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Rapport från
tinget 2006
 Sveriges asatrosamfund
höll årsting i Västergötland
i år. Läs om vad som
beslutades och om den nya
styrelsen.

KÄLLA

Årgång 11

Andlig resa
till Indien

 Hedningar från
världens alla hörn möttes
i Jaipur i Indien för att
lärra av varandra. Mimers
källa rapporterar.


Sidan 6

Nr. 13

Sånger för
blot på cd
 Hör mig asar! Är en
cd med ritualsånger för
högtider och blot som
skärskådas noga bland
recensionerna.


Sidan 22
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Sidan 4

2Quam

Vårblotet vid Uppsala högar 2006.

Som ett vårtecken . . .
 Detta nummer av Mimers källa handlar
mycket om Vår och Vàr och det som hår våren
till – bröllop. Det hedniska bröllopet.
En van gode som vigt många par berättar
och delar med sig av sina erfarenheter och vi får

också ta del av ett bröllop med brudparets egna
ord. En fyllig artikel om edernas och bröllopets
gudinna Vàr och en reflektion över det
gudomliga paret kompletterar vårt bröllopstema

Sidan 8–17

Ord
förande
– Men vadå…tror du på Tor???
Hennes blick fladdrade. Jag såg på henne att
hon inte riktigt visste hur hon skulle reagera.
Vi var bekanta sedan tidigare men detta var
första gången jag nämnde att jag var med
i Asatrosamfundet. För henne var asatro
någonting människor trodde på för tusen år
sedan när man inte visste bättre hur världen var
beskaffad. De nordiska myterna är bara sagor
man läser på mellanstadiet. Och här sitter jag, en
vuxen man med magisterexamen och säger att
jag tror på asagudar. Jag kan förstå att hon blev
fövirrad och jag kunde nästan läsa hennes tysta
tankar: Vad menar han egentligen? Tror han
verkligen att det åker omkring en rödskäggig
gubbe i en vagn på himlen och skapar åska?
Hennes fråga är symptomatisk.
Religion har i vår tid blivit förknippad med
tankemässig tro och spekulation. Myten ses som
en slags primitiv vetenskap som de troende anser
förklarar – bokstavligt – hur världen skapades, vad
som händer efter döden, osv. Man tror att religionen
på ett analytiskt sätt skall ge svar på frågorna
"varför" och "hur" utifrån en idé om orsak och
verkan. Utifrån det begränsade perspektivet måste
jag hålla med henne om att teorin med en gubbe i
himlen som skapar åska är en rätt dålig förklaring.
Då tror jag mer på den moderna vetenskapens
förklaring av fenomenet åska.
Men asatron och seden handlar om något
annat. Religionens språk rör sig på ett annat

Lokala kontaktpersoner

Hör av dig till SAs lokala kontakpersoner
redan i dag! De väntar på att höra av just dig.

Luleå Lena Sundqvist wildaa@hotmail.com
Stockholm Per Lundberg per.lundberg@glocalnet.net
Norrköping Mikael Kjellgren nordsedning@yahoo.se
Göteborg Ross Downing rossalexdowning@hotmail.com
Kalmar Nils Sjöholm jutlansdicamom@hotmail.com
Malmö Lennart Berger Lennart.Berger@malmo.se

plan. Tron är rotad någon annanstans. Frågan
"varför" och "hur" handlar här inte om orsak
och verkan på något fysikaliskt plan utan är
istället existentiella frågor som inga analytiska,
vetenskapliga förklaringar kan tillfredställa.
Vetenskapen kan förklara mycket men dess
språk är begränsat. Den talar om världen,
analyserar den på distans.
Sedens tro och svar växer däremot inte
fram ur teorier utan genom att vi upprättar
ett andligt förhållningssätt till världen. Detta
förhållningssätt innebär att vi – i bön och blot
– talar till världen, inte om den. Vi lyssnar öppet
och möter världen genom hela vår levande
erfarenhet. När jag går ut och blotar till gudarna,
när jag tilltalar dem, kommer jag förr eller senare
få svar. Jag kommer erfara Makternas närvaro.
Denna närvaro är i min erfarenhet helt verklig
och sann. Detta är grunden för min tro. Och
när jag lyssnar till myterna kommer jag besjälas
av dess krafter och stämningar. Gudarna i
berättelsen kommer närvara med mig då jag
lyssnar. Myten kommer uppenbara sanningar för
mig. Inte vetenskapliga men andliga sanningar.
Därför har mytens språk mer släktskap med
poesi än med analytisk vetenskap. Religonen
talar till en annan sida av vårt väsen - bortom det
mätbara och rationella.
Så…vad skall jag svara på hennes fråga? Tror
jag på Tor?
Givetvis.
Och det är Tor som åstadkommer åska då han
kämpar mot de farliga jättarna.
Så berättar ju myten. Och myten är sann.
Utifrån sitt eget perspektiv.
HENRIK HALLGREN

Ordförande

Lista för alla medlemmar

Nu finns det en intern e-postlista för alla
medlemmar i SAs. Denna kommer att ersätta
“organisationsdebatten” och vara till för de
medlemmar som vill diskutera samfundets
görande och låtande. Anmäl dig på:
http://groups.yahoo.com/group/SAs_aktiv/
eller sänd ett mejl till listadministratören Suzan
(idunwiora@yahoo.se).

Sveriges Asatrosamfund | Styrelse: Ordförande: Henrik Hallgren (ekosof@hotmail.com), Kassör: Lars-Erik
Löfgren (l-e.lofgren@comhem.se), Sekreterare: Annika Greek (annika.greek@chello.se), Per Lundberg (per.
lundberg@glocalnet.net), Mikael Kjellgren (nordsedning@yahoo.se), Carl Johan Rehbinder (calle@rehbinder.se)|
Redaktion Mimers källa: Yens Wahlgren (mimerskalla-@hotmail.com). Ansvarig utgivare: Henrik Hallgren.
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Ceremonigruppen
återuppstår
 På senaste årstinget valdes återigen Calle Rehbinder
in i styrelsen. Calles uppgift blir att dra igång en
ceremonigrupp inom samfundet. Hur denna grupp ska se
ut vet ingen helt säkert i dagsläget tanken är väl att gruppen
tillsammans skall bestämma det  men grundtanken är att
vi måste utveckla och stärka våra ceremonier, bli mer
ceremonivana, och befästa vissa grundformer så att de
som bevistar våra ceremonier ska kunna känna igen sig.
Det betyder INTE att det ska etableras något
som ska kunna betraktas som “de korrekta sättet
att utföra ceremonier”, men däremot kan det vara
dags att befästa vissa ramar, utifrån erfarenhet och
vana, så att oerfarna hedningar skall kunna ha vissa
riktlinjer som stöd i skapandet av egna ceremonier.
För att sprida ceremonigruppens rön och erfarenheter till
samfundets medlemmar planeras en blotbok  en något mer
opretentiös bok än den en gång så upphaussade “Högtider
och blot”, som ju aldrig blev riktigt klar. Det danska Forn
Sidr producerade förra året ett “Ritualhäfte”, och detta
kan naturligtvis fungera som en inspirationskälla för
ceremonigruppen.
Om du känner ett stort intresse för ceremonier, och
vill bidra till samfundets växande med din kreativitet och
erfarenhet, så får du gärna höra av dig till Calle, via e-post
calle@rehbinder.se  så kan även du hjälpa till med att
stärka och fördjupa samfundets arbete.

Hedningar i medierna

 Under våren har hedningar och SAs invaderat
medierna. Såväl tidningar, radio och tv har visat intresse
för samfundet och Seden. Det stora nymorgnade intresset
för hedendomen sammanföll med det stora påskblotet i
Uppsala 16 april, men redan till samfundets årsting i slutet
av mars började det. Göteborgs tidningen rapporterade
från vårblotet i samband med tinget och samma dag
publicerade Göterborgs-Posten en stor intervju med
Henrik Hallgren över ett helt uppslag.
SVTs Östnytt hade ett inslag med Per Lundberg
och Mikael Kjellgren, och sedan brakade det lös med
direktsänd radio i P4 Radio Sjuhärads för Henrik, intervju
i Metro och Calle Rehbinder i P4 Radio Sörmland och Per
i P4 Radio Uppland, Upsala Nya tidning och ytterligare ett
stort porträtt på Henrik i Borås tidning.
Någon tid efter blotet kom ett program om det i P1:s
Vetenskapsradio och i slutet av maj intervjuas Henrik i P1:s
Samtal pågår. Ingen dålig inledning på året!

Lär dig grunderna
 Hur gör man när man blotar?
Hur kan myterna ge oss andlig
vägledning? Hur kan jag leva med
seden i min vardag? Samfundet
planerar att till hösten anordna en
träff för dig som är ny inom seden
och vill få stöd och inspiration
att fördjupa din andliga väg. Vi
kommer ge en bred introduktion
till sed, blot, viktiga högtider, osv.
Det kommer också finnas mycket
utrymme för öppna samtal. Seden
handlar ju inte om att presentera
dogmer utan mer om att stödja
varandra att finna ett eget andligt
förhållningssätt och en personlig
relation till sina gudar.
Ännu vet vi inte vilken helg som
träffen kommer äga rum. Men vi
vill gärna att du hör av dig så snart
som möjligt om du är intresserad
av att delta. Vi behöver veta om
intresse finns hos medlemmarna
för en sådan här helg.
Maila till Henrik Hallgren,
ekosof@hotmail.com eller ring
070-7308482

SAs vill registreras
som trossamfund
 Samfundet lämnade i januari in
en ansökan till Kammarkollegiet om
att bli ett registrerat trossamfund.
Ansökan väntas bli behandlad
under året.
Att bli ett registrerat trossamfund
är mest en formalitet, men kan
också få en praktisk betydelse i sin
förlängning. Kammarkollegiet är
också den myndighet som förordnar
vigselförättare och troligen är
det lättare för ett registrerat
trossamfund att få vigselrätt.
Och framförallt har det en
symbolisk betydelse, genom att
bli ett registrerat trossamfund är
SAs formellt jämnställt med andra
trossamfund som till exempel
Svenska kyrkan.
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Text: HENRIK HALLGREN

Årsting 2006

Henrik.

Per.

Annika.

Lars-Erik.

Mikael.

Carl Johan.
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Rapport från årstinget 2006
31 mars – 2 april.

I EN SCOUTSTUGA i skogen i
Västergötland samlades en grupp
hedningar till ting och blot. De flesta
kom på fredag kväll då vi samlade
oss vid brasan och för en gemensam
måltid. De formella aktiviteterna
startade dock inte förrän på Lördagen.
Undertecknad hade i sin tidsoptimism
räknat med ett par timmar för det
formella årstinget vilket visade sig
vara en grov missräkning. Mer än
fem timmar tog det. Fem timmar av
diskussion och beslut och jag tror att
många kände sig rätt möra efteråt.
Men kanske också lite stolta för vi fick
viktiga saker beslutade. Inte minst så
valdes ny styrelse för 2006. Den nya
styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Henrik Hallgren
Vice ordförande: Per Lundberg
Sekreterare: Annica Greek
Kassör: Lars-Erik Löfgren
Utskicksansvarig:Mikael Kjellgren
Representant för ceremonigruppen:
Carl-Johan Rehbinder
Därmed vill jag också tacka Kent,
Peder och Lena som lämnat sina
uppdrag för ett gott samarbete under
året som gått!
Förutom att välja ny styrelse
hade vi också flera intressanta
diskussioner
kring
samfundets
framtida arbete – på kort och lång
sikt. Vad vill vi egentligen? Andra
viktiga punkter var en motion som
föreslog en total omstrukturering av
samfundet. Närmare information
om diskussionerna och de beslut
som togs kommer inom kort finnas
tillgängligt på hemsidan.
Efter tinget hade vi sedan ett par

GT den 2 april.
timmar att pusta ut och samla kraft
innan vi – med Mikael Perman son
blotgode – höll ett vårblot. Ett lite
udda inslag var att fokus låg på Odin
i hans vårliga aspekt. Vi fick också
under blotet besök av tidningen GT
som skrev en bra artikel om blotet
och samfundet. Senare på kvällen
ordnades Gille och det sjöngs och
berättades myter och visades bilder
från konferensen i Jaipur där några av
Samfundets medlemmar deltagit.
PÅ MÅNGA SÄTT ett bra årsting.
Men jag ser två stora brister. Först
det låga deltagarantalet. Vi var nio
sammanlagt varav åtta var betalande
medlemmar. Detta gör att avgörande
beslut för samfundet togs av en liten
handfull medlemmar. Detta anser jag
är problematiskt ur en demokratisk
synvinkel. Den andra bristen var
icke-närvaron av kvinnor på tinget.
En kvinna deltog och hon var inte ens
medlem. Det är uppenbart att asatron
– eller åtminstone tingen – lockar
männen mer än kvinnorna. Resultatet
kan bli en ond cirkel där en grabbig
attityd breder ut sig inom samfundet
vilket gör att ännu färre kvinnor
känner sig hemma på våra träffar.
Vi får hoppas på bättre uppslutning
vid nästa ting. Inte minst av våra
kvinnliga medlemmar.

Text: CARL JOHAN REHBINDER
Foto: JENNIE REHBINDER

Mikael Perman höjer edsringen,
och manar med stort allvar till
blotsfrid - dock iförd riktigt
fånig slips, som traditionen
bjuder (denna gång med
Simpsons-motiv).

En ceremoni för såväl stora som små.

Altaret, med gudabilder av
Aldo Gartz, Per Lundberg
samt ett par historiska
replikor.

Innerligt engagerade
deltagare i ceremonin.

En av samfundets yngsta medlemmar förrättar sitt blot.

Vårblot vid Uppsala Högar
FÖR SJUNDE ÅRET i ordningen hölls det
vårblot på påskdagen vid Uppsala Högar.
Denna årliga aktivitet som påbörjades efter
millennieskiftet av medlemmar i Sveriges
Asatrosamfund, har upprätthållits, och lever
nu ett eget liv. De senaste tre åren har bloten
hållits av andra sedföreningar än SAs, om
än med viss koppling till ursprunget. 2004
hölls blotet av Föreningen Idavallen, 2005 av
Bifrostfolket, och i år återigen av Idavallen.
En hoppingivande tendens är att deltagarantalet

har ökat kraftigt, och i år var det ca 60-65
personer som blotade i cirkeln, och ytterligare
något tiotal som iakttog ceremonin lite utifrån.
Återigen är även intresset från media
högst närvarande, och förutom en artikel i
Upsala Nya Tidning så gjordes även ett par
radiointervjuer med deltagare vid blotet.
Något som också skilde detta blot från tidigare
blot är att det i år var en grupp om fem personer
som delade på ansvaret för själva ceremonin 
broderligt och systerligt. Fint blev det.
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U

Multikulturell
andlig konferens i Indien
 

– en omtumlande resa på många sätt

nder en vecka i februari i år deltog sex lyssna till varandra, knyta band och kontakter.
nordiska hedningar  fyra från Sverige På morgnarna höll delegaterna ceremonier från
(SAs ordförande Henrik Hallgren, jordens alla hörn, och en av morgnarna höll
med sitt sällskap Nina, samt jag vi ett mycket kraftfullt och stämningsladdat
och min hustru Jennie  tre av oss är nordiskt blot  med egenhändigt snidade små
medlemmar i SAs),
gudabilder, medhavda från
samt två från Danmark (Morten
Sverige, liksom Lag Om med
Grølsted 
mannen bakom
importerad mjöd  bryggt av
Valravn, samt hans sällskap Pia
självaste Kalle Schultz!
Struck) som delegater i en stor
Före vår ceremoni höll två
multikulturell konferens i Jaipur,
grupper en kombinationsi Indien – 2nd International
ceremoni, med två eldoffer
Conference and Gathering of
samtidigt – en indiskElders – organiserad av flera
brahminsk hinduisk ceremoni
En maya-indian, en muslim och en jude
internationella organisationer i
parallellt med en Mayasamarbete, på temat “Spirituality
indiansk eldceremoni.
Beyond Religion”.
Mäktigt.
Med på konferensen var ca
250 delegater från 33 länder.
VARJE DAG KOM det också
Där fanns sikher, hinduer,
keynote speakers som var allt
franska kelter, maya-indianer,
från populära andliga ledare
en cherokee-indian, buddhister,
till politiska ledare; ministrar
religiösa grupper och enskilda
på lokal- och regeringsnivå,
individer från Trinidad & Tobago, Eldofferceremoni x 2.
som t ex Vasundhara Raje –
Israel, USA, England, Lettland,
Chief Minister of Rajasthan
Litauen, Danmark och Sverige
– så det var hög profil på hela
– och många andra länder.
evenemanget.
Temat var mötet – förbrödring och
På eftermiddagarna, varje dag, hölls kortare
försystring religiösa traditioner emellan, föredrag och frågestunder av ett antal av oss
och under en veckas tid samlades vi under delegater (Henrik och jag var flitiga, och höll
samma flagg, så att säga, för att lära och föredrag båda två), och på kvällarna bjöds vi på
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Vårt blot i Jaipur – Morten kallar in makterna i norr.

Jennie blotar till våra pyttesmå
medhavda gudabilder.

Henrik höjer hornet.

fina middagar och fantastisk underhållning med
dans och musik, framför allt från olika delar av
Indien, men även vissa inslag från från andra
kulturer.

hela Jaipur, parader och festligheter, och det
rapporterades dagligen i rikstäckande såväl som
lokal press, TV och annan media.
Eftersom denna konferens hade fokus på
etniska urtraditioner, blev den till stor del en
SISTA DAGEN PÅ konferensen anordnades manifestation av polyteistiska grupper. Men där
ett mycket trevligt program, i vilket samtliga fanns även undantag, som t.ex. några sikher och
delegater fördelades ut till en
buddhister, och så hade vi ju
mängd skolor över hela Jaipur,
Ibrahim och Eliahu, en muslim
för att prata med eleverna,
och en jude från Jerusalem
och berätta lite om vår kultur
- båda djupt religiösa - som på
och vår andliga väg. I mitt fall
konferensen visade ett oerhört
blev det jag och en herre från
viktigt gemensamt initiativ i
Nepal, samt en hinduisk herre
att visa att judar och muslimer
från Kenya, som kom till en Pia och Jennie utför en ljusceremoni.
inte behöver vara fiender - inte
skola där vi fick prata inför
ens i Mellanöstern.
två auditorier, med ca 400
elever i varje, det första med något yngre elever, DET MEST FANTASTISKA med denna
det andra med något äldre. Alla var synnerligen konferens var dock de informella möten vi fick
väldisciplinerade och välkammade, i uniformer med andra delegater. Det var verkligen religiös
och räta rader, och jag är inte helt säker på om tolerans, acceptans och ömsesidigt lärande satt i
någon begrep särskilt mycket av vad jag sade. praktisk tillämpning.
Men spännande var det, att bli så väl emottagen,
Förutom konferensveckan i Jaipur, så reste
med blomstergirlander och musik, och hela jag och Jennie runt i Indien i tre dynamiska,
skolledningen.
äventyrliga, omtumlande, vackra, intensiva och
Det iakttogs en enorm uppmärksamhet kring spännande veckor. Vi lärde oss mycket, och vi ser
detta evenemang, med välkomstbanderoller över fram emot fler evenemang av liknande slag.
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Text: YLVA ULLSDOTTER | Teckning: MARIE SJÖHOLM

Nu är våren kommen

S

kogens dunkel, spridda solstrålar
letar sig ner genom sprickor i
lövverket. Doften av mörk mylla,
gödd i århundraden av skogen själv.
Slyn står tät mellan mossbevuxna
stammar. En knappt skönjbar stig
vindlar mellan buskar och snår. Jag följer den.
Känner löv, kvistar och mossa mot min hud. Jag
stannar upp och lyssnar. Det är inte tyst i skogen,
aldrig tyst. Fågelsång långt bort, berättar kanske
om främlingen i skogen. Grenar som knäpper,
vinden susar i trädtopparna, ekorrar tjattrar och
grälar på mig som inkräktar.

blå himmelen, som en blotgåva till makterna.
Uppfylld av glädje låter jag mig falla bakåt och
fångas upp av den mjuka Jorden.

STÄLLER MIG TÄTT tätt
intill en trädstam. Den är
täckt av mjuk grön mossa
som jag lutar kinden
mot. Hör trädets röst
inifrån
stammen,
den mumlar om
vinden,
myllan,
solen och regnet.
Lägger armarna
om trädets stam
och kramar mjukt.
Jag lämnar trädet och
fortsätter längs med
stigen, funderar lite på vilka
djur som vandrat här före
mig, och vilka som ska vandra här
efter mig. Ser ljus mellan trädstammarna och
stigen för mig dit.

VÅREN SOM ÄR livets
begynnelse på många vis.
Liv spirar runt omkring
oss, både i växtvärlden
och i djurvärlden. Och
bland oss människor
spirar kärleken. Jag
tror inte det är en
slump att våren och
försommaren är en
bröllopens tid. Det
beror säkert på att vi,
precis som resten av Naturen,
känner en enorm glädje för ljusets
seger över mörkret. För trots att vi lever
i en tid då allt kan förklaras med vetenskap
tror jag ändå att den biologiska klockan i vår
själ påverkas av ljus och mörker. Kanske att
där finns i något hörn av vår själ en kvarleva
av vårt hedniska förflutna som tvekar. Tänk
om ändå ljuset inte kommer tillbaka? Tänk
om vintern aldrig tar slut och vi tvingas
leva i mörker och kyla alltid?

EN GLÄNTA, BADANDE I SOLLJUS,
gräset grönare än smaragder och blommor som
juveler utströdda i det gröna. Röd vallmo, gul
smörblomma, vit rölleka, blå kardborre. I bortre
änden av gläntan dansar en bäck över runda
stenar, glatt porlande, och sjungande om rörelse
och liv. Fylld av livsglädje vadar jag ut i det mjuka
gräset, känner den rika myllan under mina bara
fötter och solens värme mot min vinterbleka
hud. Skratt bubblar upp inom mig och jag kastar
bak huvudet och låter det stiga upp mot den
8

Jag är.
* * *
SÅ MYCKET LÄNGTAR JAG, hela vintern,
efter våren. Visst är det skönt att vila under den
mörka tiden, ta igen sig både kroppsligt och
själsligt, men efter ett tag har jag fått nog och då
vill jag bara ha vår igen.

KANSKE ÄR SÅDANA funderingar grunden
till den livsglädje vi känner när våren äntligen
kommer. Som gör att vi njutningsfullt vänder
våra vinterbleka ansikten mot den vårvarma
solen och drar djupa andetag av den ljumma
luften som doftar svagt av spirande växtlighet
och solljus.

Text: CARL JOHAN REHBINDER
Foto: JENNIE REHBINDER

Hedniskt
bröllop
– en naturnära upplevelse
Första gången jag höll en vigselceremoni var på
midsommar 1997.
Jag och Jana LaLanne, en shamansk vän och
mentor, anordnade en hednisk midsommarceremoni
på Rösaring i Upplands-Bro för ett femtiotal av våra
vänner  hon ur sin krets, och jag ur min. Det blev en
salig blandning av nordiska och andra hedningar,
och det hela blev mycket lyckat. 

NÄSTA ÅR (1998) höll Jana och jag
midsommarfirande igen, och då var vi på
Anundshög, strax utanför Västerås. En
fantastisk plats med en imponerande gravhög
efter kung Anund (såvitt man vet), och två
jättelika skeppssättningar (och några mindre). Då
blev det än en gång bröllop, med ett annat par.
Som en liten söt kuriosa, så fick jag även hålla
en namngivningsceremoni för Bengts och
Susannes tremånaders bebis, som alltså blev till
året innan, alldeles i anslutning till bröllopet på
midsommar.
Sedan dess har det blivit tio bröllop, varav ett
dubbelbröllop med två par, och jag har ytterligare
ett planerat i sommar. Hittills alla utomhus.
Redan tidigt fann jag en fungerande form för
bröllop, som jag ganska troget har följt, naturligtvis
med ständiga småjusteringar och finslipning.
Ett bröllop kan förstås se ut på tusen och åter
tusen sätt, och jag är vidöppen för möjligheten

att tillsammans med kommande brudpar skapa
nya bröllopsceremonier som kan se ut på ett helt
annat sätt, med helt andra former och moment.
Vad jag berättar om här är dock i breda drag den
grundidé som har fungerat bra i de vigslar jag
har hållit hittills.
Det klassiska är förstås först en vandring till
ceremoniplatsen, anförd av musikanter (musik
måste man ha på ett bröllop!). Om brudparet
skall komma med brudföljet, eller komma efter
alternativt före, beror på tycke och smak.
Jag brukar göra i ordning en ceremoniplats
med stenar i en cirkel, samt ett fyrfat i mitten,
förberett för att tända en eld.
NÄR ALLA ÄR SAMLADE hälsar jag
gästerna välkomna, och håller en kort inledande
förklaring om vad som skall ske. Jag vet att de
flesta som bevistar en sådan ceremoni aldrig har
varit med om något liknande, så jag brukar vara
superpedagogisk, och förklara varje steg, så att
alla närvarande kan känna sig delaktiga  även om
det först kan kännas främmande.
Sedan skall makter kallas in i alla riktningar 
och här brukar jag engagera vänner till brudparet
att delta aktivt, att hålla i de olika riktningarna på
olika sätt. Det stärker delaktigheten hos gruppen.
Vännerna skall förstås vara utsedda i förväg, och
de skall då även representera de fyra Gudar som
åkallas i ceremonin (Frej, Freja, Odin och Tor,
samt de attribut som tillhör var och en av dem
– Frejs utsäde ( i en skål eller korg), Frejas äpple,
fortsättning nästa sida
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ill detta midsommarfirande dök även
ett par av mina vänner upp  Bengt
och Susanne  och berättade att de ville
gifta sig, och att jag skulle viga dem.
Samma kväll. Hoppsan. Det var oväntat.
Och en riktig utmaning. Det hade jag ju aldrig gjort.
Men under dagen improviserade jag ihop en
ceremoni, skrapade ihop attiraljer som äpplen,
dryckeshorn och annat lämpligt, och på kvällen
höll vi bröllop. Och det hela fungerade bättre än
jag hade vågat hoppas på.

9

Petter och Linda vid Hågahögen i Uppsala 2002.

Odins mjödhorn (innehållande mjöd, vin, eller
annan dryck) samt Tors hammare.
Efter inkallningen brukar jag tända den
ceremoniella elden  alternativt gör brudparet
det, efter att de har gjort en liten eldceremoni, i
vilken de tänder två facklor på en marschall, och
sedan tänder elden i fyrfatet.
Efter detta gör jag en rituell, symbolisk
tvagning av brudparet i de fyra elementen Andrimner, Eldrimner, Särimner och Jord, med
hjälp av en fågelvinge, en fackla, en kopp vatten
och en kopp jord.
SEDAN ÅKALLAR JAG de gudamakter som jag
vanligen brukar vid bröllop  Frej, Freja, Odin och
Tor. Detta kan naturligtvis varieras beroende på
brudparets preferenser. Ett par ville verkligen ha
Loke med i ceremoni, så då släppte jag in Loke
i form av lekfullhet, nyfikenhet, utmaningar och
överraskningar. Jag tror att de fortfarande är gifta.
Efter denna digra inledning är det dags för
brudparet att utväxla kärleksförklaringar. Jag
tycker att det låter så affärsmässigt med löften,
så jag har infört det här med kärleksförklaringar
istället. Sedan är det då äntligen dags att utväxla
ringar, och förklara brudparet sammanvigda. Jag
håller ett tal till brudparet, som vanligen är ett
kväde jag själv komponerat.
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Och så tackar jag av krafterna i de olika
riktningarna, och förklarar den heliga cirkeln
upplöst. Dags att gratulera brudparet.
Så kan det alltså se ut.
Jag har mött mycket varierande reaktioner på
mina bröllop, men aldrig några negativa sådana.
Till och med en och annan inbiten kristen har
(ibland motvilligt) erkänt att ceremonin var
mycket vacker och stämningsfull. Kanske fanns
där med en viss grad av diplomati gentemot
brudparet, men ändå.
Det enda som saknas nu är att vi hedningar också
kan få viga på ett sätt som är juridiskt gällande.
Det är det enda rätta, ur jämlikhetssynvinkel
Å andra sidan vore det bästa kanske att ändra
hela vigselförfarandet, så att det blir som i
flera andra europeiska länder  att man har ett
civilrättsligt äktenskap som rent byråkratiskt
alltid administreras av statstjänstemän, och
så kan man sköta bröllopen som man vill.
Dock – så länge det finns präster i andra religioner
som har tillförordnande som vigselförrättare, så
borde förstås även vi hedningar ha det. Men det
är en annan historia.
Vill du läsa mer kan du besöka min hemsida
Grimners Runor, på www.multiart.nu/grimner 
där skriver jag om alla slags ceremonier jag gör,
och mycket annat också.

Bröllopskväde:
Jag bjuder Ur till denna cirkel,
begynnelsens och födelsens runa, som en
bekräftelse på att något nytt och okänt
börjar, som kraft att öppna ögon och
fästa blicken mot nya mål, för glädjen och
äventyret i att kasta sig ut i det okända.
Jag bjuder Ass till denna cirkel, Asarnas
– Gudars och Gudinnors runa, och
Andens runa, men också talets, sångens
och kommunikationens runa – låt ert
äktenskap vara en dans, och varje samtal en
sång, och må gudarna vara med er i allt.
Jag bjuder Gifu till denna cirkel,
Gåvorunan, på det att ni alltid kommer
ihåg att ge, utan att förvänta er i gengäld
– och ta emot, utan förbehåll, och att ni
kommer ihåg att allt som kommer till er
är Gudagåvor, välsignelser, snarare än
förbannelser och problem.
Jag bjuder Wynja, Glädjerunan, till
denna cirkel, för att ert äktenskap skall
fyllas med sinnlig njutning, härlig fysisk
kärlek, lek, älskog, fröjd och glädje, kärlek
och välbefinnande i överflöd.
Jag bjuder Tyr till denna cirkel, som
representerar sanning, rättvisa, mod och
utmaningar, på det att ni alltid kommer att
vara sanna och ärliga mot varandra, och
aldrig backa inför det som till en början
verkar skrämmande, men som leder er
vidare på vägen genom livet.
Jag bjuder Bjarka till denna cirkel,
Björkrunan, som representerar den
kvinnliga urkraften – Moder Jord, som

Annette & Christer, vid Anundshög 1998.

ger oss näring, helande, läkekraft och
grundtrygghet.
Jag bjuder Ing till denna cirkel, Frejs
runa, fröet, den runa som representerar
alstringskraft,
sådd,
kreativitet,
befruktning, lust, glädje, fred och frid.
Jag bjuder Madr till denna cirkel,
Människorunan,
som
representerar
människan i all hennes styrka och svaghet,
mötet – att vi växer i mötet med andra
människor, och att vi är starkare enade
än söndrade.
Jag bjuder Jara till denna cirkel,
Årsväxtrunan, kretsloppet, mörker och
ljus, det heliga bröllopet mellan Gud och
Gudinna, Man och Kvinna, fruktbarhet,
sådd och skörd.
Jag bjuder Dagaz till denna cirkel, som
en hjälp för er att se äktenskapet inte som
ett slutmål, utan som början på något nytt,
nya insikter och uppvaknanden i livet, och
som en påminnelse om att svårigheter kan
vara viktiga passager – när natten är som
mörkast, så vet man att det kommer att
ljusna – det kommer att dagas.
Och jag bjuder slutligen Sol, Sunna,
Solens och ljusets runa,Lyckorunan, till
denna cirkel, för att ert äktenskap skall
fyllas med ljus, positivitet, kreativitet,
värme, upplysning, visdom – och störst
av allt – kärlek.
Må alla dessa krafter följa med er på
färden genom livet . . .
CARL JOHAN REHBINDER
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Text: PETER FALK OCH CAJSA FALK

Peter & Cajsas

bröllop

Vårt bröllop var en helt underbar
upplevelse. Det var på Adelsö under
vikingavecka i Julimånad 2004.
Vädret under veckan var inte med
oss, mest var det mulet och rätt
som det var så kom det rejäla
åskskurar.

V

i som var där från Bifrostfolket hade
tillsammans hyrt ett underbart hus, så
kvällen före vigseln så sa vår gydja Freja:
”nej, detta duger inte! Nu går vi alla ut.”
Vi gick ut på tomten och Freja sa att vi skulle
ta varandra i händerna och på så sätt bildade vi
en cirkel.
Freja ropade in makterna och bad om
uppehålls väder på lördagen då bröllopet skulle
stå på Hovgården vid Alsnöhus ruin.

Gydjan Freja viger brudparet i jord.

Foto: PRIVAT

På lördagen vaknade vi tidigt till ett stilla regn
som föll över Adelsö. Det var så mulet som det
bara kunde bli. Ungarna som var med oss gick
iväg och plockade blommor till själva vigseln och
sen åkte vi in till marknaden. Vi hade vårt lilla
stånd vid kaféet på Adelsö och där fick vi prata
med folk som skulle hjälpa till under vigseln på
något sätt.
När tiden var inne så kom det en man och
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hämtade mig vi skulle gå iväg för jag skulle
komma med båt till själva vigseln och Cajsa fick
sätta sig upp på en häst. Att åka båt var bara det
ett äventyr för det blåste som om Ran inte ville
ha ett bröllop så ingen blev gladare än jag när jag
äntligen fick gå av båten och känna Moder Jord
under mina fötter igen. Jag gick sakta upp mot
högen och såg min tilltänkta komma ridande på
en vacker häst.
PÅ HÖGEN SÅ hade rätt så många människor
nu kommit och jag och Cajsa ställde oss med
ryggarna mot Mälaren och ansiktet mot kaféet.
Gydjan Freja hade knutit blomsterkransar
av blommorna som barnen hade plockat och
dessa hade vi på våra huvud. Freja gick runt och
pratade om det heliga bröllopet som skyddas av
gudinnan Var.
Snett höger om oss så stod det en underbar
familj från Norge som spelade under hela
ceremonin och det var så otroligt vackert.
Gydjan vigde oss i jord genom att hon tog lite
jord och tryckte det på våra pannor, hon vigde
oss i vatten genom att stänka lite vatten på oss,
hon tog fram en korpvinge och vigde oss genom
luftens element och meningen var att vi skulle ha
den heliga elden men på grund av den kraftiga
blåsten så vågade vi inte använda oss av eld utan
gydjan tog aska och vigde oss på så sätt i eldens
element. Under hela denna ceremoni så stod min
son Björn med Bifrostfolkets stora tunga Mjölner
bakom oss och höll den över våra huvuden.
Detta sa gydjan när hon pratade till oss:
Vid tidernas begynnelse så skapade Odin, Vile
och Ve mannen och kvinnan,
De kallade Dem för Ask och Embla.
I dag så står vi vid denna historiska och
underbara plats för att vår Ask och Embla, Peter

Kärleksförklaringar under Mjölner. 

och Cajsa, under Mjölner skall stå.
Kärleken är helig och underbar när den träffar
rätt.
Vid Fröja och Frö vi ber om lycka och rikedom
till två människor, två av Gudarnas avbildning.
Vid Gudinnan Var så ber jag om ett vakande
öga till detta par och med
Mjölners kraft jag viga Er till äkta makar.
Må Nornorna och Förfäders andar ge Er ett glatt
äktenskap.
Må välvilliga Diser beskydda Er dag, liksom
Solen varje morgon stiger upp
för att lysa över vårat Midgård och skänka värme
och ljus så må detta par
vandra med Solens strålar . . .
Gydjan gick runt oss under dessa ceremoniella
invigningar som en liggande åtta ungefär
för att länka oss samman, jag fick säga min
kärleksförklaring till Cajsa och sätta min
bröllopsgåva som var ett hängsmycke med
Mjölner, Gungner och skäran i silver runt
hennes hals. Cajsa fick säga sin kärleksförklaring

Foto: PRIVAT

och sätta hennes gåva runt min hals som var ett
underbart halssmycke av sten som hon hade
gjort själv.
Gydjan förklarade oss vigda genom Vars heliga
makt och våran kyss bekräftade detta heliga avtal
samt att vi fick dricka vår mjödskål och detta
horn gick sedan runt till alla närvarande gäster
på bröllopet.
SEN FICK VI OFFRA och vi gick till ett
vackert träd som stod på högen och offrade
blommor och äpplen som vi hade med oss, och
när vi sedan ställde oss på samma plats igen så
sken faktiskt Sunna över oss och allt ja precis
allt kändes så otroligt overkligt att stå på denna
historiska plats att få gifta sig med den person
som man älskar.
Gydjan hade frön med sig som alla kunde
ta och offra för våran lycka och för deras egna
framtid och det dem bad om.
Och under hela akten så sprang våran dotter
Saga runt oss och överallt som ett skålat troll.
Sedan kom utkallelsen av makter och vi fick ta
emot alla grattiskramar och lyckoönskningar ,det
var en underbar dag som man minns med värme
i sin kropp . . .
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Text: LARS-ERIK LÖFGREN

Vår Vàr

Gudinnan som beseglar bröllopets förbund
”Som ett vårdtecken giver jag dig
denna ring.” Ordvändningen vid
överlämnandet av vigselringen har
varit ett inslag i vigselceremonin
intill vår egen tid. Men vad
innebär det där besynnerliga
ordet ”vårdtecken”? Hur många
är det som har funderat över vad
man egentligen menar när man
repeterar yttrandet under vigseln?
Vad för slags ”vård” är det som
ringen är ett tecken för?

D

et är vanligt att standardfraser i ceremoniella
sammanhang är urgamla. Ofta lever de
eget liv. Språket förändras, ljudvärden
förändras, meningen förändras, ord
försvinner ur språkbruket, nya kommer till,
och ibland sker en glidning i ordens betydelse.
Meningen kan förändras helt och hållet. Till
slut kan de standardiserade yttringarna bli till
rena trollformler. Hokus pokus filiokus. Hur
skulle den mörka medeltidens människor som
avlyssnade mässan kunna veta att latinets hoc est
corpes egentligen betyder ”detta är kroppen?”
Eller att filioque betyder ”och sonen”? Som i ett
mirakel förvandlas oblaten till Kristi kropp när
mässans officiant yttrar den magiska formeln.
Allt omgärdat av stor mystik. Och mystik är vad
som skall omgärda yttranden i en betydelsefull
ceremoni. Det är därigenom de uppnår sin
verkan. I talaktsteorin talar språkvetare om att
en ”perlokut”akt har ägt rum när exempelvis
ett uttalat löfte får avsedd effekt. På samma sätt
som klubbslaget under ett årsmöte fastställer ett
beslut. Genom social konvention gör man något
med orden. Yttrandet i sitt rätta sammanhang är
en handling som får sin avsedda effekt genom
etablerad sed.
Det är väl dokumenterat att man under
1500-talet snarast sade ”vårtecken” och inte
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”vårdtecken”. Eller på dåtidens svenska: ok til
itt warteekn giffuer iach tich thenna ring, som
Olaus Petri skriver. Användandet av fingerring
som tecken på att man blev vigd var då bara
ett högreståndsfenomen. Det dröjde ända till
modern tid innan det blev ett obligatorium för
en större allmänhet.
Kyrkohistoriker har spekulerat över att
ordet ”vårdtecken” kan ha härrört från tyskans
wahrzeichen, dvs. ”sanningstecken”. Problemet
är att ingen har kunnat påvisa att man i Tyskland
eller bland tyska köpmän i Sverige har använt det
tyska ordet i vigselceremonier. Hypotesen visar
snarast hur okunniga kyrkohistoriker har varit
om nordisk sed i allmänhet och fornnordisk sed
i synnerhet. För dem som har kunskap om vilken
stor betydelse gudinnan Vár hade i samband
med tagandet av ed är det inte svårt att förstå, att
ursprunget snarast bör sökas i ”Vártecken”.
I den Poetiska Eddan, Trymskvida 30, har
vi en klar indikation på Várs deltagande i den
forna sedens vigselceremoni. När jätten Trym
skall vigas samman med Tor, förklädd till Freyja,
kvad Trym: ”Berið inn hamar brúði at vígja,
leggið Miöllni í meyjar kné, vígið okkr saman
Várar hendi!” Eller på nutidssvenska: ”Bären
in hammaren bruden att viga, läggen Mjöllner i
möns knä, vigen oss samman (med) Várs hand!”
DET VAR MED STOR förvåning jag läste BrittMari Näsströms översättning av slutklämmen i
detta Trymskväde i hennes bok ”Blot”, sid. 171:
”Må Vár (äktenskapets gudinna) viga samman
våra händer”. Hon uppger vidare att vigseln
bekräftades genom att brud och brudgum tog
varandra i hand och att det verkar ha varit
en urgammal sed med indoeuropeiska rötter.
Man finner bl.a. ett exempel i den romerska
äktenskapslagen.
Uppgiften om handslaget är av intresse för
vår förståelse av hur forna vigslar gick till, men
hennes översättning kan man sannerligen ställa
sig tveksam till. Hon översatte själv denna
slutkläm på ett helt annat sätt i sin avhandling

2Quam
känd från andra sammanhang, inte minst då Tor
med Mjöllner viger skeppet som skall föra den
döde Balder till Hel. Genom att med Mjöllner
viga benen på sina uppätna bockar väcker
Tor dem till liv igen. Mjöllner representerar
således en kraft som kan användas till mycket,
bekämpning av kaosmakterna framförallt och
då som en dödande kraft, men kraften är också
livgivande. Det är genom ett ständigt pågående
”renhållningsarbete” som Tor och de övriga
”stöttepelarna” upprätthåller livet på jorden,
förutom att pånyttfödelse är nödvändigt, vilket
också sker genom makternas fruktbärande
inverkan.

VID ALL FORM av vigning i människornas
värld är det Tor som åkallas. På flera runstenar
finner man frasen ”Tor vige”. Bruket av rituella
yxor, eller hammare, är urgammalt, av det
arkeologiska materialet att döma, men i vilken
BRITT-MARIE NÄSSTRÖM lämnar några utsträckning det förekom under vikingatid är en
andra intressanta upplysningar om det fråga vi tills vidare får lämna. Att viga är att göra
fornnordiska bröllopet i boken ”Blot”. Hon heligt. Genom vigsel upprättas ett heligt förbund
citerar Adam av Bremen som uppger att svearna mellan man och kvinna. Men det finns mycket
offrar till Frey vid bröllop. Det förefaller rimligt annat som kan göras heligt genom vigsel.
med tanke på att Frey är fruktbarhetsgud. Vidare
Vár är inte direkt ”äktenskapets gudinna”.
refererar hon till Bósa saga og Herrauðs, kap. Hon är snarare edsgudinna. Hon åkallas vid
12-13, som berättar att det vid bröllop förekom tagande av ed i allmänhet. Fingerringen är en
rituellt drickande i form av skålar till Oden och rätt sentida företeelse, men användandet av
Tor och sist till Freyja, samt att man
edsringar vid edgång har
dansade till olika välkända musikstycken.
urgamla traditioner. Ringen
Skulle det möjligen vara från sådan
är symbol för helhet, och
dans som ordet ”bröllop” kommer?
vid äktenskapet sker en
Etymologer har varit mycket osäkra
motsatsernas
förening,
på ursprunget, men har bl.a.
ett heligt samgående,
tänkt sig att brudloppet
ett
hieros
gamos.
(egentligen ett hopp om
Brölloppet är något
man skall tolka ordet ”lopp”
som helgas vid vigseln,
bokstavligen) har varit ett
och med ordet ”helga”
inslag i en bröllopsdans.
menade man ursprungligen
Freyjas skål fortsatte
att man upprättar en helhet.
man dricka efter
I bevarat material
kristianiseringen,
framgår klart vilken
men tillägnade den då
djupgående innebörd
jungfru Maria i stället,
man gav edfästning
åtminstone i ord, men
inför gudinnan Vár
hur det var i tanke var
och hur allvarligt
nog en annan sak till
man tog på mened. I
att börja med.
Völuspa 38 framställs
Vigning
med
menn meinsvara, dvs.
Torshammare
i
människor som begår
gudarnas värld är Tor görs klart till sitt bröllop. Eller kanske snarare Frejas.
mened, som likvärdiga

fortsättning nästa sida
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”Freya - the Great Goddess of the North”, sid.
102: ”Consecrate us together with the hand
of Vár”. Då jag läste boken ”Blot” blev jag så
överraskad av den bristande överensstämmelsen,
att jag såg mig tvungen att kontrollera hur ett
stort antal andra översättare har tolkat originalet,
och fann då att man genomgående har förstått
frasen precis så som Britt-Mari själv har översatt
den i avhandlingen om Freyja. Formen ”Várar”
i Trymskvida är ett genitiv av ”Vár”, så det är
helt klart att det är Várs hand originaltexten
talar om. En omtolkning till att brudens och
brudgummens händer skulle kunna förstås som
Várs händer skulle kräva en mer omfattande
diskussion än den professor Näsström har
presenterat i boken ”Blot”. Man kan här även
göra en jämförelse med vårt allmänna talesätt, att
man exempelvis kan lägga något i någons händer,
dvs. ge förtroende och överlämna ansvar.

med mordvargar. Edsbrott förekom naturligtvis,
men var rätt ovanliga, av sagorna att döma. Det
är således inte svårt att förstå vilket stort värde
en gudomlig sanktion kan ha.
Nordborna i det kejserliga livgardet i Miklagård
kallades ”väringar”, på grekiska bárangos, vilket
hänsyftar på att de var edsvurna män. Hellquist
skriver i Svensk Etymologisk ordbok att ordet
”väring” är, citat: ”sing. till isl. pl. vǽringjar;
snarast avl. av isl. vár, i pl.: trohetslöfte, ed
(=gudinnenamnet Vár); alltså: edsvuren person
(som åtnjuter edfäst trygghet, el. också: som
förbundit sig att lämna hjälp och skydd)”. I
Gårdarike kom skandinaver i allmänhet att
kallas för varjager, men ursprungligen var det
resande köpmän som fick epitetet i dessa trakter.
En god anledning till att ha dem i livgardet, vid
sidan av andra skäl, var att kejsaren kunde lita på
dem, vilket han knappt kunde göra ens på sina
närmaste släktingar trots den högaktade tro de
bekände sig till. Det visar med vilket stort allvar
nordbor på den tiden tog avläggandet av ed.
Snorre räknar upp ett antal asynjor
i sin Edda. Om Vár, den nionde i
uppräkningen, skriver han: ”Hon
lyssnar till människors eder och till
de löften som kvinnor och män ger
varandra. Därför heter sådana löften
várar. Hon hämnas också på den som
bryter dem”.

isländska språket och Snorres Edda bakar
inte samman de två gudinnorna. Svenskans
ljudskridning gör att vi i nutid borde kalla henne
”Var”, men liksom i fallen med Vår och Fröja
gör vi nog bäst i att hålla fast vid det gamla
uttalet. I vår fauna finns en fågel som kallas
”varfågel”. Den sitter ofta på stolpar, är oerhört
vaksam, och varnar, eller varskor, om rovfåglar
närmar sig. Den om någon är varlig eller varsam,
precis som gudinnan Vör. I engelskan finner vi
de likartade being aware och wary.

I SAMMANHANGET bör man också nämna
att gudinnan Jord hos Eyvindr kallas Svölnis Var,
vilket brukar översättas med ”Odins älskade”.
Numera kan människor välja mellan borgerlig
och kyrklig vigsel. Men vad var det för slags
vigsel man hade under medeltiden efter
kristianiseringen? Inte kyrklig i varje fall, för det
var först efter lutheranismens genombrott som
kyrklig vigsel blev vanlig. Vigseln var något som
den medeltida katolska kyrkan inte lade sig i. Inte i
någon större utsträckning i varje fall. Det
visar att dåtidens människor fortsatte
att viga sig i enlighet med forn sed
betydligt längre än vad man i allmänhet
är klar över, men samtidigt förändrades
också seden. När den väl blev kyrklig
lånades element in från forn sed, vilket
bruket av warteekn demonstrerar. Och
när man i dag viger sig är det snarast i
Frej och Gerd.
MED DEN LJUDSKRIDNING
en form som gradvis och kontinuerligt
som skett i svenskan skulle vi i nutid
har förändrats sedan forn tid.
snarast kalla henne ”Vår”, men med tanke på att
Om vi i nutid skall hedra de gamla traditionerna,
gudinnan fortfarande namnges Vár på Island, är gudinnan Vár ett självklart inslag vid vigning
liksom i en del andra närbesläktade språk, bör av brudens och brudgummens förbund,
vi väl i linje med exempelvis det nutida bruket liksom vid edfästning i allmänhet. Nutidens
att kalla Fröja för Freyja hålla fast vid det gamla många skilsmässor är inte ett gott betyg på de
uttalet. Vi har ju internationella hänsyn att ta.
traditioner som finns i dag. Det förefaller som
I Snorres uppräkning är den tionde asynjan man i allmänhet tager alldeles för lätt på vigseln,
Vör, som beskrivs sålunda: ”Hon är så klok och när man ger sig in i en äktenskaplig relation. Få
frågvis att ingenting kan döljas för henne. Man är medvetna om att ”vigning” betyder att man
brukar säga att en kvinna blir vör (varse) det hon helgar något. Hade man förstått att äktenskapet
får reda på”.
är en helig förbindelse som helgas av gudarna
Eftersom Vör inte omnämns i den poetiska vid vigseln och övervakas av en gudinna, skulle
Eddan finns det dom som har undrat om hon man säkert tänka sig för betydligt mer innan
är ett av Snorres egna påfund, eller om han har man fattar det livsavgörande beslutet. Och
gjort en åtskillnad inom något som är ett och framför allt skulle man nog ha tänkt sig för lite
detsamma. Det är otvivelaktigt så att Snorre mer innan man blir otrogen sin andra hälft och
ibland är ansvarig för kristna tolkningar, men bryter eden. Ett återupprättande av de värdefulla
i det här fallet borde han veta vad han talar inslagen i vår forna sed framstår således som ett
om. Nutida islänningar med kunskap om det betydelsefullt mål i Sveriges Asatrosamfund.
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Text: CARL JOHAN REHBINDER

Det
Gudomliga
Paret

Gudastöttor av Aldo Gartz.

I DIREKT ANSLUTNING till bröllopstemat i
detta nummer av Mimers Källa, så vill jag gärna
påpeka att det i vår kristet influerade, alltjämt
patriarkala kultur kan vara alldeles särskilt
viktigt att framhäva Det Gudomliga Paret.
Bröllopet mellan man och kvinna är då också
en representation av gudaparet, förenandet av
Gud och Gudinna  Hieros Gamos  Det Heliga
Bröllopet.
FÖR EN NORDISK hedning är förstås Frej
och Freja ett självklart fokus, men det kan även
vara nyttigt att vänja sig vid att så ofta som det är
möjligt minnas Siv tillsammans med Tor, Frigg
tillsammans med Odin, Balder och Nanna, o.s.v.
Det manliga och det kvinnliga inom oss alla mår
bra av balans, och därför kan det vara på sin plats
att dra nytta av denna rikedom som finns inom
den forna gudaskaran. Samma fenomen går
att se i den indiska gudavärlden, där gudar och
gudinnor alltsomoftast uppträder i par.
En god trend i den nyandliga vågen är det
förnyade fokuset på Gudinnan – men även detta
leder i längden till en ensidig obalans såvida
inte Guden förr eller senare får vara med, på
lika villkor. Manschauvinism är inte bra  men

Foto: CARL JOHAN REHBINDER.

kvinnochauvinism är förstås på intet sätt bättre.
Min uppfattning om jämlikhetssträvan mellan
män och kvinnor är, att så länge vi envisas med
att tänka oss Gud som en man (oavsett om vi
tror på Gud eller ej), så kommer kvinnor alltid
att vara förvisade till en förnedrande andraplats
i människosläktet.
De som enligt min uppfattning inbjuder
till den både innerligaste såväl som jämlikaste
gudsrelationen är dock det Heliga Gudaparet
Frej och Freja.
TOR GLED UPP som den populäraste guden
mot slutet av vikingatiden, men Frej ansågs
jämte Freja under en lång tid vara de främsta
och viktigaste gudarna (åtminstone i Mälardalen
med omnejd), och det är min uppfattning att
det också är de som är bäst lämpade att göra
en andlig “comeback” på bred front. De är
jämlikar, och redan deras namn antyder att de
representerar det absoluta ursprunget för oss
alla och alltet.
Båda måste vara med.
En frödyrkare har talat.
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Text: MIKAEL PERMAN

Ett sista adjö
Fä dör, fränder dö,
även själv skiljes du hädan.
Men eftermälet aldrig dör,
för envar, som ett gott har vunnit.

H

ur ser vi på den döde? Vilket
förhållande har vi till våra döda
förfäder och föräldrar? Ja vi
begraver dem, och för många blir
det en avskedsceremoni. Men är
det slutet på vårt förhållande med

den döde?
När min far dog för några år sedan, så var
det startpunkten för en massa olika byråkratiska
och praktiska göromål. Det blev som mest
intensivt vid själva begravningen. Men det tog
inte alls slut med begravningen, utan mer än ett
år efter begravningen, kom det pappar om allt
ifrån deklaration för dödsboet, till avslutandet
av bouppteckningen, och fördelningen av
tillgångarna. Den döde lever alltså vidare i
byråkratin i form av ett ”dödsbo”, ett bra tag.
Men sen då? När arvet är skiftat, vad återstår
då? Jo då kommer minnen och efterord att bestå,
så länge som någon pratar om den döde, eller
tänker på den döde. Om man haft ett gott och
vänskapligt förhållande till den döde, så finns
det kanske kvar en sorg, som ofta minskas
efterhand.
OCH IFALL DEN som dog hann gå bort innan
man rätat ut gamla problem och stridigheter?
Vad händer då? Hur gör man för att få sagt det
som inte hann sägas av olika anledningar? Då
måste man kanske sitta ner och verkligen gå
igenom och göra upp med sitt förhållande till
den döde. För att till slut komma fram till ett
avslut. En slutpunkt. Kanske till och med en
omvärdering och ett förlåtande.
Är det någon som minns årsdagen av
Tsunamikatastrofen?
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Det firades med att man sände upp små
miniballonger från stranden där många dog.
Vare sig du till slut ser att du sörjt färdigt,
eller du kommer till ett förlåtande och ett
omvärderande av den döde, så tycker jag att
det behövs ett avslutande blot för det. En sådan
ceremoni utförde vi i Lärad för min far, vid det
senaste Alvablotet.
DET VAR EN CEREMONI där vi utförde en
”skeppsbränning” för min far, och sände det
brinnande skeppet ut i det mörka vattnet. På
skeppet var ett foto av min far, det var lite andra
personliga detaljer. Men framför allt var det ett
avklippande av sorgen, och ett förlåtande av
felaktigheter som begåtts. Åt båda hållen. Både
från min sida och från min fars sida.
Det var en ceremoni som mest av allt gick
ut på att klippa banden, och låta både mig själv
OCH min far bli fria från våra knytningar till
varandra, så att båda kunde gå vidare.
Det var också en möjlighet för mig att ge min
far ett gott eftermäle, så att Eddans ord kunde
uppfyllas på ett positivt sätt, och jag kunde
bevara de ljusa minnena av min far.
FÖR ATT FÖRTYDLIGA, så kan jag säga
att jag aldrig gjorde denna ceremoni relativt
min farmor och farfar. Även om jag växte upp
med dem till stor del. Anledningen är att jag
fortfarande ”träffar” min farmor och farfar i
drömmen. Jag pratar fortfarande med dem. De
”lever” för mig, jag har ett utbyte med dem. Inte
förrän den dagen då detta slutar, är det dags att
göra motsvarande ceremoni för dem!
Jag gör inte heller denna ceremoni för

2Quam

För att hedra minne efter offren i Tsunamikatastrofen sjösatte man båtar med ljus eller skickade upp små luftballonger.

människor som är (nästan) betydelselösa i mitt liv.
Förutsättningen är alltså att jag har klarat
ut alla oklarheter och alla stridigheter, avslutat
all paralyserande sorg. Så jag kan verkligen
klippa banden mellan mig själv och den döde.
En bra fingervisning på detta, är att jag inte
längre drömmer om den döde, jag stannar inte
upp i det dagliga livet, och saknar den döde.
Förutsättningen är också att jag inte längre
beklagar mig för andra om att jag drabbas idag
på grund av den dödes handlingar.
ATT UTFÖRA DENNA ceremoni gentemot
sina föräldrar eller andra som har haft ansvaret
för ens uppväxt och uppfostran, innebär
alltså något EXTREMT viktigt. Det innebär
att man tar HELA ansvaret själv, för sitt eget
uppträdande, och sin egen roll i livet. Man lastar
inte längre sina förfäder eller sina föräldrar. Man
ser SIG SJÄLV som den som lever sitt eget öde,
ansvarar för sina egna handlingar.
Detta kan kräva långa och många
utesittningar eller grunnanden eller annan form
av självgranskande. Det kräver en form av
genomlysande ärlighet gentemot sig själv.
Och själva grunden är att inse att ens föräldrar
ofta gjorde det de TRODDE var bra, och så bra
de förmådde. Och även om de handlade fel, så
kanske de helt enkelt inte klarade bättre. Kanske
gjorde de fel med goda förutsatser. De gjorde
inte fel för att göra livet till ett helvete för mig.
Detta tog mig alltså drygt tre år att komma till
den slutsatsen själv, gentemot min far. Det var inte
en väldigt lång tid, utan en förhållandevis kort tid.
Men hur utförde vi ceremonin då?
Grunden för ceremonin var att den utfördes

vid Alvablotet, alltså någon gång under oktober,
november, då det passar. Många vill fira detta vid
Alla helgons dag.
Vi hade ett blot, och tillhörande måltid, där ena
kortsidan var dukad för de döda. Med foton på de
som vi ville ha med vid Alvablotet. Vid måltiden
så pratade vi om döden, hur vi ser på döden, hur
vi minns de döda, hur vi träffar dem i drömmen.
Ja allt som hör till. Vi tänder även ljus för de döda.
Vi utbringar minnesskålar för de döda.
Med på bordet var det även ett miniatyrskepp.
Det var med redan vid min fars begravning, och
stod på hans kista. På miniatyrskeppet stod ett
foto av min far.
Efter maten tog vi ut skeppet till strandkanten,
där vi la på en del mer personliga saker från min
far. Vi la skeppet på en hög av brännved, och
tände eld på skeppet.
MEDAN SKEPPET BRANN, läste jag en dikt
som handlade om döden och förhållandet till
döden.
Vi skålade också i brännvin vid bålet. När
man far dog, hade han en nästan oöppnad flaska
brännvin. Den fick jag som arv, och hälften av
det drack jag och mina bröder, vid vårt gravöl för
far. Andra halvan drack vi vid bålet, och skålade
genom att säga ”Död man bjuder”.
Sedan stod vi och tänkte och försjönk i
stämningen medan elden brann. När den brunnit
ner ganska långt, sköt vi ut båten i vattnet, och
den fick driva längre och längre bort, medan
den fortfarande brann. Den blev ett mindre och
mindre ljus, över svarta vatten.
(Se också Mimers källa nr 12)
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Asatrosången

(Melodi: visan Barnatro)
Har du kvar din asatro
ifrån hemmets lugna bo?
Kan du blota nu, som förr du alltid gjort?
Asgårds tjänare du är,
håller Heimdallsläkten kär.
Alla Asar ser att du är något stort.
Asatro, asatro,
vägen upp för Bifrost är din gyllne bro!
Asatro, asatro,
vägen upp för Bifrost är din gyllne bro!
Du har kanske vandrat kring
över hela Midgårds ring,
och till gudarna du givit hjärtat ditt.
Du har gråtit mången gång,
då du hört en gammal sång,
som förnimmer dig om Tyr i stridens mitt.
Asatro, asatro, …etc.
Likt en viking på sin stråt
hör du Nornans gamla låt,
om den forna sed som vi vill kämpa för.
Du blir Odins hedersgäst,
upp på denna stora fest,
i den seden som vi hedrar tills vi dör.
Asatro, asatro, …etc.

Att be en bön
Att be en bön är att ställa sig i linje med makterna.
Att vända sin egen livsaxel - från det vardagligt
vågräta relaterandet till omvärlden, till en lodrät
kommunikation - från himmel till jord, med dig
i mitten.
Att be en bön är att samla sina tankar, att
fokusera, att formulera sin innersta önskan - att
rikta sin vilja, sin önskan.
Att be till gudar och gudinnor är att vända sin håg
från det lilla till det stora - att vara mindre än det
minsta, och ändå oerhört stor.
Ceremonier och ritualer är viktiga för att samla
tankar.
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Sommar regnet forsar
med hagelinnehåll
Jottna skallar
smälter vid Jordamors glöd
Lohride svingar
mjölet blir
gödningsdeg
i morgondagens bröd
Sunna blickar genom molnen
skrattar åt storvargens flåsande
gläds åt hagel som bräcker barnabanden.
Var morgon en ny bana
att vandra
att dansa i nornors ring.
PER LUNDBERG

Solen är åter med vämrestålar
glädje i springa-ben
Solglasöga ser i ljuserdagen
flaxande och kvittrande
i skog och buske
pulserande kraften med
Himmelsbrutta
knoppar gödes av Sunnas värme
Saven stiger
isen smälter
Dans och lek
foten spritter
med fågelkvitter
Jordamor savar och sväller med
Himmelsknutte
Det växer i svallande fart
i Sunnas glädjegemak
PER LUNDBERG

Att göra en liknande ceremoni för varje bön är
ett sätt att vänja sig att rikta sitt sinne - det kan
bli mer och mer effektivt för varje gång du gör
din bön.
Du som talar med gudarna direkt - du kan inte
styras, du kan inte hunsas.
Du behöver ingen präst, ingen påve.
Du behöver din egen makt, din egen styrka - den
kan du vinna.
Att be en bön till gudar och gudinnor är att själv
bli mer gudalik.
CARL JOHAN REHBINDER

Recensioner

2Quam
Dela med dig av upplevelsen. Skriv till Mimers källa!

Hybriden visar lager på lager i Seden

Odens Öga – mellan människor
och makter i det förkristna Norden
Dunkers kulturhus, Helsingborg

JAG TRÄDER IN i rummet, förväntningar på
nya upptäckter, nyfiken på hur dessa forskare
och personer har framställt källorna, Myten,
föremålen och förhoppningsvis andligheten. Jag
blir hänförd och berörd av atmosfären först, en
kvinnlig högtalarröst läser från Völuspaa om
Ragnarök och skapelse sagan. En stark doft av
naket trä och resten av utställningen som jag bara
kan se lite av än så länge. Jag skymtar montrar
och föremål, barnet i mig väcks och jag får lust
att springa runt snabbt och få en överblick av
hela utställningen för att sedan ta in allt lugnt och
vuxen-förståndigt. Jag väljer att låta mitt inre barn
vänta och tillsammans med mina två vänner går
jag in i resten av hallen.
“Med utställningen Odens
öga vill vi visa att det går att
låta sig förföras av forskningen
kring denna komplexa värld,
utan att behöva beslöja den med
förenklingar och schabloner. Att
låta fascinationen vara just en
fördjupning i en labyrint av olika
tolkningar som leder vidare mot nya upptäckter
och ny förståelse av den fornnordiska religionen”.
Så skriver Charlotta Jönson, Maria Domeij och
Nina Nordström som har skapat textmaterialet i
utställningen.
Den första delen har de kallat för ”Slussen”
in i ämnet, och jag upplevde mycket påtagligt
hur jag lämnade vardagen bakom och gick in i
hallen för att ta del, läsa reflektera om innehållet.
Ämnet och syftet för utställningen utrycks här
och den fysiska miljön är gjord så att det är ett
smalare passage in i resten av hallen.
Utställningen består av montrar och text med
olika teman som skall belysa olika aspekter på
fornnordisk religion. Montrarnas innehåll är
både original och kopior av arkeologiska fynd
som belyser innehållet i texten. Det finns även
inspelat ljud och fyra inspelade filmer varav tre
är intervjuer och en är ett sammanklipp med
temat hur den fornodiska religionen har används

genom vår mer modärna tid, från Wagner och
nationalromantik på 1600-talet och fram till
symbolanvändande Nazist-väldet och andra
rasistiska rörelser idag och avslutar med en några
korta delar från ett blot idag med bland andra
Mikael Perman och ristande av runor.
Huvuddelarna
kallas
för
”Slussen”,
”Den mänskliga världen”, ”Kulturmöten”,
”Kristnandet” och ”Återbruket” Dessa
fem delar omsluter ”Hybriden” i mitten av
utställningshallen och ämnet inom den heter
”Ett mytologiskt universum” Dessa sex delar
har olika ämnen inom sig med planscher och
föremål som påvisar ämnet såsom gudarnas
släktskap med varandra, den siande völvan,
vad är en dvärg?, ödets trådar, segerns väv
mm. ”Hybriden” är en trästruktur bestående av
många olika stora skivor med utställningsdelar
mellan skivorna och som är ihålig i mitten så
att besökarna kan gå in
i och mellan skivorna i
”Hybriden”. Dessa lager
indelning i sig tycker jag
påvisar det lager på lager
och det mångfasetterade
ämnen som Seden utgör,
både hur jag ser på det
historikiskt och av det som jag ser idag i eget
bruk och bland fränkor och fränder. Många
planscher och föremål ingår och ett besök är
värt bara på grund av detta.
Delen ”Återbruket” tar upp om hur människor
efter förkristen tid har brukat föremål, myterna,
Gudar och makter i senare tid Återbruket är ett
genomgående tema för mycket av utställningen.
Lajv-spelande tas även med som en del av hur vi
i dag brukar det förkristna.
Det finns mer att säga om denna utställning men
detta får räcka. Jag anser att den är sevärd men har
du en god ”Sednisk” grund och kunskapsbas så
är det nog inte så mycket nytt av textmaterialet
att ta in men det är givande att se föremålen och
bara att detta har gjorts ger det värde att besöka.
Utställningen pågår till 28 januari 2007 så du har
tid att besöka Helsingborg och Dunkers kulturhus
(www.dunkerskulturhus.se).


PER LUNDBERG
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Ritualsånger för högtider och blot
Hör mig asar – Ritualsånger
Gudrum Victoria Gotved
och Sören Hammarlund

DETTA ÄR EN ovanlig
cd. Den är gjord för att vara
sånger för högtider och blot.
Alltså inte musik i normal
betydelse, som man sätter på sin stereo. Sångerna
och musiken är framför allt avsedd att sjungas
och lyssnas på av de som deltar vid ett blot.
Det är åtta olika blot-sånger. Sex av dessa, sång
ett, fem, sex, sju och åtta, hör ihop på det sättet
att de har samma stil och samma stämningsläge.
Även sång två, kan man säga passar ganska bra
ihop med denna grupp.
Vilket stämningsläge har dessa sånger? Jag
tycker att de är skrivna för för mindre blot,
kanske 10–20 personer, på en naturlig plats,
kanske ute i skogen, vid en källa, i en lund.
Kanske vid skymningen. Arrangemangen är
enkla och naturliga, just för att de ska kunna gå
att översätta till egna blot.
Däremot skulle de inte passa in lika naturligt
och bra vid ett blot vid Uppsala högar med 100
deltagare, eller vid ett blot inne i ett modernt
hus. Det gäller alltså att känna in var musiken
passar in väl.
Dessa sånger är till stor del utförda nära
mer eller mindre nära den isländska rimurtraditionen. De gör att de i de flesta fall har en
starkt ålderdomlig, ja medeltida prägel.
Den första sången: ”Hör mig asar”, är en sång
som är tänkt att inleda blot, och få deltagarna
att komma samman, och sluta cirkeln. Det är en
allmän sång, som kan användas till många olika
typer av blot och högtider.
Den andra sången, kallad Blotsång, är
en isländs rimursång, som den isländske
allsherjargodhen Sveinbjörn Beinteinsson sjön,
i längre varianter. Gudrun sjunger denna rimur
bra. Det passar henne, både i röst, och också i
temperament.
Men hur ska denna rimur användas? Jag
kan tänka mig tre olika sätt. Dels att lyssna till.
Verkligen sitta länge och lyssna in och fösjunka i,
grunna i, meditera i.
Jag kan också tänka mig denna rimur som en
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sång som något man sjunger då en cirkel går
fram, en efter en och blotar på hargen/stallen.
Alltså på sådana blot där alla deltagarna i cirkeln
blotar personligen, en efter en.
Slutligen kan jag tänka mig att en godhe/gydja
sjunger denna under tiden han/hon utför själva
sjänkandet av blotgåvan till gudarna. Det kräver
dock en helt del övning att kunna göra detta väl.
Personligen så tycker jag att den är för kort,
dock. Jag skulle helt enkelt kunna tänka mig bra
många fler verser.
Sång fem, kallad Knäsättning, är alltså en sång
för namngivning av ett barn, alltså att barnet blir
upptaget i ätten och får ett namn. Med namnet
följer ju att få ett öde. Och detta är något som
skänkes av Nornorna. Så texten kommer från
Völvans spådom i Eddan.
Sången är med en ton av folkliga vaggvisor,
och framfört som en isländsk rimur. Texten
sjungs först på isländska, och sedan upprepas
den på danska.
Den känns verkligen innerlig. Den VERKAR
enkel och naturlig i sitt framförande, men det är
bara som det ser ut. Att verkligen sjunga denna
sång är svårt. Så det är inget man bara tar upp
och utför, utan det krävs träning.
Den sjätte sången heter Bröllop. Den är helt i
samma stil som Knäsättning.
Den sjunde sången, Friggs bön, är tänkt
som en begravningssång eller ett sogekväde.
Som det passar den helt säkert. Arrangemanget
med bakgrundsljud med vind och vinanden,
gör säkert sitt till, men det är verkligen en
sorgesång.
Den bild jag fick framför mig var en sekvens
ur filmen ”Sagan om de två tornen”. När kungen
över Rohans son skulle begravas, så sjungs det
ett sorgekväde då han förs in i graven. Där hittar
ni stämningen på pricken, med skillnaden att det
inte är kungar och stora kämpar som begravs till
sången på cd:n
Den åttonde sången heter Eftertanke. Den
är helt instrumental. Den kan användas som en
låt vid eftertanke, men också som ett sätt att låta
människor sjunka in i olika delar av blotet. Alltså
som ett led i eftertanken, efter själva blotet, eller
varför inte som en del efter inkallande av blotfred
och den eftertanken som hör ihop med detta.
Däremot har sång tre och fyra ett helt annat
stämningsläge.

2Quam
Sång tre heter Midvinter, och den avviker
helt från de sex andra. Dels på grund av att den
inte alls liknar den isländska rimur-traditionen.
Tvärtom är den också väldigt skiftande i sig
med flera olika melodislingor. Trots detta är det
denna sång som verkar enformig.
Den börjar med en vers, som sjungs en
gång som ett förkväde. Sedan följer en vers, ett
omkväde som upprepas många gånger. Utan
variation.
När jag diskuterade detta med Gudrun
Gotved, berättade hon att detta beror på att det
är tänkt att alla deltagare i en ring skulle sjunga
omkvädet, medan gydjan/godhen gick runt med
blotet. Det är något som inte fanns med på
inspelningen, så därför förstod jag inte alls hur
detta skulle användas.
Just själva namnet, Midvinter, gör ju också
att man tror att detta kväde är tänkt vid
midvinter, men det är lite missvisande, för det
är bara omkvädet, som handlar om midvintern.
Förklaringen fick jag av Gudrun, som berättar
att slakt till blot enbart var något de hade just
vid midvinterblotet, och därav kom det något
missvisande namnet.
Sång fyra heter ”Frejas stora kraft”, och
avviker också ordentligt från de övriga. Dels
är det en sång som från början kommer från
Yggdrasil som fanns i Stockholm för en 10-20 år
sedan. Det är alltså en shamansk sång mer tänkt
för sejd. På denna CD har man dock lagt till en
vers till om Thor. Den passar bra in med de två
tidigare verserna.
Känslan i både sången, framförandet och
arrangemanget är alltså helt skilt från de andra.
Men jag tyckte till att börja med inte att det var
så mycket sejd i det heller. Ingen hänförd extas
fanns i framförandet.
Gudrun förklarade det för mig också, och
berättade att inspelningen blev annorlunda än
vad som var tänkt från början. Så nu får man
mer se det som en inspelning som lär ut själva
sången, och INTE förmedlar någon känsla av
sejden i sig.
För att beställa skivan, måste ni ta direkt
kontakt med Gudrun (vanadisdottir@hotmail.
com), och sända 140 SEK i ett kuvert:
Gudrun Victoria Gotved
Guldbjergvej 15, Brændstrup
DK-6630 Rødding
Danmark

MIKAEL PERMAN

28 gudinnor att
åkalla i nöd och lust
Gudar och gudinnor i Norden
Lars Magnar Enoksen
Historiska media

20 GUDAR OCH 28
gudinnor har Lars Magnar
Enoksen samlat i en bok.
Och det är också boken största förtjänst. 48
gudomar samlade på lika många uppslag med
illustration, av författaren själv, och en kort
beskrivande text. Det visar på den mångfald
av gudar som många kanske inte tänker på
och vem skulle tro att gudinnorna är fler än
gudarna (valkyrjorna oräknade!)? Om man
inte är väldigt insatt vill säga.
Enoksens källor är primärt Snorres
Edda, men han använder sig även utav den
äldre Eddan. För många av gudarna, och
speciellt gudinnorna, är den mytologiska
informationen ganska knapphändig. Det
märks tydligt i “Friggas följe” – gudinnorna
runt Frigga – där beskrivningarna
blir aningen formelartade. Enoksen
återanvänder en standardformulering som
kan vara lite irriterande efter ett tag. Men alla
gudabeskrivningarna har med en passus om
när det är gott att åkalla dem och det tycker
jag är en annan förtjänst med boken.
En gudinna saknar jag emellertid – Gerd.
För visst borde hon vara med i upptäckningen
även om hon är jättinna till börd?
Boken har ett trevligt ovanligt format, typ
en förvuxen cd, som tillsammans med sitt
lättöverskådliga innehåll gör boken till en
perfekt present. 
YW
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Jordfasta tankar med två ansikten
På jordfast grund:
Tankar ur hednisk folktro
Keeron Ögren | Logia

KEERON ÖGRENS BOK
“På jordfast grund: Tankar ur
hednisk folktro” är utgiven 2005
på Logia förlag och är något så
ovanligt som en bok, som ser
Seden inifrån – en röst inifrån tron. Det är en
bok som man behöver läsa med eftertanke för
att förstå den. Mycket är vackert och trevligt att
läsa, men somligt är kryptiskt och svårförståeligt.
Författaren visar nämligen två rätt olika ansikten.
Keeron delar in texten i fyrtio räfter, d.v.s.
fyrtio kapitel om olika ämnen skrivna i en lyrisk
form. Boken är bitvis mycket vacker läsning. I
början är räfterna fulla av fridfull, naturlyrisk
hedendom. ”Där jag fick frid / under de gamla
träden.” (ur Åttonde räften) Underbar läsning
som tilltalar mången hedning!
I Första räften framgår det att det mesta i
världen är osynligt, att det finns småfolk, vättar,
rådare, troll, skömt och vitter, mängder av stora
och små väsen, vilka kan kallas de osynliga. De
finns i vår värld, men det verkar för oss som de
levde i en annan värld. Vad gäller gudarna eller
Makterna så vägrar författaren att nämna dem
vid namn. Han skriver: ”Sök inte ge dem namn
/ namn ger man / åt det man vill behärska, /
över dem ha vi ingen makt” (ur Åttonde räften).
Den som hade förväntat sig en förteckning över
de makter och väsen vi tror på lär bli besviken.
De finns med, men är inlindade i poetiska

tankegångar. De skymtar bakom hörnet, men
visar aldrig sina ansikten helt och fullt.
Riktigt nära kommer de osynliga dock i
Trettiotredje räften där författaren blir bjuden
att sitta ner i vitterstugan och får höra vad vittra
tycker om vårt släkte. Vittergubbens åsikter är
dock inte nådiga. Tonen mörknar alltmer i sin
civilisationskritik.
Man kommer också till de räfter där författaren
skriver om förrädare, om falskhetens lakejer och
lögnens ålder, om Skammens myr, och han
förbannar människans svek. ”Blod skall flyta /
även efter din död.” (ur Trettiofemte räften) Då
är det inte längre någon trevlig läsning. Friden är
bortblåst. Det bubblar av tung, mystisk bitterhet
i flera av de senare räfterna. Skrämmande är att
jag flera gånger inte ens förstår vad bitterheten
riktas mot. Här verkar det inte längre vara Seden,
som belyses inifrån, utan författarens privata,
ytterst kategoriska åsikter.
Jag kommer att läsa om boken mer än en gång
för att se om jag kan tolka den annorlunda, för
att se om och hur den växer med tiden. Kanske
blir det så att jag kommer att ständigt läsa om
vissa räfter med glädje, medan jag kommer
att markera andra räfter som ”ej lämpad för
läsning” eller som ”obegriplig”.
Förhoppningsvis kan boken inspirera andra
hedningar till att skriva om sin tro och sed.
Somliga för att de älskar Keerons bok, andra för
att de vill ge en motvikt till hans bok. Än så länge
är det ju ytterst tunnsått med böcker i ämnet.
GUNNAR C.

Eddan i sång för aktiv lyssning
Edda – myths from Iceland
Sequentia | DHM

SEQUENTIA HAR arrangerat en skiva med 10
spår där de sjunger Eddan
på det skrivna språket
ackompanjerat av enkla stråkinstrument som
medeltida fiol och lyra.
Arrangemangen är nakna och betonar
vokalisterna och texterna som sjunges. Några spår
är instrumentella men det mesta är fokuserat på

Eddatexter. Som till exempel, Völuspaa, Odens
runverser, Hammarhämtningen (Thrymrkvida),
Balders minnu och Balders drömmar mfl.
Musiken är ganska lugn och stillsam och det
är inte för bakgrunds lyssning direkt utan mer
att sitta still och lyssna aktivt och kanske följa
med i texten som finns med översatt, men inte
till svenska. Jag ger den en femma i betyg för att
det är så speciell musik. För att beställa skivan
klicka in på till exempel www.amazon.com den
kostar ca 12 USD.
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