Scandinavische mythologie
Antihelden in de mythologie
In de mythologieën van verschillende landen zijn antihelden (tricksters) te vinden. In
de Scandinavische mythologie is Loki de meest bekende. In de Nederlandse
mythologie kun je denken aan de vos Reynaert, bij de Kelten zie je in Ierland Briccriu
en in Wales Efnisien. Een kenmerk van deze figuren is dat ze enerzijds goddelijke
kenmerken en veel macht bezitten, ze zijn ook sluw en slim, maar aan de andere kant
worden hun handelingen vaak belachelijk gemaakt en bestraft.
Loki wordt in verschillende bronnen genoemd, hij is een complex personage en is niet
altijd slecht of een verrader. Er zijn ook verhalen waarin hij andere goden de helpende
hand biedt. Loki kan van gedaante wisselen en neemt dan vaak de vorm van een dier
aan (zo verschijnt hij als een merrie, een zalm en een zeehond). Of Loki nu goed of
slecht is, nadat hij de dood van Baldr veroorzaakt, zijn de andere goden hem niet
meer goedgezind.
Een van de bekendste gedichten rondom Loki is Lokasenna (Loki’s ruzie). Dit gedicht
gaat over de wedstrijd in beledigingen die Loki met andere goden houdt. Het gedicht
begint met Aegir die een feest houdt waar Loki niet voor is uitgenodigd. Loki vraagt
een bediende waar de gasten over praten, de bediende meldt dat het over oorlog en
vechten gaat en dat niemand iets positiefs over Loki te melden heeft. Loki wordt boos
en dreigt naar binnen te gaan en ervoor te zorgen dat hij voor het eind van het feest
iedereen tegen elkaar heeft opgezet en de drank (mede) die zij drinken met
kwaadaardigheid zal vermengen.
Loki gaat vervolgens naar binnen, doet een beroep op de algemene
gastvrijheidsregels en vraagt om een stoel en mede. De god Bragi antwoordt dat hij
niet welkom is. Loki reageert daarop door Odin te herinneren aan een oude eed die zij
gezworen hadden, waarin zij elkaar hadden beloofd samen te zullen drinken. Odin
vraagt zijn zoon Vidar om plaats te maken voor Loki, Vidar gehoorzaamt en biedt Loki
ook een beker aan. Loki proost vervolgens op de goden, waarbij hij Bragi nadrukkelijk
uitsluit. Bragi is de beroerdste niet en biedt Loki een zwaard, een paard en een ring
aan om hem tevreden te stellen. Loki is echter uit op onrust stoken en beledigt Bragi
door zijn moed in twijfel te trekken. Bragi merkt op dat de gedragscode hem verbiedt
om in de hal van Aegir te vechten, maar dat als ze in Asgard waren geweest, niemand
hem had kunnen tegenhouden. Bragi’s vrouw probeert Bragi te sussen, wat ervoor
zorgt dat Loki zijn beledigingen op haar richt en uiteindelijk iedere god en godin op
het feest op zijn of haar tekortkomingen wijst. Dan komt Thor binnen. Hij dreigt Loki
te onthoofden met zijn hamer, waarop Loki zegt dat hij de bedreigingen van Thor als
enige serieus neemt en de feesthal verlaat.
De Lokasenna heeft overeenkomsten met het Ierse verhaal Fled Bricrenn (het feest
van Briccriu). In dit verhaal organiseert Briccriu een feest in zijn nieuwe huis voor
Conchobar mac Nessa en de helden van Ulster. Briccriu is echter een notoire
onruststoker en hij weet dat hij iets zal moeten bedenken om de Ulstermannen op zijn
feest te krijgen. De Ulstermannen zullen immers denken dat hij kwaad in de zin heeft
en zal proberen ze tegen elkaar op te zetten. Na een aantal bedreigingen weet
Briccriu de Ulstermannen zover te krijgen dat ze op zijn feest komen.
Briccriu zou Briccriu niet zijn als hij niet toch de Ulstermannen tegen elkaar op wil
zetten. Voordat het feest begint bezoekt hij daarom achtereenvolgens de drie Ierse
helden, Cúchulainn, Conall Cernach en Lóegaire Búadach en belooft hen alledrie de

curadmír. Dat is de kampioenenportie, in dit geval een geroosterd zwijn, een ketel
wijn en honderd in honing gebakken tarwecakes. Tijdens het feest staan de drie
helden op en claimen de kampioenenportie, waarna bijna een gevecht tussen hen
uitbreekt. Om dit te voorkomen wordt de kampioenenportie verdeeld tussen alle
Ulstermannen en wordt er een wedstrijd georganiseerd om te bepalen wie de enige
echte held is. De wedstrijd zal op verschillende plekken plaatsvinden en deels
gejureerd worden door Ailill en Medb van Connacht en deels door Cú Roí van Munster.
Na alle uitdagingen die de moed en vaardigheden van de helden testten, komt
Cúchulainn als winnaar uit de bus. Conall Cernach en Lóegaire weigeren dit te
accepteren. Cú Roí probeert een beslissing te forceren door zich te vermommen als
een barbaar en daagt de helden uit hem te onthoofden en hem de volgende dag toe te
staan om de helden op zijn beurt te onthoofden. Het lukt de drie de helden de barbaar
te onthoofden. De barbaar pakt zijn hoofd op en loopt weg… De dag erna zijn Conall
Cernach en Lóegaire nergens te bekennen, alleen Cúchulainn komt opdagen en strekt
zijn nek uit. De barbaar spaart hem, laat zien wie hij werkelijk is en verklaart
Cúchulainn tot enige echte held die recht heeft op de kampioenenportie.
In beide verhalen lezen we dat de onruststokers het allebei niet kunnen laten om
mensen te beledigen en tegen elkaar uit te spelen en dat hun acties grote gevolgen
hebben.
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