, men de edleste menneskene føres av 
valaene til øyen Númenor midt ute i Storhavet. Her dyrker de fram en høykultur, godt hjulpet 
av sin uvanlig lange levetid. Men Melkors høyre hånd, maiaen Sauron, forfører Númenors 
mennesker til å gjøre opprør mot valaene og mot Eru. En flåte fra Númenor setter seil mot 
Valinor i jakt på evig liv (lik det alvene har), men Eru selv griper inn og rokker verdens 
grunnvoller. Númenor går under i en flodbølge14, og den hittil flate verden formes om til en 
kule. Valinor flyttes utenfor verdens grenser, og landet kan nå bare nås av dem blant alvene 
som det er forunt å kunne seile «Den rette vei». Sauron vender tilbake til Midgard (hvor han 
tidligere har smidd Den ene ring og slik slavebundet maktens ringer), og resten av annet og 
tredje tideverv utfoldes slik det skildres i Hobbiten og Ringenes Herre. 
 

Tolkien selv plasserte disse hendelser i vår egen verden, men i en mytisk urtid. Slik mente 
han å kunne gi rom for sitt legendarium også innenfor sitt kristne verdensbilde. For Tolkien 
hang dette nært sammen med det som senere er blitt kjent som hans sub-creation-teori15: det 
skapte mennesket ærer sin skaper ved å bruke sin skaperevne til fortsatt med-skapelse.16 
Tolkien ser ut til å ha ment (eller i det minste håpt) at hans skaperverk skulle «forløses» og få 
fullverdig eksistens i Guds forløste skaperverk.17 Han var i alle fall overbevist om at han ved 
sin kreativitet æret Skaperen på den beste mulige måte. Nettopp derfor var det viktig for ham 
at han ikke skrev noe som var fundamentalt i strid med hans kristne tro. Dypest sett skulle 
nemlig også menneskets med-skapelse peke på den Gud som sto bak alt det skapte. Tolkien 
skrev ikke for å forkynne direkte, men det er ikke tvil om at han så det slik at også bak det 
han skrev kunne evangeliet skimtes, om enn som gjennom uklart glass.18 Tolkiens 
forfatterskap (inkludert Ringenes Herre) er derfor kristent i sin grunntone. 
 
Peter Jackson: Vår tids Tolkien-profet 
 

Ut fra det jeg har skrevet så langt skulle det gå klart fram at det er Silmarillion som er 
Tolkiens egentlige hovedverk. Det er likevel først og fremst Hobbiten og ikke minst Ringenes 
Herre som har gjort Tolkien til «kjendisforfatter». The Sunday Times slo en gang fast: «The 
world is divided into those who have read The Hobbit and The Lord of the Rings and those 
who are going to read them.»19 På slutten av 60-tallet slo Tolkien igjennom i USA (jfr. den 
såkalte «campus craze» i 1967-68), og siden har det bare gått én vei – verden over. De siste 
årene har populariteten nådd nye høyder i forbindelse med Peter Jacksons filmatisering av 
The Lord of the Rings. Jackson har tidligere gjort seg bemerket(!) med splatterfilmer som Bad 

                                                 
14 Númenor er Tolkiens Atlantis. På alvespråket quenya kalles Númenor «Atalantë», Tolkien 1994b: 285. 
15 Til dette, se Tolkien 1995, særlig 36-38 og 93-96. Se også Agøy 2003: 96-98. 
16 «Sub-creation» er vanskelig å oversette. «Under-skapelse» er kanskje bedre, selv om det ikke er noe 

«underfullt» over menneskets skaperevne i og for seg; «under-» handler her om gradsforskjell. 
17 «Pirkes Løvblad» (Tolkien 1995) peker i denne retning.  
18 Agøy 2003: 94, 98-100. 
19 Sitert på omslaget av min engelske The Lord of the Rings-utgave fra 1991. 



Religiøse elementer i J.R.R.Tolkiens forfatterskap og The Lord of the Rings-filmene 

5 

Taste og Braindead, men med sitt siste prosjekt har han nådd et atskillig bredere publikum. I 
tillegg til å overbevise det «vanlige» kinopublikum har Jackson maktet kunststykket å bli 
omfavnet av die-hard-Tolkienfans verden over. Det faktum at Jackson selv er gammel 
Tolkien-fan, samt at han har tatt med anerkjente Tolkien-illustratører som John Howe og 
Alan Lee20 i teamet sitt har nok bidratt til dette. 
 

I og med at Jackson i sitt filmatiseringsprosjekt har lagt seg så tett opp til «grunnteksten» som 
han faktisk har gjort, er det min bestemte mening at det gir god mening å tolke filmene på 
samme bakgrunn som man tolker boken. Tolkiens legendarium og hans med-skapelsesteori er 
ikke irrelevante størrelser for en dypere forståelse av filmene. I det følgende vil jeg derfor 
tolke filmene nettopp i lys av boken og i lys av Tolkiens videre forfatterskap. Da er det av 
interesse å se både hvor Jackson følger boken slavisk og hvor han fyller inn bildet med nye og 
selvstendige tolkninger.21  
 

Når jeg nå beveger meg videre til filmene22, gjør jeg det altså i jakt på religiøse elementer. Jeg 
har for oversiktens skyld systematisert min leting rundt tre fokuspunkter: Kristusskikkelser, 
religiøse symboler (i vid forstand) samt eksempler på livstolkning i filmene. 
 
Kristusskikkelser 
 

Gandalf 
 

Mange navn har jeg i mange land, sa [Gandalf]. Mithrandir blant alvene, Tharkûn 
hos dvergene; Olórin var jeg i min ungdom i Vesten som nå er glemt, i Syden 
Incánus, i Norden Gandal[f]; i Østen ferdes jeg ikke.23 

 

Gandalf er uten tvil den figuren med tydeligste Kristus-like trekk i Ringenes Herre. 
Opprinnelig var Gandalf en maia ved navn Olórin,24 men han ble sendt til Midgard av valaene 
(sammen med fire andre maiaer, blant dem Saruman) for å bistå alver og mennesker i kampen 
mot Sauron (som også opprinnelig var en maia). Disse fem maiaene tok skikkelser av gamle 
(troll)menn, og oppgav i den forbindelse en del av sine tidligere krefter.25 Parallellen til 
inkarnasjonstanken slik den utfoldes for eksempel i Filipperbrevshymnen26 er tydelig. 
 

Også i filmene framstilles Gandalf med Kristuslignende trekk. Han faller under forsøket på å 
berge sine venner i Moria, men vender tilbake til livet i en herligere skikkelse, han blir «Den 
Hvite Rytter» (sml. Åp 19:11ff). Han driver Saruman ut av den besatte kong Théoden; det at 
Gandalf faktisk gjennomfører en eksorsisme i denne scenen i filmen viser enda tydeligere enn 
den tilsvarende scenen i boken at Gandalf Hvite er enda sterkere enn Saruman. Han er den 
sterkeste maia, verdig til å ta opp kampen med Sauron selv. Når han kommer til unnsetning 
under slaget i Helmsdjupet, kommer han med solen – fra øst – som han har lovet («Look to 
my coming at first light on the fifth day. At dawn, look to the east!»27). På tross av at 

                                                 
20 Alan Lee illustrerte en jubileumsutgave av The Lord of the Rings som kom i 1991. Blar man litt i denne vil 

man fort kjenne igjen bygninger og landskap fra filmen. Lees påvirkning er tydelig for eksempel i Morias 
port, Orthanc, Den svarte port, Kløvendal, Gollum og Minas Tirith. 

21 Jeg forholder meg i denne omgang til kinoversjonene av filmene, ikke de DVD-publiserte «extended 
editions», selv om disse utvidede versjonene byr på noen svært interessante utdypninger og fortolkninger av 
Tolkiens bok fra Jacksons side. 

22 Jeg forkorter filmtitlene som henholdsvis FotR, TT og RotK. 
23 Tolkien 1994a: 2, IV, v, 307. 
24 Tolkien 1994b: 30. 
25 Om trollmennene (de såkalte istari), se Tolkien 1997: 410-425. 
26 Fil 2:5-11. 
27 Jackson 2002. 
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Treskjegg kaller ham «Young master Gandalf!»28 er han like fullt den eldste, den med mest 
visdom, blant dem som vandrer i Midgard, selv om det finnes andre som har vandret i 
Midgard lenger enn ham. Gandalf er det nærmeste vi kommer en inkarnert Logos i Tolkiens 
univers.29 
 
Frodo 
 

Hvis Gandalf har lånt trekk fra Logos-kristologi og den herliggjorte Kristus, har ringbæreren 
Frodo lånt trekk fra den prøvede Kristus: han er Tolkiens lidende tjener.30 Hobbiten Frodo er 
liten og unnselig, en blant dem som ikke blir regnet for noe i denne verden. Han tar frivillig 
på seg den byrden det er å bære ringen, men han kan også sees som en som er utvalgt av 
skjebnen (eller av Eru?). Når Sam bærer ham det siste stykket opp Dommedags Berg i RotK, 
kan nok dette minne om Jesus som ikke selv maktet å bære sitt kors, men det kan også stå 
som illustrasjon på den enorme byrde Frodo faktisk bærer: «All verdens ondskap» er, 
bokstavlig talt, lagt på ham, og den byrden er for tungt å bære for én enkelt hobbit. Likevel 
bærer han sin byrde helt til Dommedags Berg. På et avgjørende punkt svikter imidlertid 
sammenligningen med Herrens lidende tjener: Frodo makter ikke å oppfylle sin tjenerrolle 
fullt ut, i det avgjørende øyeblikket ved Dommedagsjuvet svikter han. Og likevel forløses 
Midgard gjennom hans tjenerrolle (om enn med uventet hjelp fra Gollum), og Frodo kan 
utbryte «It is done» etter at hans verk er fullbrakt.31 
 
Aragorn 
 

Aragorn er mannen av kongeætt, arvingen til Gondors og Arnors troner, en av dúnedain 
(etterkommer av mennene fra Númenor). Han er Tolkiens Messias, endetidens krigerkonge 
som har vært ventet på, han som skal stå fram og sette seg på menneskenes kongetrone og 
herske over et fredsrike. For at dette fredsriket skal kunne opprettes må Saurons arméer 
nedkjempes. Aragorn leder an i denne kampen, og han får viktig hjelp fra de døde under 
fjellet; som Gondors rette konge kan han kommandere dem til kamp. I RotK er det ikke minst 
scenene med de døde soldatene som overbeviser oss om at Aragorn virkelig er Midgards 
Messias: selv de døde adlyder ham (selv om balrogene – ildånder, eller demonskikkelser – 
ikke gjør det).  
 

I to scener i FotR (når han møter Galadriel i Lothlórien og når han tar farvel med den døde 
Boromir) gjør Aragorn en gest som mest av alt minner om korstegning. Men selv om gesten 
nok kan ligne et korstegn er forklaringen en annen32: Aragorn benytter seg her etter alt å 
dømme av en respektfull gondorsk hilsningsgest. Allerede tidlig i filmene understrekes det 
slik hvor Aragorn egentlig hører hjemme: Ferdamannen fra nord er mer enn han ser ut til å 
være. Dette er et uttrykk for en messiashemmelighet i Tolkiens univers. Selv om Legolas 
avslører Aragorns identitet allerede under rådsmøtet i Elronds hus, er det først mot slutten av 
filmeposet at Aragorn står fram og blir akseptert av mengden. Fram til da møter han mye 

                                                 
28 Jackson 2003. 
29 Logos-kristologien er i teologien den delen av læren om Kristus som fokuserer spesielt på hva det innebærer 

at «Ordet (gresk: logos) ble menneske», slik apostelen Johannes skriver i innledningen til sitt evangelium. I 
denne sammenheng holder det å vise til at Det gamle testamente og andre gamle jødiske skrifter skildrer 
Guds Visdom (gresk: sofia) i samme kategorier som grekernes verdensfornuft (logos), og at tidlige kristne 
teologer knyttet an til dette når de skulle forklare hvem Jesus egentlig var. Tanken om Kristi preeksistens 
henger nært sammen med denne kristologien. 

30 Til dette, se Jes 52:13-53:12. 
31 Ibid. 
32 Jeg ser ikke bort fra at Jackson har latt seg inspirere av korstegnet når han har instruert den aktuelle gesten. 

Poenget er at Aragorn ikke kan korse seg i Tolkiens univers, det ville være en (mildt sagt) anakronistisk 
gest.  
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motstand i sin Messias-rolle, som for eksempel i Boromirs harde ord: «Gondor has no king! 
Gondor needs no king!»33  
 
Symboler 
 

Lys og mørke 
 

Lys og mørke spiller avgjørende rolle som symboler i The Lord of the Rings-filmene, som 
også i boken og i Tolkiens kristne verdensbilde. Den som tar på seg ringen, dras i filmene inn 
i en mørk verden hvor alt annet enn Saurons øye blir utydelig. Nazgûlene er svarte(!) ryttere 
med mørke der de ellers skulle hatt ansikter, synlige kun for den med ringen på fingeren. 
Saurons festning Barad-dûr («Mørketårnet») rager over Mordors mørke land hvor skyer og 
røyk holder lyset ute. Når Saurons makt sprer seg går også mørket fram rent fysisk i form av 
nettopp mørke skyer som sprer seg utover fra Mordor. Lyskildene silmarillene står som 
symbol på det gode og vakre i Tolkiens legendarium, og Melkor stjeler dem for å kunne legge 
verden i mørke. På samme måte søker Sauron i filmene å legge hele verden under sitt mørke. 
Og den fryktelige balrogen som blir Gandalf Grås bane i Moria består av skygge og flammer. 
Kort sagt: mørke symboliserer fallet fra lyset, godheten, dypest sett fra Eru selv.34 
 

Som motsetning til mørket står lyset. Når Aragorn tar opp kampen med nazgûlene på 
Blåstertopp (FotR) er det med varme og lys fra en fakkel. Gandalf bruker lysglimt til å drive 
bort de flygende nazgûlene som jager Faramirs soldater fra Osgiliath (RotK). Gandalf 
kommer de kjempende i Helmsdjupet til unnsetning med morgensolens stråler (TT). Når 
Frodo snubler og faller utenfor Cirith Ungols murer (RotK) er det den lysende skikkelsen til 
Galadriel som hjelper ham opp igjen. Og Galadriels lys-gave gir Sam og Frodo avgjørende 
hjelp i deres kamp mot Hutula (RotK). Lyset står for ledelse (fra gode makter eller fra Eru), 
for seier over mørket, og for renhet. Det er et grunnleggende positivt symbol i boken og i 
filmene, et element av noe overjordisk: 
 

Der så Sam en hvit stjerne som tittet frem av skybankene over en mørk topp oppe 
i fjellene og glimtet en stund. Dens skjønnhet grep ham om hjertet der han stirret 
opp fra dette fortapte landet, og håpet vendte tilbake til ham. For en tanke 
gjennomboret ham, klart og kaldt som en pil: når det kom til stykket var også 
Skyggen noe lite og forbigående. Lys fantes det og høy skjønnhet som for alltid 
var hinsides dens rekkevidde.35 

 
Ringen 
 

Ringen er et urgammelt symbol, kjent fra mange ulike myter og mytologier. Her ønsker jeg å 
fokusere på et hovedtrekk i hva ringen symboliserer hos Tolkien: Brutte relasjoner og 
isolasjon.36 
 

Ringen er smidd av Sauron (om enn ikke den onde (Melkor) selv, så i hvert fall hans fremste 
tjener37), en makthungrig despot som ikke stoler på noen og ikke inngår likeverdige relasjoner 
med noen. Han har lagt ned en del av seg selv i den. Ringen får derfor fram det onde i 
mennesker, hobbiter, trollmenn, selv alver. Blant dens fremste «bivirkninger» er en tendens 
til isolasjon og ensomhet. I filmene skildres det levende hvordan relasjoner rundt ringbærere 

                                                 
33 Jackson 2001. Rett skal være rett: Boromir omvender seg etter å ha fått banesår. 
34 Jfr. Walgermo 2003. 
35 Tolkien 1994a: 3, VI, ii, 217. 
36 Jfr. Wood 2003: 48-74. 
37 Sauron fyller en slags Antikrist-rolle i Midgard. Slik sett er det kanskje bare passende at Sauron og 

Heksekongen av Angmar (nazgûlfyrsten) bærer hjelmer med utsmykning som kan minne om en tornekrone. 
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faller fra hverandre. Smyagol dreper sin beste venn, blir utstøtt av sitt folk og blir Gollum. 
Ringens brorskap bryter sammen (FotR) og forholdet mellom Sam og Frodo blir satt på harde 
prøver (ikke minst i RotK). Splittelse følger overalt med ringen. Selve ur-eksempelet på dette 
er Gollum og hans indre splittelse mellom en Smyagol-del og en Gollum-del. I filmene 
uttrykkes denne splittelsen på ulike måter. Gollum fører stadig samtaler med seg selv med to 
ulike stemmer, og hans ulike personligheter uttrykkes blant annet med ulike kameravinkler 
(TT) og med et speilbilde i en vannflate (RotK), bare for å nevne to av virkemidlene.  
 

Ringen står som et symbol på tapet av fellesskapet som etisk verdi. Her går Tolkien til 
kjernen av den kristne syndsforståelse. Som i Gen 3 handler synd hos Tolkien om brutte 
relasjoner: Mennesker imellom, mellom mennesker og naturen omkring dem, samt mellom 
mennesker og Eru selv. 
 

Selvsagt kan ringen også ganske enkelt sees som et symbol på synden i paulinsk forstand: En 
makt som slavebinder mennesket. Ringen lokker mennesker (Boromir), alver (Galadriel), 
hobbiter (Frodo) og trollmenn (Saruman) til å bruke den i stedet for å ødelegge den. Motivene 
for å ta ringen i bruk kan i og for seg være edle nok: «I would use this ring from desire to do 
good. But through me it would wield a power too great and terrible to imagine!» sier 
Gandalf.38 For ringen kan ikke kontrolleres. I stedet slavebinder den, den bryter ned alle gode 
ønsker og motiver, og den sprer ødeleggelse og død. Men dens makt blir til slutt brutt. Datoen 
for ringens ødeleggelse på Dommedags Berg ble av Tolkien selv fastsatt til 25. mars (år 3019 
av tredje tideverv),39 etter gammel kirkelig tradisjon Maria bebudelsesdag, den sjuende dag i 
skapelsen og dessuten Jesu korsfestelsesdag.40 Denne siste parallellen var selvsagt ingen 
tilfeldighet fra Tolkiens side. 
 
Livstolkning 
 

Bilbos etiske eksempel 
 

Som en motvekt til ringens destruktive virkning på relasjoner står enkeltpersoners kamp mot 
det onde i og utenfor seg selv. Som et lysende eksempel på høyverdig etisk handling står 
Bilbos behandling av Gollum ved deres første møte: Han sparer livet hans når han kunne tatt 
det.41 Under vandringen i Moria kommenterer Frodo dette: 
 

Frodo: It’s a pity that Bilbo didn’t kill him when he had the chance! 
Gandalf: Pity? It was pity that stayed Bilbo’s hand. Many that live deserve death, 
and some that die deserve life. Can you give it to them, Frodo? Do not be too 
eager to deal out death and judgement. Even the very wise cannot see all ends. 
My heart tells me that Gollum has some part to play yet, for good or evil, before 
this is over. The pity of Bilbo may rule the fate of many.42 

 

Bilbos medynk med Gollum kan stå som et eksempel på Midgarsk (og kristen!) etikk på sitt 
beste: Medynk med den falne er eneste løsning i en fallen verden. Gandalfs ord peker mot 
nåde som en løsning for det som har gått galt. Vi aner den bakenforliggende tanken: Er det 
ikke Erus dypeste ønske at mennesker skal ha medynk med hverandre, tilgi hverandres 
feiltrinn og gi hverandre sjansen til en ny start?43 

 

                                                 
38 Jackson 2001. 
39 Tolkien 1994a: 3, Tillegg B, 411. 
40 Agøy 2003: 100. 
41 Tolkien 1998: 88. 
42 Jackson 2001, min utheving. 
43 Se mer om dette hos Wood 2003: 148-155. 
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Om «himmellengsel» og livet etter døden 
 

Tolkiens alver er skapninger hevet over menneskelig svakhet og begrensning (legg for 
eksempel merke til hvordan Legolas løper oppå Caradhras’ snø (FotR)). Et viktig kjennetegn 
ved dem er at de ikke eldes og dør naturlig slik som mennesker gjør: Elrond var til stede da 
Isildur skar ringen av Saurons hånd, og Galadriel var en av alvene som flyktet fra Valinor 
etter mordet på Fëanor. På tross av langt liv lengter likevel alvene etter noe bedre enn det 
Midgard kan by dem. I deres hjerter ligger en stadig lengsel etter Storhavet og det som ligger 
vestenfor: Den rette vei til Valinor. De alver som dør av sorg eller faller for sverd føres til 
Mandos’ saler i nettopp Valinor.44 Når Gandalf foreleser Pippin om livet etter døden midt 
under slaget om Minas Tirith (RotK), spiller han på skildringene av Tolkiens Valinor 
(Gandalfs opprinnelige hjem!). Menneskene er heller ikke bundet til Midgard. Erus fremste 
gave til menneskene er (i følge alvene) døden, det at de hele tiden søker videre til et annet 
sted – til og med ut over Ardas (verdens) grenser, en skjebne det ikke er alvene forunt å ha 
del i.45 Både alvers og menneskers liv er dermed åpne mot et liv etter det midgarske. Men de 
deler ikke samme skjebne etter døden.  
 

Det er denne spenningen Arwen befinner seg i i filmene. Hun kan følge sin fars folk og seile 
over havet til Valinor, eller hun kan velge å bli en dødelig og følge Aragorn selv i døden.46 
Uansett hva hun velger, får det evighetskonsekvenser. Arwens valg er tungt, men hun tar en 
bestemmelse: «I choose a mortal life» betror hun Aragorn.47 Etter Aragorns død må også hun 
visne og dø, slik Elrond forklarer henne i TT.48 Gjennom dette valget knyttes hun til 
menneskeslektens evige skjebne, hva den nå enn måtte være. Arwens valg tilfører filmene en 
spenning knyttet til spørsmålet om «livet på den andre siden». Undertonen er likevel først og 
fremst at det finnes håp selv på den andre siden av døden, slik Gandalf minner kong Théoden 
på ved Théodreds grav i TT. Kanskje skal til og med alver og mennesker igjen forenes, den 
dagen når Eru skaper verden på ny.49 Dette er et genuint kristent lysstreif av håp i Tolkiens 
mørke førkristne Midgard. 
 
Noen avsluttende refleksjoner 
 

Jeg har forsøkt å peke på noen sentrale religiøse elementer i The Lord of the Rings-filmene, 
elementer jeg har tolket som reflekser av Tolkiens kristne tro og virkelighetsforståelse. Mye 
mer kunne vært trukket fram. Betydningen av bønn, for eksempel («May the grace of the 
Valar protect you» ber Arwen mens Aragorn flyter i elven i TT, et eksempel på bønn innenfor 
Tolkiens univers). Eller skapertankens betydning for forståelsen av tilværelsen (Aragorn 
titulerer sine alve-kampfeller «Barn av Ilúvatar!» på sindarin før slaget i Helmsdjupet i TT). 
Eller Galadriels velsignelses-lignende gest når brorskapet forlater Lothlórien i FotR. For ikke 
å snakke om Sam Gamgod som paradigme på sant vennskap og disippelskap! Men et sted må 
man stoppe: Midgard er et stort og mangfoldig rike, og ikke alt kan fokuseres i en og samme 
artikkel. 
 

De religiøse elementene i filmene har vist seg å være mange og varierte. Hva slags 
konklusjoner kan vi trekke av dette? Vi så for eksempel at Gandalf, Frodo og Aragorn på 
                                                 
44 Tolkien 1994b: 42. 
45 Legg gjerne merke til Legolas’ ansiktsuttrykk når han går bort til Aragorn og Boromir i scenen mot slutten i 

FotR hvor Boromir ligger for døden. For meg formidler dette ansiktet nettopp noe av undringen og 
fascinasjonen alvene har i møte med menneskenes død. 

46 Dette henger sammen med at hennes far, Elrond, egentlig er halv-alv. Det var ikke vanlige alver forunt å slik 
velge sin egen evige skjebne. 

47 Jackson 2002. 
48 Se også Tolkien 1994a: 3, Tillegg A, I, v. 
49 Tolkien 1994b: 42. 
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ulikt vis har lånt trekk fra Bibelsk kristologi. Betyr dette at Tolkien ønsket å si at Gandalf er 
Kristus (slik Aslan er det i C.S. Lewis’ Narniabøker?). Selvsagt ikke.50 Tolkiens legendarium 
har sin plass i tid og rom: det er førkristent. Men dette utelukker ikke at Tolkien – tilsiktet 
eller utilsiktet – lot elementer fra sitt eget kristne trosunivers skinne igjennom i sitt 
forfatterskap. Og Peter Jackson har latt disse elementene skinne videre i sin filmtrilogi, enten 
han nå har vært bevisst på deres betydning eller ei. På enkelte områder har han til og med 
forsterket eller tilføyd elementer for egen regning.51 Verken boken eller filmene om Ringenes 
Herre har oppstått i et mytologisk eller religiøst vakuum, og det speiles begge steder. 
 

Millioner av mennesker verden over har latt seg fascinere av Jacksons filmatisering av The 
Lord of the Rings. Og millioner av mennesker har brukt tid og krefter på å fordype seg i 
Tolkiens bøker og hans legendarium. Kan kristen forkynnelse finne tilknytningspunkter her? 
Absolutt. Men skal man trekke paralleller mellom for eksempel Jesus fra Nasaret og filmens 
Gandalf, er det viktig å være klar over de begrensningene som ligger i Tolkiens mytologiske 
univers slik jeg har skissert over. En parallell betyr ikke identitet. Gandalf er ikke Jesus. Men 
kanskje kan for eksempel den for mange godt kjente Gandalf hjelpe oss med å forklare med 
nye ord hvem Jesus var og hva han gjorde? Jeg synes det i det minste er verdt forsøket. 
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50 Tolkiens kommentar om hvor lite han har til overs for allegori (se forordet i Ringenes Herre) er nok blant 

annet rettet mot lesere som tolket Ringenes Herre i samme baner som de tolket Lewis’ Narniafortellinger. I 
tillegg er kommentaren selvsagt (som Tolkien selv eksplisitt gjør oppmerksom på) rettet mot dem som 
tolket boken som en slags «kamuflert» framstilling av Andre verdenskrig. 

51 Arwens bønn, nevnt like over, er et eksempel på noe som ikke kan gjenfinnes i boken. 


