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Resumo: 
O nosso artigo busca entender as relações entre a produção artística do pintor 
norueguês Peter Nicolai Arbo, levando em consideração os elementos mitológicos 
representados na tela Åsgårdsreien, e o momento político que permeou a Escandinávia 
entre os séculos XIX e XX. A nossa argumentação considera que a independência da 
Noruega conquistada na data oficial de 1905 foi construída culturalmente no século 
anterior, que viu no fim das Guerras Napoleônicas a entrega de seus territórios, antes 
de posse da Dinamarca, à Suécia, dificultando assim um projeto de soberania 
norueguesa. É possível observar como essa construção cultural expressou os anseios de 
independência da população norueguesa que viu nas artes a maneira de reforçar sua 
identidade nacional através das figuras pertencentes à literatura medieval ou da 
mitologia escandinava.  
Palavras-chave: 
Caçada Selvagem; Mitologia Nórdica; Peter Nicolai Arbo.  
 
Abstract: 
Our article aims to understand the relations between the artistic production of the 
Norwegian painter Peter Nicolai Arbo, taking into account the mythological elements 
represented on the painting Åsgårdsreien, and the political moment that permeated 
Scandinavia between the nineteenth and twentieth centuries. Our argument considers 
that the independence of Norway acquired on the official date of 1905 was culturally 
constructed in the previous century, which saw, at the end of the Napoleonic Wars, the 
handing of its territories, which previously belonged to Denmark, to Sweden, thus 
hampering a Norwegian sovereignty project. It is possible to observe how this cultural 
construction expressed the yearnings of independence of the Norwegian population 
that saw in arts its national identity through the characters belonging to the medieval 
literature or Scandinavian mythology. 
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Wild Hunt; Old Norse Mythology; Peter Nicolai Arbo. 
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1. Introdução 

 

 Inicialmente estaremos aqui escrevendo sobre duas telas do pintor norueguês 
Peter Nicolai Arbo, homônimas de título Åsgårdsreien2, que representa uma “horda 
asgardiana” pronta para atormentar os homens, entregando, a quem observar com 
atenção, suas conexões com a mitologia nórdica. É difícil traçar objetivamente 
nossas intenções como uma mera análise, correndo o risco de estarmos limitados a 
um ensaio “narrativesco”. A nossa problemática diz respeito mais aos elementos 
que circulam e motivaram de alguma maneira a produção de Arbo: suas possíveis 
motivações e aspirações, as expectativas de seu público, as necessidades de sua 
comunidade e, por fim, as forças criativas que foram incorporadas de alguma 
maneira às pinturas. 

 Sobre Peter Nicolai Arbo: norueguês nascido em Drammen, na freguesia de 
Buskerud, localizada na porção oriental do país em 1831. Desde cedo Arbo pode 
desfrutar de uma educação que lhe preparou para a carreira nas Artes, vindo a 
estudar na Kunstakademie Düsseldorf3, proeminente escola que possuiu grande impacto 
entre os intelectuais germânicos neste momento e que, como iremos ver à frente, foi 
responsável não só por estabelecer novas propostas estéticas (principalmente nas 
representações paisagísticas), mas também por ter possuído entre as suas fileiras de 
estudantes e professores, nomes de grande exposição do Romantismo escandinavo.  

 Ele pode aproveitar tal experiência educativa para ampliar sua rede de 
contatos e se manter sempre na vanguarda das tradições românticas, estas que se 
opunham ao nacionalismo exacerbado que aos poucos se instalava na Noruega. A 
inspiração buscada em Johan Sebastian Welhaven, importante literato norueguês, 
pode ser vista dentro desse espectro romântico positivo: como apontaremos, o 
poema Åsgårdsreien foi vital para as telas de Arbo. Não sabemos se o pintor possuiu 
contato direto com Welhaven, mas ao menos temos notícia que o literato era 
próximo dos artistas escandinavos que frequentaram a Kunstakademie Düsseldorf.  

 Apesar disso, muitas de suas influências são francesas e flamencas, entre elas 
Ernest Meissonier, Jean Antoine Watteau, Nicolas Lancret e Philips Wouwermans, 
de onde se originaram seus primeiros esboços com temas de caçadas. A partir desses 
ensaios, Arbo descobriu a paixão pela pintura de animais, exemplificada pela tela 
Hesteflokk på høyfjellet4 de 1863. A caçada e os cavalos iriam se repetir a exaustão, pois 
Arbo possuía uma paixão pelo Páthos evocado nas narrativas mitológicas, guerreiras 
e das batalhas, alargando a sua produção para as pinturas sobre os antigos reis e 

                                                           
2 A Cavalgada de Asgard. 
 
3 Academia de Belas-Artes de Düsseldorf. 
 
4 Manada de Cavalos no Topo da Montanha. 
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deuses nórdicos, com todos os elementos marciais (e aqui os cavalos são destaques) 
que lhes cercam. 

 Arbo manteve-se fora da sua terra de origem, voltando ocasionalmente 
quando em 1866 recebeu honrarias pela Real Ordem Norueguesa de São Olavo e 
pela Ordem de Vasa, e em 1873 tornou-se cavaleiro na Ordem da Coroa de Ferro. 
Instalou-se em Paris entre 1863 e 1874, quando se mudou de vez para Christiania, 
produzindo suas obras até perto do fim de sua vida, no ano de 18925. 

 Após uma breve digressão biográfica, podemos observar diversos pontos 
relevantes à discussão que propomos aqui. Ao nos depararmos com os elementos 
que circulam as duas telas de nome Åsgårdsreien, que já afirmamos anteriormente 
serem de nosso interesse, não podemos deixar de nos indagar como todas essas 
questões se apresentam como um entrelaçamento entre os anseios do artista, 
indissociável do seu contexto político e social, e o alento encontrado nas antigas 
narrativas, na mitologia e no folclore nórdico. Tentaremos apontar da melhor 
maneira possível tais conexões6. 

 

2. As Forças Criativas no Romantismo Escandinavo - Åsgårdsreien de 1868 

 

 A cultura escandinava passou a se distanciar cada vez mais da cultura 
francesa a partir do século XIX. Essa colocação abrupta, mas necessária, é 
pertinente pois de modo geral Paris ainda se encontrava como a grande bússola dos 
anseios artísticos que guiavam a Europa. O Neoclassicismo ou Academicismo que 
expressava os valores burgueses pós-Revolução Francesa predominava nas 
academias de Belas-Artes com concepções artísticas do mundo clássico e de uma 
Europa dita renascentista7. As reações ao Neoclassicismo, vindo primariamente 
pelas mudanças culturais da Revolução Industrial foram traduzidas na Europa em 
vários movimentos diferentes: o Realismo, o Impressionismo e Pós-impressionismo, 
tiveram seu espaço em momentos próximos ao Romantismo, um movimento que 
curiosamente pareceu se aproximar não só do antigo Gótico medieval, mas também 
do Barroco.  

                                                           
5 Vários detalhes biográficos sobre Peter Nicolai Arbo podem ser conferidos no site Norsk Kunstnerleksikon: 
https://nkl.snl.no/Peter_Nicolai_Arbo, acesso em 20 de abril de 2017. 
 
6 Infelizmente estamos limitados quando o assunto é Peter Nicolai Arbo: apesar de sua relevância artística e 
histórica, são raros os trabalhos, os artigos ou mesmo o material de pesquisa sobre as suas obras. Publicamos 
anteriormente um pequeno ensaio sobre os mesmos objetos apresentados aqui, porém aproveitamos para 
revisitar os dados apresentados e corrigir pequenos deslizes.  
 
7 Poderíamos dizer em linhas gerais: “uma obra de arte só seria perfeitamente bela na medida em que imitasse 
não as formas da natureza, mas as que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam 
criado. E esse trabalho de imitação só era possível através de um cuidadoso aprendizado das técnicas e 
convenções da arte clássica” (Santos, 1998: 122). 
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 Tal distanciamento da metrópole francesa impulsionou filósofos e artistas a 
uma procura pelas ideias alemãs, invariavelmente os colocando em contato com os 
românticos. Na ponta desse movimento precisamos citar o nome do norueguês 
Henrich Steffens, importante cientista e filósofo com especial interesse em 
mineralogia, que ao estudar na Alemanha entra em contato com uma série de 
importantes pensadores: Goethe, Ludwig Tieck, Novalis, Schiller e Schlegel. Ao 
voltar para a Dinamarca ele protagonizou uma série de palestras em 1802 que foi 
frequentada por uma série de nomes importantes para o romantismo escandinavo, 
em especial o poeta Adam Oehlenshläger.  

 Na Suécia a Auroraförbundet8 publicou o manifesto Phosphoros9, um folheto 
romântico que sinaliza um novo começo e que revelou uma curiosa rixa: a 
Auroraförbundet estava situada na cidade universitária de Uppsala se colocava em uma 
ideologia diametralmente oposta ao Classicismo com forte presença em Estocolmo: 
“a Phosphoros era um dos muitos periódicos suecos que contestavam o estilo 
classicista e a trivialização da literatura que veio das práticas epigônicas e imitativas 
nas letras do século XVIII10” (Rix, 2015: 396). 

 Já a Noruega manifestou tardiamente a sua veia romântica, porém ela surgiu 
com uma força inacreditável através da poesia de Henrik Wergeland e seu poema 
Skabelsen, mennesket, og Messias. Wergerland costura a experiência mística localizada na 
natureza e em uma centelha divina dentro do homem. Os desdobramentos da 
consciência desses elementos levariam à liberdade política, e essa busca é 
predominante nos escritos de Wergeland. 

 É difícil ignorar os desdobramentos políticos desse momento, como 
mencionamos anteriormente. A Dinamarca havia sido prejudicada pela sua 
participação nas Guerras Napoleônicas e cedeu a Noruega ao reino da Suécia 
através do Tratado de Kiel, assinado em 1814. O tratado ainda permitiu a posse das 
antigas províncias norueguesas da Islândia, Groelândia e Ilhas Feroés. Os 
noruegueses tentaram resistir ao seu modo, formulando uma constituição nacional e 
elegeram seu rei, mas a Suécia frustrou esses planos com um ataque a cidade de 
Fredrikstad, que culminou na Convenção de Moss, assinada também em 1814. 
Segundo RIX (2015: 397), a Noruega pode manter sua constituição liberal e suas 
instituições de modo independente, mas a coroa sueca administraria suas relações 
exteriores.  

                                                           
8 Associação Aurora. 
 
9 Aqui no sentido de Estrela Vespertina. 
 
10 “Phosphoros was one of several Swedish periodicals contesting the classicist style and trivialization of 
literature that came from epigonic and imitative practices in eighteenth-century letters”. 
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 A publicação da coletânea Norske Folkeeventyr11 de Jørgen Moe e Peter 
Christen Asbjørnsen, baseada em extensa coleta nas áreas rurais da Noruega e com 
forte inspiração no trabalho dos Irmãos Grimm remete a esse momento. Peter 
Nicolai Arbo esteve diretamente envolvido na publicação desse material, 
produzindo imagens para as primeiras edições da coletânea12. Esse trabalho marca 
com espírito folclorista a busca por uma identidade histórica que também se 
espelhava de alguma maneira no “Goticismo” sueco: “um movimento nacionalista 
de longa data na Suécia que pode ser traçado desde os irmãos Johannes e Olaus 
Magnus no século XVI” (Rix, 2015: 397)13.  

 Coincidentemente, outros importantes artistas relevantes ao Romantismo 
escandinavo também estão associados a Kunstakademie Düsseldorf, alguns exemplos 
dignos de nota incluem a dupla Mårten Eskil Winge e August Malmström14 . Winge, 
por sua vez, fora grande amigo de Carl Wahlbom e Nils Blommér. Todos aqui 
citados foram artistas que, inspirados pelo Romantismo e dedicaram-se às pinturas 
de temas referentes ao mundo nórdico antigo (sagas islandesas, mitos e folclore).  

 Devemos fazer uma última referência aos poetas, em especial Johan 
Sebastian Welhaven. Poetas como Adam Oehlenschläger, Henrik Wegerland, 
Thomas Thorild (pertencentes ao movimento Sturm und Drang15) já haviam 
pavimentado desde o século XVIII e com vigor no século XIX, os elementos do 
Romantismo empregados por Welhaven, este que, por sua vez, também mantinha 
relações com a Kunstakademie Düsseldorf, vindo a escrever, como apontamos 
anteriormente, o poema Asgaardsreien (Åsgårdsreien), mesmo título das telas de 
Arbo (Ljøgodt, 2012: 160). 

 No seio do romantismo escandinavo e de seus desdobramentos políticos, a 
citar os anseios de independência da Dinamarca e, posteriormente, da Suécia, a 
produção de Peter Nicolai Arbo nos traz aos olhos essa Caçada Selvagem16 sob um 

                                                           
11 Contos Populares Noruegueses. 
 
12 As gravuras de Arbo ilustram os contos Jutulen og Johannes Blessom e Peter Gynt. 
 
13 A long-standing nationalist movement in Sweden reaching back to the brothers Johannes and Olaus 
Magnus in the sixteenth century. 
 
14 Malmström é um caso notável: apesar de toda a sua exposição como grande artista e de farto contato com a 
academia de Düsseldorf, a inspiração do pintor sueco parece vir mais de sua educação na Kungliga Akademien 
för de fria consterna, a Real Academia de Artes em Estocolmo, e alguma vivência posterior em Düsseldorf, sem 
necessariamente haver um contato formal. Sabemos que Mamström viajou com Mårten Eskil Winge para 
Paris, uma jornada muito comum entre os pintores escandinavos, mas é possível que eles tenham também 
viajado juntos para Düsseldorf a fim de enriquecerem o seu repertório técnico. 
 
15 Tempestade e Ímpeto. 
 
16 A Caçada Selvagem é um tema mitológico encontrado em boa parte da Europa, mas que apesar da sua 
dispersão e penetração na literatura medieval e moderna, ainda não recebeu a devida atenção pelos 
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representação muito peculiar descrita como Åsgårdsreien. No que pensamos ao nos 
deparar pela primeira vez com a tela do pintor norueguês? Antes, talvez seja salutar 
uma pequena demonstração do relato da Caçada Selvagem: 

 Disseram que na paróquia de Flatdal, freguesia de Telemark, Noruega, após 
uma noite de bebedeira que atravessou o Natal, dois homens decidiram se prender 
com um cinto grande a fim de resolver suas diferenças em uma briga com facas. 
Como o resultado não poderia ser outro, após uma longa noite de bebedeira, um 
deles morreu e o corpo foi deixado ali no chão da casa em que haviam estado. 
Algum tempo depois apareceu a Oskorei17, a hoste tumultuosa, que entrou porta 
adentro cavalgando e reclamando para si o corpo do homem assassinado. No lugar 
onde estava o corpo, arremessaram um tição e deixaram para trás suas rédeas, vindo 
a desaparecer logo em seguida18. 

 Esse é um relato coletado em uma paróquia no início do século XX, 
narrando a ocorrência fantástica em que os mortos surgem para recolher o corpo de 
alguém que havia sido assassinado de modo violento. Esse tipo de narrativa nos 
revela o quão vivo está na memória popular o mito da Caçada Selvagem, o ser 
fantástico coletivo encontrado em toda a Europa sob vários nomes e composto por 
diversos seres e antigos deuses. A relevância dessa narrativa para nós advém das 
reflexões sobre uma produção muito peculiar em torno do próprio tema produzidas 
ainda nos séculos anteriores principalmente em torno do tema da Melancolia, que 
comentaremos à frente. 

 

                                                                                                                                                                          
pesquisadores brasileiros. Uma das poucas publicações em Português é o verbete Caçada Selvagem no 
Dicionário de Mitologia Nórdica: símbolos, mitos e ritos (Miranda, 2015: 86-90). 
 
17 O termo é de difícil tradução, seria algo como “A Cavalgada Terrível”. 
 
18 O relato foi recolhido por Kjetil A. Flatin em Seljord, no condado de Telemark, e foi publicado no seu livro 
“Tussar og Trolldom”, em 1930. A referência foi encontrada em Kvideland e Sehmsdorf, 1999: 237. 
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Figura 1: Åsgårdsreien, óleo sobre tela de Peter Nicolai Arbo, 186819. 

 

  

Figuras 2 e 3: detalhes da tela Åsgårdsreien de 1868.  

 

                                                           
19 Imagem digital retirada do site: http://rojalist.se/product/%C3%A5sg%C3%A5rdsreien-1868-av-peter-
nicolai-arbo acesso em 25 de abril de 2017. 
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http://rojalist.se/product/%C3%A5sg%C3%A5rdsreien-1868-av-peter-nicolai-arbo
http://rojalist.se/product/%C3%A5sg%C3%A5rdsreien-1868-av-peter-nicolai-arbo


239 
Miranda, Pablo Gomes de 

A Caçada Selvagem de Asgard, Nacionalismo e Mito na Noruega do Século XIX: 
considerações sobre a obra de Peter Nicolai Arbo 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 232-249. ISSN: 2014-7430 

 A primeira tela está atualmente em Nordnosk Museum, em Tromsø, apesar 
de originalmente pertencer ao Drummens Museum20. Nela, um homem de barba e 
coroa dourada ocupa um espaço privilegiado no centro da tela. Entre as quatro 
figuras a cavalo, o deus Thor (detalhe na Figura 2) lidera a hoste violenta21. 
Identificamos o personagem pelo martelo que empunha e pelos versos de 
Welhaven: Thor, o Forte, com Martelo erguido, /está altivo em sua carroça, à frente 
da horda22. Sabemos que o culto a Thor, particularmente de caráter agrário, era forte 
na Noruega e, talvez, até possamos conjecturar que alguma conexão folclórica nesse 
sentido possa ter permanecido entre a população do XIX.  

 Gostaríamos de apostar que houve uma certa influência provocada pela 
busca do material antiquário que havia sido editado desde o século XVI, mais ou 
menos nos moldes do movimento “Gótico” sueco iniciado nos séculos anteriores: é 
possível que a descrição do templo de Uppsala encontrado na Gesta Hammaburgensis 
ecclesiae pontificum23, escrita por Adão de Bremen no século XI, tenha exercido sua 
parcela de força na hora de representar Thor com essa coroa (um elemento de 
poder) e como o único deus chefiando a cavalgada, talvez por ser o mais poderoso 
de todos:  

 
“Neste templo, que foi preparado (no sentido de revestido ou feito) todo 
de ouro, o povo adora três estátuas dos deuses. Assim como Thor, o 
mais poderoso deles, tem, no centro, um altar no triclinio; Wodan e 
Fricco possuem um lugar de um lado e do outro. Ali estão frases como: 
“Thor”, é dito, “comanda o clima, que o trovão e o relâmpago, o vento 
turbulento, governa o sereno e a colheita”. O outro é Wodan, “ele é o 
furioso, condutor da guerra, aquele que concede ao homem bravura 
contra os inimigos”. O terceiro é Fricco, “paz e prazer garante aos 
mortais”, cuja efígie ainda [é] caracterizada como um excepcional priapo. 
De fato, Wodan ali está portando armas, como os nossos costumam 
fazer com Marte; Thor, entretanto, com cetro parece uma representação 
de Júpiter. Honram os deuses que antes eram homens, os quais frente a 
grandes acontecimentos garantem imortalidade, segundo lido na Vita 
sancta Anscarii feita ao rei Eric”. (Gesta Hammaburguensis ecclesiae 
pontificum, III, Descriptio Insularum Aquilonis, 26)24. 

                                                           
20 Essa tela possui poucas referências digitais, sendo a imagem aqui disponível uma das poucas com qualidade 
aceitável encontrada por nós. 
 
21 É interessante notar que a tela em questão é geralmente chamada em outras línguas como “A Caçada 
Selvagem de Odin”. 
 
22 Thor, den stærke, med løftet Hammer, /staaer høit i sin Karm, er forrest i Laget. Tradução nossa. 
 
23 Feitos dos Bispos da Igreja de Hamburgo. 
 
24 “In hoc templo, quod totum ex auro paratum est, statuas trium deorum veneratur populus, ita ut 
potentissimus eorum Thor in medio solium habeat triclinio; hinc et inde locum possident Wodan et Fricco. 
Quorum significationes eiusmodi sunt: ‘Thor’, inquiunt, ‘praesidet in aere, qui tonitrus et fulmina, ventos 
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 Outra explicação pode estar atrelada a um dos maiores expoentes da cultura 
romântica germânica no século XIX, Richard Wagner. As telas foram pintadas 
poucos anos após o Die Walküre (Mjöberg, 1980: 217): Odin enquanto uma 
divindade ligada não só ao mundo dos mortos, mas também às valquírias 
(representadas na tela com elmos e escudos, Figura 3), entes sobrenaturais 
responsáveis pelas coletas dos guerreiros mortos nos campos de batalha são figuras 
centrais no que viria a ser a tetralogia de Wagner. 

 O conjunto da obra de Wagner funda a representação moderna do mito 
germânico, ao mesmo tempo em que o funde ao mito celta e as suas representações. 
Os ancestrais germânicos do passado histórico e lendário “eram resgatados pelos 
ideais oitocentistas como super-homens que regenerariam o Ocidente caótico por 
meio de sua organização e comando” (Langer, 2009: 137)25.  

 Um questionamento deve ser feito em torno da caracterização geral dos 
personagens representados na tela. Apenas no fim do século XVIII, Johann 
Gotfried Herder e os irmãos Schlegel levaram ao mundo germânico a ideia de 
definir Identidade ao explorar a História e a Cultura (Ljøgodt, 2012: 142). As 
necessidades criadas pelas ideias pós-revolução francesa trouxeram um desafio 
ímpar: havia material escrito em abundância sobre o passado, inclusive mitológico, 
escandinavo. O desafio estava em representar visualmente as narrativas para as quais 
havia acesso. Próximo ao fim do século XIX, os artistas e escritores passaram a se 
preocupar com as informações advindas da cultura material, a exemplo da edição 
norueguesa do Heimskringla de 1899 de Erik Werenskiold, em que foram 
representados elmos sem os detalhes das obras wagnerianas26. 

 

3. As Necessidades de Uma Comunidade Artística - Åsgårdsreien de 1871 

 

 O sentido de toda a teia de confluências entre os artistas do Romantismo 
nórdico (entre eles a influência clara de Düsseldorf sobre a construção dessa 
                                                                                                                                                                          
ymbresque, serena et fruges gubernat. Alter Wodan, id est furor, bella gerit, hominique ministrat virtutem 
contra inimicos. Tertius est Fricco, ‘pacem voluptatemque largiens mortalibus’. Cuius etiam simulacrum 
fingunt cum ingenti priapo. Wodan em vero sculpunt armatum, sicut nostri Martem solent; Thor autem cum 
sceptro Iovem simulare videtur. Colunt et deos ex hominibus factos, quos pro ingentibus factis immortalitate 
donant, sicut in Vita sancti Anscarii leguntur Hericum regem fecisse”. Tradução nossa disponível em 
Miranda, 2014. 
 
25 Sobre as Valquírias, continua Langer: “As valquírias eram as guerreiras que conduziam os mortos do campo 
de batalha para o Valhala, o paraíso germânico. No cenário de Theodor Pixis para esta encenação, essas 
guerreiras foram representadas portando escudo, malha de ferro com disco para os seios, capacetes com asas, 
braceletes e colares espiralados. No caso destes últimos ornamentos, houve uma óbvia influência celta” 
(Langer, 2009: 138). 
 
26 Essa argumentação e o apontamento para a ilustração de Erik Werenskjold foram primeiro vistos em 
Mjöberg, 1980: 227. 
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identidade germânica), também chega às claras novidades apresentadas na segunda 
tela Åsgårdsreien de 1871. Apesar da predileção paisagística entre os frequentadores 
dessa academia, um novo desafio tornou-se patente e foi enfrentado por todos esses 
artistas em conjunto: como representar os deuses e heróis dentro de um contexto 
germânico? “Os artistas não possuíam qualquer ideia de como os antigos nórdicos 
imaginavam seus deuses e heróis” (Ljøgodt, 2012: 146).  

 A Fabricação imagética desse passado deve ter sido criada não só a partir das 
parcas descrições literárias, das roupas campesinas das populações interioranas, mas 
também em um pastiche com a cultura greco-romana e com as representações 
medievais da Europa Central. Apesar da procura pela cultura material, as escavações 
mais significativas aconteceriam apenas no fim do século. Entre os anos de 1820 a 
1860, a arqueologia se concentrou nos estudos de monumentos, instigados pelos 
padrões característicos do momento, com preocupações relativas a classificações, 
desenterramento monumental e objetos preciosos. Após esse momento, o estudo da 
cultura de materiais frágeis (madeira, tecidos, ossos, vestígios orgânicos etc) 
começou a ser investigado e descoberto em diversos locais da Escandinávia, 
incluindo vestimentas da idade do bronze e início da idade do ferro, facilitando a 
reconstituição da vida cotidiana antiga e medieval27. 

 Claro que ao falarmos em um pastiche com a cultura greco-romana, estamos 
nos referenciando em um longo costume pictórico ocidental que atravessou a Idade 
Média e que foi reaproveitado pelo Romantismo de modo geral. Pinturas que 
preservaram uma mentalidade “Gótica”28: “Foram pinturas como as de Lochner e 
Fra Angelico que primeiro capturariam a imaginação dos críticos românticos do 
século XIX, tais como Ruskin e os pintores da Irmandade Pré-Rafaelita” 
(Gombrich, 2013: 203), representações que captaram mais pela leveza da inocência e 
do coração puro. Devemos considerar duas pinturas de contemporâneos de Arbo: 

 

                                                           
27 Exemplos de trabalhos sobre esse período são Lifvet i Sverige under vikingatiden de Oscar Montelius, 
publicado em 1872 e The Viking Age de Paul du Chaillu, publicado em 1890. 
 
28 Expressão usada por Gombrich para se referir ao sentimento de continuidade entre os artistas do 
Romantismo e as representações visuais do medievo às quais eles tinham acesso. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


242 
Miranda, Pablo Gomes de 

A Caçada Selvagem de Asgard, Nacionalismo e Mito na Noruega do Século XIX: 
considerações sobre a obra de Peter Nicolai Arbo 

www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 232-249. ISSN: 2014-7430 

 

Figura 4: Ängsälvor, óleo sobre tela de Nils Blommér, 1850. 

 

 

Figura 5: Älvalek, óleo sobre tela de August Malmström, 1866.  
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 As Figuras 4 e 5 representam também dois mitos populares entre a 
população camponesa escandinava, a Dança dos Elfos presente em baladas 
tipicamente chamadas de Elveskud29, em que um homem prestes a se casar encontra 
uma multidão de elfos dançando e é convidado por uma donzela a se juntar a eles. 
Recusando, o noivo volta para casa agonizando. São relatos narrados e recolhidos 
por folcloristas (a exemplo do relato da Caçada Selvagem anteriormente citado), 
entre os quais os Irmãos Grimm são os mais celebrados, e que estão envolvidos no 
esforço claro de construção identitária, mas de onde vinha a força que o discurso 
dessa construção tomava emprestada? “Era a comunidade que estabelecia as 
funções do artista – fosse a confecção de máscaras rituais ou a construção de 
catedrais, a pintura de retratos ou a ilustração de livros” (Gombrich, 2013: 460).   

 É a comunidade que circula o artista, esteja ele no campo, na cidade, na 
Noruega, Alemanha ou Paris, que lhe entrega sua inspiração e as força criativa que 
se torna real na execução da obra. O público autoriza ou mantém a tradição à qual o 
artista pertence, ao mesmo tempo que, no momento em que ele rompe com ela, é a 
(re)(a)provação pública que o direciona para algum lugar. Não havendo mais 
desafios propostos pela comunidade, o artista apela para a tradição, daí a 
importância, de compararmos a poesia e a pintura que tomaram dos relatos 
populares a base das representações míticas, tendo consciência de que o contexto 
político é quem define, propriamente dentro do Romantismo, as fronteiras entre o 
Símbolo e a Ilustração, que nos permite ler a representação como alegoria30. 

 Os pintores suecos vão se ocupar de temas mitológicos e de batalhas 
descritas em fontes medievais, mas tais narrativas pertencem mais a um quadro geral 
onde se insere um sentimento de pertencimento a uma comunidade escandinava. Os 
exemplos das Figuras 4 e 5 evocam mitos populares também na Dinamarca e 
Suécia (Blómmer e Malmström, os pintores das telas em questão, são suecos), que 
talvez nunca pudessem ter sido pintadas por Arbo, que estava envolvido em um 
projeto de construção identitária muito particular na Noruega, dado seu contexto 
político sui generis.   

                                                           
29 Disparo Élfico. Demos predileção ao dinamarquês em razão da popularidade de baladas do tipo “Disparo 
Élfico” no país, que desde cedo, com o fim das guerras napoleônicas e o início do Romantismo, encontra 
fortalecida a busca pelas baladas, porém as publicações formais de baladas nos gerais rivalizam com o 
interesse precoce da Suécia pelas baladas no geral. Entre 1812 e 1814, o Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen 
de Abrahamson, Nyerup e Rahbek foi publicado, procedido pelo Danmarks gamle Folkeviser de Grundtvig 
(entre 1853-83) que influenciou a produção inglesa, escocesa e escandinava de baladas. Curiosamente as 
baladas na Suécia também foram populares desde cedo, principalmente pela sua proximidade com a 
Finlândia. Boa parte de suas baladas possuem temas em comum com o resto da Escandinávia, restando 34 
baladas que são de composição local e de transmissão pela população humilde. As coleções da Suécia: Svenska 
Folkvisor (1812-14) de Geijer e Afzeliu com canções registradas desde 1700, Svenska Fornsånger (1834-42) de 
Arvideson, Sveriges medeltida ballader editado por Bengt R. Jonsson, Maragareta Jerssild e Sven-Bertil Jansson 
(Taylor, 2014: 8-15). 
 
30 A expressão política dentro do Romantismo é a chave para entendermos a racionalização de temas 
sobrenaturais, como expresso por Gombrich em seu ensaio Imagery and Art in the Romantic Period Gombrich, 
1985: 120-126). 
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Figura 6: Åsgårdsreien, óleo sobre tela de Peter Arbo, 1871. 

 

 

Figuras 7 e 8: detalhes da tela Åsgårdsreien de 1871. 

 

 Na Figura 6, a segunda tela com o nome Åsgårdsreien, encontramos os 
elementos unidos na produção do “bárbaro” setentrional apresentados consoantes 
ao Deutsche Mythologie31 de Jacob Grimm e aos trabalhos de vários artistas de seu 
tempo, mas também ao folclore escandinavo, em particular os relatos sobre a 
Oskoreia. Essas são preocupações que, como expressamos anteriormente, 
                                                           
31 Mitologia Germânica. 
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consideramos vitais para a análise dos elementos que circulam Arbo enquanto 
artista: as forças criativas de seu tempo expressas nos poemas e pinturas (bem como 
esculturas, arquitetura etc), além da comunidade e de seu público que consome e 
avalia as obras do pintor conforme suas necessidades. 

 Como podemos observar através da Figura 7, ao fundo o deus Thor, com 
capa esvoaçante e o martelo Mjölnir32 erguido, parece incitar à cavalgada o exército 
dos mortos, as valquírias seminuas empunhando armas e a horda de homens em 
confusão dão volume ao bando. É possível observar que muitas delas continuam 
utilizando túnicas parecidas com aquelas representadas em tradições artísticas que se 
ocupavam da mitologia e da cultura clássica. Duas figuras misteriosas tomam a 
liderança, podendo ser observadas na Figura 8, na tela de 1868 o homem e a 
mulher nus e em cavalos brancos agora são representados aqui de forma mais 
violenta, ela com uma lança e os seios desnudos, ele vociferando com uma espada 
em mãos e vestindo na cabeça um elmo nos moldes do romantismo wagneriano. Se 
nos guiarmos pelo repositório das baladas folclóricas norueguesas, são Gudrun 
Rabo-de-Cavalo e o herói Sigurd.  

 Segue uma breve citação:  

 
“Grani o levou até um pântano, mas ali o cavalo quebrou uma das 
ferraduras e o herói deixou cair o baú [com ouro]. Ele então encontrou a 
Caçada Selvagem liderada por Gudrun Rabo-de-Cavalo, que lhe 
perguntou se ele preferia ser o primeiro em seu bando ou o último no 
paraíso. Sigurd escolheu segui-la: so ride eg med deg til oskor i dag” 
(Lecoutex, 2011: 191)33.  

 

 Essa Gudrun não deve ser confundida com a consorte do herói no Ciclo 
Nibelunguiano: ela é um espírito feminino furioso34, certamente familiar às 
descrições das valquírias, talvez se encaixe entre aqueles seres sobrenaturais a quem 
as antigas fontes nórdicas chamam de dísir35.  

 O aparecimento de espíritos durante a época de Natal, os quais procuram 
comida, bebida, aterrorizam os animais e atormentam os homens, é facilmente 
narrado entre as populações nórdicas. É possível que haja alguma conexão entre a 
dís Gudrun, as hostes de guerreiros mortos e Sigurd com o cavalo prejudicado e 
subtraído de seu ouro. Na dúvida, Arbo deve ter sentido o tema fascinante e vivo 

                                                           
32 Triturador. A tradução, entretanto, não é consensual entre os pesquisadores.  
 
33 Claude Lecoutex ainda segue teorizando se a parte final do relato (de difícil tradução) poderia significar 
“cavalgarei contigo em/para Oskorei” (Lecoutex, 2011: 191). 
 
34 Sempre nos vêm à mente as Bacantes do dramaturgo grego Eurípedes. 
 
35 Espíritos tutelares femininos. 
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entre o público, o suficiente para figurar em suas pinturas e ser exposto para a 
comunidade diletante ou especializada. 

 A própria comunidade europeia (não mais apenas escandinava) já celebrava a 
Caçada Selvagem na pintura da Escola Flamenca ainda no século XVI, quando 
Lucas Cranach, o Velho, pintou suas telas com o tema da Melancolia e inseriu no 
horizonte os exércitos cavalgando por terra e pelo ar uma hoste fantástica liderada 
por um Landsknecht36, assegurando o caráter guerreiro do bando.  

 

 

Figura 9: Melancholie, óleo sobre tela de Lucas Cranach, o Velho, 1532. 

 

                                                           
36 Lansquenete, corpo de mercenários com predominância alemã que atuou na Europa entre os séculos XV e 
XVI. 
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 Essas são conexões que valem pontuar, pois demonstra uma circulação 
histórica do mito que chegou, não sabemos se diretamente, a Peter Arbo:  

 
“No entanto, sob a etiqueta de wilde Jagd ou wütende Heer, a caça selvagem 
celeste continua viva no imaginário germânico. Encontramo-na na 
pintura de Cranach (1532), no século XVI na obra do mestre cantor 
Hans Sachs de Nuremberg, que em 1539 dedica um longo poema à 
wütende Heer, a qual ele se transforma em um exército de ladrõezinhos 
que pagam pelos grandes malfeitores e são condenados a vagabundear 
no céu terrestre até que a justiça reine finalmente com o Julgamento 
Final” (Le Goff, 2012: 220). 

 

4. Conclusão 

 

 É difícil abordar o tema de forma satisfatória em um formato tão reduzido 
quanto a de um artigo. Falar sobre Peter Nicolai Arbo e o Romantismo 
Escandinavo é um desafio que merece maiores atenções futuras e nos 
comprometemos a continuar as nossas investigações, de maneira que o texto 
apresentado aqui não são apenas ideias reunidas em torno de uma análise das telas 
sobre a Caçada Selvagem pintadas por Arbo. Nossa intenção também foi a de 
explorar as potências políticas e culturais que cercam essas produções, a 
expressividade dos mitos pelos românticos atrai pela ressignificação de algo que o 
homem dos séculos XVIII a XX entendeu claramente como Gótico (com todos os 
problemas que essa expressão carrega consigo dentro da História da Arte). 

 Quando começamos a reunir as leituras e a examinar as pinturas aqui 
apontadas, tivemos em mente as considerações de Carlo Ginzburg sobre as 
possibilidades de um método Warburguiano e a sua busca pelo Pathosformeln37. Não 
temos qualquer ilusão de estar operando plenamente em um método desse molde, 
mas consideramos primeiro uma ótica estabelecida por Gombrich que encara a 
mudança de paradigmas estilísticos como um problema central para a História da 
Arte, e, segundo, outra estabelecida por Ginzburg, que nos lembra da necessidade 
de manter um processo histórico na transmissão de Pathosformeln. 

 Apesar de não termos nos centralizado nisso, de modo que mal citamos os 
autores, pensamos que escrevemos com esses problemas em mente. As forças 
criativas que levaram Arbo a pintar seus quadros, em especial as duas telas de nome 

                                                           
37 “Através da noção de Pathosformeln, as representações dos mitos legados pela Antiguidade eram entendidas 
como “testemunhos de estados de espírito transformados em imagens”, nas quais “as gerações posteriores... 
procuravam os traços permanentes das comoções mais profundas da existência humana” – segundo a 
interpretação da mímica e dos gestos como vestígios de violentas paixões experimentadas no passado, 
sugerida a Warburg pelo livro, de Darwin, The expression. of the emotions in men and animals (1872)” (Ginzburg, 
1989: 45). Inspiramo-nos em um recente trabalho do autor em que ele explora o conceito dentro de uma 
perspectiva amplamente histórica (Ginzburg, 2014). 
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Åsgårdsreien, apesar de estarem claramente participando da manutenção e expressão 
do pensamento romântico na Escandinávia, em particular da Noruega, não podem 
nos levar a limitar a permanência de suas inspirações e anseios a um único lugar, 
tampouco a própria Escandinávia. Arbo estudou em Düsseldorf, morou anos em 
Paris, teve como inspiração autores do Neoclassicismo e do Rococó, sua paleta de 
cores romântica é herdeira de pinceladas que nasceram de movimentos artísticos 
anteriores, mas que sabiamente foram reaproveitadas, já que Arbo não se limitou a 
uma escola ou estilo. Ainda mais, ele soube aproveitar poemas e pinturas de seus 
contemporâneos.  

 Em última instância, a mitologia pintada em seus quadros pode ser remetida, 
claro, ao medievo e às fontes mitológicas que foram preservadas e editadas na 
modernidade. Todavia, a nossa intenção foi ver como o Romantismo tentou manter 
um “espírito Gótico” pintando, narrando, rimando e celebrando essa mitologia. O 
próprio tema da Caçada Selvagem dificilmente aparece nas narrativas mais antigas, 
oriundas das Edda Poética e em Prosa, Arbo pintou outros quadros representando 
os deuses e as valquírias, Åsgårdsreien originou-se da narrativa popular, viva e que 
circulava nas artes visuais desde o século XVI nas pinturas de Lucas Cranach. 
Acreditamos que, buscando essas conexões, podemos estar inserindo Arbo 
dignamente nos estudos de História da Arte. 
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