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Förord 
 
Den nedanstående texten behandlar Tolkiens verk Silmarillion, en bok som jag 
fastnade för innan jag läste Sagan om Ringen (förlåt Ringarnas Herre). Detta 
kan ha berott på att jag alltid varit intresserad av historia och tyckte att 
Tolkiens redogörelse för alvernas historia på ett precist och historisk sätt 
tilltalade mig. Som något av en Tolkien fantast påbörjade jag och slutförde 
därför detta arbete om Silmarillion 2001. Notera därför att ingen hänsyn till 
nytillkomna verk om Tolkien har gjorts. 

Denna text fokuserar sig på Tolkiens sätt att beskriva alverna, som jag ser 
det en strävan efter perfektion. Alverna beskrivs som perfekt i en värld som är 
perfekt skapade för och av dem. Därför ställer arbetet frågan: Varför begår 
alverna misstag och fel? Och vem beror det på? Dem själva eller något annat? 
Arbetet vill på djupet analysera själva tanken med Tolkiens verk och samtidigt 
ge en bild om tanken bakom den alviska världen och kanske också ge en 
förståelse över hur deras väsen fungerar.  

Nu skall vi således lämna handlingen i The Silmarillion något åtsidan och 
inrikta oss på en mycket intressant symbolisk detalj i texten, nämligen 
perfektion och verklighet, eller om man så vill, idealism kontra realism. 

 
 
 

Henrik Harrysson, 
Karlskrona den 16 november 2006 
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Alverna möter ondskan 
 
A: Om silmarillerna 
 
The Silmarillion består av fem böcker som i tur och ordning behandlar alvernas 
historia i Tolkiens sagovärld. The Silmarillion, som Tolkien själv ansåg som sitt 
viktigaste verk, berättar historien om världens födelse, om alvernas uppgång 
och fall och om hur människorna kom att lämnas ensamma i Tolkiens värld.  

Alverna är det folkslag som står för perfektionen, medan vi får det 
realistiska från ondskan och indirekt genom alvernas eget handlande (och även 
människor i boken). Paul H Kocher skriver i sin bok Tolkiens sagovärld: ”[…] 
roar sig Tolkien med att teckna dessa väsen som den i alla avseenden högst 
begåvande och benådade ’ras’ som någonsin funnits i Midgård”. 1 Alverna får av 
Tolkien alla de gåvor som upphöjer dem till en högre verklighet. Med högre 
verklighet menar jag deras väsen, alltså alverna som skapelse. Tolkien ger oss 
definitionen av alverna så här: ”But Quendi shall be the fairest of all earthly 
creatures, and they shall have and conceive and bring forth more beauty than 
all my Children; and they shall have greater bliss in this world”.2 Följaktligen är 
alverna välsignande av Midgårds stora Gud till att skapa det skönaste och 
vackraste i Midgård, vilket de också gör. Ett exempel på detta är Fëanor och 
skapandet av silmarillerna. Så här berättas tillkomsten av silmarillerna:”Then 
he began a long and secret labour, and he summoned all his lore, and his 
power, and his subtle skill; and at the end of all he made the silmarils” (s.72). 
Silmarillerna är framställda av ett material okänt för världen, men det 
viktigaste är att de kapslar in ljuset från de två träden Telperion och Laurelin. 
Ljuset kan bäst beskrivas som ett heligt ljus, liknande det Guds ljus som finns. 
Dessa träd har blivit skapade av Yavannas3 sång och därför får silmarillerna en 
helig innebörd. För alverna som vid denna tidpunkt vaknat ur sin dvala ser 
                                                             
1 Paul H Kocher; 1989, sidan 93. 
2 The Silmarillion: s. 38, hädanefter kommer citaten från The Silmarillion stå inom parentes med 
sidhänvisning efter. Ex: (s. 131) . 
3 Yvanna: En Vala (Gudinna); fruktgiverskan, moder av alla växter på jorden. 
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Valarna4 som gudar övermäktiga dem själva och Fëanors arbete med att skapa 
silmarillierna är till för att bevara det heliga ljuset. Till historien hör också att 
Varda5 helgar dem så att inget med ont hjärta eller onda varelser skall kunna 
vidröra dem utan att få svåra smärtor. I och med helgandet av silmarillerna kan 
de ses som en symbol (liknande den korssymbol som finns i den kristna världen) 
för beskyddandet av de oskyldiga. Nu förhåller det sig så att silmarillerna inte 
direkt har en inneboende kraft sp, beskyddar utan används snarare i syfte att 
förstärka det goda i världen, således blir silmarillerna också kännetecknet för 
godheten. Fëanor skapar alltså den perfekta symbolen för godheten och på 
samma gång blir Fëanor, ett ideal, närmast betraktad som helig av sin egna 
alviska ras.  

Silmarillerna kan alltså ses som en perfektionistisk symbol (inkapslandet av 
det heliga ljuset) för det är med alvens händer de blivit skapade (således blir 
alverna ett perfektionistiskt väsen). I alvernas sökande efter perfektion har 
Tolkien ordnat det ”så att de alltid har outtömliga områden för andlig aktivitet 
av yppersta slag”.6 Detta kan ske i landet Valinor,7 det välsignade riket, där 
alverna har sina rätta platser. I den omgivningen kommer deras skaparförmåga 
till rätta. 

 
B: Melkors utveckling; om skaparförmågan och den fria viljan 
 
Skaparförmågan är viktigt för alverna. Elizabeth A Whittingham skriver i sin 
artikel The Mythology of the ”Ainulindalë”; Tolkien’s Creation of Hope: ” the 
Great Music will be surpassed when the Aniur and the Children of Ilúvatar sing 
together”. Whittingham menar då att alverna kommer tillsammans med 
Valarna skapa fantastiska under.8 Gemenskapen i skapandet är en viktig del av 
alvernas skaparförmåga och här finner vi en skillnad mellan människor och 
                                                             
4 Valarna: De som stiger när till jorden och blir gudar om jordens alla ting. 15 till antalet (om man räknar 
med Melkor). 
5 Varda: En Vala (Gudinna); Stjärnsätterskan, kan utföra helgande.  
6 Paul H Kocher; 1989, sidan 95. 
7 Valinor: Valarnas rike (gudarna). Paradiset i Tolkiens värld, ligger långt västerut.  
8 Elizabeth A Whittingham, The Mythology of the ”Ainulindale; Tolkien’s Creation of Hope, 1998, s.221. 
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alver. Det människorna skapar i The Silmarillion är formade enskilt och ofta 
används skapandet i ett krigiskt syfte (detta kan man även säga om Melkor)9. 
Därför står ofta människorna närmare ondskan än alverna eftersom alverna 
symboliserar skapandet, ny kunskap, ökad förståelse om världen, utveckling 
mot ännu godare och skönare ting och upplevelser. Fëanors skapelse av 
silmarillerna innebär alltså en utveckling av det alviska samhället, för det 
Fëanor skapat vill många andra alver också återskapa och även utveckla. 
Alverna vill så att säga besjunga världen skönhet med sin skaparförmåga.   

I likhet med människorna i The Silmarillion innehar alverna den fria viljan 
att kunna välja mellan rätt och fel, ont och gott, för alverna lever också efter 
vår verklighets moral. Alverna och människorna är lika i den aspekten, men 
även Melkor är dem lik. Bland de ainur10 som skapade Arda,11 fanns den som 
senare kom att stå för det ondskefulla i världen. Hans namn var Melkor och han 
var den främsta av ainur. Så berättas det i Ainulindalë12 och vidare förtäljs det 
att Melkor från början sjöng med i den musik som Ilúvatar13 hade komponerat 
åt dem, den musiken som sedan kom att skapa världen. Efter ett tag ville dock 
Melkor skapa själv, ty han trodde på den fria viljan.  

 
But now Ilúvatar sat and hearkened, and for a great while it seemed good to him, for in the 
music there were no flaws. But as time progressed, it came into the heart of Melkor to 
interweave matters of his imagining that were not in accord with the theme of Ilúvatar; for 
he sought therein to increase the power and glory of the part assigned to himself (s.4).  

 
Detta berodde på Melkor själv blivit skapad och inom honom uppstod en 
längtan efter att själv få skapa, men också för att han sökte makt och ära åt sig 
själv. Låt oss uppehålla oss en stund vid den fria viljan. Tolkien tycks ge 
alverna rätten till en fri vilja men inte till Melkor. Melkors ondskefulla gestalt 
är till en början god, men när han blir medveten om sig själv och sin 
                                                             
9 Melkor: Namnet betyder; han som höjer sig i makt. Han får sedan namnet Morgoth, efter stölden av 
Silmarillerna. Melkor är den gestalt som sprider ondskan i världen. 
10 Ainur: Valarnas (gudarnas) ursprungliga namn, 15 var de till antalet. 
11 Arda: Tolkiens mytologiska namn på världen. 
12 Första boken i The Silmarillion, världens skapelse genom ainurs musik. 



 7 

skaparkraft då blir han ond, ty Ilúvatar är den enda som får skapa. Alltså är det 
enligt Tolkien upptäckten av avsaknaden av den fria viljan som gör människor 
onda eller avundsjukan inför alvernas härlighet och perfektion. En annan orsak 
till Melkors ondska är det bemötande han får av Ilúvatar och de andra gudarna. 
De menar att man inte ska bygga egna broar, utan foga sig i Ilúvatars vilja.    

Ett intressant problem som uppstår ur den fria viljan, är gott och ont. Det 
goda kan bara vara gott om man följer Ilúvatars lag, men efter nedstigningen 
kan Valarna faktiskt skapa själva. Vad betyder då detta? Jo, de Valar (alltså 
alla utom Melkor) blir själva gudar och innehar makten i Arda, för att de följer 
Ilúvatars vilja. Melkor blir då den fallne eftersom han vill skapa utanför de 
ramar som finns, d.v.s. utanför godhetens ramar.  

Känns detta igen? Melkor har många attribut som påminner om det bibliska 
mytologiska väsen, Satan, och det är på denna tradition som John Milton skapar 
hela sitt verk Paradise Lost. I Paradise Lost berättas historien om den fallne 
ärkeängeln, en ängel som också är besatt av den fria viljan. Både Satan och 
Melkor drivs till en början av denna besatthet, men sedan förändras det till 
avundsjuka och maktbegär, detta i samband med att de båda är mäktiga 
”änglar” som står närmast Gud i makt. Melkor var alltså en av Ilúvatars trogna, 
som senare kom att förråda honom. Varför blir han då ond? Ja, dels på grund av 
förnekandet av rätten till den fria viljan, men det är annat också: 

 
For he that attempted this shall prove but mine instrument in the devising of things more 
wonderful, which he himself hath not imagined […] and Melkor was filled with shame, of 
which came secret anger (s. 6).  

 
Här har vi början till avundsjukan inför skapandet. Ty som Ilúvatar påpekar kan 
man inte ensam skapa det skönaste, utan bara tillsammans med andra. 
Symboliken i Melkors avundsjuka får alltså dels en indirekt positiv betydelse, 
för andra varelser än Melkor själv. På det sätt att alver uppskattar varandra 
och gemenskapen dem emellan, och det gemensamma skapandet. Detta 
                                                                                                                                                                                     
13 Ilúvatar: Den enda Guden, han som skapande Valarna och världen. 
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implicerar hur alverna kan skapa gott tillsammans, jämfört med Melkor som 
ensam skapar något ont. En ytterligare sak som avundsjukan för med sig är att 
den destruktiva sidan utvecklas hos Melkor och senare hos alverna och 
människorna. När Ilúvatar visar resultaten av ainurs musik fylls Melkor av 
avundsjuka till det sköna och börjar också då att utveckla sin destruktiva sida. 

 
And they saw with amazement the coming of the Children of Ilúvatar […] and yet knew not 
that it had any purpose beyond its own beauty […] and to be called Lord, and to be master 
over other wills (s.7-8).  

 
I samband med detta växer maktbegäret fram hos Melkor. Detta är en början 
till de frön av svek, högmod och destruktivitet som Melkor sedermera sår hos 
Ilúvatars barn14. Detta är en av de centrala delarna hos ondskan. Maktbegäret, 
menar Tolkien, är den stora anledningen till att världen går under. Att äga allt 
och äga sig själv är Melkors huvudtanke. Tolkien försöker visa genom Melkors 
handlande15 att makt fördärvar och är av ondo. Detta ser man också genom 
Fëanors handlande, för hans längtan att äga sina silmariller, är viktigare än den 
alviska gemenskapen. Redan här kan man se början till alvernas undergång.       
 
C: Alvernas odödlighet 
 
Alvernas utveckling i The Silmarillion är att de inledningsvis inte ägnar sig åt 
vare sig krig eller förstörelse, men med skönhetens (och konstens) utveckling 
smyger sig sakta avundsjuka och girighet in i alvernas liv. Även i krig är de 
perfektionister, för de slåss som fyrtio män, är fruktansvärda och övermäktiga 
sina fiender.16 Här är ett nyckelord, mäktiga. Utan att själva vara medvetna om 
sin ”mäktiga status” går alverna under. I början älskade alverna gemenskap och 
att kunna skapa tillsammans, men i kriget mot ondskan (Melkor) är de inte 
                                                             
14 Ilúvatars barn: Alverna och människorna. 
15 Melkors handlande: Detta skulle således vara de dåd Melkor utför för att bringa makten till sig själv. Ex: 
Förstörande av Valinors lyktor, stölden av silmarillerna, de lögner Melkor sprider som sedermera förstör 
hela världen.  
16 Paul H Kocher; 1989, sidan 97. 
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längre sammansvurna som ett folk. Alverna har nu bildat sina egna mål (alverna 
har alltså blivit uppdelade i olika läger) med krigsförningen mot Melkor och 
idkar inte längre gemenskap. Tillsammans hade ingen motståndare av 
ondskefull art kunnat besegra dem, skriver Kocher.17  

Att Tolkien i det närmaste lägger ett gudalikt skimmer av perfektion över 
alverna, kan vi väl konstatera nu. Förutom detta finns det något annat som 
också bidrar till alvernas perfektion: ”Med det enda iögonfallande särdrag som 
skiljer dem från allt annat levande – kroppens odödlighet”.18 Alverna är alltså 
odödliga. Människor strävar efter odödlighet, enligt Tolkien, något som 
människorna ser hos alverna. Människorna fylls därav av ångest och fruktan för 
döden och vill uträtta så mycket som möjligt innan de går hädan.  

Odödligheten gör att alverna inte känner fruktan eftersom de kommer 
stanna i världen tills den går under. Alverna kan visserligen dö, genom att bli 
drabbade av en stor sorg eller bli dräpta, men de stannar dock kvar inom 
världens sfär.19 I jämförelsen mellan alver och människor finner man att 
människorna är dödliga och innehar ett kortare liv, med sjukdomar och 
åldrande och slutgiltig död. Detta drabbas inte alverna av, de blir inte ens 
sjuka. Det enda som alverna påverkas av från jorden är dess skönhet, längtan 
efter Valinor och det heliga ljuset (kanske kan man se detta som deras religiösa 
längtan). Med denna odödlighet kommer också rastlösheten eller 
avtrubbningsprocessen som jag väljer att kalla det. Alverna tycks inte finna 
någon ro inte ens i det välsignade riket. Konsekvenserna av alvernas odödlighet 
blir att deras kunskaper om världen växer, men dock förefaller det sig i den 
sista boken i The Silmarillion som om alverna förlorat intresset för jorden och 
dess invånare. För de lämnar allt bakom sig och reser till Valinor, nyfikenheten 
på jorden är stillad och kunskaperna man kan få av den är redan uppnådd och 
mättad. Deras eviga liv gör dem något lugnare och försiktiga inför vad som 
komma skall och rusar inte åstad som människor gör.  Dock kan de handla utan 
fruktan eftersom att de ändå kommer att leva vidare. De har också tappat 
                                                             
17 Paul H Kocher; 1989, sidan 95. 
18 Paul H Kocher; 1989, sidan 94. 
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intresset för ledarskapet och krigen om herrväldet och lever vidare som 
avtrubbade väsen. Alltså avtrubbningsprocessen blir till en religiös längtan. För 
som det står berättat i The Silmarillion är alverna förvisade från Valinor och 
saknaden efter det välsignande landet blir större än vad jordens rikedomar har 
att erbjuda. Kanske är därför alverna försöker att återta silmarillerna i de fem 
krigen mot Melkor, som ett bevis mot att de strävar mot ett annat mål bort 
från Midgård.     

  
D: Arvet från Fëanors ed 
 
Alvernas odödlighet påverkar (naturligtvis) också deras omdömen. Jag 
instämmer med Kocher när han medger att alvernas moraliska val står på 
grundvalen av, ”det skall ske som det måste ske”,20 och deras åsikter är aldrig 
av ondo eller av brist i kunskap för kunskapen besitter alverna och visheten 
likaså. Det är istället deras handlande som skapar ondska. Fëanor en central 
gestalt i The Silmarillion ger en bra bild av detta. Efter skapandet av 
silmarillerna, förstörs de båda träden av Melkor och Ungoliant.21 Eftersom 
silmarillerna är det enda som bevarar det heliga ljuset och med detta skulle 
Yavanna kunna återskapa trädens heliga ljus med, ställer Valarna frågan om 
Fëanor är villig att lämna dem ifrån sig: 

 
Hearest thou, Fëanor son of Finwë, the words of Yavanna? Wilt thou grant what she would 
ask? [---] This thing I will not do of free will. But if the Valar will constrain me, then shall I 
know indeed that Melkor is of their kindred (s.86-87).  

 
Detta gör Fëanor icke frivilligt för att han vill bevisa för sig själv vilken valarnas 
sanna natur är och se om han har makten att kunna skapa och bruka sin 
kunskap så som han själv vill använda den. Men innan Fëanor hinner överlämna 

                                                                                                                                                                                     
19 Världens sfär: Mandos (en Vala) salar, liknande det kristna himmelska paradiset.  
20 Paul H Kocher; 1989, sidan 100. 
21 Ungoliant: Den stora spindeln, förstörare av Valinors två träd. Död okänd. 
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silmarillerna stjäl Melkor dessa och dräper Fëanors fader22. Melkor flyr sedan 
med silmarillerna till Midgård. Fëanor svär då eden som leder till Noldors23 
undergång: 
 

Then Fëanor swore a terrible oath. His seven sons leapt straightway to his side and took the 
selfsame vow together, and red as blood shone their drawn swords in the glare of the 
torches. They swore an oath, which none shall break, and none should take, by the name 
even of Ilúvatar, calling the Everlasting Dark upon them if they kept it not; […] whoso 
should hold or take or keep a Silmaril from their possession (s. 93)     

 
Redan vid ett tidigare tillfälle talar en Vala: ”[…] Mandos foretold that the 
fates of Arda, earth, sea, and air, lay locked within them” (s.73). Följaktligen 
ligger världens (eller bättre uttryckt alvernas) öde i silmarillerna. Från att 
tidigare varit ett heligt ljus, får nu silmarillerna egenskapen av botgöring och 
strävan. Det är endast med dem man kan stilla hungern efter rättvisa och 
skönhet hos Noldor. Denna strävan leder till krig efter krig (i jakten på 
silmarillerna) och slutgiltig undergång. Följaktligen gör inte Fëanor ett felaktigt 
val utan väljer själv att förfölja Melkor, som han utsett till världens fiende. 
Däremot är Fëanor medveten om sin situation: ”Fëanor clearly sees his struggle 
as cosmic; he knows that the enemy he is confronting was once an Aniu and 
that anyone opposing Morgoth will need Ilúvatars help”.24  Alltså väljer Fëanor 
döden frivilligt och går i graven med Tolkiens perfektionism och med vetskapen 
att han åsamkade så mycket skada gentemot Melkor som han kunnat. 

Alvernas ursprungliga syfte är ädelt men alvernas handlande utmynnar i 
ondska i form av frändedråp, girighet och maktbegär. Således får idealismen 
(perfektionismen) genom denna ed sin dödstöt. För med Fëanors ed dras inte 

                                                             
22 Dräpningen av Fëanors fader: Eftersom Finwë vaktar silmarillerna åt sin son Fëanor, står han i vägen för 
Melkor som överallt annat vill ha dessa tre ädelstenar. 
23 Noldor: En del av den alviska folket. Fëanor tillhörde denna stam bland annat. Noldor var den del av 
stammen som vandrade till Valinor från Midgård och tillbaka. 
24 Elizabeth A Whittingham, 1998. Citatet är hämtat från sidan 222. 
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bara noldor in, utan alla levande varelser i Beleriand,25 där de antingen får 
välja den goda eller onda sidan. 

Tolkien visar även prov på perfektionism i alvernas utseende och 
uppträdande.  Kocher skriver: ”De var högväxta ljushyllta och gråögda,[…] och 
deras röster var mer melodiösa än någon dödligs röst som man numera får 
höra”.26 Detta bidrar också till uppfattningen av alverna som ett högre väsen. 
Nu är det viktigt att påpeka att deras kroppar icke är av onaturliga ting utan i 
hög grad är fysiska (frånsett att de inte drabbas av sjukdomar och dylikt). 
Under en människas livslängd äger alverna fortfarande sin ungdoms vitalitet, 
levnadsglädje, och skönhet. Det problem som uppstår i och med denna 
perfekta varelse är faktiskt det eviga själv. Genom odödligheten kommer 
svårmod, ty alverna klarar inte av att se något liv dö. De vill skrida långsamt 
omkring i ett tidlöst landskap (detta är vad Valinor erbjuder dem) istället för 
att se människans och naturens förgängliga gestalt gå om intet. 

 
Några klargörande tankar om Silmarillion: 
 
Tolkien ger det alviska folket stora gåvor. Gåvor som att kunna skapa det 
vackraste inom konst, musik och litteratur. Alverna äger också tillträde till 
paradiset, Tolkiens syfte med det välsignade landet kan inte ses på ett annat 
sett än detta, där alverna kan leva tills världen går under. Alverna är således 
bundna till jorden och dess liv eftersom de aldrig lämnar den, de blir såldes en 
del av Arda, jorden.. Deras odödlighet gör dem till ett högre väsen som står 
över människornas realitet. Alverna, som Arda, kommer att leva och dö 
tillsammans.  

Tolkien beskriver således att alverna kan enbart leva i ett rike där, liksom 
dem, allt är odödligt (därför har de en stor längtan efter att resa hem över 
havet igen). Här i ligger problemet med Tolkiens alviska perfektionism, 
                                                             
25 Beleriand: En del av världen i Tolkiens berättelser. Ligger i anslutning till Midgård. De var här de fem 
krigen utkämpas och alverna civilisation florerade i otaliga riken. Melkor befann sig här. 
26 Paul H Kocher; 1989, sidan 99 
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odödligheten. Det är denna orealistiska perfektion (orealistisk för oss 
människor) som driver alverna i döden. I och med odödligheten blir alverna 
avtrubbade och fyllda av en ångest som skulle kunna kallas svårmod. För 
alverna är inte lyckliga. Vad beror detta på? Enligt Tolkien är det mötet med 
den realistiska världen, alltså ondskan och människor, som gör dem olyckliga. 
För alverna längtar efter att få dö som människor dör och få stilla sin 
rastlöshet. Människorna innehar den förmågan (alltså att dö) men söker istället 
det alverna har, odödlighet. Således är det insikten till perfektionismens 
problem (odödligheten) som berättar för alverna att en perfektionistisk värld 
inte är att eftersträva i Midgård, eftersom de värderingar som de bygger sitt 
samhälle på egentligen är omöjliga att uppnå där. Därför måste de söka sig till 
Valinor.  

Detta är intressant eftersom det egentligen implicerar att perfektionen 
söker det realismen innehar och vice versa, eller bättre uttryckt alverna söker 
det människorna har och vice versa. Man kan göra en litterär liknelse här. Även 
alverna har en Akilleshäl, nämligen människorna, något som gör dem sårbara. 
Kontentan blir att även om alverna är väsen i fullkomlig perfektionism så söker 
dels efter vad människorna har därför att de inte anser sig nöjda med det de 
själva är födda med. Samtidigt som förlusten av silmarillerna är ett hårt slag. 
Valinor kallar dem hem för att där kan de lindra sina sorger och leva som 
alverna var tänkt att leva.    
 I mötet mellan Tolkiens perfektion och ondskans natur får alverna alltså all 
perfektion. Det som är intressant är vad som händer efteråt. Tolkiens 
engagemang kring ondskan sträcker sig inte längre än att ge den traditionella 
värden. I och med The Silmarillion säger Tolkien att Ilúvatar är skapare av allt, 
både godhet och ondska. Melkor är dock skapare av de onda varelserna, de 
utan vilja som bara följer sin herre. Ondskan söker makt, är förstörande, och 
självisk. Dessa är de värden vi får av ondskan, värden som i sin helhet är 
realistiska. Ondskan står således för realismen i The Silmarillion och i mötet är 
detta vad som överförs till alverna. De blir avundsjuka, giriga, maktsträvande, 
krigiska och egoistiska, något som är fullkomligt realistiskt idag och den samtid 
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Tolkien levde (eftersom de är en Tolkiens samtidskapelse). Men på samma gång 
är de även idkare av gemenskap, osjälviska, givmilda och hänsynsfulla också 
värden som finns hos människor idag. Tolkiens syfte med sin alviska 
perfektionism och dess möte med ondskans natur blir att få fram alla de 
mänskliga värden som gör oss till människor. Ingen människa är utan en 
ondskefull (realistisk) last. Fëanor, den stora alviska gestalten, är ett bra 
exempel på detta, där hans strävan efter att återfå silmarillerna är större än 
hänsynen till sina medmänniskor. Samtidigt vill han återfå silmarillerna av ett 
annat skäl, det att han kan bringa det heliga ljuset över alverna igen. 
Kontentan blir att Fëanor omskapas (från att ha varit perfekt) till ett väsen av 
komplicerad natur. Kanske inte komplicerad, utan snarare realistiskt. Eftersom 
alverna inte uppfattar världen med en ”realistisk syn”, utan ser istället hur 
man kan uppnå skönhet och kunskap genom perfektion blir realism något 
främmande och oförståeligt. Man skulle kunna se Tolkiens perfektionism som 
sökandet efter en ’perfekt individ’ något som ibland krävs av samhället.    

Vad Tolkien säger med The Silmarillion är att sökandet efter perfektion utan 
realistiska mål och insikter kan leda till att perfektionen förgör sig själv. Av 
denna anledning kan strävan efter en realistisk perfektion medföra utveckling 
och förbättring istället för undergång och förstörelse.  För det som vi ser som 
ondskans natur i Tolkiens fiktionsverklighet är egentligen något realistiskt och 
verkligt precis som strävan efter perfektion. Tolkien tycks med sin alviska 
kreation fråga: Where has all the good men gone?  
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