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i västra Sverige
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 Medlemmarna i väst har
bildat ett nätverk, Godthiod,
som redan hunnit mer flera
arrangemang och blot.

Sidan 4

Asatropionjär
på 1600-talet

 Universalgeniet Johannes
Bureus banade vägen för ett
återuppväckande av asatron
och den forna seden redan
på 1600-talet.

Sidan 16

Den 3 000-åriga fallosen “Rödstensgubben” utanför Åtvidaberg i Östergötland.

Plats för helighet
 Landskapet vi lever i är heligt. Ortsnamn avslöjar att Gudarna
härbärgerar i bergen, sjöarna, mossarna och skogarna, på åkrarna
och sädesfälten. Heliga platser är temat för detta nummer av
Mimers källa. Vi lär läsaren hur man hittar heliga platser, vad ett
vi är, hur man lever ett platsbaserat liv och hur man kan inreda
sitt hemmavi. Dessutom besöker vi två heliga platser.


Sidorna 8–15

Madsens Edda
snart avslutad
 Balladen om Balder
heter album nr 13 i Peder
Madsens Valhallserie. Nu
åsterstår bara två volymer
till Ragnarök i den tecknade
Eddan.
Sidan 21

Ord
förande
Sveriges Asatrosamfund är ingen isolerad ö. Det har blivit alltmer
tydligt under året som gått. Det har varit ett år av samverkan
och kontakt mellan samfund och mellan olika traditioner.
Vårblotet vid Uppsala högar blev lite av en symbol för
samverkan mellan olika hedniska organisationer i Sverige.
Bifrostfolket, Idavallen och Sveriges Asatrosamfund hjälptes
åt att göra det till en vacker högtid. Kanske kan vi bli ännu fler
organisationer som samverkar nästa år?
Under året har det också startats upp ett tätare kontaktnät
mellan olika organisationer och samfund för asatro och sed i
Europa. Här deltar Sveriges Asatrosamfund på ett aktivt sätt.
En gemensam mailinglista har startats upp med representanter
från samfund i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Holland.
Fler förväntas tillkomma. Under året hölls också ett ting i
Danmark för dessa olika grupper, på inbjudan av det Danska
samfundet Forn Sidr. Tyvärr fanns där ingen representant från
oss, men vi hoppas det kommer fler tillfällen framöver…
Och sist men inte minst har vi de kontakter som under
året vuxit fram på global nivå mellan olika andliga traditioner.
Världskonferensen i Indien i februari (Se förra numret av
Mimers Källa!) där 75 olika traditioner från olika etniska
naturbaserade religioner möttes var ett stort steg mot en
global samverkan. Det var också ett erkännande av att asatron
faktiskt är del av en världsomspännande rörelse för traditionella
religioners bevarande och stärkande.
Och detta är viktigt för oss att inse: Vi är inte ensamma.
Vi är inte en obskyr liten sekt som bygger på nostalgi och
låtsasdrömar. Vi är en levande andlig kraft i samhället. Seden
vi utövar är en jordnära religion med stort släktskap till andra
samfund och traditioner världen över.

Lokala kontaktpersoner
Hör av dig till SAs lokala kontakpersoner:

Luleå Lena Sundqvist wildaa@hotmail.com
Gävle Emil Modig 0702-739582
Stockholm Per Lundberg per.lundberg@glocalnet.net
Göteborg Thorgal Kristensson thorgal_kristensson@hotmail.com
Borås Henrik Hallgren ekosof@hotmail.com
Kalmar Nils Sjöholm jutlansdicamom@hotmail.com
Malmö Lennart Berger Lennart.Berger@malmo.se



HENRIK HALLGREN

Ordförande

Lista för 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, vice ordförande Per Lundberg (per.lundberg@
glocalnet.net) | Redaktion Mimers källa: Yens Wahlgren (mimerskalla@hotmail.com). Ansvarig utgivare: Henrik
Hallgren.
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Lär dig grunderna
– boka in 15-18 mars

 Hur gör man när man blotar? Hur kan myterna ge
oss andlig vägledning? Hur kan jag leva med seden i min
vardag?
Samfundet kommer anordna en träff för dig som är ny
inom seden och som 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
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.
Träffen hålls 15-17 mars i västsverige, exakt var är ännu
ej helt bestämt. Vi kommer samlas torsdag kväll och hålla
på intensivt till och med söndag förmiddag. Kursledare
är Henrik Hallgren och Per Lundberg, båda aktiva inom
samfundet på många olika sätt.
Vi kommer ta ut en kurskostnad på 1 200 kr för hela träffen
inklusive mat (som vi lagar tillsammans) och logi. Även ickemedlemmar är välkomna till en kostnad av 1 400 kr.
Anmäl dig genom att betala in 300 kronor på vårt
plusgiro 519125-9 och skriv "lär dig grunderna" på
inbetalningskortet. Glöm inte skriva avsändare!
Du som anmäler dig kommer få närmare information
om träffen och praktiska detaljer i ett separat utskick.
Om du har frågor, kontakta Henrik på tel. 0707-30 84
82 eller på mail: ekosof@hotmail.com.

Hedning blev professor
i religion i Uppsala
 Förmodligen är det första gången på sisådär 1 000 år som
en hedning utses till en hög offentlig position i Uppsala.
Hedningen Mattias Gardell är sedan den 1 juli ny professor
vid Uppsala universitet. Professuren benämns Nathan
Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap.
Mattias Gardell är en välkänd samhällsdebattör och
författare som de senaste åren varit bosatt i Kairo.
Hans forskning har bland annat varit inriktad på islam,
nyhedendom och religiös rasism. Bland hans många
publikationer finns Rasrisk (2003), Gods of the Blood.
The Pagan Revival and White Separatism (2003) och Bin
Ladin i våra hjärtan. Globaliseringen och framväxten av
politisk islam (2005).
Sveriges asatrosamfund har skickat ett brev med en
gratulation till professorsutnämningen samt flera nummer
av Mimers källa.

Dags att förnya
medlemskapet

 Ett nytt år närmar sig och det
är min förhoppning att du vill
fortsätta vara medlem i Sveriges
Asatrosamfund. Vårt samfund
behövs för att på ett tydligt sätt
visa att asatron är ett levande
andligt alternativ idag. Det behövs
för att upplysa människor om vad
forn sed innebär och korrigera de
missuppfattningar och fördomar
som alltjämt förekommer. Det
behövs för att skapa kontaktytor
och fördjupad kunskap bland oss
asatroende. Men inget samfund kan
existera utan medlemmar. Därför
är ditt medlemskap viktigt! Glöm
inte att förnya ditt medlemskap för
år 2007. En plusgiroblankett följer
med i detta nummer av Mimers
Källa.

Med vänlig hälsning

HENRIK HALLGREN

Ordförande

Mikael och Calle
lämnar styrelsen
 Två styrelseledamöter har lämnat
styrelsen. Mikael Kjellgren bor
och arbetar sedan en tid tillbaka i
Danmark och har därför inte längre
tid att ingå i styrelsen. Tidsbrist
är också skälet till att Carl-Johan
Rehbinder avgår ur styrelsen.

www.asatrosamfundet.se
Samfundet söker medlemmar
som vill hjälpa till med att
uppdatera och utveckla
websidan. Nuvarande
webmaster har svårt att få tiden
att räcka till och behöver en
webgrupp vid sin sida
Hör av dig till Henrik
ekosof@hotmail.com
3

Medlemmar i regionsamfundet Godthiod framför unik hällmålning vid Tumlehed. Djurmotiven antyder att de härrör från stenåldern.

I väst finns nu Godthiod

INOM
ASATROSAMFUNDET
har lokalt, åtminstone i den verklighet vi har som
förekommit diskussioner om hur vi skall kunna ideal, men då är frågan hur de skall komma igång
växa, vad vi skall ägna oss åt och hur vi lämpligen och i vilken form. På ett styrelsemöte beslöt vi
skall organisera oss fortsättningsvis. Vi tog upp att försöka få fatt på så många telefonnummer
saken på årstinget under rubriken “visioner för och mejladresser som möjligt, delade upp
framtiden”, och mötessekreteraren skrev då ned medlemsregistret mellan oss och satte igång
ett antal punkter som vi nu kan ha som underlag att leta, för att senare mejla runt registret till
för fortsatt arbete.
medlemmarna. Därigenom skapas en möjlighet att
Det visade sig vara en bra idé att förlägga ta lokala initiativ till att mötas och ordna aktiviteter
årstinget
till
Västsverige,
för
för de som vill.
därigenom fick nya medlemmar i
denna del av landet tillfälle att ses.
DÅ VI SÅGS i Göteborg i maj tog vi
Vi talade då om att dra igång lokala
upp frågan och förstod att vi måste
aktiviteter, ringde senare runt och
göra en mjukstart och inte ta oss vatten
några av oss träffades i maj.
över huvudet. Ingen av oss hade lust att
Samfundets historia visar att den Samfundets symbol
starta en formellt konstituerad förening
(egentligen
tänkta organisationsformen i vissa “Runhunden”
med stadgar, ordförande, kassa och allt
en drake) har fått sällskap
stycken inte har fungerat särskilt bra. av Godthiods fågel.
annat som därtill hör. Vi är ju redan
Man bildade godeord på 90-talet, men
medlemmar Sveriges Asatrosamfund,
i nuläget existerar inte ett enda godeord.
det är samfundets stadgar som gäller
Tanken att samfundet i huvudsak skall vara en och det räcker.
paraplyorganisation har vi varit överens om de
I många föreningar finner man att den
senaste årstingen. Aktiviteterna skall främst ske traditionella föreningsformen inte längre
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fungerar så bra. Men samtidigt kan man finna
organisation i nya former som exempelvis
rollspelsgrupper, där mängder av ungdomar
deltager. Det borde vi dra lärdom av. Den
hierarkiska modellen där passiva medlemmar
förväntar sig initiativ från styrelsen verkar inte
var något som passar i alla sammanhang. Särskilt
vi som hyllar den forna seden borde lära oss
av forna tiders nätverksbyggande där initiativ,
uppgifter och ansvar byggdes upp underifrån.
NÄTVERKSIDEALET SKILJER SIG på
väsentliga punkter från den hierarkiska
modellen med auktorisation och initiativ
uppifrån. Visst behöver vi en struktur och
ett delegerande av ansvar. Asatrosamfundet
som paraplyorganisation med val av styrelse
på årstingen behöver vi inte ändra på. Men
framförallt behövs en vilja att ta på sig uppgifter
man passar för. Och att man lever upp till de
norröna idealen av ordhållighet och att vara mån
om sin ära. Det är den lättaste sak i världen att
säga sig vara ”hedning” eller ”asatroende”. Men
att vara nordisk hedning är i grunden i mycket
en fråga om attityder, uppriktighet och att sköta
vad man har åtagit sig, samt att vara självgående
och att ta initiativ.
Visst kan en regional avdelning kallas sig
något utan att vara en formellt konstituerad
förening, och ett namn som man samlas under
är alltid bra att ha som fokus. Så vi diskuterade
igenom några alternativ och fastnade för
’Godthiod’. Men ett godeord är vi inte, eftersom
det i samfundets stadgar finns klara riktlinjer hur
godeord skall vara organiserade. Tills vidare kan
vi kalla oss regionsamfund, eller lokalavdelning
av asatrosamfundet, omfattande västra delarna
av Götaland.
SEDAN VAR FRÅGAN vad vi skulle ägna oss åt
till att börja med. Efter diverse diskussioner kom
vi fram till fyra punkter, som Henrik beskriver i sitt
förslag till lokal aktivitet i detta nummer av Mimers
Källa. I september gjorde vi en ”pilgrimsvandring”
till heliga platser på Hisingen, i slutet av september
hade vi höstblot och i november alvablot.
Så nu gäller det bara att fortsätta med aktiviteterna.
Ingen är förbjuden att komma med förslag eller att
ta egna initiativ i ett nätverk, där alla har tillgång till
telefonnummer och adresser. Thorgal är utsedd till
kontaktperson för Göteborgsområdet och Henrik
för Borås med omnejd.


LARS-ERIK LÖFGREN

Godthiodianer på besök vid en cirka 5 500 år gammal
långdös, “Drottning Hackas grav”, i Säve.

Godthiod på
pilgrimsfärd
till Hisingen

Mellan norra och södra utloppet av Göta älv
ligger Hisingen, och inom Godthiod gjorde vi
en “pilgrimsfärd” till öns mer betydelsefulla
heliga platser i september. Från det 87 m höga
Ramberget kunde vi i strålande väder skåda
ut över Göteborg men den nutida lunden vid
Lundby gamla kyrka kunde vi enbart skönja
bland alla villorna.
Historiker säger att ett en helig lund
har givit namn åt byn, som var en av det
norska Bohusläns största byar. Vi gjorde en
fotvandring längs den urgamla bygatan till
resterna av ett större gravfält. Inte mycket
finns kvar därav genom den omfattande
bebyggelsen, en stor bautasten står på
ursprungligt ställe medan tre andra har fått
byta plats.
Därifrån gick färden till Torslanda, som
fått namn av Tor. Vi studerade Hisingens
mest berömda träd, en lind som består
av nio trädliknande rotskott av tusenåriga
rötter. Hällmålningen vid Tumlehed ville vi
inte heller missa denna vackra dag. Varefter
färden gick till Säve och drottning Hackas
grav, där någon hade offrat mynt på hällen.
Till slut styrde vi stegen mot Hisingens
största domarring på Tuve tången, innan vi
avslutade den underbara dagen i en restaurang
på Odinsgatan. En givande dag som man inte
glömmer i första taget.


LARS-ERIK LÖFGREN
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Text och bild: GUNNAR CREUTZ

Heliga platser
och metoder
att finna dem
Var finns våra heliga platser och hur
hittar vi dem? Ja, det kan man fråga
sig. Skriver man om heliga platser så
tenderar det lätt till att bli en slags
sevärdhetsguide till mycket kända
fornlämningar. Det är ju inget fel i
det, men det kan ju vara intressant
att komma djupare i ämnet.

N

ågra av mina privata favoritplatser
är fornlämningar, som ligger
ganska avsides, och som i skrivande
stund ännu ej är registrerade i
Fornminnesregistret (FMR/FMIS).
Med andra ord är det bara jag och
på sin höjd en handfull personer, som känner
till dem.
Vi kan tala om heliga platser, kraftplatser,
hednaplatser eller till och med häftiga platser.
Vi kan tala om finna eller skapa oss en harg, ett
hov, ett vi eller en lund. Alla är vi dock olika. Vi
har olika behov och söker därför olika platser.
Våra metoder att finna platserna skiftar också
beroende på vilka önskemål man har. Någon
kan genom sejd känna in kraften på en plats.
Någon annan använder slagruta. En tredje ser
alla gravar och offerplatser från hednisk tid som
heliga och letar kanske upp dem med hjälp av
Fornminnesregistret och liknande källor. En
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fjärde känner en vördnad för vissa formationer i
naturen. En femte har kanske helt andra kriterier.
Dessa fem personer finner sig olika heliga
platser, några är dock kanske gemensamma för
dem alla. Dessa fem personer vill också bruka
platserna på olika sätt.
Jag vill dela in metoderna i tre grupper:
de antikvariska metoderna, de sedniska
metoderna och de alternativa metoderna. Inte
för att indelningen spelar så stor roll för många
metoder liknar varandra och kan kombineras
med varandra. Jag tycker mig dock kunna
urskilja dessa tre grupper även om det finns
överlappningar mellan dem också.
ANTIKVARISKA METODER. De antikvariska
metoderna är sådana som man kan utbilda sig i
på universitetet. Det är dessa metoder som man
använder inom forskningen och museivärlden.
Jag kan urskilja fem metoder i denna grupp:
historia, ortnamnsforskning, kulturgeografi,
arkeologi och etnologi. Dessa metoder går
oftast hand i hand, men ibland så ger de olika
metoderna så olika resultat att de helt motsäger
varandra.
Historia handlar om att söka kunskap i skrivna
källor. Gamla Uppsala är väl den heliga plats
som är mest känd just genom historiska källor.
Håller man på med historia så får man dock
även se till källkritik och göra bedömningar av

2Quam

En 5300 år gammal kultplats – Nolgårdens gånggrift i Kinneveds socken (på 1300-talet stavat Kindiwi) uti Frökinds härad,
Västergötland.

kan tänkas representera och hur landskapet har
använts och brukats under förkristen tid.
Arkeologi handlar om att att få kunskap om
förgågna tider genom de materiella lämningar
som finns kvar. Tittar man i Fornminnesregistret
(FMR), vilket finns tillgängligt på många museer,
så kan man få reda på vilka fornlämningar som
är kända i ett område. Numer finns även FMR
tillgängligt på Internet och kallas då FMIS.
Många fornlämningar är dock ännu inte
upptäckta, så det kan löna sig att själv gå ut
i naturen och leta. Ju mer man övar upp sin
iaktagelseförmåga ju fler okända fornlämningar
hittar man i skogen. Under delar av järnåldern
brände man de döda och begravde askan i
stensättningar, vilka är låga och flacka rösen och
de kan vara mycket svåra att upptäcka.
Arkeologin kan tyvärr inte ge alla svar utan
mycket förblir tolkningar eller spekulationer
utifrån ett ofullständigt material.
VÄNDER VI OSS TILL ETNOLOGIN
eller folklivsforskningen så kan vi även där
spåra olika heliga platser. Man kan leta i
olika folklivsforskningsarkiv, t.ex. Språkoch Folkminnesinstitutet (SOFI) och dess
avdelningar, och i böcker om folktro och på så
sätt få fram platser som enligt sägner ska vara
tillhåll för olika naturväsen eller vara gamla
offerplatser.
fortsättning nästa sida
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de historiska källornas tillförlitlighet. Man får
t.ex. fråga sig vad Adam av Bremen hade för
syfte när han skrev om templet i Uppsala. Går
man in på lokalhistoria så får man ofta ta hjälp av
ortnamnsforskning, arkeologi och etnologi.
Går vi in på ortnamnsforskning så handlar det
om att spåra heliga platser i våra ortnamn. Man talar
om sakrala ortnamn och en del forskning använder
begreppen kultiska ortnamn och teofora ortnamn.
Dessa ortnamn innehåller ofta gudanamn eller ord
som harg, hov, lund eller vi. Många gånger får man
se till den medeltida stavningen av ett ortnamn för
att förstå dess betydelse.
Det kan dock vara lätt att missuppfatta vilka
grundelement i ett namn har om man inte
är väl insatt i fornnordiskan. Problemet med
ortnamnen är att vi oftast inte kommer närmare
än till en socken eller by, men det går inte att lista
ut var i byn kultplatsen låg om man inte tar hjälp
av arkeologi eller etnologi.
Kulturgeografi
är
intimt
förknippat
med de andra ämnena och då särskilt
ortnamnsforskning och arkeologi. Det är inom
detta ämne som vi stöter på gamla kartor och
GIS (Geografiskt Informations-System). Den
gamla häradsindelningen härrör från hednisk tid
och är därför viktig för att finna platser som var
viktiga för hela häradet, t.ex. häradets tingsplats.
Att göra sig kartor över det sakrala landskapet
underlättar hela förståelsen för vad landskapet

Man kan också göra egna undersökningar.
Genom att tala med äldre personer och
hedningar i sin omgivning kan man får reda på
platser där personerna själva mött olika rådare
eller få sig berättat sägner om folk som mött
rådare eller andra väsen.
Problem inom etnologin är att muntliga
berättelser förvrängs med tiden och att när
sägner väl nedtecknats och publicerats så återger
folk den nedteckande varianten som om den
vore den mest riktiga.
Ett sjätte ämne är givetvis religionsvetenskapen
och genom detta ämne får man förståelse för
hur religioner fungerar och mycket av vad vår
hedendom innehåller i fråga om mytologi och
annat. Det kan vara av intresse att göra jämförelser
med andra religioner för att bättre förstå vår egen
hedendom eller för att rekonstruera försvunna
element i hedendomen. På ett vis har dock
religionsvetenskapen mer gemensamt med de
metoder jag kallat sedniska och alternativa.
SEDNISKA METODER. De metoder som
jag här kallar sedniska metoder är sådana som
jag tycker är tydligt knutna till vår nordiska
hedendom. Dessa kan fördjupa och
förtydliga det vi funnit med antikvariska
metoder. Bland dessa metoder finner vi estetik,
tecken från makterna, grunnande och sejd.
Många platser finner man just därför att de
är vackra, spännande eller på annat sätt väcker
ens intresse. Vi talar här om subjektiva och
estetiska kriterier, som ibland kan vara svåra
att närmare definiera. Det kan röra sig om ett
vördnadsbjudande stenblock, en mysig skog
eller en häftig utsikt. Vi talar om platser som
helt enkelt känns rätt utan att vi alltid vet varför.
Kanske är det så att vi instinktivt känner på oss
vad som är heligt?
Ibland kan vi få tecken från makterna. Det
kan vara korpen som kraxar eller en märklig
naturupplevelse som tas som ett tecken från
makterna.
Vi kan få reda på mer om platsen genom att
sitta och grunna där. Genom meditationen kan
våra ögon öppnas för det vi annars inte ser.
Går vi ett steg djupare så kan vi tala om
utesittning och sejd där vi genom sejdiska eller
shamanska tekniker får djupare kontakt med
platsens rådare och andra makter.
ALTERNATIVA METODER. Det finns
vidare de metoder som jag valt att kalla
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alternativa. Många av dessa är vanliga bland t.ex.
hobbyarkeologer med ett intresse för alternativa
tekniker, men de skiljer sig från de antikvariska
metoderna genom att inte vara allmänt erkända
av vetenskapen. De skiljer sig också från de
sedniska metoderna genom att de tenderar att
bygga på lärosystem som kan betecknas som
ockultism eller New Age av utomnordiskt
ursprung. En del menar därför att dessa metoder
inte har så mycket med Forn Sed att göra.
Några av de metoder jag kan komma på här är
arkeogeometri, arkeoastronomi, slagrutekonst,
Feng Shui och andra lärosystem om kraftlinjer,
element, gränser och balans.
Vad gäller arkeogeometri så handlar det ofta
om att upptäcka linjer och geometriska figurer
i landskapet. Här kommer vi in på sådant som
ley-linjer och sakral geometri.
Inbland förklaras arkeogeometrin genom
arkeoastronomi, det vill säga att linjer och
monument i landskapet ska vara anlagda för
att forntidens människor lättare skulle kunna
avläsa händelserna på himlavalvet.
Många använder olika slag av slagrutor för
att spåra kraftlinjer och kraftplatser. Man talar
om sådant som jordstrålning, jordpulser och
Curry-nätet och då gärna som förklaring till
arkeogeometrin. Exempelvis så uppfattas Gamla
Uppsala som ett Leycentrum.
Frågan är dock om man vill ha ansamlingar av
kraftlinjer eller snarare avsaknad av kraftlinjer på
sin heliga plats? Jag kan tänka mig att svaret på
den frågan beror på hur man vill nyttja sin heliga
plats. Den engelska termen för slagrutekonst är
”dowsing”.
Vi kan också finna platser genom olika
lärosystem om hur krafter och element
samverkar i landskapet. Platser kan t.ex.
finnas i mötet mellan olika element eller
vid andra gränser i landskapet. Ett sådant
system är det kinesiska Feng Shui, som i dock
västerlandet mest kommit att förknippas med
heminredning.
AVSLUTNING. Ja, detta var en snabb
genomgång av de metoder man kan använda
sig av för att finna heliga platser. Jag har gett
lite större utrymme för de metoder jag valt kalla
antikvariska, men detta beror endast på att jag
har större erfarenhet av dessa. Förhoppningsvis
så finns det andra som vill komplettera detta
med andra artiklar, som går på djupet i det jag
skummat över eller till och med missat.

Vi

Text och bild: CARL JOHAN REHBINDER

VIETS BETYDELSE  I DUBBEL MENING I
det fornskandinaviska språket betyder ordet “vi”
en helig plats, en plats där gudar och gudinnor
dyrkas och kontempleras, blotas och bes till.
Därav ortsnamn som Hellvi, Ullevi, Frövi med
flera. Hellvi är förstås en helig plats för dyrkan
av gudinnan Hel, Ullevi för den gamle guden Ull
 och så vidare. Visby är en sammandragning av
“Viets by”, alltså en by där det finns en särskilt
betydelsefull helig plats för blot och bön. På varje
plats där människor samlas bildas snart ett vi.
Vid fornborgar hittar man ofta domarringar och
skeppssättningar, eller källor, eller andra laddade
platser. Detta öppnar för ett resonemang jag
brukar återkomma till. Själva begreppet “vi” har
ju även en modern tillämpning, som på intet sätt
motsäger den ursprungliga betydelsen. När VI
samlas, och ger en särskild betydelse åt detta  till
exempel i en ceremoni, eller något annat starkt
grupprelaterat  så uppstår ett VI, utifrån såväl
den gamla som den nya betydelsen.
DETTA ÄR DEN VERKLIGA hemligheten
bakom det faktum att en nyetablerad träffpunkt
för andliga aktiviteter kan vara minst lika
kraftfull som en gammal plats. Kraften ligger
i själva ”viet”  i det att VI samlas på detta VI,
skapar detta VI, genom vårt gemensamma fokus
på samma sak. Jag vill faktiskt gå så långt att jag
hävdar att det är just det nutida ”viet” som är
det mest kraftfulla. Ett gammalt vi, en helig plats
från fordom, är i praktiken bara en arkeologisk
lämning, en kraftlös plats  till dess att någon
bestämmer sig för att väcka den. Då kan glansen
återskapas, kraften genomströmma platsen. Men
endast i ljuset av viljekraften och hängivenheten
hos dem som brukar den. Och själva vetskapen
hos deltagarna om att detta är en gammal
kultplats kan förstås rent psykologiskt förstärka

Ett nyanlagt vi på en anrik plats. Runkalles gudabilder på
Adelsö.

denna kraft. Det finns ytterligare en positiv
mening med att väcka gamla platser, i det att vi
hedrar våra förmödrar och förfäder, att vi knyter
an till våra historiska rötter. Men man måste
komma ihåg att gamla platser en gång också var
nya. Därför är det minst lika viktigt att bygga
nya platser som att återetablera de gamla. Med
andra ord: jag vill uppmuntra dig som läser detta
att leta upp och etablera en plats som verkligen
känns bra för dig och dina fränder och fränkor
(oavsett om det är en ny eller gammal plats).
Med er kollektiva ”vikraft” kan ni stärka platsens
megin och andliga potential. Det är därför det
är så viktigt med blotsfred, ceremoniell cirkel
m.m., eftersom viets kraft kommer genom
tankens renhet och klarhet, och själens riktning.
Och den kollektiva effekten av en grupp som
ger kraft åt platsen är utan tvivel mycket stark.
Men ännu kraftfullare än mängden människor
är kontinuitet. Om man ensam har etablerat en
plats, ett heligt vi, så ökar platsens potens med
besöksfrekvens och graden av innerlighet. Så  ju
oftare du besöker ditt vi, och ju starkare fokus
du har på heliga ting när du är där, ju kraftfullare
kommer platsen att bli.
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Text: HENRIK HALLGREN

Ett platsbaserat liv

A

tt utöva Forn Sed innebär för mig att
återgå till ett mer platsbaserat liv. Det
handlar om att hitta tillbaka till jordens
och naturens rytmer. Det handlar om att
bli intim med platsen där jag bor. Den moderna
tiden präglas i mångt och mycket av platslöshet.
Vi ger oss inte tid att lära känna våra platser på
ett nära och djupgående sätt. Istället rycks vi upp
med rötterna, vi skall hela tiden vara på språng,
hela tiden skynda vidare, hela tiden leva på ytan.

VAD SKULLE HÄNDA OM vi tog platsen
på allvar? Om vi tillät oss träda in i relation
till platsen och erkände dess krafter och dess
möjlighet att påverka våra liv? Ja, om vi tillät
platsen bli själva utgångspunkten för våra liv?
Idag identifierar sig de flesta människor med
sitt yrke. När vi presenterar oss för varandra
så håller vi ofta fram vårt yrke och vår karriär.
I en annan tid var detta främmande. Då var
identiteten först och främst rotad i ätten och
i platsen. Min morfar kallades "Helgo på
Söråsen". Söråsen – platsen där han bodde
– var en del av hans identitet på ett mycket
fundamentalt sätt.
Att leva ett platsbaserat liv innebär att börja
gräva djupt i myllan och finna förankring.
Platsen blir någonting mer än en bakgrund, en
kuliss. Platsen kommer istället i förgrunden som
en mäktig närvaro. Där finns krafter, energier,
varelser och väsen som vi kan komma i kontakt
10

med, lära oss av. Om vi bara vill och är öppna.
Det handlar alltså om att vakna upp med våra
sinnen inför den levande, vibrerande världen
omkring oss. Vi fördjupar vår relation till platsens
mänskliga och icke-mänskliga invånare, till dess
synliga och osynliga manifestationer. Vi lär
känna dess växtliv och djurliv, klippornas geologi
och landskapets topografi. Vi blir medvetna om
vattendrag, klimatförhållanden, årstidscykler.
Men också vättarnas, alvernas, rådarnas och
gudarnas närvaro i landskapet. Vilka växter är
ätliga? Vilka är medicin? Hur ser djurens spår
ut? Var går solen upp på midvintersolståndet?
Vilka väsen lever i gårdens träd? Vilka energier
strömmar genom landskapet? Allt detta är frågor
som kan hjälpa oss fram till ett mer platsbaserat
liv.
ATT LÄRA KÄNNA EN PLATS går till
ungefär som att lära känna en annan människa.
Vi kan ha många flyktigt bekanta, men ofta har
vi också behov av nära vänner eller en käresta
som vi kan dela livet med. Djupare relationer
kräver tid, vilja, mod, uthållighet, närvaro,
sårbarhet och ärlighet. Att öppna upp sig för en
djupare relation till en plats innebär att du måste
vara öppen och sårbar för att låta dig förändras
och förvandlas i mötet.
När vi vill lära känna andra människor lyssnar
vi ofta till deras livsberättelser. Vi vill förstå dem
på ett djupare sätt genom att ta del av deras

– om att rota sig
förflutna. Likaså förhåller det sig med landskap
och platser. Varje plats har ett tidsdjup, en
livsberättelse. Ofta berättar de för oss om andra
världar, om våra förfäder och förmödrar. Att bli
intim med en plats innebär därför också om att
bli intim med de människor som levat innan.
Kanske har vi något att lära av dem i deras
relation till platsen? De var ofta mycket lyhörda
för landskapets krafter.
LANDSKAPET VI LEVER I ÄR HELIGT.
Ortsnamn avslöjar att Gudarna härbärgerar i
bergen, sjöarna, mossarna och skogarna, på
åkrarna och sädesfälten. Många fornlämningar
vittnar om våra förföräldrars andliga umgänge
med platsens väsen och makter.
Som asatroende ser jag mig som väktare av
dessa heliga platser. Vi är väktare av de gamla
seder, bruk och traditioner som upprätthåller
en balans mellan människa och landskap.
Att leva ett platsbaserat liv innebär att
erkänna denna helighet och sin egen uppgift
i sammanhanget. Vi kan då utveckla en etisk
relation till landskapet där det inte endast ses
som en vara att konsumera, eller en resurs att
utnyttja. Landskapet förstås istället snarare som
en gemenskap, ett nätverk av fysiska och andliga
relationer, som vi är en del av.
Ett av de viktigaste sätten att återknyta till den
heliga platsen är genom blot och ceremoni. I
blotet träder vi in i kommunikation med platsens

makter. Vi öppnar upp flödet mellan oss och
världarna. Genom blotet stärker vi platsens
Megin och erkänner makternas närvaro i våra
liv och i världen.
När jag nu talar om plats och landskap kanske det
låter som det bara är på landsbygden vi kan leva ett
platsbaserat liv. Och visst ser jag det som fundamentalt
att återknyta banden till naturens processer som så
ofta blir osynliggjorda i staden. Men samtidigt skall
vi komma ihåg att inte ens i staden är vi oberoende
av naturens makter. Även städer har ett tidsdjup och
en livsberättelse. Även där kan band till Gudar och
småfolk knytas. Trots att månens cykler inte uppfattas
lika enkelt i stadens ljusföroreningar, så finns den
dock där och kan uppmärksammas, hedras och hyllas.
Även staden har sina vattendrag, sin topografi, sina
energiflöden.
SEDEN ÄR JORDNÄRA och platsbaserad.
Men platsen är inte bara en yta. Den rymmer
många världar och många väsen. Det fördolda
är närvarande i landskapet. Seden handlar – som
jag uppfattar den - inte om att fly bort från livet
till ett fjärran rike eller dominera det som en
härskare. Istället hjälper Seden oss att närma
oss livet här och nu och inse att mysteriet finns i
själva vårt möte med platsen. För mig har Seden
därför i allt högre grad kommit att betyda att
fördjupa mitt samtal med platsen jag bebor och
med dess väsen och makter. Att komma hem.
Att rota mig i världen.
11

Text och bild: CARL JOHAN REHBINDER

Lilla frövi

Ett privat vi i Nackareservatet

I

september 1994 flyttade jag med min
familj till Bagarmossen. Omedelbart insåg
vi nyttan och glädjen i att bo granne med
Nackareservatet. Många vandringar har det
blivit, många dopp i flera av de sjöar som
finns i området – Ulvsjön, Söderbysjön,
Sandasjön och några till – en och annan
picknick, en och annan eld, många spännande
fotosessioner, härliga älskogslekar, flera
trumresor samt en och annan sejd,.
En dag för kanske tio år sedan bestämde jag
mig för att jag med hjälp av en orienteringskarta
skulle hitta en alldeles egen plats någonstans
i skogen, en avskild plats där jag kunde vara
helt i fred, utan att bli omkullsprungen av alla
hundägare, joggare, dagisgrupper, svamp- och
lingonplockare med flera, som rör sig i skogen.
Det är väldigt skönt att kunna sitta ensam i
skogen, allra helst på en plats där jag
känner mig trygg och “hemma”,
trumma om jag vill, kanske tända
en eld, ha lite picknick, tänka,
grunna, meditera – bara vara.
EFTER MYCKET vandrande
runt i Nackareservatet hittade jag
till slut en helt fantastisk plats,
som jag raskt gjorde till min. Den
ligger på en höjd, och det saknas
stigar i direkt anslutning - så det
är synnerligen sällan jag har fått
besök där. Så där har jag kunnat
sitta och trumma och sjunga,
meditera och resa, promenera runt
naken, älska med min kvinna - allt
utan att någonsin bli störd. Och
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det är faktiskt ingen självklarhet i det välbesökta
Nackareservatet.
En av de första åtgärderna var att bygga en
fin liten eldstad, som har en stor lös stenplatta
i botten, och stensatt kant – för att förhindra
skador av eld på marken. Jag röjde lite grann på
platsen, men förutom eldstaden behövde jag inte
göra särskilt mycket. Platsen var redan färdig för
mig att bruka.
DEN STARKASTE BEKRÄFTELSEN
på att jag “mutat in reviret”, och gjort
platsen till min, var när jag någon gång
kring millennieskiftet år 2000 fick ett par
vackra gudabilder, föreställande Frej och
Freja, gjutna i gips. De var gjorda av Aldo
Gartz, en i sedkretsar välkänd person, som
också är en fantastisk konstnär. Jag köpte
ett par gudabilder av honom att ha
hemma, och fick på köpet ett par
likadana, som hade blivit en smula
fuktskadade. Men istället för att bli
kasserade fick de bo på min höjd,
i en bergsskreva som verkligen var
som gjord för att tjänstgöra som
ett friluftsaltare. Och där fick de
stå i några år, till dess att väder och
vind tog ut sin rätt. Fuktskadat gips
av sämre kvalitet är inte lämpat för
utomhusbruk . . .
2005 hade som sagt det gamla
gudaparet spruckit och gått sönder
ordentligt, så jag och min kära hustru
tog delarna av Frej och Freja och
sänkte dem i våra två favoritsjöar i
Nackareservatet – Sandasjön (där vi

Lilla Frövi i Nackareservatet – Calles vi.

sänkte halva Frej och halva Freja) och Ulvsjön
(där vi gjorde detsamma, med resterna av Frej
och Freja). Sen fick Lilla Frövi klara sig utan
gudabilder ett tag, och jag beställde nya av Aldo
(som gjort många vackra gudabilder, fler än
dessa), för installation nästa år. Tanken var att
vi skulle få ut de nya gudarna redan på
våren, men det hanns inte med, så
det blev först i augusti. Men då blev
det å andra sidan med besked.
SÅ EN SÖNDAG I AUGUSTI, så
sent som i somras, packade vi våra
ryggsäckar – med nya gudabilderna,
lite att äta och dricka, kameror och
lite andra förnödenheter – och så
gick vi till Lilla Frövi. Där städade vi
i ordning och gjorde fint på altaret,
och så ställde vi dit Frej och Freja.
Sedan blotade vi för Äring och fred,
för välgång och kärlek, för Frej och
Freja, för oss själva, för allt som är.
Och ska det blotas till Frej och
Freja så måste man blota ordentligt


– med frukt och rötter, nötter och mjöd, frön
och guld – och härlig älskog!
Och några dagar senare, när jag besökte
Lilla Frövi, fick jag en härlig överraskning! När
jag kom dit trodde jag först att någon hade
dekorerat altaret med gräs, men när jag kom nära
såg jag att det faktiskt hade vuxit upp
en liten djungel runt Frej & Freja!
Säden jag blotat, väl vattnad med
mjöd, hade rotat sig, och växte i hög
välmåga. Så det är verkligen sant, att
det man sår får man skörda!
EN FIN SAK ÄR att altaret har
fått stå orört i alla år. Ingen har
stulit gudabilderna, ingen har gjort
någon åverkan på varken altaret eller
eldstaden. Naturligtvis rör sig folk
i området. Hundägare, orienterare,
skogsvandrare, shamaner, boende
i skogen, och många andra – men
respekten för andras små “revir” är
ändå såpass stor att ingen stör friden.
Det tycker jag är mycket vackert.
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Text och bild: CARL JOHAN REHBINDER

Hemaltare med Tor, Freja, Frej och Oden.

Hemmavi

A

tt ha ett vi i skogen, eller på gården, är
naturligtvis en god sak, och väl förankrat
i forn sedutövning. Men lika självklart är
det faktiskt att ha ett altare i hemmet  att
göra sitt eget hem till ett heligt vi. Man kan bo i en
sjavig tvårummare i miljonprogrammets Rissne, i
en paradlägenhet på Strandvägen, i ett radhus i
Stuvsta eller i en stuga i skogen  det spelar ingen roll
alls. Seden är traditionellt en gårdsreligion, och har
inte alls samma emfas vid de stora gemensamma
byggnaderna och träffpunkterna som till exempel
kristendomen, som ju är en betydligt mer
centraliserad religion än de flesta.
INOM HINDUISMEN har man både de
kollektiva templen och de privata, och i Indien
kan man mycket riktigt se små altaren i varenda
butik, och i varje hem. På samma sätt kan vi låta
våra gudamakter genomströmma våra liv helt
organiskt och självklart, genom att ordna en
plats i hemmet där vi ställer gudabilder  som vi
dessutom kan förhålla oss ceremoniellt till i den
14

Gör ditt hem till
en helig plats!

grad vi så önskar. En fin sak som också är en
självklarhet inom hinduismen, och som en gång
i tiden var precis lika självklar här i Norden, är
det enkla kommunionsblotet, då man delar med
sig av sin dagliga mat till gudarna. Man kan ha
små fat och muggar, och se till att gudarna och
gudinnorna alltid har lite bröd och vatten, frukt
eller annan föda (kanske lite mjöd!). Man kan
även dekorera altaret med vackra tyger, vackra
saker, blommor och annat, som man vill, och
naturligtvis tända ljus när det ska blotas.
DET VIKTIGASTE FÖR ATT verkligen få
detta altare levande, till ett riktigt vi i hemmet,
är två saker  det ena är upprätthållandet av det
egna blotandet, och det andra är att bjuda in
andra att deltaga. Och  ett blot kan förstås se
ut på många sätt. Om du till exempel bygger ett
vackert altare med Frej och Freja, som får stå i
sovrummet, så kan ju varje älskogsstund bli ett
blot till fruktbarhetsgudarna. Och det är ju inte
så dumt!

2Quam
Text och bild: LARS-ERIK LÖFGREN

Hos bergakungen i Ålleberg

N

ågra valhallsberg finns utpekade
här och var i Sverige, ibland med
namn som ’Vallhall’ eller ’Vålehall’
till och med, men när det uttalas
med tjockt ’l’ kan man normalt räkna med ett
tidigare Vård(kase)hall. Intressantare är fall med
sägner som för tankarna till Sigtyrs berg, som
Härjafaders hall kallas i Atlakvida, och bland
de intressantaste av alla handlar om Ålleberg
vid Falköping i Västergötland. Här följer ett
sammanfattande referat av en berättelse som
återgavs i Västergötlands Fornminnesförenings
Tidskrift II: 4-5 (1904).

med honom tydeligt, hur Lilliehööken och alla
hans bussar, som fallit, sutto upp och gåvo sig
av nor ut i brinnande galopp, så marken skalv
under hästfötterna, och då jag kom hem, hörde
jag se’n av mitt syskonebarn Per Persson i
Skyttning, byn på Nyckelängarna nära hjässan
av Ålleberg, att han på kvällen samma dag, slaget
stod, sett värsolar och andra himmelstecken och
väntade få höra något märkeligt. Men en yrsel
eller sömntynga kom i hast på honom, så han
gick in och sov tungt till vid midnattstid, då han
väcktes av ett gruveligt skalv och dunder, så han
rusade ut för att erfara vad som stod på, och då
såg han i månskenet, när de siste av dem redo in
i berget, och hörde grant, hur de togos emot av
de gamle därinne och huru hästarna vrenskades
och stampade i berget.

NÄR MANLIGT HUSFOLK satt i drängstugan
och sysslade med varjehanda göromål i Ods
prostgård på prosten Olavus Andreœ Rhyzelli
tid (f.1640 †1714) vände sig prosten till gamle
Lans och säger: ”Du, gamle Lans, som … slogs SÅ ÄR SAGT, att från urminnes tid Sveriges
på samma ställe under våran Torstenson … giv tappraste män, som stupat i fält, samlas i Ålleberg
oss till livs något du
hos bergakungen
också, gamle hurtige
Åller, eller Uller
Lans!”
tror jag han het,
”Johan Lilliehöök,
och där sitta de
ja! Det må ni veta,
se’n och vänta
det var en karl det, …
och vänta. Vad
Skada att herr Johan
mån tro är det
skulle gå bort! …
de vänta på,
Ty det fanns ingen,
kunnen i spörja.
som fältmarskalken
Jo, de vänta på
så litade sig till i
den tiden, då det
råd och dåd, som
ser ut som det
herr Johan. Hå hå,
vore alldeles ute
ja ja! Nu sitter han
med de svenske.
därinne i Ålleberg Utsikt mot nordost från “Ållebergs änne”.
… När det då
hos de gamle och
syns vara som
väntar och väntar.
allra värst, blir
… I Stralsund träffade jag kamraterna, som då det dunder och brak i Ålleberg, bergaportarna
skulle följa med Torstenson och hälsa på juten. slås upp, och över Nyckelängarna rider först
Den förste jag såg var vår Blad, I vet, gamle Uller och hans tolv guldhjälmsriddare och sedan
korpralen här uppe från Ving. Då han fick se ryttare i tal, som ingen kan räkna, och hela
mig, sa’ han: ’Äst du i live, Lans? Jag tyckte världens makt kan ej stå dem emot . . .”
så säkert, jag såg dig rida med Lilliehööken
till Ålleberg’. Efter slaget vid Breitenfeld eller PS. Det avgörande slaget vid Breitenfeld stod
Leipzig, som de också kallar’t, blev det vid 1631, ett andra mindre slag skedde 1642. Lennart
solagladningen liksom ett töcken eller älvadans, Torstenson från Forstena gård vid Hunneberg var
de kallar, och då såg Blad och hundratals andra ledande härförare efter Gustav II Adolfs död.
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Text: THOMAS KARLSSON

Johannes
Bureus
och den götiska kabbalan

I

början av december
med att kristendomen
1613 var kung
och latinet trängt undan
Gustav II Adolf i
runorna och han ville
Dalarna tillsammans
göra ett försök att
med sin lärare Johannes
återinföra kunskaperna
Bureus för att organisera
om dessa. Bureus lät
en ny bibelutgåva.
publicera en Runa
Tidigt på morgon när
ABC-bok. En av Bureus
de befann sig i Tuna
största
förtjänster
överväldigades kungens
inom den begynnande
lärare av att han hörde
runologin var hans
en röst som sjungande
omfattande kartläggning
sa:
av runstenar. Han skulle
“RIVos IaM CLaVDe
hinna med att behandla
pVer sat prata bIberVnt!
663 runstenar. Det är
”Gosse,
täpp
till
ungefär en fjärdedel av
rännilarna, ty ängarna
dem vi känner till idag.
har druckit nog!”
Bureus är en av den
Johan Bure (1568–1652)
I dessa latinska
svenska
göticismens
pionjär för asatrons uppväckande
ord dolde sig, enligt
mest
framträdande
Bureus, förutsägelsen
personligheter.
Han
om världens undergång, vilket Bureus visade skulle utöva ett betydande inflytande på de stora
genom att skriva ner änglarnas sång med årtalen namnen inom stormaktsgöticismen, som Olof
i versaler. Bureus ansåg sig vid detta tillfälle ha Rudbeck och Georg Stiernhielm.
blivit upplyst om den fördolda sanningen och
axlade rollen som profet.
GÖTICISMEN ASSOCIERAS av många
människor
främst
med
de
svenska
JOHAN BURE (1568-1652), eller Johannes stormaktsfantasier som kom till uttryck i Olof
Bureus under vilket namn han är mest känd, Rudbecks Atlantica där Atlantis påstods ha legat
är en av den svenska historiens mest säregna i Sverige, eller med Götiska förbundet och 1800gestalter. Han var lärare till både Gustav II talets nationalromantiska diktning. Göticismen
Adolf och drottning Kristina. Johannes Bureus var en kulturell rörelse som ville framhäva
arbeten har varit avgörande för födelsen av rikets och folkets rötter tillbaka till goterna, vars
en svensk grammatik och han har kallats för legendariska stordåd man ville tillskriva den egna
den svenska grammatikens fader. Han var historien. Med Bureus skulle de götiska myterna
även runforskningens store pionjär. År 1599 omtolkas så att de inte uteslutande framhävde
färdigställde han det första tryckta verket om rikets historia, utan blev en del av mystiska
runor. Det var en stor koppargravyr i folioformat religiösa spekulationer. Hos Bureus blandades
som hette Runakänslanes lärospan och som även den äldre göticismen och hans runforskning
kallats ”Bureus stora runtavla”.
med hans intresse för den stora våg av ockultism
Trots att han var kristen var Bureus missnöjd som sköljde över Europa vid denna tid.
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MED DEN GÖTISKA RUNOLOGINS födelse
under den svenska stormaktstiden skulle man
kunna tala om någon form av pånyttfödelse
för runorna. De användes bland många svenska
officerare under trettioåriga kriget för att
koda meddelanden. Vad som är speciellt med
Bureus götiska runforskning är att runorna inte
stannade vid att vara ålderdomliga skrivtecken
som skulle bevisa de gamla nordbornas litterära
kvaliteter, utan att de i första hand var symboler
för en individuell initiations- och upplysningsväg
där adepten når kontakt med Gud.
Bureus esoteriska runforskning
blev känd utomlands och han
fick flera besök av långväga gäster
som ville lära sig om adulrunornas
hemligheter.
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skulle vara mindre hedningar kan ju tyckas
besynnerligt).
UNDER GUSTAV II ADOLFS tid skulle
paracelcismen tillfälligt vinna stort inflytande i
Sverige. Kungen stod under inflytande av sina
lärare Johan Skytte och Johannes Bureus som
båda var motståndare till aristotelismen. Johan
Skytte höll 1640 en oration till den akademiska
ungdomen där han berömde Gustav II Adolfs
föredömliga exempel att öppna universitetets
portar på vid gavel för Paracelsus sanna
filosofi.
Paracelsismen med sin empiriska
forskningsmetod skulle bli betydande för tidens
alla alkemister som försökte tillverka guld av
oädla metaller, ville framställa mirakelgörande
mixturer och hitta botemedel för alla sjukdomar.
Det har även på senare tid hävdats att det är ur
detta arv den moderna naturforskningen har
en av sina viktigaste utgångspunkter. Bureus
försökte inte göra guld, utan sammankopplade
alkemin med människans gradvisa väg mot
högre själsliga tillstånd.
Det kanske starkaste inflytandet från Paracelsus
på den svenska stormakten och den svenska
stormaktsgöticismen kom från en av Paracelsus
profetior. I en profetia förkunnar Paracelsus att
det finns tre förborgade skatter som kommer att
revolutionera världen när de väl hittas. Den första
skulle ligga gömd i Weida i Friaul, den andra mellan
Schwaben och Bayern på en ort han inte vill nämna
för att undvika att något ont skulle inträffa. Den
tredje skatten skulle finnas mellan Spanien och
Frankrike. Dessa skatter skulle bestå
av otroliga rikedomar av guld och
ädelstenar, men även av Paracelsus
skrifter.

DEN MEST INFLYTELSERIKA
delen av profetian förtäljer att
BUREUS SJÄLV var starkt influerad
det vid samma tid skulle komma
av den schweiziske läkaren och
ett
lejon från Norden, från
alkemisten Paracelsus (1493 - 1541).
midnattslandet, och att detta lejon,
Paracelsus var en revolutionär
”Der Löwe aus der Mitternacht”,
Adulerunasymbolen
tänkare som ville omkullkasta
skulle krossa Örnen, d.v.s. det
skollärdomen och ersätta den skolastiska österrikiska kejsardömet. Profetian varnar för
rationalismen med sin naturlära som präglades att tiden innan Lejonets ankomst kommer att
av ockultism och empirism. Paracelsus och hans präglas av en mängd plågor och hemsökelser.
anhängare ansåg att Aristoteles och hans logik Drömmen om ett Lejonet från Norden som
var okristlig och de gick till angrepp mot den skulle besegra Örnen frodades i reformatoriska
kristna världens upphöjelse av denna hedning. kretsar.
Istället lyfte de fram Platon, Pythagoras,
Vid denna tid ökade spänningen mellan
Zoroaster och Hermes Trismegistos (att dessa katoliker och protestanter. År 1608 bildades
fortsättning nästa sida



Med Johannes Bureus utvecklades en runologi
som både höll sig inom språkforskningens område
och som gled in i djupa esoteriska spekulationer.
Den i Uppsala verksamme Bureus var inspirerad
av alkemi och läste Agrippa, Paracelsus, Reuchlin
och andra stora namn inom ockultismen. Kabbala,
den judiska mystik som i våra dagar blivit något av
en modefilosofi vilken lockar artister och kändisar
som Madonna fascinerade Bureus redan på 1600talet. Genom en jämförelse med kabbalans ockulta
studier av de hebreiska bokstäverna övertygades
Bureus om att runorna också hade olika
dimensioner. Runorna fungerade som skrivtecken,
men även som esoteriska och magiska symboler.
Han utvecklade en götisk kabbala som han kallade
’Kabala Upsalica’. Den hemliga dimensionen
av runorna kallade han för adulrunor. Han
konstruerade dessutom en universalsymbol som
han kallade för Adulruna. Denna symbol skulle
tjäna som en karta över universum och människans
utveckling genom olika nivåer av tillvaron.
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den evangeliska unionen och som svar på det Jesus var samma person eftersom de båda
bildades följande år den katolska ligan. Böhmen offrade sig för ett högre syfte. Oden offrade
upplevde en kort frihetstid men krossades 1620 sig i det kosmiska världsträdet Yggdrasil för
av Österrike. Danmark drog ut i strid men de att få kunskap om livets och dödens mysterier
danska trupperna slogs ner 1626. Ingenting och Jesus offrade sig på korset för att frälsa
tycktes kunna besegra kejsaren och den människans själ.
katolska ligan som hade hela Nordtyskland i sitt
Den vanliga göticismen, både den äldre
grepp. Den romerska örnen härskade över de och den yngre, nöjde sig med att använda
protestantiska områdena och de protestantiska motivet med de mytiska goterna till att
invånarna letade desperat efter en frälsare. Man framhäva riket eller nationen i en mytologiserad
läste Paracelsus profetia om Lejonet från Norden historieskrivning. Bureus förenade esoterism
och blickarna vändes norrut. Ett tag trodde man och göticism. Hos Bureus sammansmälte
att detta lejon kanske var den danske konungen göticismens motiv med tidens esoterism, som
Kristian IV, men efter hans nederlag riktade man alkemi, kabbala, hermetism, astrologi och magi.
blickarna än högre norr. Var det
Vad som är specifikt för Bureus är att
kanske inte så att den framgångsrike
han utnyttjade de götiska motiven till
konungen från Sverige, Gustav II
att beskriva en individuell initiationsväg
Adolf, kunde vara det midnattslejon
som tänktes leda till en alkemisk och
man väntade på?
kabbalistisk sammansmältning med
En av dem som skulle ägna
Gud, eller Thor som Bureus kallar den
lejonprofetian stor uppmärksamhet
högste.
var självfallet Johannes Bureus.
Trots sin närhet till Gustav II Adolf
SVERIGE HAR HAFT EN gammal
skulle han ställa sig tvekande till
tradition
av
starka
esoteriska
om det verkligen var den svenske
personligheter. Mest kända är den heliga
konungen som var det förutspådda
Birgitta och Emmanuel Swedenborg.
midnattlejonet, som så många “Liggande stenen”.
Bureus är betydligt mer bortglömd
trodde. Om det var samma lejon
som religiös visionär i jämförelse med
som Paracelsus siat om och som det talades så dessa, men intensiteten i hans visioner står dem
mycket om i Bureus samtid, så skulle lejonet inte efter. Bureus gjorde ovärderliga insatser för
komma från Norden. Var det inte så att det var det svenska språket och runforskningen, men
Bureus själv som under sin upplysning 1613 fått han ansåg själv att adulrunan och den götiska
nyckeln att öppna de apokalyptiska årtalen? Att kabbalan var hans mest betydelsefulla bidrag till
lejonet i Uppenbarelseboken och i Paracelsus eftervärlden.
profetia skulle peka ut Kristus eller den svenske
Även om Bureus skriver utifrån den kristna
konungen tycktes vara osannolikt. För Bureus 1600-talsmiljö han var en del av finns det ändå
klarnade bilden och han kom fram till att det var skäl att se honom som en pionjär för den
han själv som var Lejonet.
nordiska sedens återuppvaknande. Under sina
resor på den svenska landsbygden kartlade han
BUREUS VAR EN MÅNGFACETTERAD man inte bara runstenar, utan även kvarlevor av
som behärskade flera språk. När han var äldre hednisk tro. Bureus importerade inte ockultismen
studerade han arabiska och försökte utveckla en från kontinenten rakt av, utan skapade en egen
runskrivstil baserad på det arabiska skrivsättet. andlig väg där runor och fornnordiska myter
Bureus växlade mellan att vara en tämligen fick en central betydelse. Så även om Bureus
sansad forskare och att få besynnerliga infall, var kabbalist och kristen esoteriker banade han
som när han en morgon 1609 kom på att han vägen för ett återuppväckande av asatron och
skulle skapa ett växtliknande alfabet som inte den forna seden.
skulle skrivas i en linje utan blomstra ut åt alla
möjliga håll.
Thomas Karlsson är doktorand i religionshistoria
Han hävdade att de gamla nordborna
på Stockholms universitet, författare till
ursprungligen var kristna och att Tor, Oden
Uthark – Nightside of the runes och Adulrunan
och Frej helt enkelt var nordbornas namn på
och den götiska kabbalan samt grundare av det
treenigheten. Bureus menade att Oden och
esoteriska sällskapet Dragon Rouge.
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Recensioner
Kristnandet innebar rituell koncentration
Dela med dig av upplevelsen. Skriv till Mimers källa!

Plats och praxis
Studier av nordisk förkristen ritual
Red: Jennbert, Andrén och Raudvere
Nordic Academic Press

EFTERSOM MIMERS KÄLLA
har heliga platser som tema detta
nummer, faller en recension av denna
bok väl på plats. Den utkom 2002 som nummer
två i serien ”Vägar till Midgård”. Tolv författare
deltager under tre underavdelningar, text och
ritual, ritual i långtidsperspektiv och rituella
platser.
Det var tankeväckande att få läsa Margaret
Clunies Ross funderingar kring pålitligheten
hos de medeltida texterna, och då både vad
som beskrivs och vad som är frånvarande i
texten. Hon framhåller att många medeltida
författare medvetet har gått in för att svärta
ned den hedniska ritualen, eller så försöker de
förringa dess verkningsgrad. Hedniska gudar
är demoner. Mycket går ut på att misskreditera,
eller att medvetet göra otydligt, och i vissa fall
att förbjuda.
I Kristina Jennberts behandling av djuren i
ritual och myt framhålls, att de flesta texterna
som behandlar hedendom är skrivna av
lärda personer med en kristet färgad livssyn.
Hedendom nedvärderas och förståelse av
djursymboliken och ”kraftdjuren” saknas.
Catharina Raudvere påpekar att ingen kristen
lag förbjöd runristning, vilket är anmärkningsvärt
med tanke på hur mycket annat som förbjöds i
regionala lagar. Förmodligen ett resultat av att man
i den kristna kulturen inte alls förstod nordbornas
egna attityder till ordets makt i såväl tal som skrift.
KULTEN VID KÄLLOR och våtmarker är
förhållandevis förbigångna i texterna, men för
övrigt finns mängder av olika förbud, vilket ett
par av författarna omnämner. Anders Andrén
påpekar att det finns förbluffande få referenser
till norröna ritualer. Det verkar som det var
kunskap som var farlig att nämna. Förbuden
gäller dyrkan av avgudar, solen, månen, eld,
floder, källor, stenar och träd, blot till hedniska
gudar, vättar, högar, hargar, vigda stenar, stav
eller altare i hus, figurer av deg eller lera samt

matoffer. Ett exempel är Gulatingslagen
som förbjuder högbyggande, blot, åkallan
med mat eller dryck av hult eller högar eller
hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar. I
Upplandslagen stadgas att ingen skall blota åt
avgudar, ingen skall tro på lundar eller stenar.
Men vi saknar bra beskrivningar.
Kristnandet innebar rituell koncentration.
Ritualen utföres av manliga präster i kyrkor,
medan båda könen och gemene man är utövande i
förkristen tid, och platserna där ritualerna äger rum
är många. De tidiga kyrkorna placerades vanligen
vid gravhögar eller gravfält, så i själva begravningen
finns en anknytning. Men i övriga ritualer finns
betydligt färre beröringspunkter. Britt-Mari
Näsström påpekar att inget samband finns mellan

Stiliserat nätverkslandskap med tänkbara platser på ritualer
intill vägar och vägkorsningar utmärkta med kryss. Från kapitel
av Elisabeth Rudebeck om vägen som rituell arena.

den förkristna vattenösningen och dopet, vilket
bland annat framgår av att barndopet vid denna tid
skedde genom nedsänkning.
Ortnamnen ger ledtrådar till mer betydelsefulla
heliga platser genom namn på
-vi, -harg, -hov och -al. När Anders Andrén
tar upp platsernas betydelse diskuterar han
kultplatskontinuiteten, och skriver att det
tyder på en maktkontinuitet. I Östsverige,
Skåne och Danmark kan ha funnits små skjul
eller sidobyggnader för gudabilder, men några
”tempel” kan man knappast tala om. Stora
hallbyggnader med delvis rituella funktioner
finner man i hela Skandinavien.


LARS-ERIK LÖFGREN
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Bureus – en färgstark andlig återvitaliserare
Adulrunan och
den götiska kabbalan
Thomas Karlsson | Ouroboros förlag

VI BLIR LÄTT FÖRBLINDADE
av vår egen tid, och vi tror den är
unik jämfört med andra tider. Vi
kallar vissa andliga inriktningar för
”New Age”, som om vi tror att en blandning av
olika religioner är något nytt.
Inget kan vara mer felaktigt. Johannes
Bureus blandade runkunskap, fornnordiska
myter, kabbala, astrologi, magi och hermetism
till något han kallade ”götisk kabbala. Thomas
Karlsson, som är både religionshistoriker och
praktiserande esoteriker inom Dragon Rouge,
har skrivit en bok som behandlar Bureus
esoteriska system.

han återupptäckt en ”evig filosofi”, som hade
fördunklats genom tiderna. Alltså det som vi
ser som ett skapat system, ansåg han själv kom
ifrån en sorts ursprungsvisdom, som just han
återupptäckte genom att uppfylla en profetia om
lejonet från Norden.
En hel del av Bureus ideer ser vi som
stolligheter i dag. Han trodde att den 16-staviga
futharken var äldre än den 24-staviga. Och han
ansåg att den faktiskt hade enbart 15 runor,
eftersom han helt fräckt tog bort en av de två
runorna som var en sorts ”R”.
Han sätter samman runorna i tre femter,
och skapar utifrån detta olika runchiffer med
en esoterisk betydelse, som ska ses som olika
andliga och mentala insikter. Olika runchiffer
skapar sex olika ”balkar”.
Detta leder sedan vidare till runornas tre
dimensioner, det vill säga deras uppenbara, deras
Adalrune- och deras Alrune-aspekt. Allt detta
gör att man kan läsa hemliga budskap från både
den kristna guden, Jesus, från Thor, från Frej,
och så vidare.

HUR KUNDE BUREUS LYCKAS med detta
redan under början 1600-talet? Varför blev
han inte stoppad? Ett av svaren är att han
var ett universalgeni, som var pionjär inom
fornforskningen, inom runologin och svensk
MEN VAD RÖR DETTA OSS? Är detta
grammatik. Han var också lärare till drottning
intressant idag, eller är det bara historiska
Kristina och Gustav II Adolf. Han hade mäktiga
parenteser? Ja, någon större mängd efterföljare
vänner och beskyddare, och
fick inte Bureus, men hans
var en av de som skapade
påbörjade runforskning blev
en uppfattning om Sveriges
ju viktig och vann insikter
storhet genom historien,
med tiden.
allt för att passa stormakten
Själva grunden däremot,
Sveriges önskan att framstå
att
återanvända
runor,
som ett land med ädla och
fornnordiska myter, sagor,
uråldriga anor.
var något som kom att bli
Bureus
inspirerades
vanligare ju mer åren gick.
mycket starkt av de andliga
Alltså,
för
mig
är
strömningarna som fanns i
behållningen av boken att läsa
hans samtid. Han var influerad
om färgstarka föregångare
av kristen kabbala och alkemi,
vad gäller återvitalisering
och av sådana som Agrippa,
Johannes Bureus runkors.
av
fornnordiska
andliga
Paracelsus, Reuchlin och Dee.
influenser. Och då är det inte
Det är alltså inget återuppväckande av en
bara beskrivningen av Bureus som är intressant,
äldre asatro som vi ser hos Bureus, utan det
utan också hans efterföljare under 17- och 1800är ett nyskapat andligt system som i huvudsak
talen.
utgår ifrån 1600-talet, men som ges sina uttryck
Som andlig disciplin och inspirationskälla, så
och symboler genom runor, runmagi och
tycker jag inte att det är så intressant. Modern
fornnordiska myter.
runforskning och andliga discipliner har sprungit
Frågan är dock om han skulle hållit med
ifrån Bureus ideer och uppslag, i det stora hela.
om denna beskrivning själv! Jag tror inte det.

MIKAEL PERMAN
Jag antar istället att Bureus faktiskt trodde att
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Låt den som är utan skuld kasta första stenen.

Illustration: PEDER MADSEN

Baldersmyten tecknad i nytt ljus
Valhall 13
Balladen om Balder
Peter Madsen | Egmont Kärnan

1979 kom Peter Madsens
första album i Valhallaserien ut. I år, 26 år efter
debuten, kom Valhalla nr 13,
“Balladen om Balder”.
Sviten kommer att få två delar till och avslutas
2008 med album nr 15, “Fimbulvinter”. Redan
nästa år kommer äventyret “Muren” som dels
behandlar myten om hur Loke blev mor till
Sleipner och dels tar sig an Skirnismål.
Mycket har hänt över åren, efter att till en
början mest varit en “dansk Asterix” som
lånat stoff från nordisk mytologi har serien
gått till att bli allt mer insiktsfull. Peter Madsen
och manusförfattaren Henning Kure lånar
inte längre bara färg ur myterna för att piffa
till ett serietidningsäventyr, de gör en Edda i
serieformat. De tolkar myterna på nytt.
DET KANSKE KAN låta pretentiöst om ett
seriealbum, och missförstå mig inte: det är
fortfarande roliga välberättade seriehistorier som
det var i slutet av 70-talet och början av 80-talet.
Men bakom ordvitsarna och drattandet på ändan
märker man eftertanke och grunnande.
Manusförfattaren Henning Kure är vad jag
förstår aktiv hedning i den danska sedmiljön.
Åtminstone märks det att han är initierad,
mycket kunnig och hans nytolkningar levande.
I “Balladen om Balder” väver man samman
de vitt skilda versionerna av myten som finns
bevarade genom Snorre och Saxo och gör en
syntes som är både intressant och nyskapande.

Över denna tolkning lägger man såklart
det barntillåtna seriefiltret och berättar en
underhållande historia.
I Madsens/Kures Balders-myt är det Loke
som står för de illvarslande drömmarna.
Drömmar som sänds till honom av Hel, som
sitter ensam och bitter i sitt rike och längtar
efter gudakontakt. Eftersom Loke är huvudfigur
i Madsens serier har infångade och fängslande
av honom också förlagts till drömmens värld.
Madsen behöver Loke ofjättrad till de två
avslutande historierna. Denna anpassning till det
barntillåtna tycker jag emellertid stympar myten
och gör den impotent.
MEN DET ÄR FRÄMST en historia om
brödrarivalitet, mellan Balder och Höder. Den
perfekte Balder som i sin självuppoffrande
godhet kväver Höder med sin omsorg. Om
Höders självförakt och växande hat mot den
perfekte brodern.
Som sagt, Snorres och Saxos myter vävs
samman och Madsen och Kure broderar ut
bilden med ett “happy end” och ett giftermål
mellan Balder och Hel! Höder får Nanna (som
hos Saxo).
När Balder och Hel finner varandra och sina
öden faller bitarna på plats för gudarna och de
finner äntligen sina platser i kosmos. Tillsammans
härskar de sedan över Hel som förvandlas från
ett dystert och dunkelt efterliv till ett paradis när
Balder tar plats bredvid Hel i högsätet.
Och på något sätt känner jag att Madsen/Kure
har något viktigt att säga om Balders-myten. Det
tål att grunnas mer på.


YW
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Om djur och andra människors kosmologi
Ordning mot kaos: Studier av
nordisk förkristen kosmologi
Nordic Academic Press

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN inleddes
på nordiska universitet ett projekt
kallat ”Vägar till Midgård – nordisk
hedendom i långtidsperspektiv”.
Studierna har hittills resulterat i fem böcker av
olika omfång, alla mycket intressanta. Böckerna har
publicerats i en numrerad serie, och här presenteras
”Vägar till Midgård 4” som kom ut 2004. Boken är
en antologi på 430 sidor, redigerad av Anders Andrén,
Kristina Jennbert och Catharina Raudvere.
Som undertiteln utvisar, så har boken
som huvudtema förkristen kosmologi, eller
nordbornas allmänna världsuppfattning under
forna tider. De tretton författarna behandlar en
mängd olika aspekter, så det är inte lätt att ge en
rättvisande sammanfattning av ett så omfattande
material. Jag nöjer mig med att ge några nedslag.
Utifrån titeln att döma skulle man kunna tro,
att boken enbart behandlar världsbilden, men
en intressant sak är att man även tar upp hur
nordbon dåförtiden uppfattade sitt landskap. Den
rumsliga dimensionen i tillvaron är i människans
föreställningsvärld inte bara en profan struktur.
Författarna ger exempel på lokala återspeglingar av
den nordiska kosmologin. Man finner heliga berg,
träd och källor på den mark människan bebor i en
slags motsvarighet till verkligheten i mytens värld.
Stefan Brink beskriver vad han kallar
”mytologiska rum”. På exempelvis Selaön i
Mälaren finner man teofora ortnamn som
refererar till ett flertal av de betydelsefulla
gudarna. Mytens makrokosmos återspeglas

i ett lokalt mikrokosmos. Andra påpekar att
jättarnas värld inte på ett enkelt sätt kan placeras
på en avlägsen plats i världens periferi. Det
mytologiska rummet finner man snarare lokalt
representerad. Så en fråga som tål att ställas
är om Snorres utlokalisering av det han kallar
”Utgård” är något han själv har hittat på utifrån
en kristen kosmologi?
Förhållandet mellan djur och människor
tas upp av Lotte Hedeager med en så
intresseväckande titel som ”Dyr og andre
mennesker - mennesker og andre dyr”, medan
Kristina Jennbert behandlar ämnet under en mer
normal titel ”Människor och djur”. Bilden som
framträder är, att den klara åtskillnaden mellan
människor och djur man vanligen gör under vår
egen tid inte alls görs under nordisk förkristen
tid. Där finner man exempel på hamnskiften,
ulfhednar och bärsärkar, samt en synnerligen
intressant djurornamentik, maktdjur och
kraftdjur i komplexa nätverk, bilder som antyder
en för oss mycket annorlunda tankevärld.
JENS PETER SCHJØDT jämför även kosmologimodeller. Särskilt myter där Tor är aktör behandlar
vad vi normalt brukar kalla förhållandet mellan det
goda och det onda. Men han påpekar att vi under
hedendomens egen uppfattning snarast kan tala
om det upprätthållande och det nedbrytande. Det
är en motsättning som utspelas kring en axel, men
i den nordiska kosmologin är den undre världen
inte endimensionellt ”ond” eller nedbrytande. Den
framstår ibland som den positivt Andra Världen,
exempelvis i myterna där Odin hämtar sin visdom
från den undre världen.

LARS-ERIK LÖFGREN

Tillbaka till eldhärdens musikliv
Vikinga Seidur
Krauka

Ljudet som strömmar ur
elektriska högtalare och nutida
manicker vittnar om en tid
utan dessa då all musik var
“unplugged”. Med trumma, flöjt, lira och giga
tas du med på en musikalisk färd tillbaka till
eldhärdens musikliv. Men även viss influens av
dagens nuhedniska tongångar finns i något spår.
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Vikinga seidur med sina 20 spår bjuder
på spår med titlar som Valravnen, Egils digt,
Sigurdkvadet och Lokes dans. Sången är både
på danska och isländska med en mycket speciell
sångstil som bara måste höras för att förstås.
Klicka in på hemsidan för att ladda ned några
smakprov eller beställa dessa “måste-ha” skivor.
Kostnaden var sist på hemsidan 100 danska
kronor.
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Tronandet över minnen från fornstora dar
Det rena landet: Om konsten
att uppfinna sina förfäder
Maja Hagerman | Prisma

VARFÖR EN recension
av en bok om den svenska
rasbiologin i Mimers
Källa? En berättigad fråga
eftersom det är svårt att se
någon som helst koppling
mellan 1900-talets rasbiologi och vår samtids
hedniska sed. Maja Hagermans nyutkomna
tegelsten Det rena landet: Om konsten att uppfinna
sina förfäder gör ingen sådan koppling. Men
hon placerar vår tids hednatro i ett historiskt
perspektiv.
Egentligen är det inte så mycket tro och sed
som gör Hagermans nya bok intressant utan
snarare många hedningars intresse och ibland
vurmande för en storslagen forntid: En
tid då det mesta var enklare, en tid då
jämlikhet rådde, en tid då hjälteidealet
fortfarande var gångbart. Allt som
oftast stöter man också på ordet
arv i den hedniska miljön: Ett
kulturellt arv eller ett etniskt
arv. Underförstått - vi är ett
folk av vikingars blod. Eller hur
är det egentligen med den saken?

växte fram och varifrån den hämtade sin näring.
Ursprunget till hela mytbildningen kring det som
kommit att kallas germanerna menar Hagerman
är hämtat från den romerske författaren Tacitus.
Och Tacitus bild av de hedniska folken bör läsas
som en kolonial beskrivning utifrån ett romerskt
perspektiv. Begrepp som ”germaner” liksom
”kelter” är romerska realpolitiska förenklingar,
när det snarare handlade om en mängd olika
folkslag, om ständigt skiftande militära och
politiska allianser.

BEHOVET AV ATT BLICKA TILLBAKA
på ett storslaget och rent ursprung var under
1800-talet så starkt att både författare och
vetenskapsmän okritiskt odlade vidare på bilden
om den nordiska folkstammen; om vikingen och
odalmannen. Man blundade helt för det viktiga
och ständiga inflöde av idéer och människor
som alltid funnits till de skandinaviska
utmarkerna. Möjligen kunde man
sträcka sig till att vikingarna själva
tog hem nya intryck under sina
krigs- och handelsexpeditioner.
I den här delen av boken
är det ibland lätt att dra
paralleller mellan framväxten
av nationalromantiken och
dagens starka intresse för
vikingatiden. Ett intresse
HAGERMAN ÄGNAR ENDAST
som bitvis är ganska okritiskt
bokens sista sidor åt vår egen
och vars rötter är viktiga att
samtid vilket är lite synd. Hennes
förstå. Vi har en intressant
fokus ligger på 1800-talets På spaningen efter det stolta
och spännande historia som
framväxande
nationalromantik vikingatida arvet. Vart blickar
inte behöver kryddas med en
och hur den utmynnade i en den moderna hedningen?
eskapistisk längtan. Det må vara
”vetenskap” där Sverige kom att
en längtan som är oskyldig och lite
bli världsledande – rasbiologin.
naiv men som lätt kan utnyttjas i
Rasbiologin är idag död. Rent stendöd eftersom helt andra syften.
den inte tål en närmare granskning utifrån
vetenskapliga kriterier. Ändå är det bitvis TYVÄRR BEHANDLAR HAGERMAN den
skrämmande läsning kring ett nästan glömt nutida hedniska miljön ganska styvmoderligt – den
kapitel i svensk historieskrivning. Ännu under nämns faktiskt bara i någon enstaka mening och då
1970-talet förekom det att elever fick göra något fördomsfullt. Frågan är bara om vi inte får
profilbilder av sina huvuden och att läraren skylla oss själva. Det är vi som skapar sedens starka
sedan berättade om hur en typisk svensk band till det vikingatida arvet. Det är vi som kallar
skallform skiljer sig från andra folkslag, som seden en etnisk religion. Utan att reflektera över
exempelvis samerna.
vad begreppet faktiskt kan föra med sig.
Av än större intresse för hedningar idag är
beskrivningarna av hur nationalromantiken
KARL SCHULTZ
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Så gör du för att träffa hedningar
SVERIGES ASATROSAMFUND har nu börjat
fungera bra med regelbundet återkommande
ting och med en medlemstidning som håller
hög kvalitet. Däremot är det många som saknar
aktiviteter i lokala blotlag eller grupper. Att vara
med i en sådan grupp kan vara oerhört givande.
Där kan man inspirera varandra, lära sig av
varandra och utöva seden tillsammans. Det
är naturligtvis bekvämt att gå med i en redan
existerande lokalavdelning men om det inte
finns är detta faktiskt inget oöverstigligt hinder.
Du kan själv vara initiativtagare till en ny grupp
på platsen där du bor.
EN VIKTIG SAK är att inse att man inte behöver
vara så värst många till att börja med. Tre personer
kan åstadkomma mycket tillsammans och när väl
saker börja hända är det troligt att fler ansluter sig.
Ett blotlag eller lokalavdelning behöver inte heller
vara en formell organisation med ordförande,
sekreterare och kassör. Börja från det enklaste
– att träffas och utöva Seden tillsammans. Mer
byråkratiskt behöver det inte vara.
Men även om man inte behöver vara så väldigt
många, så måste man ju ändå vara några. Hur
hittar du andra hedningar i ditt närområde?
Sveriges Asatrosamfund har valt att skicka ut
en medlemsmatrikel över alla medlemmar så
att det skall bli lättare att skapa kontakt. Vi har
också kontaktpersoner runt om i landet som du
kan höra av dig till. Om det inte finns någon
kontaktperson i ditt område kanske du själv vill
vara det? Hör av dig till styrelsen i så fall.
Om det inte finns några medlemmar i din
närhet kan en början vara att sprida information
om samfundet där du bor och att sätta upp
lappar som berättar att du vill starta upp en lokal
grupp (exempelvis på bibliotek, bokhandlar,
anslagstavlor, mm).
Så vad kan ni då ägna er åt i en sådan grupp? Ja,
här kommer några förslag men de är naturligtvis

inte på något sätt uttömmande:
 Blot. Den kanske mest självklara aktiviteten
är att mötas upp till blot vid årets olika högtider.
En upplevd svårighet kan vara om ingen tidigare
varit med och hållit i ett blot. Men låt inte det
bli ett hinder. Att utföra blotet på ett enkelt och
oerfaret sätt är ändå så mycket bättre än att inte
göra det alls. Och faktum är att blot inte behöver
vara så avancerade och komplicerade. Det finns
skönhet i enkelheten! Sedan kan man givetvis
lära sig av andra. Ett tips är att någon i er grupp
anmäler sig till kursen "Lär dig grunderna" som
hålls i mars. Ett annat sätt är att tillfråga någon
mer erfaren person inom samfundet att besöka
er och hålla i ett blot. Ta gärna kontakt med
styrelsen så kanske vi kan ge er kontakter.
 Studiecirklar och skapande samtal. Bestäm
er för att träffas och samtala kring ett speciellt
tema. Ett utmärkt sätt att utforska Seden
tillsammans. Temat kan vara en speciell myt, en
speciell gud eller en filosofisk frågeställning. Låt
alla komma till tals med sina egna perspektiv. På
så sätt berikas allas förståelse.
 Besöka heliga platser. Ge er ut på
exkursioner och vandringar till naturområden
och fornlämningsmiljöer i er närhet. Lär känna
ortens heliga platser och landskap. Ta med er
fika och glöm inte att blota till makterna och
förföräldrarna när ni är ute!
 Hednisk Pub. Bestäm er för att träffas en
kväll i månaden på en pub bara för att umgås.
Sådana opretentiösa möten kan vara viktiga för
att lära känna varandra och det är ofta då nya
idéer spirar.
Svårare än så här behöver det inte vara så det
finns ingen anledning att tveka. Ta fram ditt
medlemsregister och kolla efter andra hedningar
i ditt närområde. Ring eller maila dem redan idag
så kanske ni snart är igång!
Lycka till!

HENRIK HALLGREN

Missa inte nästa nummer!
Tema: namngivning
MiMERS KÄLLA

