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Ord
förande
DET HAR VARIT ETT GANSKA hektiskt år
för mig personligen, som småbarnspappa och
med ett nystartat företag. Jag har inte kunnat lägga
ned lika mycket tid på samfundets verksamhet
som jag gjort tidigare. Lite orolig har jag allt
varit. Faktum är att antalet eldsjälar som varit
drivande i samfundet de senaste åren varit ganska
få. Skulle det hålla att jag tog ett steg tillbaka?
Det var frågan jag ställde mig. Glädjande nog har
det gjort det. Ja faktiskt fungerar samfundet och
inte minst rådet bättre än på mycket länge. Idag
har vi ett stabilt råd med medlemmar från olika
delar av landet, och med olika kompetenser, i en
berikande mångfald. Och även utanför rådet har
nya medlemmar dykt upp som har gjort och gör
ett fantastiskt arbete (Kolla till exempel det nya
forumet på hemsidan!). Jag får verkligen känslan
av att det börjar röra på sig, att samfundet idag
har en intern dynamik som kan leda till en
positiv utvecklingsspiral.
I OCH MED DETTA NUMMER slutar Yens
Wahlgren som redaktör för Mimers Källa. Han
har gjort en fantastisk insats under de fem år han
har arbetat med tidningen. När han tog vid låg
tidningsutgivningen i princip nedlagd, men från
detta redaktionella ginnungagap lyckades Yens
skapa en liten, enkel men mycket stilfull och

innehållsrik tidning. Yens slutar som redaktör,
men jag är säker på att vi kommer märka av
honom på många sätt även i framtiden!
MIMERS KÄLLA FÅR NU en ny redaktör,
Erik Otterberg, som tar vid där Yens slutade.
Erik är doktorand i litteraturvetenskap, regissör
och översättare. Det är en glädje att välkomna
honom som redaktör och det ska bli spännande
att se hur Mimers Källa kommer utvecklas under
hans ledning.
Men nu är det snart juletid. Pepparkaksbak
och tända ljus, julgran och blotande till makterna
i gnistrande vinternatt. Det ser jag fram emot!

God jul,
äring och fred
till er alla!

 HENRIK HALLGREN
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Ladda upp för
en sånghelg i vår!

Skräddare skissar på
ceremoniella plagg
 Samfundsmedlemmen Jessika Ahlström, som läser till
skräddare, skissar på möjligheterna att ta fram en liten
kollektion med cermoniella kläder för Samfundet.
I nuläget finns det skisser på en Disablotsduk, en rund
duk med asynjor och diser runt kanten, samt Vintergreve/
Majgrevedräkter. Till Vintergreve/Majgreven har Jessika
endast skissat upp två tabarder där vintergreven har fårpäls
för att associera till snötäckta grenar, istappar, fruset vatten
och ålderdom. Pälsen hänger från axlarna och övergår till
band att knyta runt midjan.
Majgreven har broderier/applikationer i form av
spirande gräs, slingrande rankor med blad på, surrande
bin och humlor samt vårblomster. Rankorna övergår till
brickvävda band att vira om midjan.
Än så länge är det bara utkast och skisser. Mimers källa
kommer såklart att hålla er uppdaterade med fler skisser,
illustrationer och foton under arbetets gång!

Ny internationell
konferens i Indien 2009

 2006 deltog fyra representanter för Sveriges
Asatrosamfund i en konferens i Jaipur, Indien, arrangerad
av ”World council of elders of the Ancient Traditions
and Cultures”. Nu är det dags igen. 31 jan-5:e feb. hålls
den tredje konferensen, denna gång i Nagpur, med
temat ”Renaissance of the Ancient traditions: Challenges
and Solutions”. Under konferensen kommer det hållas
ceremonier, föreläsningar, workshop och rundturer. En
verklig möjlighet till intressanta och givande möten med
personer från en mängd olika religioner från mer än 50
länder. För mer info om konferensen, se http://www.
iccsus.org/Conference_Info.php Är du intresserad av att
delta och representera Sveriges Asatrosamfund på denna
konferens? Det brinner lite i knutarna så ta snabbt kontakt
med rådet via Henrik, ekosof@hotmail.com

 I vår planeras en sångträff
där vi kan utbyta och delge
varandra sånger länkade till seden.
Vi kommer utforska kväden,
galdersånger, rimursånger och
folkvisor. Vi kommer tillsammans
fundera kring vilka olika sånger
som kan passa till olika årshögtider.
I förlängningen kanske vi kan ge ut
ett sånghäfte med sånger lämpade
till blot och fest, eller till och med
en CD? Även du som känner att du
inte har några sånger att delge men
ändå är nyfiken och vill lära dig är
välkommen. För mer information
och anmälan, maila Henrik;
ekosof@hotmail.com

Nya ”Vid dagens
början” på gång

 Ytterligare två morgonandakter
kommer hållas av ordförande
Henrik Hallgren i Sveriges radio P1
under vintern. Temat för andakterna
är ”Myten och framsjungandet
av världen” (sändes den 15 nov)
samt ”I religionens hjärta finns
tacksamheten”. I skrivande stund
är exakt datum inte bestämt för den
andra andakten, men håll utkik på
Sveriges radios hemsida eller på SAs
hemsida.

Forn sed i nutid
– på engelska!

 Vår skrift ”Forn sed i nutid” har
väckt intresse utanför Sverige, och
det har nu kommit
förfrågningar om
att översätta den
till engelska. Rådet
har beslutat att så
skall ske, och vår
internationella
kontaktperson
Saga Bergh har påbörjat
översättningsarbetet.
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Blotlaget “Lagom” har
sett dagens ljus i Sthlm
Då jag har känt ett behov av att träffas och umgås med
andra sedingar i Stockholm och det har varit diskussioner
om kontaktperson så tog jag upp frågan redan under
första kvällen på SA:s höstträff. Bara en generell förfrågan
om att träffas, hitta på något, äta gott tillsammans, fika,
gå skogspromenader, ägna sig åt hantverk med mera. Det
mottogs med glädje av flera andra ”nyingar”. Sedan, på
höstträffens sista dag, tog en annan deltagare upp frågan
om att bilda ett blotlag, för att kunna träffas och utföra
gemensamma blot – “så att det händer någonting och blir
lite mera än att bara vara hemma och göra det”. Genast var
vi hela sex stycken hedningar som ville träffas igen!
De övriga “etablerade” hedningarna mötte vårt
förslag med mycket positiva bifall.
På hemvägen från höstträffen och de
närmaste dagarna startade en intensiv dialog
via samtal och e-mail. Den utmynnande
till ett “rådsmöte” där de flesta medlemmar
var närvarande. En dagordning av frågor och
tankegångar hade gemensamt ställts samman som vi
gick igenom. Blotlaget fastslog att det skall heta Lagom
Blotlag. Ansvarsuppgifter fördelades till den
som kände sig mest lämpad och villig att
axla ansvaret. Grunden är att vi skall träffas
lagom(!) ofta, känna en härlig gemenskap
och nära de band som vävdes mellan oss
under höstträffen och sedan dess har blivit
starkare för var gång vi setts. Blotlaget har
vidare utsett en blotgydja, hantverksansvarig
och även en vivårdare. Vi vill understryka att
vi vill styra vårt blotlag på ett effektivt sätt som enkelt kan
kombineras med att vi alla jobbar och studerar.
Vi har till en början beslutat att arbeta i det lilla, se hur
saker och ting växer fram och utvecklas. När vi har utvecklat
en stabil grund och etablerat en fungerande verksamhet
kommer vi att gå ut på bredare front med blotlaget. Vi
kommer till en början att enbart bjuda in vänner eller
medlemmar från SA:s som tagit kontakt med oss till våra
träffar. Vår blotgydja arbetar just nu tillsammans med några
andra medlemmar på att formulera upplägg för de olika
årsbudna bloten. Lagom ser framtiden an med tillförsikt och
vi sågs senast på en liten fikaträff häromveckan där vi fick
tillfälle att lära känna en annan medlem från SA:s som visat
intresse för vårt blotlag.
De som känner sig intresserade av att träffa oss och vara
med på ett hörn i Lagom Blotlag är välkomna att höra av
sig till mig: kaitlabb@hotmail.com
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Diskutera
nya stadgar

 Alla medlemmar bjuds
in att diskutera och påverka
samfundets nya stadgar på vårt
diskussionsforum. Logga in på
det speciella medlemsforumet och
ta chansen att påverka hur vårt
växande samfund kommer att se ut
i framtiden!

Buss till
asatrolägret?

 Se till att planera inför det första
internationella asatrosommarlägret
25 juli – 2 augusti 2009 i
Danmark. Det finns även planer
på att hyra en buss och gemensamt
åka till Danmark. Mer info på
hemsidan!

Blotåret 2009

 Planer smids för fyra blot
i Stockholm under 2009 i
samfundets regi.
Bloten är “det stora korset”
som planeras. Det innebär
Vårdagjämning, Sommarsolstånd,
Höstdagjämning och Vintersolstånd. Platser och tider är inte
fasthamrade ännu.

Julblot i Ösmo

 Vintersolståndet är ett av de
stora bloten i Seden. Fira och
helighåll julblot och Gille i
järnålders huset i Ösmo, cirka
5 mil söder om Stockholm.
Julbloter äger rum 20-21 december
2008. För mer information och
anmälan se kontaktuppgifter på
samfundet hemsida.

Träffa hedningar!

 Samfundet nya nätforum har
bidragit till många möten hedningar
emellan. Småländska hedningar har
strålat samman, en träff i Umeå och
en i Stockholm är inplanerade. Gå
in på forumet och få kontakt med
hedningar på din ort!

Rådsgoden och rådsgydjans roller

Som vi tidigare nämnt valdes
Sylvia Hild och Per Lundberg till
rådsgydja respektive rådsgode
på årstinget 2008. Vilken roll
skall då dessa två personer ha
i Samfundet? Det var inte klart
uttalat på årstinget och Rådet
lämnar också öppet för ett samtal
kring hur rollen skall definieras.

Vi två som nu uppbär rådsgode/rådsgydjaskapet
har självklart också stött och blött frågan om vilka
vi är och vad vi vill. I skrivande stund har vi enats
att hålla rollen ganska åtstramad och snarare verka
för att det bildas en mångfald av inte bara gydjor
och godar lokalt utan också andra funktioner,
som till exempel runmagiker, thular, sejdkarlar
och völvor. Allt för kollektivets goda och för att
understödja vår möjlighet att växa andligt och
stötta varandra i vår sediska utövning.

Vårblotet i Uppsala

Vårblotet i Uppsala är numera en tradition att
räkna med. Nio år har det blotats vid högarna
och detta har hittills varit en tilldragelse som
väckt åtskilligt intresse inte bara hos fränder och
fränkor utan också i media. Vårblotet har blivit
Samfundets vackra ansikte utåt i samhället och
för många en ingång till Seden. Som rådsgydja
och – gode känner vi ansvar för att Vårblotet
i Uppsala även i framtiden fortsätter som en
levande tradition. Detta innebär inte självklart
att det är just vi som alltid skall leda blotet
utan vår uppgift blir snarare att se till att det
genomförs med de krafter som lämpar sig bäst
för tillfället.

Stödja lokalt

Det är vår vision att samfundet skall fungera som
paraply för en mångfald av blotlag spridda runt om
i landet. Samlade aktiviteter på lokal nivå har dock
ännu inte riktigt hittat sina former eller snarare så
har inte fränder hittat varandra. Medlemslistan visar
att det finns en koncentration av medlemmar i till
exempel Skåne, Västsverige och Stockholm. Det är
vår förhoppning att medlemmarna lokalt skall hitta
varandra och bilda lokala blotlag. Här ser vi som
vår uppgift att hjälpa till med stöd och erfarenheter.
Vi är beredda att lämna Stockholm någon helg

då och då under nästa år (2009) för att besöka
nybildade eller blivande blotlag. Vi kan också dela
med oss av kunskaper inom sejd. Att träffas inom
samfundet upplever vi som väldigt givande och vet
av erfarenhet bland annat från höstmötena märkt
hur mötesaktiviteter stärker banden till Seden.
Men det är ju inte alltid vi behöver träffas.
Har du frågor kan du förstås använda telefonen
eller datorn. Hur genomför man t ex ett blot?
Och vilka ceremonier är lämpliga för livets
olika passager som till exempel vuxensteget,
handfästelse (vigsel), namngivning/vattenösning
(dop), jordsättning (begravning)? Vad gör en
lokal gode/gydja? Detta är frågor som du som
medlem i Samfundet kan vända dig till oss med
för att få råd och inspiration till dåd.

Samla sånger

Galdrandet och sången är ett av våra mest ursprungliga sätt att uppleva den egna kraften och
komma i kontakt med Makterna. Att sjunga och
galdra tillsammans förhöjer den upplevelsen.
Det finns en hel del sånger och galdrar med
rötter inom Seden idag. En del cirkulerar redan
medan andra kanske stannat i den privata sfären.
Det är vår vision att samla ihop alla sånger som
finns inom Seden och göra dem tillgängliga för
hela sedkollektivet med hjälp av moderna media.
Och naturligtvis vill vi stimulera till att fler sånger
skapas och sjungs ut med hög röst. Vi lovar att
själva bidra med några strån till den stacken.

Inget hugget i sten

Som sagts ovan så är inte våra roller cementerade
eller huggna i sten. Vi är öppna för synpunkter
från medlemmarna. Utformningen av rådgydjansoch godens roll skall naturligtvis kunna ske i
samråd med övriga individer i samfundet och vi
väljer att utveckla vår roll utifrån error-and-trial.
Vi får se vad som fungerar på sikt. Så hör gärna
av er.



SYLVIA HILD
PER LUNDBERG

5

Foto: SYLVIA HILD

Höstmötet
VI NYINGAR som inte hade egen bil skulle
alla bli hämtade i Gnesta. Bilfärden därifrån
med Skalleper vid ratten var trevlig, mitt under
den stund då det passar att kura skymning.
Väl framme vid stugan möttes vi av en härligt
doftande gryta på spisen och varma människor
att hälsa på. Efter det att alla hade gått husesyn
och valt sin bädd dukades det fram till kvällsvard.
Sylvia var ansvarig för grytan som var minst lika
god och närande som den doftade. Mitt under
måltiden anlände den sista deltagaren. Sent
ankommen blev han ändock varmt mottagen
med både glada fraser och varm mat.
När maten smälts en aning och disken var
avklarad var det dags för ett givande samtal om
vad seden i vardagen var för var och en. Skalleper
som var den som höll i det frågade oss vad helighet
var för var och en och hur det tog sig i uttryck i
ens vardag.
Att det rörde sig om just Var Dag när uttrycket
6

vardag nämns fastslogs snabbt. Sedan gällde det
att fundera ut vad som var heliga stunder för en
själv. Vi närvarande kunde väl konstatera efter
ett varv med malkaveln att helighet var tysta
stunder, närhet till skog och mark. Att hälsa
den nya dagen var morgon, med en bön eller
en stund på spikmatta var också en sådan stund
som upplevdes som helig av somliga.
DÄREFTER FÖRBEREDDE SYLVIA oss för
ett stenbad, där vi dels skulle möta Nornorna
och våra förfädrar och – mödrar. Vi skulle intåga
i ceremoniell tystnad, bli tvagade och hälsade
av gydjan innan vi tog vår plats i bastun. Sylvia
hällde björkessens i vattnet så att hela rummet
andades björklöv och dess syrligt friska smak.
Många skopor östes vid inkallandet, tre varv om
med personliga böner till nornorna innan det var
dags för ett dopp i sjön. Vattnet var friskt och
lagom svalt. När samtliga som ville doppa sig
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hade gjort det troppade vi åter in i mörkret för att
denna gång knyta kontakten till våra förfädrar/mödrar. Efter avslutande dopp traskade vi tillbaka
till stugan och avslutade kvällen med samtal över
te-, kaffemuggar och vinglas. Den obligatoriska
nattmackan togs också.
PÅ LÖRDAGMORGON VÄCKTES de sista
med lite trevligt flöjtspel av Per innan vi i samlad
tropp gick upp på fornborgen för att hälsa Dag,
Sunna och Dags barn. Frukostgröten puttrade
under tiden på spisen och tallrikar stod väntandes
på bordet. Mången magsäck var tom och gröten
samt smörgåsarna gick åt med strykande åtgång.
Samtalen var många och stämningen varm. Då
disken avklarats och frukosten fått sjunka undan
lite samlades vi i cirkel för att samtala om De
Nio Nycklarna. Per och Sylvia delade ut det lilla
häfte som Aldo skapat och samtalet om helighet
återupptogs till en början. Per skrev upp en
sammanställning av vad vi andra uttryckte var
heligt för var och en, ibland för flera. Årshjulet
ritades också upp som referens på tavlan, precis
som de nio nycklarnas inbördes förhållande. (se
också artikeln på sidan 20)
Vi gick igenom häftet och diskuterade varje
nyckel utifrån vad som stod i texterna. I mångt
och mycket höll alla med om klokskapen som

Illustration: JESSIKA AHLSTRÖM

Aldo sammanställt utifrån Havamal. Att allt
hänger samman och att de tre olika treenigheterna
är indirekt och direkt beroende av varandra.
Efter en kort paus fortsatte Per med att prata
lite om Fulltrogne och att man kan ha både en
eller flera. En del gånger så har man en enda
medan andra stunder så träder en till in eller
övertar rollen som fulltrogen utifrån händelser
i livet. Detta gjordes som en förberedelse inför
trumresan som skulle hållas på söndagen.
Därefter vankades det mat, pasta bolognese med
extra mycket oregano!
Efter lunchen togs en härlig skogspromenad
runt kvarnsjön för att vandra i tystnad, insupa
omgivningen och samla in skogens håvor för
att pynta gillets bord med. Vi vandrade förbi en
intressant stenformation som fick tankarna att gå
till en trolltron med en liten domring nedanför.
Glada i hågen kom vi hem med famnarna fulla
av svamp, kvistar, löv, blomsterställningar och
mossa. Nu skulle här tas en macka med lite te
eller kaffe och sedan förbereda inför blot och
gille. Borden dukades, med servettbrytningar
som symboliserade både det manliga (ljuset)
och det kvinnliga (näckrosen), kuvertblommor
lades invid glasen och det ställdes fram vackra
blomsterarrangemang. Den tomma tallriken
hade fått en vacker krans bunden åt sig av Per

fortsättning på nästa sida
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Anteckningar från svarta tavlan under höstmötet 2009.

På lördagsmorgonen samlades höstmötesdeltagarna i cirkel för att samtala om De Nio Nycklarna.

och omgav med mindre blomsterfat och ljus.
Dags för blotet. Det var en väldigt känslostark
cirkel som skapades, måne sken sitt ljus över
oss och det fanns ett väldigt starkt, kärleksfullt
stöd mellan oss alla. Efter den vackra ceremonin
vandrade vi tillbaka till gillet, som var en varm
tillställning med mycket gott att både äta och
dricka. Samtal uppstod och utvecklades. Lagomet
dracks till de tre nornorna medans bitar av de tre
huvuden av rovor som Per täljt till och ugnsbakat
inmundigades. Senare under kvällen uppstod ett
intressant samtal vid köksbordet, om manlig
och kvinnlig sexualitet och hur de bemöts och
upplevs idag. Det var ett väldigt givande samtal
med många infallsvinklingar som togs upp. Det
kändes härligt att alla hade så lätt att öppna
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sig och blotta sig själva. Sådan stämning hade
skapats att detta var möjligt.
EFTER EN GOD NATTS SÖMN vankades
det åter flöjtspel, morgonhälsning och sedan
frukost. Efter avklarade morgonbestyr var
det sedan dags för trumresa som leddes av Per
och Sylvia. Sittandes i cirkel leddes vi nedåt
för att möta vår fulltrogne. Efter avslutad resa
gick munkaveln runt och det delades med av
upplevelserna. Det hela avslutades med att vi
sjöng galdern Locke Ran tillsammans. Därefter
var det lunch, städning och hemfärd. Det var ett
kärt och lagom sorgset uppbrott, vi hade nog alla
velat stanna lite längre.

JESSICA AHLSTRÖM

Glöm inte att förnya medlemsavgiften för 2009!
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 2009. Inbetalningskort medföljer Mimers källa.
Det kostar 200 kr per år och 50 kr per familjemedlem | Postgiro: 51 91 25-9
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Somrigt förlovningsblot
Solen syntes slutligen under
molnkanten och marknaden började
återhämta sig efter en dag med
enbart regn. Några fiskmåsar beslöt
sig för att ta en tur ut till havs och
flög skriande mot solnedgången.
Vattnet kluckade lite försiktigt mot
stranden, försynt påminde det oss
om sin närvaro. Marknaden var slut
för dagen och turisterna hade dragit
sig hemåt, kvällen i Fotevikens
vikingareservat hade tagit över.

Det var den 27:e juni och jag och Patrik hade
bjudit in till blot för att fira vår förlovning. Lite
över 20 av våra vänner hade samlats vid vårt
tältläger precis utanför byn och tillsammans
gick vi ner i procession till
stranden med en majad båge
och två blotstavar längst fram.
Närmast oss följde Patriks farfar
bärandes ett tråg med blotgåvor
och tvagningsvattnet, och
vår mexikanska vän bärandes
hornet och en flaska med mitt
bästa mjöd. Majoriteten av de
som följde med oss hade aldrig
tidigare bevistat ett blot och De förlovade tu.
nervositeten hade börjat förvandlas
till förväntan när vi bad dem att vänta en bit bort
medan vi satte blotplatsen i ordning. Platsen
vi hade valt var en undanskymd strand som låg
direkt nedanför byn.
En efter en kom deltagarna sedan fram för
tvagning och ett personligt välkomnande av oss
båda innan de samlades runt blotplatsen. När
alla åter hade samlats började vi med att berätta
lite av vad som komma skulle och inledde sedan
en åkallan av gudar, väsen och välkomnade även
de fränder som enbart i sinnet kunde vara med
oss. Ett mindre tal hölls av Patriks farfar om
vad förlovning och trolovning stod för när han
var ung och vad våran förlovning betydde för
honom. Därpå följde ett gemensamt blotande
till kärlekens alla aspekter och de väsen som sägs
höra till dessa, följt av att varje blotdeltagare fick
en möjlighet att själva göra ett personligt blot,

antingen genom att lägga något vid blotplatsen
eller genom att ge några av sina tankar. Alla som
deltog tog möjligheten att vända sig till de gudar,
väsen eller tankar som de kände sig närmast eller
mest i behov av. Det var mycket rörande att se
hur allvarligt alla tog på tillställningen då det var
väldigt få av deltagarna som till vardags rör sig
inom den forna seden. Många tankar hade lagts
på det som sades, och det var också tänkvärda
ord som sades. Vi genomförde slutligen ett lagom, och avslutade sedan blotet med att alla fick
sluta sina ögon och i tystnad gå igenom allt som
sagts och allt de upplevt under blotet.
Det tog ett tag innan alla hade lyckats ta sig ur
den stämning som byggts upp men slutligen bröts
cirkeln för att övergå i en mängd med kramar
och lyckoönskningar. Det var uppenbart att alla
var tagna av den stämning av samhörighet som
hade uppstått, och ingen ville egentligen lämna
platsen på en rätt bra stund efter
att cirkeln brutits. Efter en stund
började deltagarna att lämna
platsen en efter en, och jag och
Patrik tillsammans med de allra
närmsta vännerna var de sista som
lämnade platsen. Kvällen fortsatte
sedan uppe i vårt tältläger med
god mat och sånger runt elden.
Nu i efterhand kan jag gissa
att det var bland annat just
öppenheten med att det gick bra att
vända sig till vem eller vad man än ville – gudar,
väsen, fränder eller bara naturen – som gjorde
att ingen hindrades i sitt agerande, oavsett övrig
livsåskådning. En annan detalj som nog också var
viktig för att det blev så lyckat var betoningen på
att det inte var det fysiska man blotade som var det
viktiga, utan att ett givande i tanken kunde vara
lika betydelsefullt. Vi är båda två väldigt nöjda
med hur kvällen förlöpte, och vi har fått bekräftat
från flera av de som närvarade att den stämning
som vi själva uppfattade faktiskt delades av de
andra. Det var väldigt skönt att höra just detta,
eftersom det var första gången som jag och Patrik
höll i ett större blot tillsammans, även om vi varit
med som deltagare på många. Med tanke på
hur vi tyckte att det gick och allas uppskattning
kommer det dock inte att vara sista gången.

EIRA ELWING
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Text: ALDO GARTZ

Nio nycklar

till sedens etik

Mod
Ärlighet
Hederlighet
Trofasthet
Redighet
Gästfrihet
Flit
Tålamod
Självtillit

Här intill finns nio begrepp. Dessa
är ett slags nycklar till förståelsen
av den värdegrund och etik som
finns i den nordiska traditionen
och seden. Genom att känna till
nycklarna, så blir det lättare att veta
hur folk betraktar och bedömer ens
handlingar och attityder.
De nio nycklarna är ett koncentrat
av Eddasången Havamals
sedelärande strofer.

1. Mod

2. Ärlighet

a) Hur du gör för att uppfattas som
modig:
Gör det du tror på, trots att du är rädd.
Vägra göra det du inte tror på, trots att du är
rädd.

a) Hur du gör för att uppfattas som
ärlig:
Tala sanning.
Gör saker som du kan berätta öppet om.

b) Vad du vinner på att vara modig:
Du gör dig till herre över dina beslut, istället för
offer för dina känslor.
Andra människor betraktar dig som en ansvarsfull
och oberoende person.
c) Vad som händer om du låter bli att
vara modig:
Du låter rädsla styra dina beslut och blir offer för
dina känslor.
Andra människor betraktar dig som feg och
svag.
d) Tankeväckare:
Vad skiljer mod från dumdristighet?
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b) Vad du vinner på att vara ärlig:
Du gör dina känslor och behov tydlig för dig
själv och andra.
Du gör dina svagheter och styrkor tydlig för dig
själv och andra.
Du känner oberoende och valfrihet.
Andra människor betraktar dig som en hederlig
och modig person.
c) Vad som händer om du att låter bli att
vara ärlig:
Dina behov och motiv blir oklara.
Du står i beroendeställning till omgivningen och
kan inte göra fria val.
Andra människor betraktar dig som falsk eller
virrig och diffus.

d) Tankeväckare:
Får man ljuga?

Andra människor betraktar dig med misstänksamhet och misstro.

3. Hederlighet

d) Tankeväckare:
Kan man kalla sig själv schysst?

b) Vad du vinner på att vara hederlig:
Du får sinnesfrid i relation till andra människor.
Andra människor känner trygghet tillsammans
med dig och föreslår samarbete eller samvaro.
c) Vad som händer om du låter bli att
vara hederlig:
Du får ägna all kraft till att dominera och
manipulera din omgivning.

4. Trofasthet
a) Hur du gör för att uppfattas som
trofast:
Stöd dina vänner.
Sök samarbete.
Var omsorgsfull med vad eller vem du väljer att
vara trogen.
b) Vad du vinner på att vara trofast:
Du känner gemenskap, tillhörighet och att du är
viktig.
Andra människor ser dig som en omtänksam vän
och erbjuder dig stöd när du är i nöd.
fortsättning på nästa sida
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a) Hur du gör för att uppfattas som
hederlig:
Var ärlig.
Håll det du lovar.
Samarbeta.

c) Vad som händer
om du låter bli att
vara trofast:
Du blir oförmögen
att skaffa vänner och
allierade.
Andra människor
betraktar dig med besvikelse
eller kyla
d) Tankeväckare:
Är lojalitet alltid bra?

5. Redighet
a) Hur du gör för att
uppfattas som redig:
Planera väl, ha en buffert,
var måttfull.
Anpassa ditt beteende
efter omständighet.
Anpassa dina
handlingar efter
målsättning.
b) Vad du vinner på
att vara redig:
Du hanterar oförutsedda omständigheter väl.
Andra människor
betraktar dig
som disciplinerad
och förmögen till
överenskommelse
över tid; till exempel
som låntagare.
c) Vad som händer om
du låter bli att vara
redig:
Du blir offer för
oförutsedda omständigheter.
Andra människor tvivlar
på din förmåga; till
exempel som låntagare
eller elev.
d) Tankeväckare:
Har man ansvar för
framtiden?
12

6. Gästfrihet
a) Hur du gör för att uppfattas som
gästfri:
Tillgodose gästens basbehov.
Bjud och truga.
Tala, fråga och lyssna artigt.
b) Vad du vinner på att vara gästfri:
Du känner dig givmild.
Andra människor betraktar dig som redig och
omtänksam.
c) Vad som händer om du låter bli att
vara gästfri:
Du får dåligt samvete.
Andra människor betraktar dig som snål, kall
och okänslig
d) Tankeväckare:
Bör man ge utan att få?

7. Flit
a) Hur du gör för att uppfattas som
flitig:
Gör mer än det nödvändigaste.
Använd tiden effektivt.
Arbeta helhjärtat.
b) Vad du vinner på att vara flitig:
Du hinner med dina uppgifter.
Andra människor betraktar dig som arbetsam.
c) Vad som händer om du låter bli att
vara flitig:
Du ligger efter arbetsschemat.
Du känner dig stressad eller uttråkad.
Andra människor betraktar dig som lat eller
inkompetent.
d) Tankeväckare:
Har den late rätt att äta?

8. Tålamod
a) Hur du gör för att uppfattas
som tålmodig:
Fortsätt göra det som krävs så länge det
behövs.
Pröva nya sätt att utmana tidigare
misslyckanden.
b) Vad du vinner på att vara
tålmodig:
Du känner växande självtillit och hittar
nya kreativa lösningar.
Andra människor betraktar dig som
engagerad.
c) Vad som händer om du låter
bli att vara tålmodig:
Du sänker kvalitéten på det som ska
utföras.
Andra människor betraktar dig som
slarvig eller okvalificerad.
d)Tankeväckare:
Finns det ett värde i att stå ut?

9. Självtillit
a) Hur du gör för att uppfattas
som självtillitsfull:
Ta ansvar.
Gör det du kan själv.
Var oberoende.
Stöd andras oberoende.
b)Vad du vinner på att ha självtillit:
Du känner oberoende och mod.
Andra människor betraktar dig som
ansvarstagande och kapabel att leda.
c) Vad som händer om du låter bli att ha
självtillit:
Du blir låst till lydnad och rädsla, eller till trots.
Andra människor betraktar dig som svag, lättledd
och beroende, eller som obstinat
d) Tankeväckare:
Är man själv bäste dräng?

13

Illustration: JESSIKA AHLSTRÖM | Urval ur Havamål: ALDO GARTZ

Nio nycklar som ett
koncentrat av Havamål
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2Quam

1. Mod

48. Modiga och givmilda
män leva bäst,
nära sällan sorg;
men fåvitsk man
fruktar allt möjligt,
sörjer alltid snål vid gåvor.
125. Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna.
Tre ord icke växla
i träta med en usling;
den bättre är ofta böjlig,
när den sämre slår.
127. Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna.
Om ont du märker,
säg, att ont det är,
och giv ej din fiende frid.

2. Ärlighet

44. Vet du, om vän du har,
som du väl tror
och gott av honom vill hava;
förtrolig skall du vara
och vängåvor skifta,
träffa honom titt och ofta.
46. Ytterligare gäller
om den, du illa tror

och vars onda sinne du anar:
mot honom skall du le
och låtsa vänskap;
samma gåva åt givaren gälda.
57. Brand brinner av brand,
tills han brunnen är,
låga tändes av låga.
Den ene för den andre
genom ord blir känd,
och den alltför slöe genom slapphet.
121. Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna.
När du får en vän,
den förste var aldrig
att våldsamt vänskapen slita;
sorg fräter hjärtat,
när man säga ej får
för någon hela sin hug.
124. Lik släktskap är vänskap,
då man säga får
en annan hela sin hug.
Allt är bättre
än vara brått föränderlig;
den är ej vän, som blott välkommet säger.

3. Hederlighet
8. Säll är den,
som åt sig vinner,
lovord och lisa i nöden.
Otryggt är allt,
som man äga skall,
buret i andras bröst.

9. Säll är den,
som för sig äger
lovord och förstånd uti livet,
ty onda anslag
man ofta rönt
alstras ur andras bröst.
22. En eländig man
och illasinnad
gör hån åt vad som helst;
det vet han icke,
som han veta behövde,
att honom fel ej fattas.
fortsättning på nästa sida
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De nio nycklarna är nycklar till
traditionens etiska utrymme.
Nycklar till förståelse för den
värdegrund och etik som finns i den
nordiska seden.
De nio nycklarna en
sammanfattning av
de levnadsråd som
Eddasången Havamål
lyfter fram. Så låt oss
gå tillbaka och se vad
källorna säger.

76. Fä dör,
fränder dö,
även själv skiljes du hädan,
men eftermålet
aldrig dör
för envar, som ett gott har vunnit.

4. Trofasthet

5. Redighet

10. Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.
På främmande ort
går det framför guld.
Slikt är den torftiges tillflykt.

34. Stor omväg
till ovän är,
fast vid vägen hans stuga stode;
men till god vän
på gen vägar,
vore han än fjärran faren.

36. Ett bo är bäst,
fast blott helt litet,
herre är hemma envar.
Fast man tågor har till tak
och blott två getter äger,
är det bättre än bedja om mat.

41. Med vapen och kläder
glädje vänner varandra!
Själv man skönjer det bäst.
Genom gengåvor vänskapen
vara längst;
om annars det vill sig väl.

37. Ett bo är bäst,
fast blott helt litet,
herre är hemma envar.
blödande är hjärtat
på den, som bedja skall
sig mat till varje mål.

42. Till sin vän
skall man vän vara
och vedergälla gåva med gåva;
med löje skall man
löje gälda
och försök att lura med lögn.

40. Den som välstånd
förvärvat har,
skall torftighet ej tåla;
ofta spars åt okär,
vad åt älskling var ämnat;
mycket går värre, än man väntat.

43. Till sin vän
skall man vän vara,
till honom och hans vän;
men till oväns vän
skall ingen man
någonsin vän vara.

60. Av torrt trä
och taknäver
en man måttet känner,
och vad ved
vara kan
ett helt kvartal eller halvår.

44. Vet du, om vän du har,
som du väl tror
och gott av honom vill hava;
förtrolig skall du vara
och vängåvor skifta,
träffa honom titt och ofta.

6. Gästfrihet

124. Lik släktskap är vänskap,
då man säga får
en annan hela sin hug.
Allt är bättre
än vara brått föränderlig;
den är ej vän, som blott välkommet säger.
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4. Vatten tarvar
vandrarn, som kommer till måltid,
handduk och vänlig välkomst;
välvilligt sinne,
om han sådant kan vinna,
samspråk och bjudning tillbaka.
5. Vett behöver,
den som vida färdas;
lätt är hemma vadhelst.
Mång ögonkast får,
den som intet förstår
och sitter med kloka tillsammans.

2Quam
6. över sitt förstånd
skall man stolt ej vara,
fasthellre i väsendet varsam!
När en klok och sluten
kommer till gården,
sällan den försiktige sig skadar,
ty osvikligare vän
man aldrig får
än mycket mannavett.

som väl veta mycket.

48. Modiga och givmilda
män leva bäst,
nära sällan sorg;
men fåvitsk man
fruktar allt möjligt,
sörjer alltid snål vid gåvor.

60. Av torrt trä
och taknäver
en man måttet känner,
och vad ved
vara kan
ett helt kvartal eller halvår.

7. Flit

58. Arla stige upp,
den som äga vill
en annan egendom eller liv!
Sällan liggande ulv
ett lårstycke får
eller sovande man seger.
59. Arla stige upp
som har arbetsfolk få,
och tage med sin syssla i tu!
Mycket försinkas
för den, om morgonen sover;
rask är till hälften rik.
69. En man är ej olycklig,
fast usel till hälsan;
mången är av söner säll,
mången av fränder,
mången av fullt upp med gods,
mången av välgjort verk.

8. Tålamod

53. Små sandstränder,
små sjöar,
små äro människors sinnen.
Ej samtliga män
fingo samma visdom;
ovis överallt är enhälft.
54. Medelmåttigt klok
var man skall vara,
aldrig vara alltför klok.
Bland män är livet
mest fagert för dem,

88. Tidigt sådd åker
må ingen tro,
och ej för snart sin son;
av vädret beror åkern,
av sitt vett sonen,
båda tvivelaktiga ting.

9. Självtillit

63. Frågor den göre
och give svar,
som klok vill kallas!
En må få veta,
en andre icke;
veta det tre, så vet världen.
64. En klok man
skall kuva sitt lynne,
sin härsklystnad hålla i tygel.
Då han märker,
när bland modiga han kommer,
att ingen är djärv framför alla.
95. Blott själen gömmer,
vad i hjärtat bor,
ensam sin känsla han känner.
Ingen sjukdom är värre
för en själfull man
än att leva, med intet belåten.
126. Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna.
Skomakare var ej
eller skaftmakare
annat än åt dig själv;
om sulan är illa skapad
eller skaftet snett,
då önskas över dig ont.
(Erik Brates översättning)
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Text: MIKAEL PERMAN

Sedens moral

JAG SITTER MED ett litet häfte framför mig.
Det heter ”Nio nycklar till sedens etik” (se
motsvarande text på sid 10-13.)
Behövs det? Är den vettig? Är det en reaktion
på andra religioners kortfattade regler, som
buddhismens åttafaldiga väg, och kristendomens
tio budord?
Det första jag reagerade på när jag såg häftet
var att det var så litet och så tunt. Nio sidor, en
för varje regel. Och en sida för egna anteckningar,
och ett litet förord. Det var allt. Finns det
verkligen något att säga om detta?

Första nyckeln

Men då jag började tänka på saken, så kom
flera saker till mig. Varför är det just nio heliga
nycklar som lyfts fram? Varför är det inte femton
eller tjugo? Eller fem? Vi hittar ju liknande antal
hos så skilda religioner som kristendomen och
buddhismen. Varför? Finns det en sanning i
antalet nio? Eller är det en tillfällighet? Svar på
den första frågan var att i princip kunde man göra
hur många regler som helst, men det var lämpligt
att välja ett antal som alla kunde komma ihåg.
Reglerna är alltså tänkta att memorera, inte att
läsas från ett häfte, annat än då man lär sig dem.
Detta var den första nyckeln, talet nio, heligt
för att det är det antal olika aspekter som vi kan
hålla i vår håg, utan problem.

Andra nyckeln

Men det var något underligt med titeln. ”Nio
nycklar till sedens etik”. Det stod inte ”Nio
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moralregler i seden”. Var detta bara ett hårklyveri,
eller var det något viktigt? För mig är det skillnad
på etik och moral. Etik är överordnat moral. Etik
är den grundläggande tanken och filosofin, som
ligger till grunden för att utforma moralregler.
Med andra ord, jag om att uppfatta titeln som
”Nio moralregler, som är tänkt att vara som
nycklar som låser upp den etik som finns inom
Seden”. Författaren vill helt enkelt visa på något
mer, något mer abstrakt än nio regler!
I vanliga fall börjar man ju ”uppifrån” och
arbetar sig neråt, börjar med värdegrund och
etik, och fortsätter med moral som blir resultatet
av ens etiska ställningstaganden. Här går det
andra vägen.
Den andra nyckeln var just detta. Att man
kan börja nerifrån och gå upp, börja med
moralregler, och genom dessa, visa på och hitta
den övergripande etiken.

Tredje nyckeln

De nio moralreglerna handlade om Mod,
Ärlighet och Hederlighet. De handlade om
Trofasthet, Redighet och Gästfrihet. Och den
sista gruppen var Flit, Tålamod och självtillit.
Fanns det en tanke med själva grupperingen? Hör
de tre skilda gruppernas tre begrepp ihop var och
en. Finns det en koppling mellan till exempel
Mod, Ärlighet och Hederlighet? Jag tycker mig
se det sambandet. Ser ni det sambandet?
Ja, den tredje nyckeln pekar på tre grupper
med tre begrepp. Skönjer vi inte Odens valknut
bakom detta?

Fjärde nyckeln

Till skillnad mot både kristendomens och
buddhismens korta levnadsregler, så handlar
Sedens moraliska regler inte om gudarna eller om
vägen bort från livet. Reglerna är enbart sedda
från ett mänskligt perspektiv. För människor
i livet och inget annat. Är inte detta underligt?
När man tänker på det? En religions moralregler
säger inte ett ord om det hinsides livet? Jag vill
påstå att det är så underligt, att det faktiskt blir
till en princip för mig. EN moral och en etik,
ska grundas på förhållanden i vår värld. Det är
värdegrund nog!
Den fjärde nyckeln talar alltså om att
moralen grundar sig på världsliga förhållanden.
Värdegrunden finns i vår omgivning och
vem som helst kan bedöma dem efter logiska
argument. Vi behöver inte leta efter gudomliga
uppenbarelser eller påbud.

Femte nyckeln

Varje nyckel förklaras utifrån fyra aspekter.
Den första talar om ”Hur gör du för att uppfattas
som modig/ärlig/hederlig, och så vidare. Det
viktiga här är att pamfletten inte säger ”Var
modig!”. Den går istället till omgivningen och
tar omgivningens perspektiv på dig själv.
Dessutom är varje beskrivning praktisk. Den
talar om praktisk handling, inte om teorier.
Den femte nyckeln talar om riktlinjer för hur
du ska uppträda. Och det är aldrig bara en regel,
utan flera, som samverkar. EN enda regel skulle
kunna misstolkas, flera olika samverkar och ger
större tydlighet.

Sjätte nyckeln

Den andra aspekten av de fyra, handlar om vad
du vinner på att handla enligt de olika nycklarna.
Smaka på det. Är det inte omvälvande? Vad DU
vinner på att ha en god moral! Detta är en av
de mest centrala nycklarna. DU vinner själv på
att följa moralnycklarna, om du bara öppnar
upp för en smula större perspektiv. Precis som i
den femte nyckeln så finns det alltid mer än ett
exempel på vad du vinner.
Den sjätte nyckeln talar om att både du själv
och andra vinner egentligen på att alla följer
dessa moralregler.

Sjunde nyckeln

2Quam

Den tredje aspekten av nycklarna är att du
förlorar på att inte följa dem. Du vinner på att
följa dem och du förlorar på att inte följa dem.
Precis som i den sjätte nyckeln, så är det flera
praktiska exempel på att du förlorar något om du
inte följer nycklarna.
Den sjunde nyckeln förklarar vad du förlorar på att
inte följa moralen. Det betyder att det inte utdöms
något straff av gudarna för brott mot morallagar. Du
förlorar själv, utan något straff utmäts.

Åttonde nyckeln

Detta är den mest häpnadsväckande insikten
av alla. Och den som faktiskt har de största
konsekvenserna som jag ser det. Det är en
”Tankeväckare”. En fråga som är tänkt att grunna
över. De moralregler som presenteras är inte
statiska och färdiga, utan de kräver ditt aktiva
grunnande och deltagande. Du måste tänka och
bidra själv. Sista sidan med ”Egna anteckningar”
talar samma språk.
Men det är mer än så. Frågan är också en sorts
gåta, som brukar kallas för ”koan” i Japansk
tradition. Det är en fråga som inte kan få ett
definitivt och entydigt svar. Det är frågor som
kräver personlig mognad och insikt, för att man
ska kunna förhålla sig I VISDOM till den balans
som ligger i svaret.
Den åttonde nyckeln är alltså både en
uppmaning till dig själv att tänka vidare på
frågorna, men också på att hitta en mognad och
ett ”lagomskap” i varje fråga.

Nionde nyckeln

Den slutliga frågan är förstås om detta handlar
om Seden? Varför i så fall? Är det för att de olika
nycklarna kan backas upp med olika Havamålcitat? Eller för att det är moralregler som vi kan
skönja genom att läsa släktsagorna från Island?
Eller är grunden i Seden precis det perspektiv
som jag beskrivit? Eller är det enbart olika
betraktelsevinklar av samma sak?
Den nionde nyckeln är för mig den öppnaste
av dem alla, eller den som öppnar mest dörrar,
för den handlar om en etik som är modern och
anpassningsbar, utan att vara godtycklig.
Den nionde nyckeln handlar också om ett sätt
att läsa alla ”heliga böcker”. För det är just precis
det som jag anser jag läst. Världens kortaste
heliga bok.
19

Text: PER LUNDBERG | Illustration: JESSIKA AHLSTRÖM

Nycklarna på höstmötet
UNDER HÖSTMÖTET i Väskijärve var
temat ”Seden i vardagen.” Etik och moral
tillämpar vi i alla livets situationer. Vi samtalade
om de nio nycklarna utifrån Aldos lilla häfte (se
motsvarande text på sid 10-13.)
med frågeställningar och reflektioner. Vi läste
och gick snabbt igenom de nio nycklarna och
sedan hur de hänger samman och relaterar till
varandra.
Till exempel: REDIGHET, FLIT och
GÄSTFRIHET. För att ge ett litet sätt på hur de
kan följas åt: är jag oredig och inte flitig så att jag
inte städar hemma eller betalar hyran så brister
jag givetvis i GÄSTFRIHET.
Denna situation är givetvis tillspetsad – ingen
lägenhet, inte någon vanlig möjlig gästfrihet
i ett hem. Det finns inget självklart svar och
flera av de nio nycklarna kan höra samman med
varandra på olika sätt och utifrån personliga
erfarenheter.
BILDEN HÄR INTILL kan hjälpa oss att
strukturera och illustrera på vilka sätt som de
nio hänger samman. Hur, är varje läsares eget
utforskande. Jag ger en struktur, men man
får själv ge den innehåll. Bilden ger en liten
överskådlig bild av att de nio nycklarna kan
delas in i tre delar om tre i varje och att varje
nyckel hänger samman med de andra två i varje
del som vi kan kalla för en ätt. Så att:
Ätt 1: Mod, Ärlighet, Hederlighet
Ätt 2: Trofasthet, Redighet, Gästfrihet
Ätt 3: Flit, Tålamod, Självtillit.
Dessutom så kan vi se på dem i tre grupper
också:
Grupp A: Mod, Trofasthet, Flit
Grupp B: Ärlighet, Redighet, Tålamod
Grupp C: Hederlighet, Gästfrihet, Självtillit.
Att sedan observera att Valknuten finns med
sina tre trianglar, det vill säga nio delar, är ju
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väldigt nära. Detta var mer en utveckling av
mitt resonemang från höstträffen. Jag ger inte
svaren utan ser det som av värde att var och en
finner sina egna svar på vad var och en av de nio
nycklarna innebär och sedan hur de förhåller sig
till varandra.
VI SAMTALADE I GRUPPEN och
resonemangen och situationerna haglade.
Emellanåt så kom malkavlen fram så att alla fick
tala till punkt. Samtal och reflektioner utvidgades
till moraliska dilemman som fortsatte titt som
tätt under resten av höstmötet. Att det är omöjligt
att bli ”klar” med de nio nycklarna och hur de
används är tydligt efter tiden tillsammans. Jag tror
att de flesta fick en möjlighet att gräva lite i sig
själv om vad de egentligen tycker och vad vi har
för värderingar och hur dessa tillämpas i livet. De
nio nycklarna kan fungera som rättesnöre

2Quam
Text & bild: LARS-ERIK LÖFGREN

Källor som
vägrar försvinna
Det händer ibland att man vid
guldfiskdammar eller fontäner ser
mynt liggande på botten. Av och till
händer det att man kan få se någon
person slänga ett mynt i dammen.
I min ungdom fick jag lära mig, att
man vid en sådan “önskebrunn”
skulle stå med ryggen mot vattnet
och slänga myntet över axeln, samt
att man absolut inte fick yttra för
någon vad man önskade, för då
skulle inte önskan gå i uppfyllelse.
Döm om min förvåning då jag för
några år sedan vid en liten damm
i Botaniska trädgården i Göteborg
fick se en mamma lära sitt lilla
barn precis detta. Seden är tydligen
inte helt död.

Diverse former av källkult är en typisk europeisk
företeelse som inte fanns i urkristendomen, men
som senare lånades in från hednisk sed och
blev vida spridd i hela kristenheten. I viss mån
har den överlevt ända fram till nutid. Till och
med i katolicismens hjärta Rom kan man få se
Trevifontänen full med mynt, trots att botten
regelbundet rensas.
Dom en gång så populära hälsobrunnarna
växte fram ur urgammal folklig sed. Här och var
går folk som bekant fortfarande till namngivna
källor och hämtar dricksvatten. Gamla offerkällor
för däremot en mycket tynande tillvaro.
För dem som är intresserade, så finns långa
listor över källor att tillgå i det insamlade

Numera är det inte många som har sina vägar förbi
Toggelinkällan.

etnografiska materialet. Tyvärr är många av dessa
källor spolierade. En del har fyllts igen, andra har
vuxit igen, men det finns också dom som flyter
lika ymnigt som förr. Här är ett exempel bland
många:
Vid södra branten av det berg som i forntid
ända in på 1600-talet gick under namnet “Hall,”
och som numera kallas “Halleberg,” finns en källa
kallad “Munkestens källa” eller “Toggelinkällan,”
och den var tidigare vida känd. Numera är det
inte många som har sina vägar förbi, men det
klara vattnet flödar fortfarande rikligt. Smaken
är märklig. I bäcken som går från utflödet finns
ett ljust, rödaktigt slam, förmodligen avlagringar
från det järnrika vattnet. Men det kan också vara
”arkéer” som frodas genom att utnyttja svavlet
i vattnet, en sorts encelliga mikroorganismer
man numera skiljer från bakterier. I ett lager
under diabasen i berget finns järnhaltig pyrit,
som okunniga människor förr i tiden misstog för
guld eftersom svavlet i pyriten gör att det glänser
som guld då man skrapar rent. Annars brukar
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utfällningarna av kalk från vatten som rinner
genom den kalkrika alunskiffren i berget bli vita
och gryniga. Typiskt aur med andra ord, det vill
säga sådant stoff som asken Yggdrasil överöstes
med enligt den Poetiska Eddan 19.
VID KÄLLAN STÅR EN SKYLT, uppsatt av
Sällskapet Gamla Mellombergare, och där kan
man läsa att: “när munkarna kom till Munkesten
för att där predika och införa kristendomen
bland befolkningen i trakten, blev jättetrollet
som bodde i Munkestens grotta och styrde över
trakten så rasande att han slog och förde sådant
oväsen, varvid grottan rasade igen så att jättetrollet
och hans tjänare där blevo innestängda. Älvorna
som fanns runtom i trakten och förut varit
förtryckta utav trollet blevo nu så glada att de
började dansa på ängen invid bergskanten varvid
en källåder med hälsobringande vatten sprang
fram ur berget.” (Sägen ur boken Sommarsagor
av J. Walinder)
Vidare: “Du står nu på historisk mark, här
har folk samlats sedan urminnes tider vid
midsommartid, på midsommarafton och hela
natten kunde hela ängen framför källan vara
fullt av folk, utefter vägen stod hela rader av
åkdon, de kom från Skaralandet, från Dal och
från Bohuslän för att dricka ur hälsokällan.
Dessemellan gjordes ringlekar och andra upptåg
på ängen.” (Ur O.G.Svenssons anteckn.)
PÅ YTTERLIGARE EN SKYLT kan man bl.a.
läsa om Halle Bergakung: “Halle var fästad vid
den vacka o ljuva Älvadrottningen som under
kvällar och nätter ledde dansen över berget,
ängarna och genom skogen. En gång slog hon
med sitt trollspö på berghällen. Då rann en källa
upp vid foten av berget.”
Vidare: “Denna Munkestens källa var en
offerkälla. Man tror att redan under forntiden
har offer till gudarna skett där. Ännu under
1800-talet kom folk från olika håll för att på
midsommarafton offra i källan, dricka av det
järnhaltiga vattnet och på så vis få hälsans gåva
för hela året.”
Grottan i fråga ligger några hundratal meter
från källan. Enligt sägnerna i bygden skall det gå
en gång från grottan hela vägen genom berget
till Onda Hålen invid branten på västra sidan av
Hall. I min ungdom besökte jag grottan, men
kunde inte tränga in mer än några tiotal meter.
Onda Hålen gör sannerligen skäl för namnet.
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Om man inte passar sig kan man ramla ned i
djupa klyftor där.
Vida berömd var den enorma murgröna som
åtminstone så sent som under 1700-talet växte
en bit väster om källan, vid Lilleskog. Biskop Eric
Benzelius skrev 1706 om en resa han gjorde ända
från Göteborg för att beskåda detta märkliga
träd: “besåg Hederam perennem, som växer vid
Halla, … Det var ett av de härligaste trän jag uti
världen sett, växer upp uti fem grenar, vardera
en halv aln vid pass tjocka, över hundra alnars
höjd och nästan lika bredd. Jag tog en kvist eller
annan med mig. Juletiden blomstrar den;”
Texten återfinns bland annat i samlingsverket
“Med göter genom göternas rike” som utgavs
av Harald Schiller 1933. Av beskrivningen att
döma borde den sextio meter höga murgrönan
ha växt på bergsbranten, men en annan skildring
talar om tre olika slags blad, vilket kan tyda på att
den åtminstone delvis borde ha växt på ett annat
träd. Den måste då ha haft flera hundra år på
nacken för att ha kunnat bli så stor. Murgrönan
själv har två olika blad, normalt femflikiga men
avlånga på blomstänglarna.
Benzelius nämner också: “Folket hava för sägn,
att när någon på Vänern seglar förbi Halleberg
och ropar: Sigrid i Longnaesa, skola stenar flyga
honom braf kring öronen.” Vad han däremot
inte nämner är, att de sjöfarande på Vänern
ända fram till slutet av 1800-talet inte gärna
benämnde berget med dess namn, utan i stället
talade om “Höga Landet” för att inte väcka upp
bergets invånare.
I BÖCKER OM Trollhättan kan man läsa,
att medlemmar i Götiska Förbundet på
midsommarafton under 1800-talet brukade gå
till fots ända från Trollhättan till Munkestens
källa för att offra och dricka. Därefter begav
de sig till den mytomspunna Hednaplatsen,
med gravhögarna och den stora domarringen
nedanför Häcklan, Västergötlands blåkulla,
någon kilometer väster om källan. Där reste de
majstång, dansade och badade i Odens damm.
Den senare är numera tråkigt nog igenfylld, efter
att ha dränerats på vatten då järnvägen byggdes.
Ett tag under asatrosamfundet mest kritiska
period var det många som undrade om vår
tidskrift var på väg att upphöra. Men den
återuppstod i ett betydligt mer attraktivt format.
Det finns tydligen många källor som vägrar att
försvinna. Förhoppningsvis kommer den att

I böcker om Trollhättan kan man läsa, att medlemmar i Götiska Förbundet på midsommarafton under 1800-talet brukade
gå till fots ända från Trollhättan till Munkestens källa för att offra och dricka.

utvecklas och bara bli bättre och bättre.
Men vilka är Mímirs söner som omnämns i
Völuspa 46? I en del kommentarer sägs att dom
är okända. Det finns fler söner som är okända
till namnet, och i sammanhanget är Muspells
söner särskilt intressanta. Dom omnämns i såväl
Lokasenna som Snorres Edda. Man förstår dem
ibland som en poetisk omskrivning av de eldar
som kommer att förhärja jorden vid Ragnarök. I

så fall borde Mímirs söner vara en omskrivning
av källor. Men vad menas med att dom “leker?”
Nutida isländska verkar inte vara till mycken
hjälp. I västgötska dialekten kan man emellertid
med “leka” mena att man brygger eller byker. När
det står moln kring Ålleberg vid fuktig väderlek
sade man förr att “Ållemora leker.” Så när världen
förgörs genom eld borde man inte vara förvånad
över att källor bubblar och ryker.
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Text: MIKAEL PERMAN

Helig lag

Många människor får något jagat i blicken då jag
talar om “Helig lag”. De ser en bild av självrättfärdiga
våldsverkare och terrorister, som spränger bomber
och dödar oskyldiga. Personligen kan jag visst förstå
varför de reagerar så, med tanke på religionshistorien
och med tanke på vad vi ser omkring oss i världen.
Men jag har ett helt annat perspektiv på vad Helig lag
är. Men låt mig börja med ett kväde!

I arla urtid, Fimbultyr
den främsta asen, sade lag
för Midgårds nejder, högst frejdade
och alla andra, heliga riken.

De på stranden, viljelösa lågo
som av världens lag, framsmidits
utan ödeslotter, utan röst,
det som världen, själv förmådde.

Bäckens kvicka spel, molnens gång,
havets stormpiskade vågor, tidgivarens bana,
skinande sköldbärarvagnen, bergens branter
stjärnornas gudagårdar, land och slätter.

Ask och Embla, sina gudagåvor
av trenne asar, mottog ödeslotter
sin vilja och håg, sin klara röst
sin heliga lag, att sammanställa.

Fimbultyr den höge, blotade thursen
lag skrev och stämplade, i stoftkorn
i gapens gap, i ljuset,
i yttersta kölden, fäste att följa.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom, mycket sig själv
leder och styr, och så ska förbli
så långt det går, till glädje och gamman.

I arla urtid, själve Fimbultyr
den främsta asen, sig själv
blotade och skänkte, sitt väsen
lät uppfylla, hela alltet.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom, tyngre falla domen,
för jarlens dåd, för lagsagesmannen,
för thuler och hersar, större är kraven.

Sina båda bröder, Vile och Ve
de som var ett, med ordningsskaparen
i de heliga rikena, gick upp och förblev
kvar låg stympad, galdermästaren.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom, gott för alla,
särskilt för jarlen, sätta lagen främst,
till tinget föra, och domslut fälla.

Den heliga lagen, i nio världars,
skinande hågrunor, på blanka skölden,
på örnens näbb, på örtens blomma,
på Granes tänder, fästes överallt.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Den lovorden får,
som gåvor giver, som vänsäll är,
som mildhet övar, nämns store jarlen.

I arla urtid, Fimbultyr
den främste asen, åter igen
sig sammansvor, med andra
till heligt tretal, för att skapa.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Det som kort verkar,
kort kan beslutas. Det som nio ättled täcker,
det för nio ättled, måste grunnas.
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Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Alla borde veta
men få det vet, att ingen är fullgången,
och endast döda, gör ej fel.
Ask och Embla, från Allfader fick,
ord och visdom. Från fältet styr kon,
för mjölkdags är det. Så ska också alla,
sin inre fallenhet, följa i endräkt.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Den gode jarlen,
sig själv ej sparar, inga undanflykter
främst sig ställer, i fullt ansvar.
Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Då jarlen felar,
budkavlen sänds, och alla ska svara,
upprorets eld, sättes i brand.

Illustration: STOCKXCHNG

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Jarlen själv makten,
från tinget äger. För främst bland likar
Jarlen stiger ner, då bättre stiger upp.

Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Frej och Freja,
alltid hedra, alltid blota,
barnet spara, barnet skydda.

Ask och Embla, från Allfader fick,
ord och visdom. Allfader själv
inga gränser känner. Som drömmare därför,
människobarn reser, i alla världar.
Ask och Embla, från Allfader fick,
ord och visdom. Att heder äga
att ära söka, och öde fylla,
andras rätt och vilja, erkänna och akta.
Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Att inget är fulländat,
och aldrig så blir. Med öppet sinne,
vandras ändå vägen, så långt ödet vill.

I min tanke kommer Seden från Helig lag
(Vi-lag). Grunden för Väg och Tro är Vi-lag.
Det är makternas gåva till oss, för att vi ska
lättare kunna se vad som är bra och vad som
är dåligt. Vare sig mer eller mindre. Jag tror
alltså inte att vi bryter mot gudarnas/makternas
vilja, eller att vi skulle göra dem förargade om
vi bryter mot Vilag. Däremot bryter vi mot
gudarnas ÖNSKAN, om vi bryter den Heliga
lagen.
Jag tror alltså inte att man får något straff om
man bryter mot Vilag, annat än vad människor
dömmer ut. Jag tror alltså inte att brott mot
Vilag är en synd. Däremot tror jag att vår
tillvaro blir mindre rik, och mer problemfylld.
Detta gäller både på ett individuellt och ett
kollektivt plan. Vilag är därför inte att se som
en lag, som vi normalt definierar ordet lag, det
ska ses mer som vänskapliga råd. Men att kalla
det för ”vänskapliga råd” blir kanske att se för
lättvindigt på dem.
fortsättning på nästa sida
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Ask och Embla, från Allfader fick
ord och visdom. Måttlig bör man vara
och världens gränser, känna och följa.
Egna vägar och gränser än mer uppfylla.

Men vilka är då de heliga lagarna i klartext?
Den första lagen är att människan ska känna
sig själv.
Den andra lagen är att människor ska leva i
enlighet med sin naturlighet.
Den tredje är att människan ska leva inom de
gränser som sätts av naturen.
Den fjärde är att människor ska vara rotade i
det möjliga och drömma om det omöjliga.
Den femte, människan ska leva med heder och
söka ära.
Den sjätte, människor får göra misstag.
Den sjunde, människans väg ska vara
anpassning och måttlighet.
Den åttonde, människor ska erkänna andras
rätt och vilja.
Den nionde, människor får göra uppror.
Den tionde, barnet är heligt, och ska få
utvecklas.
Här krävs det kanske en längre förklaring.
Det som skapar barnet, modern och de
förutsättningar som finns för skapandet är också
heliga. Det gäller både det fysiska barnet, men
också saker som ideer, föreningar. Det är frågan
om att ge andrum till det som skapats, för att ge
det möjlighet att visa vad det går för.
Den elfte, människan ska hedra de som gått
före, och veta att känna tacksamhet mot dessa.
Och samtidgt inse att enda sättet att betala
tillbaka sin skuld, är att ge vidare till de
efterkommande.
Den tolfte, människan ska försöka inse och
förstå sitt öde, och försöka leva upp till sitt öde.
Räcker dessa “lagar”? Nej, jag anser att det
finns också nio kompletterande regler som gäller
om du är ledare på något sätt. Det vill säga om
du är lärare, förälder, statsminister, chef, eller
liknande.
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Det första tillägget, den som styr andra
bedöms efter striktare normer, än de som styrs.
Det andra tillägget, den som styr andra har
ansvaret att vara tillräckligt förutseende. Det som
kräver nio generationers förutseende, ska enbart
beslutas av de som kan se nio generationer framåt
och bakåt. 		
Det tredje tillägget, den som styr andra, styr
utan hänsyn till sig själv.
Det fjärde tillägget, den som styr andra har
inga ursäkter, utan tar fullt ansvar för sina
handlingar.
Det femte tillägget, den som styr andra, styr
bara det som är nödvändigt att styra.
Det medför att den som styr äger INTE det
styrda.
Det sjätte tillägget, den som styr andra, styr
bara för att ingen bättre står till buds.
Det sjunde tillägget, den som styr andra,
styr med godhet och mildhet som grund och
ledstjärna.
Det åttonde tillägget, den som styr andra
går i Makternas tjänst och följer helig lag.
Det nionde tillägget, den som styr andra
strävar ständigt vidare.
Helig lag uppvisar stora likheter med FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna. Inte
i formulering, men väl i tanke. Det är ingen
tillfällighet. Båda har sitt ursprung i det heliga,
och ser individen som okränkbar från maktens
sida.
ATTVARA OKRÄNKBAR betyder att principerna
för en rättsstat gäller. Det betyder att samma lag
gäller för alla, att lagarna tillämpas rättvist, och
att lagarna är motiverade, ändamålsenliga och
ställer rimliga krav på människorna i förhållande
till deras förmåga, och att påföljden för brott mot
lagarna är rimliga. Vi kan se det som att vi alla
ytterst är lika inför gudarna. Ja, Vilagen gäller
också för gudarna själva. Det visar hur även den
starke påtar sig begränsningar, för att samhället
och det goda ska fungera som helhet.

Varifrån kommer denna Heliga lag? En av källorna är direkt inspiration från gudarna.

Alla religiösa uppfattningar som ser gudarna
som straffande despoter, som utmäter orealistiskt
stränga straff, för obetydliga förseelser, och
bedömmer människorna efter olika mallar, alla
dessa uppfattningar eller religioner är alltså
mycket ringaktande mot gudarnas godhet, kärlek
och visdom.
Men varifrån kommer då denna heliga lag? Jag
påstår att den kommer från tre skilda källor.
Jag har fått den genom direkt inspiration. Vilket
betyder att den kommit till mig i drömmen, och
jag vaknade och steg upp och skrev ner den i ett
halvsovande tillstånd. Jag kan tro att detta är
något som jag fått direkt från gudarna.
Men jag tror också att människans heliga lag,
finns i människan själv. Den finns där som en
del av vår mänsklighet. Den ger uttryck för vad
vi innerst tycker är en god människa.
För det tredje tror jag att Helig lag faktiskt går
att motivera rent logiskt. Den går att förankra i
forskning, dess innehåll är utan någon form av tro
eller vidskepelse. Den som vare sig är religiös eller
har visionära gåvor, kan faktiskt både formulera
dessa regler, och förstå deras ändamålsenlighet på
rent intellektuella grunder.
Jag anser att Vilag, precis som FN:s deklarationer
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om de mänskliga rättigheterna status att stå över
nationella lagar. Om nationella lagar eller avtal
står i strid med Helig lag eller FN:s deklarationer,
är vi inte skydliga att följa dessa nationella lagar.
Tvärtom har vi en skyldighet att med nödvändiga
medel, och efter vår förmåga ändra dessa
förhållanden.
DEN SOM KONSEKVENT och beräknande
bryter mot Helig lag (eller FN:s deklarationer),
och innehar en position som inbegriper makt
över stora mängder människor, ska kallas
NIDING, och ställas till svars för brott mot
mänskligheten.
Även den som grovt utnyttjar en svagare i
motsats till Vilag, ska också ses som Niding.
Det betyder bland annat att de som påstår sig
kunna dömma och straffa i gudarnas namn, är
följdaktligen Nidingar. Nidingar ska förhindras
verka, och det betyder i första hand att man ska
försöka upplysa dem så att de självmant ändrar
sig. Om detta ej är möjligt, ska man försöka
oskadliggöra nidingar. Om man inte kan stoppa
nidingar, ska man med full rätt försöka döda
dessa. Om det verkligen är nödvändigt, för att de
är för farliga levande.
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Text: ERIK OTTERBERG

Mannen som
ville bli en björn

En essä med utgångspunkt i Werner Herzogs film Grizzly Man

1.

I mytens värld ger sig en hjälte av ut i det
okända. Han, mer sällan är det en hon, lämnar
de andra människornas gemenskap bakom sig.
Kanske tillhörde han aldrig egentligen deras
krets, kanske är han en främling eller någon som
alltid särskiljt sig från de övriga i omgivningen.
Det okända representeras i myten av vildmarken,
den orörda naturen. Inte det landskap där
människorna vanligtvis rör sig, som de känner
till och genom sin blotta närvaro förändrat, utan
naturen så som den verkligen är – skrämmande,
uppfodrande, prövande. Där ute i vildmarken
väntar ett odjur på vår hjälte. En Grendel, en
Fafner, en Fenrisulv. Ett odjur som utgör ett hot
mot människornas värld. Odjuret har kanske
dödat, släpat med sig sina offer ut i natten, eller
så har den stulit något värdefullt. Den kan ha en
kidnappad ung kvinna i sitt förvar eller en stor
skatt som i rätta händer kan rädda folket undan
nöd. Andra kan ha försökt besegra monstret men
misslyckats, allt hopp står nu till hjälten som ger
sig av ensam ut i det främmande.
Varför kommer hjälten att lyckas där de
andra gått under? Ofta har han magiska vapen
med sig, ett förtrollat svärd eller en glänsande
sköld och dessa kommer att bli betydelsefulla
men det är inte på grund av dem som hjälten
är förutbestämd att segra. Det beror i stället
på det speciella band som existerar mellan
hjälten och monstret. De hör samman. De
är en förvrängd spegelbild av varandra. Vi ser
detta även i moderna återberättanden av denna
urmyt. I Rowlings böcker om Harry Potter bär
den unge trollkarlen med sig en skärva av den
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onde Lord Voldemorts själ. Ripley blir för varje
Alien-film allt mer sammanfogad med de varelser
hon bekämpar, slutligen även genetiskt. Gotham
Citys mentalstörda skurkgalleri har uppenbara
likheter med Bruce Waynes egen besatthet.
Darth Vader är Luke Skywalkers far.
Det är nämligen så att mytens resa ut i det
okända samtidigt minst lika mycket är en resa
in i den egna själen. När psykologen Bruno
Bettelheim gjorde sin klassiska jungianska studie
av folksagor konstaterade han mycket riktigt att
sagoskogen där Hans och Greta, Rödluvan eller
Snövit möter sina faror i all väsentligt är en bild
av människans undermedvetna. Likaså lyfter
religionsvetaren Karen Armstrong fram myternas
dubbla roll som förklarare av den yttre och den
inre världen. Berättandet av myter representerar
människans första försök att skapa en psykologi,
att förstå vad som rör sig där inne i våra själar.
Monstret ute i vildmarken kan alltså förstås
dels som en bild av det skrämmande i fjärran,
dels som mörkret hjälten, liksom vi alla, bär
med oss. Att besegra monstret blir därmed att
gå i närkamp med de negativa och destruktiva
sidorna av sig själv och den som har dräpt
draken kommer ut på andra sidan som en annan
människa än tidigare.
Är det kanske ofrånkomligen så att varje
möte med det okända ytterst alltid är ett möte
med det egna jaget? För vad är egentligen oss
mer främmande än detta? I Stanley Kubricks
2001 – ett rymdäventyr färdas en astronaut
genom en uråldrig portal till en avlägsen plats
i universum. Vad väntar honom där? Han själv
– i mänsklighetens olika åldrar. I sista avsnittet
av kultförklarade TV-serien Twin Peaks färdas
hjälten Agent Cooper till en slags andevärld.
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Mötet med björnarna blev den avgörande vändpunkten i Timothy Treadwells liv.

2.

Grizzly Man är en uppmärksammad
dokumentärfilm i regi av Werner Herzog från
2005. Den berättar historien om Timothy
Treadwell, en f.d. misslyckad skådespelare
och missbrukare som kom att utse sig själv
till ekokrigare och försvarare av Alaskas
grizzlybjörnar. Under 13 somrar levde Treadwell
i ett naturreservat i Alaska, enligt egen utsago för
att skydda djuren från tjuvjägare. En stor del av
Herzogs film består av material som Treadwell
själv filmat under sina vistelser.
Berättelsen har ett tragiskt slut. I oktober 2003
dödades Timothy Treadwell och hans flickvän
Amy Hugenard av en björn. De blev båda
uppätna. Detta presenteras redan från början i

filmen och parallellt med Treadwells egna bilder
varvar Herzog med intervjuer med människor i
dennes omgivning.
Som naturfilm är Grizzly Man slående. Den
rymmer bilder som får en att tappa andan.
Landskapet är häpnadsväckande och björnarna
är närmast hypnotiska i sin storslagenhet. Som
mänskligt porträtt är den skakande. Herzog har
ofta i sina spelfilmer skildrat besatta människor
som går över gränsen och förlorar sig själva.
Man får en känsla av att om Timothy Treadwell
inte hade funnits hade Herzog varit tvungen
att hitta på honom. I filmen får vi följa en man
som gradvis, steg för steg, tappar sin förankring
i verkligheten, som blir allt mer paranoid och ju
mer han talar om hur lycklig och harmonisk han
är ute i vildmarken ju mer förtvivlad framstår
han.

3.

Mötet med björnarna blev den avgörande
vändpunkten i Timothy Treadwells liv. Han var
på väg att helt gå under i sprit- och drogmissbruk,
hans karriär som skådespelare hade gått helt i
stå. När hans ögon öppnades för grizzlyn hände
något. Treadwell beskriver det själv i filmen som
att han skrev ett slags avtal med Gud. ”Om du
ger mig styrkan att lägga av med drogerna” säger
fortsättning på nästa sida
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Ingenting där tycks skrämma eller bekomma
honom – förrän han möter sin egen spegelbild.
Då ger han efter för skräcken och är därmed
förlorad.
Att konfrontera monstret i sig själv. Ingen
uppgift kan vara svårare, berättar myten. Bara
den som är redo kan klara av det. Så den som ger
sig ut i vildmarken gör gott i att se till att vara
beredd. För ensam i främmande land är det just
dig själv du kommer att möta.

Foto: TIMOTHY TREADWELL/LIONSGATE
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han ”så lovar jag använda all min kraft till att
försvara dessa varelser”. Efter den dagen rör han
varken knark eller sprit igen.
Under sommarhalvåret lever han ute bland
björnarna, han följer dem, studerar dem,
försöker leva så nära dem som det bara går. Han
dokumenterar allt med sin kamera. På vintrarna
åker han runt på skolor och föreläser (allt som
oftast helt gratis) om sitt arbete och samlar in
pengar till sin stiftelse ”Grizzly People” som ska
verka för björnarnas framtid.
Treadwell älskar björnarna. Det är lätt att
förstå varför. De är fascinerande djur. Stora,
outgrundliga, starka. För honom representerar
de dock mer än så. De är frälsningen. Han vill
komma så nära dem som möjligt. Detta leder till
upprepade konflikter med parkförvaltningen
i den nationalpark där han vistas. Reglerna
stipulerar att man inte får slå läger på samma
plats i mer än 24 timmar och att alla som
vistas i området ska bära en björnavstötande
doftspray. För Treadwell är detta otänkbart
– han vill ju komma så nära som möjligt. I

Werner Herzog regissör till “Grizzly Man”

filmen finns flera tillfällen där han är framme
och försöker röra vid björnarna, såväl ungar
som vuxna djur.
Att bekämpa tjuvjakt ser Treadwell som sin
viktigaste uppgift. Men enligt parkförvaltningen
förekommer ingen tjuvjakt i området. Så vad är
det egentligen som denne ”godhjärtade krigare”
som Treadwell kallar sig själv åstadkommer?
Hans kritiker menar att han i själva verket
utgör en fara för djuren. Genom att vänja dem
vid kontakt med människor förlorar de sin
naturliga rädsla och blir därmed mer utsatta
den dag en verklig jägare skulle dyka upp. I flera
scener umgås Treadwell med en räv som verkar
i det närmaste tam i hans sällskap. Räven nafsar
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ibland på Treadwells finger. Alldeles uppenbart
har Treadwell matat räven för att vinna dennes
förtroende, ytterligare ett brott mot parkens
regler.
Treadwells förhållande till björnarna är i högsta
grad antropomorfiserande. Han förmänskligar
dem. Han ger dem människonamn som Olie,
Melissa, Rowdy och Mr. Chocholate. Han talar
till dem och är övertygad om att han hittat sätt
att kommunicera med dem. Att han på det
sättet kan undvika att bli attackerad. Med jämna
mellanrum markerar björnarna mot honom att
han kommit för nära. Varje gång talar Treadwell
till björnarna i en kombination av höga rop och
bäbisjoller. ”Är inte dessa djur farliga mördare?”
frågar en reporter i ett inslag som klippts in
i filmen. ”Inte alls” svarar Treadwell ”De är
missförstådda. I själva verket är de godhjärtade
fridfulla varelser.”
Treadwell vägrar att bära vapen för att
försvara sig. Han förklarar att han aldrig skulle
kunna döda en björn, inte ens i självförsvar, att
han då hellre låter sig själv dödas. Han utsätter
sig utan tvekan för stora faror. Treadwell talar
ofta in i sin egen kamera om just detta. Om
faran. Om hur nära döden han har varit. Om
hur nära döden han hela tiden vandrar. ”Jag kan
känna doften av död på mina fingrar” säger han
vid ett tillfälle.
Är då Tredwell en person som medvetet
stirrar döden i vitögat, som förstår de risker han
utsätter sig för och gör ett noga övervägt val att
fortsätta? Jag är tveksam. Genom hela filmen
beter sig Treadwell på ett ytterst kokett vis. Som
den skådespelare han trots allt är tänker han
ständigt på den karaktär han vill framstå som:
ekokrigaren, samurajen, den mytiska hjälten i
modern tappning. Han är hela tiden upptagen
med att konstruera bilden av sig själv. Det är
inte bara björnarna utan i lika hög grad han
själv som ska dokumenteras. Han testar att spela
in en scen med bandana och utan bandana,
han gör flera omtagningar av bilder där han
springer genom snåren och det höga gräset. Till
denna bild av honom själv hör också att det är
av avgörande vikt att man uppfattar det som
om han vore helt ensam där ute i vildmarken.
I själva verket hade han under långa perioder
kvinnor boende hos sig i sitt läger. Detta ska
dock inte framgå i den film han skapar om sig
själv.
Jag tror att det är i det avseendet man ska

4.
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Berättelsen om mannen som ville bli en björn
upprör och provocerar. Somliga vill ta honom
i försvar, lyfta fram det han ändå gjorde för att
upplysa och utbilda allmänheten. Andra, kanske
de flesta andra, ser honom som en marginaliserad
knäppgök. ”Ända anledningen att Treadwell
klarade sig så länge som han gjorde” säger en
av de män som avlivade den dödande björnen
”var, tror jag, att björnarna trodde han var typ
mentalt handikappad eller nåt”.
Vad Werner Herzog tycker är inte lätt att ana
sig till. I berättartexter som regissören läser säger
han sig beundra Treadwell som naturfilmare och
det kan säkert stämma. Att Herzog alltid haft en
dragning till människor på gränsen vet den som
sett hans samarbeten med skådespelaren Klaus
Kinski. Frågan är bara vad denna dragning
syftar till. Personligen har jag alltid tyckt att
det funnits ett cyniskt och spekulativt drag i
hans filmer, så även här. En cynism riktad mot
de människor han berättar om men också mot

Grizzlybjörnen som symbol för det rena och sanna.

världen i stort. I slutet av filmen säger Herzog så
här: ”Ingenstans i bilderna av alla de björnar som
Treadwell filmat finner jag någon samhörighet,
någon förståelse eller någon nåd. Allt jag ser är
naturens överväldigande likgiltighet”. Han säger
också: ”För mig är kaos och mord verklighetens
minste gemensamma nämnare.”
Sådana tankegångar berör mig föga, de säger
mer om Herzog själv än om någon annan. Även
jag själv blir dock provocerad av vad jag ser i
filmen. Den väcker många frågor hos mig. Som
sedutövare och hedning finns det mycket jag
kan känna igen hos Treadwell. Hans känsla av
förundran inför naturen, hans ekoaktivism, hans
önskan om att uppnå en harmoni och totalt

fortsättning på nästa sida

t

förstå Treadwells tal om död. Han måste vara
utsatt för fara för att kunna framstå som heroisk
men som med mycket annat han gör blir det
mest en pose. I själva verket kanske allt tal om
död snarare distanserar och håller de verkliga
farorna på avstånd?
Treadwell utvecklar efter hand ett allt större
förakt för människornas värld, vilken han
upplever som falsk och äcklande. Björnarna
kommer att stå för det enda rena och sanna.
Det är hos dem han vill vara. I detta spelar också
hans paranoia in. Han skriker okvädningsord
in i sin kamera riktad mot parkförvaltningen
som han menar motarbetar honom. När någon
lämnat en inskription åt honom i en trädstam
(”Vi ses nästa sommar” och sedan en glad
gubbe) tolkar han genast detta som ett dödshot.
När han möter på andra människor som sökt
sig ut i vildmarken morrar han åt dem, vägrar
tala, beter sig som en björn för att skrämma
bort dem.
I ett brev till en vän berättar Treadwell om
sin önskan att förvandlas till en björn, att skrida
över gränsen mellan människa och djur, att för
alltid få lämna civilisationen och bara vara som
en strövande grizzly, att slippa återvända till
världen utanför reservatet. Han drömmer om
att gradvis mutera, att lämna sin mänsklighet
bakom sig. Som om det funnits en slags hemlig
gemenskap som björnarna delar med varandra,
en djup och innerlig samhörighet. Det är denna
gemenskap som är hans slutgiltiga mål – att få
uppgå i den och dela den fullt ut.
Till slut kan det kanske sägas att Timothy
Treadwell fick sin önskan uppfylld. Han
återvände aldrig från sin sista expedition.
Natten innan han och hans flickvän ska bli
hämtade av en pilot strövar en björn in i
lägret, något går fel, den här gången lyckas
Treadwell inte avstyra attacken och både
han och Hugenard dödas. Resterna av deras
kroppar hittas utspridda i området och i
buken på den björn som tagit deras liv.
Det finns en ljudupptagning av attacken
– tydligen har antingen Timothy eller Amy
satt i gång kameran strax innan det går riktigt
illa. I en scen i filmen ser vi Herzog lyssna till
inspelningen, han väljer dock klokt nog att
inte ha med den i sin film.
Så blev Timothy Treadwell slutligen en del av
naturens stora kretslopp. Om kanske än inte på
det sätt som han själv hade tänkt.

31

närhet med skog och djur. Är Treadwell verkligen avstå från det man älskar om så krävs oavsett hur
så annorlunda mig själv?
smärtsamt det kan vara. För Treadwell är detta
Han ville förvandlas till ett djur. Samma inte ett alternativ. Han behöver kontakten med
föreställningar finns i många naturreligioner. Om björnarna, alltså tar han den. Han intalar sig
shamaner kan anta djurskepnad varför skulle då själv att han försvarar djuren och är döv för alla
inte Treadwell kunna göra detsamma?
de kritiker som menar att i själva verket utsätter
Sanningen är dock den att Timothy Treadwell, dem för fara. Paradoxen är nämligen att samtidigt
oavsett vad han själv skulle ha sagt om den saken, som Treadwell är djupt självisk är han samtidigt
egentligen inte alls hade ett andligt förhållningssätt på flykt från sig själv. Han förklarar viljan att
till naturen. Ett sådant förhållningssätt förutsätter förvandlas med en önskan om gemenskap. Det
nämligen en djup respekt. Treadwell upprepar är lika mycket en önskan om att slippa ifrån sig
gång på gång hur mycket han älskar djuren och själv. Hans vistelse i vildmarken är på många sätt
det finns ingen anledning att tvivla på att han en enda lång akt av förnekelse. För egentligen
talar sanning. Men det är möjligt att älska utan har Timothy Treadwell aldrig slutat knarka. Han
att respektera och det är en mycket farlig typ av har bara bytt kokainet mot något annat, mot ett
kärlek. Den är nämligen helt egoistiskt grundad. upplevelsemissbruk. Björnar i stället för alkohol.
Det är då inte en kärlek som är
I vildmarken möter man sig
till för den andre utan för den
själv. Den mytiske hjältens strid
som älskars egen skull. I detta
är en närkamp med de inre
ligger också en oförmåga att
demonerna. Detta vill Treadwell
se den älskade ur dennes eget
inte inse eftersom han är på flykt
perspektiv. I stället projiceras ens
undan just detta. Han var aldrig
egna själviska uppfattningar om
redo att möta sin egen mörka
vad föremålet för ens kärlek borde
spegelbild. Om han förmått
vara. Treadwell vill att björnarna
göra det tror jag att hans val
ska vara goda men gör då samma
hade sett annorlunda ut. Ytterst
misstag som de som kallar
är det alltså här som olikheten
dem ondsinta. Ont och gott är
ligger mellan honom och mig.
moraliska kategorier, applicerbara
För när jag söker efter kontakt
på mänskligt handlande. Björnen
med makterna gör jag det inte
är varken ond eller god. Den är
för att lämna mig själv utan tvärt
faktiskt bara en björn.
om för att ta vara på den jag är.
I en scen i filmen intervjuas en
Ingen sann andlighet kan bygga
man vid namn Sven Haakanson I vildmarken möter man sig själv. Och
på förnekandet av det egna
kanske en björn.
Jr., chefen från Alutiiq-muséet i
jaget. Det är i destruktiva sekter
Kodiak, Alaska. Haakanson, som själv är inuit, som människor kan uppleva att de går upp i något
blir tillfrågad om vad han anser om Treadwell större och själva försvinner. I mångt och mycket
och han sätter fingret på en mycket viktig punkt. blev Treadwell därmed sin egen sekt.
”När jag växte upp undvek vi björnarna och de
I vildmarken möter man sig själv och vi bär
undvek oss. Det finns en outtalad gräns och vi alla drakar inom oss som vi måste ge oss ut för
vet att om man överskrider den får man betala att bekämpa ibland. I dess gömsle finns en skatt
ett högt pris.”
som symboliserar vår livskraft, det som vi kanske
När Treadwell är framme och vill röra vid genom destruktiva tankar, frustration och
björnarna tränger han sig in i deras sfär och cynism förlorat och behöver återfinna för att bli
de markerar tydligt att de inte vill ha honom hela igen. Den som dräpt draken kommer ut på
där. Treadwell vägrar att dra sig undan. Varför? andra sidan som någon delvis annan än den man
Därför att han behöver dem. Kontakten med tidigare var. Som mer människa, inte mindre och
dem är den upplevelse han valt för att definiera definitivt inte som en björn.
sig själv. Om han hade menat allvar med sin
Det var det Timothy Treadwell aldrig förstod.
önskan att inte tillfoga dem någon skada borde Han drog ut i vildmarken utan att inse vad han
han inte då lämnat dem i fred? Detta är trots allt skulle möta där. Jag går ut i skogen för att tala
den osjälviska kärlekens kännetecken, att kunna med mig själv.
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Komplext och djupt om kosmologi
Fornnordisk religion
Gro Steinsland | Natur och Kultur

DET HAR SKRIVITS en
hel del
grundböcker och
handböcker om fornnordisk
religion. Klassiken är väl Folke
Ströms Nordisk hedendom
som än idag kan läsas med
behållning. För några
år sedan gav Britt-Marie
Näsström ut Fornskandinavisk religion vars
syfte var att introducera den fornskandinaviska
religionen utifrån den nyare forskningen.
För ett år sedan var det så dags för ytterligare
en bred introduktion, Fornnordisk religion
skriven av den norska religionsprofessorn Gro
Steinsland. Det är en ganska omfattande text på
över femhundra sidor. Hon börjar med att försöka
definiera fornnordisk religion och religion i
allmänhet, går sedan igenom källorna och en kort
historik om hur det fornnordiska arvet använts,
brukats och missbrukats i senare tid.
Nästa del handlar om mytologi och kosmologi,
därpå följer kapitel om riter och kult, och det
hela avslutas i en diskussion kring religion

och samhälle. På det hela taget finner jag
Steinslands bok givande. Hon har en förmåga
att berätta om kosmologin på ett sätt som lyfter
fram dess djup och komplexitet. Naturligtvis
kan jag ha invändningar ibland när jag tycker
hennes tolkningar blir lite märkliga, men det är
mest detaljer. Man märker att boken är skriven
av en norsk professor för just de norska källorna
lyfts fram tydligt. Detta kanske vissa tycker är
problematiskt om det ska nå en svensk läsekrets,
men för mig blir det bara uppfriskande. Lite nya
perspektiv utifrån en norsk horisont! Om någon
frågar efter en bra handbok om fornnordisk
religion så kommer jag definitivt råda dem att
läsa Steinslands bok.


HENRIK HALLGREN

Professor Gro Steinsland.

Myterna måste levas för att förstås
Myternas historia
Karen Armstrong | Bonniers

DEN HÄR BOKEN handlar
inte om de fornnordiska
myterna
överhuvudtaget,
men det är en trots det en av
de böcker som har givit mig
mest när det gäller att förstå
de nordiska myterna. Karen
Armstrongs “Myternas historia” är en översiktlig, allmänbildande inblick i
myternas värld.
Armstrong tar oss från den paleolitiska
perioden och jägarnas myter ända fram till den
vetenskapliga revolutionen och dess försök att
ogiltigförklara mytens betydelse för våra liv. På så

sätt blir myternas historia även mänsklighetens:
det är historien om våra föreställningar och
våra försök att förstå världen och vår existens.
Armstrong menar att vi alltid har behövt både
myten och vetenskapen och hon varnar för dagens
undanträngande av den mytiska dimensionen till
förmån för ett renodlat vetenskapligt tänkande.
För den moderna Sedens del fäster jag mig vid
att författaren menar att myter hör ihop med
ritualer och måste levas för att förstås. Lever
dagens hedningar myterna? Ännu?
Armstrong menar också att myten ständigt
måste förändras för att överleva. Därför finns det
inget rätt eller fel när myten återges. Hur ställer
sig dagens hedningar till det? Vågar vi förändra
myten för att leva den? Eller är vi bokstavstrogna?

YW
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Aktuellt om forntida kvinnomyter
Kvinnoporten – Om urgamla kvinnospår
i seder, bruk och tänkesätt
Gunilla Carlson | Carlssons Förlag

ändrats under årtusendena.
En sak som jag tyvärr fann smått
irriterande var det faktumet att hon
emellanåt blandade om olika Gudar och
DETTA ÄR EN BOK som jag
vem som gjorde vad i vilka historier. Det är
hittade på Stadsmissionens second
förvisso relativt lätt att göra, samtidigt är det
hand av en slump. Det som
ju även en sådan sak som någon borde ha
gjorde att jag köpte den var att
upptäckt vid genomläsning av manuskriptet.
det på baksidan nämns tre starka
Om man kan ha överseende med detta är det
Gudinnor inom Seden – Moder
definitivt en bok som jag rekommenderar. I
Jord, Hel och Ran. Det samt att boken skrevs för att synnerhet när författarinnan själv ställer dessa
ge unga kvinnor i synnerhet en annan historiesyn frågeställningar i sin avslutning (och även ger
än den som är gängse i dagens samhälle.
öppningar till svar):
När jag började läsa den fann jag att
“Hur skall jag kunna lära mig att se på mig
författarinnan, som är en äldre kvinna – både själv, på mina medsystrar och på männen i min
mor, maka och förmodligen mormor/farmor, omgivning på ett för alla parter hedervärt sätt?
upptäckte en massa tankar och teorier som jag Hur skall jag agera för att hedra mannen som
själv och många av de jag känner och känt också delaktig spermagivare i skapelsen av ett nytt
har samtalat och grunnat kring/om. En sak som människoliv, utan att förringa de särskilda under
hon tar upp är alla dessa starka kvinnoporträtt som som kvinnokroppen bidrar med? ”Hur skall jag
finns i de Norröna texterna och hur hon inte såg förmå mig till att i handling – inte bara i ord
dessa när hon läste igenom dem första gången som – leva som jämlike i ett demokratiskt samhälle,
yngre utan först när hon aktivt börjat källforska
där mina medmänniskor oftast
upptäcker dessa kvinnor. När
har en annan bakgrund, andra
jag själv läste Eddorna och de
livserfarenheter och ser på
isländska sagorna första gången
livet på ett annat sätt än det
var det precis det som jag tog
jag tycker är självklart? “. . .
till mig starkast; faktumet att
jag borde kunna lära mig att
det var så många starka, stolta
se mannen som min like, inte
och mången gång väldigt kloka
som en erövrare, makthavare,
kvinnor som omnämndes.
konkurrent, eller som en
Självklart tyckte jag om att läsa
stackare som behöver tas
även de manliga porträtt som
om hand, en som aldrig blir
nedtecknats, de var dock inte
riktigt vuxen. Jag borde kunna
de som gav mig stöd för mig att
lära mig se individen bakom
börja vandra på stigen mot att
maktens symboler, bakom
bli kvinna när jag var tretton,
rustningen, kostymeringen.
fjorton och femton år gammal.
Ställa frågor av nyfikenhet.
Hon hänvisar till många mál
Inte som ett led i en krigslist,
och kväden, till andra myter
Foto: KHOVY INTHAVONG
inte för att finna blottor att
från både grekiska, keltiska,
nyttja. Inte för att lägga skuld
gammaltestamentiska
och
på eller för att bevara min
finska källor. Många pusselbitar (som hon själv oskuld, utan för att lära känna mannen, han den
väljer att kalla dem) vävs in i vandringen från våra andre, han den okände”.
allra äldsta fornfynd i Skandinavien och framåt
Synnerligen tänkvärt i dagens samhälle skulle
till vår tid. Mycket tänkvärt och tankeväckande jag vilja säga. Och glädjande att läsa, då så mycket
tar hon upp, synsättet och uppfattningen om de är antingen svart eller vitt och inte en skala av
två olika könen människan har, samspelet mellan grått som det egentligen väldigt ofta är.
dessa eller avsaknaden därav och hur det har

JESSICA AHLSTRÖM
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I ett regnigt Japan vid en busshållplats.

Två flickor och ett japanskt troll
Min granne Totoro
Hayao Miyazaki

HAR NI ÄNNU inte sett
Hayao Miyazakis animerade
mästerverk “Min granne
Totoro” (Tonari no Totoro)
så bör ni omedelbart göra
något åt detta. Filmen är
ursprungligen från 1988
men hade svensk premiär
först härom året och finns nu
tillgänglig på DVD. Miyazaki kallas ibland för
Japans Walt Disney men till skillnad från i väst
har serier och animation där aldrig betraktats
som något bara för barn, även om just den här
filmen också lämpar sig för en yngre publik.
Miazakis filmer har alltid varit fyllda av en
varm andlig förundran över naturen och dess

väsen. När jag ser dem är det åtminstone för
mig lätt att uppleva hur nära den shintoistiska
seden ändå trots allt ligger vår egen nordiska,
alla yttre skillnader till trots.
I “Min granne Totoro” flyttar två flickor och deras
pappa in i ett övergivet hus på landsbygden medan
modern ligger på ett sanatorium i närheten. Det
finns inte så mycket till intrig eller yttre handling.
Filmen består främst av ett antal stämningsfyllda
episoder där flickorna möter några av husets och
skogens rådare och blir deras vänner.
Allt är mycket vackert skildrat och det mest
fantastiska är att de varelser och makter som
flickorna möter hela tiden får behålla sin mystiska
egenart. Miyazaki har inget behov av att förklara
dem utan förstår att skönheten ligger just i att
låta trolldomen förbli trolsk. Man kunde önska
att fler filmare förstod detta.


ERIK OTTERBERG

Försmak av hednisk julskiva på Myspace
ALLA SOM KÄNNER SIG svältfödda på hednisk
musik kan få en försmak av en kommande hednisk
julskiva på Myspace.
Det är gruppen Linalaukar, som består av
Angelica Segerbäck och Johan Svärdshammar,
som gett sig på att skapa “rituell hednisk musik

med en rå nordisk atmosfär.” Musikaliska
inspirationskällor för Linalaukar är folkmusik
och elektronisk industrimusik. Titlarna på
låtarna “Dricka vintern till”, “Frode Korn”,
“Julvisa”, “Vintersolstånd” Midnattsruna
http://www.myspace.com/linalaukar
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Julefrid
I skrivande stund sitter jag och ser ut över min hemstad, som
ser ut som om den stod i brand med alla träd i starka höstfärger,
och njuter av att året går mot sitt slut. Alla årstider har så klart
sin tjusning, men för mig är hösten och vintern den bästa tiden.
Mörkret sänker sig över oss och för att kompensera tänder vi
ljus överallt som glimmar som stjärnor i fönster och på gator
och torg. Det ger en mysig känsla. En känsla av hemtrevnad,
och samhörighet.
Visst verkar det som om vi dras mer till folk under den mörka
tiden på året? Kanske är det en kvarleva från en tid när vintern
tvingade folk att vistas inomhus och i nära kontakt med andra
människor ibland i flera dagar i sträck. Kanske söker vi bara
trygghet hos varandra, tröst mot rädslan att ljuset kanske inte
kommer tillbaka, och en försäkran om att det gör det.
Jag tänker att det kanske är därför dessa oskrivna regler finns
att man ska vara snäll mot andra under jultiden, vilken verkar
vara längre och längre för varje år. Att det kommer ur en vilja
att bevara husfriden under en tid när vi verkar leva närmare
varandra. Julefrid är ju till exempel ett välkänt begrepp, som
faktiskt tillämpades långt innan kristendomen kom till vårt
vintermörka land. Vintern är en tid av stillastående och vila
inför det nya året. Därför fick man inte lov att dra vapen mot
någon, och den som gjorde det blev utsatt för stränga straff.
Ofta kan jag önska att de regler som tillämpas för att bevara
julefriden borde tillämpas under hela året. Det känns som om
världen skulle vara så mycket fredligare om man gjorde det. I
brist på årslång julefrid kan vi i varje fall ta vara på den frid vi får
under den mörka vintern medan vi väntar på ljusets återkomst.
Då kan vi åtminstone njuta av lussefirande, juldrickande och
barnens glädje över klappar i skenet av levande ljus under
julefridens tid.

God Jul!


YLVA ULLSDOTTER

