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Organ för Sveriges Asatrosamfund
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Årgång 12

Nr. 16

Stadgan
under luppen

Blot och ting
med danskar

Nu bildas
goderingen

 Nu börjar arbetet med
att ge samfundet en ny
stadga. Rådet tar fram
ett förslag i samråd med
andra för att lägga fram på

årstinget 2008.

 Vårt danska systersamfund
Forn Sidr höll sitt allting i
maj och SAs var representerat.
Den svenske hedningen kom
imponerad hem och full av
inspiration.

 Det är dags att samfundet
blir något mer än summan
av sina medlemmar. Dags
att ägna sig åt bruket och
anden. Därför drar nu
goderingen igång.
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Vart går SAs?

 Så är då äntligen Sveriges Asatrosamfund ett religiöst samfund på pappret. Registreringen som
trossamfund innebär att vi formellt sett är jämställda med till exempel Svenska kyrkan. Men vad
händer nu? Hur ska SAs gå från en liten intresseförening till ett religiöst samfund som kan ge
medlemmarna service och själavård i livets olika skeden? Detta nummer av Mimers källa ägnar vi åt
visioner, framtiden och hur vi når dit.
Sidorna 10 – 21

Ord
förande
DET HÄR NUMRET av Mimers källa har
fokus på visioner. Kanske kan det vara en
hjälp på vägen att göra samfundet mer tydligt.
Tydlighet behövs. Många gånger har jag mött
personer som upplever sig som nya inom seden,
som undrar ”hur man gör”, som inte vet hur man
kan börja praktisera och leva sin sed, som inte
vet hur man kan gå tillväga för att genomföra
ett blot till makterna, mm. Och alltför många
gånger har deras undran bemötts med luddiga,
otydliga fraser som ”lyssna inåt”, ”pröva dig
fram”, ”Det finns inga scheman” och så vidare.
Men vi behöver alla redskap för att sätta igång, vi
behöver en grund att utgå ifrån.
Visst, lyssna inåt och pröva sig fram är fint
och bra men det är inte så lätt om man känner
sig osäker. Snarare är det så att lyssnandet och
experimentlustan växer fram när man börjar känna
sig trygg i formerna. Det är då man kan börja det
personliga och öppna utforskandet. En tydlighet i
form och vision är alltså nödvändig, anser jag. Men
samtidigt: Seden i sig själv kan aldrig bli enhetlig
och alltför tydlig. Seden är en process, den förändras
och växer genom erfarenheterna från dem som
brukar den. Vi kan aldrig frysa seden för då blir
den livlös. Seden är inget objekt vi kan behärska
utan snarare en dynamisk relation vi träder in i. Det
är denna delikata utmaning samfundet står inför:
Vi behöver skapa en tydlighet och en form som
samtidigt erkänner mångtydighet, komplexitet och

föränderlighet. En struktur som är dynamisk, en
gemenskap som erkänner och hyllar olikhet.
Vi behöver skapa ett samfund vars grundpelare
är på samma gång mångfald och tydlighet. Ett
samfund som är mångtydligt. Jag är säker på att
det går!
HENRIK HALLGREN

Ordförande

Lokala kontaktpersoner

Lista för medlemmar

Hör av dig till SAs lokala kontakpersoner:

Du känner väl till den intern e-postlista för alla medlemmar i samfundet?
Här kan du delta i samfundets interna
debatt och ladda ner nyttighet som
styrelseprotokoll och annat. Anmäl dig på:

Stockholm Cajsa Falk wynja@glocalnet.net
Luleå Lena Sundqvist wildaa@hotmail.com
Järna 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

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: Nina Wedborn , vice ordförande Per Lundberg (per.lundberg@glocalnet.net) |
Redaktion Mimers källa: Yens Wahlgren (mimerskalla@hotmail.com). Ansvarig utgivare: Henrik Hallgren.
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Rådet utreder nya
stadgar för samfundet
 Rådet har efter beslut på årsting bestämt att utforma
ett förslag till nya stadgar för samfundet. Dagens stadgar
är skrivna för många år sedan och det har länge funnits
behov av en rejäl revidering av dessa så att de passar till
hur samfundet i praktiken fungerar idag och som ger kraft
och riktning inför framtiden. Rådet kommer träffas för att
diskutera detta och presentera ett förlag på nya stadgar till
årstinget 2008. I diskussionerna kommer även en person
utanför nuvarande råd ingå, som var med på den tid det
begav sig, alltså då de ursprungliga stadgarna skrevs. Rådet
kommer även ta en titt på de stadgar som ligger till grund
för våra systersamfund i Danmark, Norge och på Island, för
att se om vi kan dra lärdom av deras sätt att organisera sig.

Heligt hantverk i höst

 Nu är det åter dags för höstträff på Väskijärvi, en scoutgård
mellan Järna och Gnesta. Temat är hantverk där erfarna
medlemmar kan lära dig att skapa egna gudabilder. Träffen
är en chans att själv få lära dig arbeta i olika material till
exempel: trä, trolldeg eller det som finns i naturen runtom.
Datum: 26-28 oktober 2007. Vi samlas på fredagen på
Veskijärve klockan 17.30 och håller på till söndag lunch
för avrundning och gemensam städning.
Under dagarna tillverkas gudabilder, symboler och
ceremoniella verktyg. Blot och Knyt-Gille äger rum på
lördag. Ring Per Lundberg 073-390 86 81 eller sänd ett
e-postmeddelande skalleper@skalleper.com.
Kostnaden är 250 kronor för medlemmar och 300 för
alla andra.

Smycka dig med SAs
 Nu har det lämnats in en beställning på ett begränsat
antal SAs pins, som kommer att finnas tillgängliga senare i
höst. Allt beroende på hur fort gravyrföretaget kan få fram
dem (troligen i oktober.)
Pinsen kommer att tillverkas av ett gammalt och mycket
etablerat gravyrföretag vid namn Sporrong i Solna
Pinsen som är av högsta kvalité, är rund och 19 mm i
diameter med ett clutchfäste på baksidan, och “runhunden”
centrerad på framsidan, och en varmröd hårdemalj som
bakgrund, liknande den varmröda färg som återfinns på vår
hemsida. Mer info om priser och hur man kan köpa märket
kommer att finnas på hemsidan samt i nästa nummer av
Mimers källa så fort jag får mer information.


KENTH ÖFVERBERG

Skåne platsen
för tinget år 2008
 Ässjan värms gradvis upp för
att smida under årstinget 2008.
platsen kommer att vara Skåne och
mest troligt Malmö med omnejd.
Jag personligen hoppas på även ett
blot vid Ale stenar men det får vi se
om det går att ordna på grund av
transport och annat praktiskt. Vi
bjuder in trosfränkor och fränder
från Forn Sidr i Danmark och
umgås i gille med varandra. Datum
är inte nedhamrat ännu men i
mars/april så håll ögon öppna
om mer detaljerad information så
hoppas jag att vi träffas på tinget!
PER LUNDBERG

Nytt från Godthiod
 Efter en lovande start 2006
har regionavdelningen Godthiod
i vår utvecklat sina aktiviteter.
Vårblot på Nycklabacken vid
Fölene med åtföljande gille i
bygdegården. Dessutom blot under
“valpurgisnacht” på Tuve Tången.
Ett par exkursioner i Västergötland
har också hunnits med.
Inför hösten planeras exkursion
8/9 till Larvs bäsing, Afzelius grav
vid Onsjö (en kyrkoherde som
var hedning och valde begrava
sig på en gammal hednisk
kultplats), Valeberg, N.Vånga
och Lagman Lumbers hög.
Höstblot med åtföljande gille vid
höstdagjämningen. Dessutom
skall en cirkel ägnad åt fördjupade
studier i den Poetiska Eddan
gå igång, förhoppningsvis med
isländskt deltagande. Utskick görs
lokalt.
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Rapport från tinget
SOM DE FLESTA AV ER nog vet så hölls
det ett årsting den 8/4, 2007, i Sveriges
Asatrosamfund.
För dig som inte är familjär med vokabulären
inom Sveriges Asatrosamfund så är årstinget det
samma som årsmöte och rådet är det samma som
styrelse inom svenskt föreningskultur. Vi möttes i
en föreningslokal i Uppsala, närvarande var cirka
25 personer som alla satt kring ett långbord.
Vid sidan av stod ett bord med tänt ljus och en
edsring och dryckeshorn.
Henrik förklarade årstinget öppnat och vi
började med ett lagom som även fungerade som
presentation av de närvarande vid tinget. Alla
närvarande stod upp och berättade kort om sig
själv, om var de bor, vilken anknytning de har
till samfundet och till seden. När hornet gått
hela laget runt och alla hade druckit och berättat
lite om sig själv så tog Henrik emot hornet och
hällde ut det sista till Makterna och Rådarna på
platsen.
Kort verksamhetsberättelse för 2006
Efter formalia som öppnande och upprättande
av röstlängd och om årstinget utlysts i stadgeenlig
tid så gav Henrik en liten redogörelse för det
gångna året med stöd av Lars-Erik och Per.
Rådet bestod under föregående verksamhetsår
av Henrik, Lars-Erik, Per och delar av
verksamhetsåret så var även Mikael Kjellgren och
Carl-Johan Rehbinder med i rådet. Mikael och
Carl-Johan hade valt att lämna rådet på grund av
personliga omständigheter och problem med att
kunna vara verksamma för samfundet. Kortfattat
så har bland annat detta genomförts:
En av de största händelserna under året var
att Sveriges Asatrossamfund blev registrerad och
godkänt som trossamfund av kammarkollegiet,
den myndighet som har som uppgift att registrera
trossamfund i Sverige. Som följd av denna
registrering har samfundet fått en hel del medial
uppmärksamhet både i radio och i tidningar.
Vidare, berättade Henrik, att Mimer källa har
fortsatt komma ut till medlemmarna regelbundet
och att medlemsantalet har ökat under året.
l Vårdagjämningsblot firades i Stockholm och i
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västra Sverige har ett nätverk vid namn Godthiod
startats.
l Samfundet medverkade på en mångkulturell/
mångreligiös julmarknad i november 2006 på
Lödöse Museum med bokbord och höll blot.
l I november hölls det höstträff på Väskijärve,
i närheten av Gnesta, med temat “Seden i
vardagen”.
l Samfundet anordnade i samarbete med
Bifrostfolket och Idavallen ett vårblot vid
Uppsala högar.
l Löpande under året har Mikael Perman
och Per Lundberg svarat på frågor från elever,
studenter och forskare som skrivit uppsatser eller
avhandlingar om asatro eller seden.
l Samfundet har via rådet kontakt med
andra samfund i Europa genom en gemensam
mailinglista där representanter för de olika
samfunden kan diskutera, samt genom utbyte av
medlemstidningar.
Val av nytt råd
Formalia såsom att rådet fick ansvarsfrihet
gavs av årstinget efter att veksamhetsgranskare
och ekonomisk redovisning hade gjorts varpå
årstinget kunde välja ett nytt råd för samfundet.
Val av förtroendevalda;
Ordförande Henrik Hallgren,
Vice ordförande Per Lundberg,
Kassör Lars-Erik Löfgren,
Sekreterare Nina Wedborn,
Suppleanter Thorgal Kristensson, Kid
Simlin, Niklas Hjelm och Kajsa Falk som
medlemskontaktansvarig. Det finns nya
presentationer på samfundets hemsida av rådet.
ÅRSAVGIFTEN diskuterades och kommer att
vara oförändrad, 150 kr för medlem och 15 kr
för familjemedlem.
Motioner, övriga frågor och verksamhetsplan
för 2007/8
Några motioner och övriga frågor diskuterades,
en viktig motion om stadgeändring: Förslag
till stadgeändring med tillägg i §3 som lyder:
”Samfundet skall arbeta för att den forna seden
ska kunna uttryckas i ett andligt liv, anpassat till

Foto: LARS-ERIK LÖFGREN

Tinget 2007 inleddes med ett Lagom som tjänade som presentationsrunda och ett blot till makterna. 

dagens samhälle.” Årstinget godtog tillägget:
”detta exempelvis genom att samfundet
regelbundet håller blot.” Detta tillägg är av relevans
för att samfundet är registrerat trossamfund och
skall därmed enligt Kammarkollegiet och lagar
anordna ”gudstjänster” på regelbunden basis.
För samfundet är begreppet gudstjänst likvärdigt
med blot.
Inför det kommande verksamhetsåret så
delades de närvarande in i smågrupper för att
samtala om vad de tycker att samfundet skall
verka för. Denna diskussion utgick ifrån en
verksamhetsplan som rådet hade framarbetat
innan årstinget. Några av punkterna var:
l En skrift förutom Mimers Källa som beskriver
Seden eller om att Blota.
l Uppdatering av hemsidan.
l En grupp med blotvana personer som träffas
för att samtala och dela erfarenheter, som kan
kallas för ”goderingen”.
l En genomgång och revidering av stadgarna.
Rådet skall under året bearbeta och utforma ett
förslag inför kommande årsting om uppdatering
och ändringar av stadgarna för att passa den

nuvarande situationen som trossamfund.
l Stimulera till lokala aktiviterer och grupper
samt en kurs i grunderna i Seden.
Verksamhetsplanen godkändes med tillägg
att ta hänsyn till de ytterligare förslag som
framkommit under tinget.
Henrik avslutade årstinget och tackade alla
närvarande, människor och makter för ett
givande årsting.
För dig som vill läsa protokollet från årstinget
så finns det på internetsidan: http://groups.
yahoo.com/group/SAs_aktiv/ För att kunna läsa
protokollen behöver du vara medlem i gruppen.
Vill du inte vara detta men vill ha protokollet så
skriv ett e-brev till samfundets sekreterare Nina
Wedborn: ingernina@hotmail.com eller hör av
dig till någon annan i rådet.
Efter årstinget åkte de flesta i bilkaravan till en
restaurang och följande dag firade vi och många
andra tillresande, vårblot vid högarna i Gamla
Uppsala.


PER LUNDBERG
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Text: NICLAS HJELM | Foto: LARS-ERIK LÖFGREN

Det åttonde blotet
Vårblotet, som i påskas hölls för
åttonde året i rad, var speciellt. Det
var första gången jag själv kunde
delta i detta evenemang.
Efter att ha tagit bussen från dragarbrunn
vilken ligger på gångavstånd från Stora Torget
i Uppsala bar det iväg mot Uppsala högar. På
bussen träffade jag Ingrid som också var på väg
till blotet, vilket kändes tryggt då ingen av oss
tidigare varit i Uppsala. Platsen för blotet låg
bara några hundra meter från busshållplatsen.
I närheten av högarna ligger en kyrka, kafé
och ett historiskt centrum, vilket ordnar guidade
6

turer. En sådan tur anordnades då blotet pågick
nedanför högarna. Under en sådan tur tillåts
det att få gå längs en stig över själva högarna,
det är annars förbjudet. De som gick turen
under blotet var nog lyckligt lottade då de fick
se “livs levande hedningar” vilket gav det guiden
berättade aktualitet.
NÄR VI PROMENERADE ut mot den plats
på grässlätten där blotdeltagare samlades var det
kanske en 15-20 personer på plats. Tiden gick
varvid platsen fylldes med ett 50-tal blotdeltagare.
Personer bärande på barn eller med barnvagn,
stadsbor och nya medlemmar kom gående från
platsens olika tillfartsvägar.

2Quam

Två godar och en gydja. Henrik med hår
och Skalle-Per utan. Nina höjer hornet.

Per och Nina delar ut bröd till blotdeltagarna att offra.

I mitten av cirkeln låg en duk utlagd. Bredvid
stod symboler för fruktbarhetsgudarna Frej och
Freja i centrum. Blotet utgångspunkt är att fira
ljuset seger över mörkret och välkomna vanernas
period den varma tiden av året.
BLOTET ÄGDE RUM UNDER en rad
väderförhållanden. I början av blotet sken solen,
det blev molnigt, därefter kom det hagel och i
slutet visade sig Sunna (solen) i sin skepnad och
sken över oss blotdeltagare.
Ordförande Henrik Hallgren, som var en av
tre officianter, hälsade välkommen för våren och
tillväxten. Blotgydjan Nina genomförde en enkel
tvagning med önskan om kärlek och glädje varpå
hon tog hornet med mjöd och kallade in Freja,
med känslosamhet och kärlek, blotade till Freja
genom att hälla av mjödet på ett stiliserat sköte i
mitten av cirkeln, varpå Henrik gjorde detsamma
till Frej.
Blotgoden Skalle-Per Lundberg läste ett stycke
ur Völuspa vilket översattes till isländska av
Johannes Augustsson. Att få höra dikten uppläst

Var och en gick fram och offrade vid
symbolerna för Frej och Freja.

på både svenska och isländska var stämningsfyllt.
Hornet gick runt i ett Lagom bland deltagarna
vilka fick chansen att hälsa våren/sommaren
välkommen. En del drack av mjödet och talade
högt inför de andra deltagarna medan andra nöjde
sig med att hälla en skvätt över marken såsom ett
lika personligt offer. Mjödet i hornet gick runt
bland deltagare utan att ta slut på vägen, detta
visade på respekt och en god gemenskap.
Alla fick sedan chansen att gå fram och lägga
en bit bröd på den vita duken offra en del av
sin mat under blotet till gudarna och makterna.
Blotet avslutades såsom det startade med att
ljudet ljöd från två näverlurar.
Blotet var stämningsfullt då vi var på denna
speciella plats med gravkullarna i bakgrund
följde den tradition som inledds över 1000 år
tidigare av de människor som levt på denna
plats. Ett högt deltagande bidrog till att göra
blotet stämningsfullt och gav de som var där en
möjlighet att åter träffa bekanta personer och
knyta nya kontakter.
Ta chansen att kom dit nästa gång!
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Text och foto: LARS-ERIK LÖFGREN

I västerled
Forn Sidrs allting 2007
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A

satrosamfund i våra grannländer med deras avsevärt större medlemsantal och
har under senare år bjudit in en mycket bättre ekonomi. De får väl tilltagna
officiella
representanter
från bidrag från Danmarks motsvarighet till Sveriges
systerorganisationer till sina årsting, tipstjänst, men varnade nu för att byråkraterna i
och i Danmark har Forn Sidrs allting Bryssel inte gillar detta och att det finns risk för
blivit välbesökta. Förmodligen på att bidragen dras in. Med tanke på att vårt svenska
grund av allt strul som den dåvarande samfund bildades innan det danska, finns det
kassören orsakade i Sveriges Asatrosamfund i början sannerligen goda skäl att fundera över varför dom
av 2000-talet, har representanter från Sverige har kommit så mycket längre i Danmark. Men
emellertid uteblivit. Själv hade jag stor lust att åka å andra sidan är det väl dags att sluta gråta över
2006, men fick förhinder. I år blev resan av.
spilld mjölk och att arbeta vidare från den grund vi
Alltinget hölls utanför Ebeltoft på Jylland nu står på. Forn Sidr blev registrerat trossamfund
3-6 maj. Som ensam svensk representant innan oss, och precis som i Danmark har det visat
var jag bland de första som anlände torsdag sig att många medlemmar strömmar till efter ett
eftermiddag, vilket inte var något hinder mot officiellt godkännande.
att snabbt bli upptagen i gänget. Det visade sig
Under alltingets gång fick jag tillfälle att
snart att tre av de närvarande danskarna bodde i uttrycka min stora tacksamhet över att ha blivit
Sverige och väl kände till svenska förhållanden, inbjuden. Jag deltog i det formella årsmötet, utan
vilket förmodligen hjälpte till. Dom undrade rösträtt naturligtvis, och fick se exempel på hur
naturligtvis varför ingen från vårt samfund hade demokrati i fungerar i enlighet med urgammal
ställt upp tidigare år. Med
norrön sed. Det framlades förslag
svansen mellan benen fick
till stadgeändringar där det inte
jag förklara, att vi hade haft
hade fungerat så bra, och det var
fullt sjå med att få ordning
värdefulla lärdomar att ta med
på det svenska samfundet,
hem.
men att tiden nu var
I det stora hela fick jag många
mogen för att utveckla de
konkreta tips på hur vi skulle
internationella kontakterna.
kunna arbeta vidare i Sverige,
Som plåster på såren för egen
inte minst genom modifiering
del, så kom ingen officiell Tingströjan 2007. Samla hela serien!
av våra egna stadgar så att de är
representant från det norska
anpassade för ett trossamfund
Bifrost detta år, men de hade å andra sidan tre och inte för en ideell förening. Många informella
norrmän boende i Danmark som representerade samtal var också synnerligen givande.
dem. Fyra från Eldaring i Tyskland och fyra från
Efter avslutade årsmötesförhandlingar hade
Het Rad i Holland kom, och vi hade många vi blot på stranden, vilket åtföljdes av gille med
givande stunder tillsammans.
massor av god mat, och inte minst dryck. På
Innan avfärden visste jag inte att Helena kvällen hade vi ett möte mellan Forn Sidrs styrelse
Valorinta, chefredaktören för deras tidskrift och representanterna från systerorganisationerna,
Völse, var född i Sverige. Döm om min förvåning varvid vi diskuterade framtida aktiviteter. Forn
då hon snabbt skiftade från perfekt danska till Sidr har planer på ett sommarläger för europeiska
perfekt skånska när vi möttes. Då fick jag snabbt asatroende något av de närmaste åren. De trodde
klart för mig hur värdefullt det kan vara att utbyta sig kunna stå för hyra av lämplig gård, men
erfarenheter mellan systerorganisationerna. Forn resekostnaderna får deltagarna i så fall stå för
Sidr har delat upp Danmark i olika regioner, själva. Vad ett sådant sommarläger lämpligen
som vardera har en lokal redaktör med fullt skulle kunna innehålla är öppet för förslag.
ansvar för vad som förs in i Völse. Något att ta
Genom de många mötena med likasinnade
efter i Sverige kanske, men naturligtvis först då från länderna i Nordeuropa togs många steg
vi har blivit fler medlemmar.
mot bildande av ett internationellt nätverk, som
Därmed måste jag erkänna, att jag blev något kommer att bli mycket värdefullt på sikt. För egen
avundsjuk på hur mycket bättre organiserat del återvände jag till hemlandet full av inspiration
det danska samfundet är, än vad vi är i Sveriges till fortsatt arbete för vår sed, och ser fram emot
Asatrosamfund. Vilket i viss mån hänger samman nya lika givande möten i framtiden.
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Vad händer nu?

Sveriges asatrosamfund har funnits sedan 1994.
I våras blev samfundet “godkänt” av staten när vi
blev registrerade som trossamfund. Vad händer
nu? Vilka utmaningar står vi inför och hur blir vi
ett samfund på riktigt.
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Vart går samfundet?

Text: HENRIK HALLGREN

e senaste åren har visioner för hur
SAs skall utvecklas dryftats på ett
flertal möten och årsting. Här har
medlemmar delgivit sina tankar om
hur de vill samfundet skall fungera
i framtiden och vad det skall hålla
på med. Jag har försökt sammanställa en del av
dessa tankar och idéer och göra korta reflektioner
kring dem. Ofta är det liknande önskemål och
visioner som kommer upp gång på gång. De
vanligaste idéerna om hur framtidens samfund
skall fungera, såsom jag uppfattat det utifrån
protokoll och deltagande i möten, är som följer:
ATT PÅ ETT KOMPETENT SÄTT
KUNNA ARRANGERA OCH ERBJUDA
CEREMONIER. Här handlar det om att
samfundet utvecklar tillräcklig erfarenhet
och kompetens för att kunna hålla i vigslar,
namngivningar, begravningar, osv. Många
framhåller också behovet av att det kontinuerligt
anordnas blot vid årets olika högtider. Idag
finns det enskilda individer inom samfundet
som arrangerar större blot och agerar som
vigselförrättare, mm, men vi är fortfarande inte
där att samfundet självklart kan erbjuda gydjor
och godar som håller i dessa ceremonier då det
efterfrågas. Här kan man tänka sig att det behövs
ett ihopsamlande och utvecklande av kunskap
och erfarenheter som utmynnar i någon form
av gode/gydjautbildning. Den nyuppstartade
”goderingen” kan ses som en början till något
liknande. Framtidens samfund skall naturligtvis
också ha rätt att utföra juridiskt giltig vigsel, ha
rätt till egna hedniska begravningsplatser, mm.

SKAPA
FASTA
SAMLINGSPUNKTER.
Ofta framkommer visioner om att samfundet i
framtiden skall förvalta/ha tillgång till en eller
flera hovbyggnader, platser där man kan träffas
för sociala sammankomster och blot. Ett sådant
hov skulle kunna vara en nyuppförd byggnad
eller en redan befintlig byggnad som samfundet
köper, beläget på en naturskön plats. Sådana
hov planeras både i Danmark och på Island av
de stora asatroorganiationerna där. Utmaningen
med denna vision är att detta kommer kräva
både tid, pengar, samarbete och engagemang av
medlemmarna. Mäktar vi med det? Ett annat
alternativ är att enskilda medlemmar skapar
egna hov (t.ex. bygger om den gamla ladan eller
gästhuset på tomten) och låter samfundet få
tillträde till dessa. Förutom en plats för andliga
och sociala sammankomster efterfrågas ibland
också andra lokaler som mer liknar kontor, där
samfundet kan ha ett bibliotek, postbox, arkiv,
viss telefontid, mm.
MÖJLIGHET
TILL
ANDLIG
OCH
KUNSKAPSMÄSSIG
FÖRDJUPNING.
Flera medlemmar efterfrågar att samfundet kan
erbjuda andlig fördjupning och vägledning.
Sveriges Asatrosamfund är en öppen organisation
där varje medlem kan hitta sin egen nivå av
andligt engagemang. En del kanske bara vill
vara med i samfundet och ta del av seden i form
av t.ex. namngivning och vigsel, vid speciella
tillfällen i livet. Andra vill fördjupa sig i seden
som en andlig livsväg och söker en daglig intim
relation till makterna. Här kan det också handla
om möjlighet att fördjupa sin kunskap om
fortsättning på nästa sida
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Visioner för
framtidens
asatrosamfund

nordisk sed, alltifrån ökad kunskap om gudarna
och myterna, till heligt hantverk och konsten
att dikta och framföra kväden. Ett framtida
samfund förmår möta dessa varierande behov
av andlig och kunskapsmässig utveckling och
fördjupning.
ASATRON
SOM
EN
NATURNÄRA
ANDLIGHET. Det har uttryckts viljor om att
lyfta fram asatron och seden som en naturnära
andlighet, att vi på ett tydligt sätt etablerar
seden som en levande nordisk naturreligion.
Detta kan innebära att vi låter seden bli en
inspirationskälla till att leva ett mer ekologiskt
varsamt liv. Men det kan också handla om att vi
här ser en vidare samhällsuppgift för samfundet,
att vi kan inspirera till en djupare vördnad för
naturen hos allmänheten och därmed vara en del
i utvecklandet av en hållbar värld.
INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN.
Samfundet bör också enligt flera ha en funktion
som ett ansikte utåt mot samhället, att råda bot
på fördomar och missuppfattningar om den
forna seden, att visa att asatron är ett verkligt
andligt alternativ i dagens samhälle. Här handlar
det om allt från religionsdialog, deltagande i olika
media till att trycka och sprida egna broschyrer
och annat material som riktar sig till en bredare
allmänhet. Det kan handla om att organisera
skolpresentationer, föredrag, seminarier, mm.
PUBLICERA BÖCKER OCH SKRIFTER.
Samfundet bör publicera böcker om forn sed.
Inte minst har det efterfrågats en ”blotbok”, dvs
en bok som ger vissa grundläggande kunskaper
och reflektioner kring hur man kan utföra blot
och andra ceremonier. Det handlar inte om
några dogmer om hur man måste göra, utan
just exempel och erfarenheter från personer
som levt under många år med seden. Ibland har
tanken framkommit på ett sorts studiematerial
för blotlag och andra lokala grupper som kan
användas i en studiecirkelliknande verksamhet.
ÖKA MEDLEMSANTALET. Många ser ett
framtida samfund mycket, mycket större än
idag. Ett mål som föreslagits är att samfundet
bör ha 100.000 medlemmar år 2016. Detta är
givetvis ett VÄLDIGT högt satt mål, men som
sådant har det en kraft. Små drömmar ger små
resultat. Stora drömmar ger… Faktum är att
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även om det kan verka som ett orealistiskt mål
med tanke på att vi bara är runt ett par hundra
medlemmar idag, så är det absolut inte omöjligt
att uppnå. Utveckling sker ofta språngvis.
Kanske är tiden för den nordiska seden inne,
många människor börjar få upp ögonen för
våra gamla naturnära andliga traditioner. Detta
kan på sikt få häpnadsväckande konsekvenser
för medlemsantalet! SAs är inget missionerande
samfund i vanlig bemärkelse. Vi vill inte ”rädda
själar” över till den ”rätta tron”. Däremot kan vi
tydliggöra en vilja att bli fler sed-utövare och fler
medlemmar i samfundet, av den enkla orsaken
att det då går att förverkliga så många fler av våra
visioner. Då kan lokala, aktiva blotlag blomstra
i hela landet, det finns en grund för gudahov på
många olika platser, osv.
ETT SAMFUND FÖR KVINNOR, MÄN
OCH BARN. Tyvärr finns det en könsmässig
obalans i samfundet idag, med fler män än
kvinnor. Detta säkert beroende på att asatro har
fått en ensidigt ”grabbig” stämpel (stereotypen
om den skäggige, öldrickande vikingen spökar
fortfarande). Ett mål för samfundet är därför att
lyfta fram även de kvinnliga aspekterna av seden,
de många kraftfulla diserna och gudinnorna,
gydjans och völvans roll, mm. Att skapa en
atomsfär där både män, kvinnor – och barn
– känner sig hemma.
LEVANDE GODEORD OCH BLOTLAG.
Samfundet behöver få sin kraft och näring
underifrån. Dels genom de enskilda
medlemmarna, men också från lokala grupper,
godeord och blotlag. Det är i dessa gemenskaper
som den levande sedens erfarenheter växer
fram och utvecklas. Samfundet kan på så sätt
ses som en samordnare av lokala grupper. Trots
att samfundet är rikstäckande är det viktigt
att erkänna de olika blotlagens unika karaktär,
att varje grupp låter sin sed formas av just sina
medlemmars behov och lokala traditioner.
Att vara samordnare betyder inte att utplåna
mångfald. Samtidigt kan givetvis fruktbara
utbyten ske mellan olika grupper. Att ”bara
hålla sig till sitt” leder lätt till stagnation. Seden
har alltid utvecklats i dynamisk kontakt med
omvärlden.
NÄTVERKSGRUPPER
INOM
OLIKA
OMRÅDEN. Ett annat förslag som kommit fram

Ett samfund för kvinnor, män och barn. Visst borde det vara en självklarhet? Men nidbilden av “den skrålande öldrickande
vikingen” ligger fortfarande samfundet i fatet. 
Foto: LARS-ERIK LÖFGREN

är att underlätta för olika grupper att bildas som
inte är lokalt förankrade utan istället fokuserar
på någon speciell inriktning inom seden. Sådant
har till viss del funnits/finns inom samfundet
idag. Exempel är “Eirs gille” med inriktning
på örtmedicin och örtmagi samt ”goderingen”
som fokuserar på att utveckla ceremonierna
(Goderingen är dock inte helt öppen för
deltagande på samma sätt som Eirs gille, som är
öppen för alla medlemmar). Andra grupper man
i framtiden kan tänka sig, kan vara sådana som
inriktar sig på mattraditioner, hantverk, sång,
dans musik och kväden, sejd, runor, mm.
INTERNATIONELLA NÄTVERK. Här lyfts
samfundets kontakt med liknande grupper i
norden, i europa och i världen fram. Att bilda
nätverk och kontaktnät internationellt för att
utveckla seden, en samverkan över gränser för att
befrämja asatron. Detta pågår redan idag, men
vi i Sveriges Asatrosamfund kan bli långt mer
drivande i detta.
FÖRNYAD ORGANISATION. Jag har ovan
tagit upp visioner om godeord, nätverksgrupper
och internationella nätverk men frågan om

hur samfundet i framtiden bör organiseras
för att uppnå våra visioner kräver omfattande
diskussioner och arbete. Olika förslag har
framkommit, och säkert kommer detta kräva
stora förändringar i stadgarna. Alla sådana
förändringar kommer dock givetvis ske genom
medlemmarnas insyn och inflytande.
HÅLLA KONTINUITETEN. Redan idag
ger samfundet ut tidningen Mimers Källa, har
en hemsida, anordnar årsting och höstmöten,
osv. I framtidsvisionerna ingår också ofta att
detta arbete skall fortsätta kontinuerligt och
utvecklas.
Ja, detta var några tankar kring de visioner och
idéer inför framtiden som jag kunnat urskilja.
Naturligtvis skall artikeln inte ses som en objektiv
rapportering av vad alla medlemmar önskar om
samfundet och sedens framtid, det finns säkert
saker jag glömt eller råkat bortse ifrån. Dessutom
har inte majoriteten av våra medlemmar deltagit
i de diskussioner och samtal som förts. Detta
kanske också är en uppgift inför framtiden – att
stärka möjligheten för att just DU skall kunna
föra fram DINA visioner och därmed påverka
samfundets utveckling.
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Text: MARTIN P. HANSEN

Så gick det 
för danskarna

I

maj blev jeg kontaktet af redaktørn for
Mimers källa. Han spurgte om ikke jeg
kunne skrive en artikel om hvad det havde
betydet for Forn Sidr at blive godkendt
som trossamfund i Danmark. Og det sagde
jeg ja til.
Jeg er udenrigsansvarlig for Forn Sidr i
Danmark, men min baggrund for at kunne
skrive om dette, er at jeg sad i bestyrelsen som
næstformand i den periode hvor vi blev godkendt
og derefter var formand i de to efterfølgende år.
Det som man får ud af at være et godkendt
trossamfund er forskelligt i Danmark og Sverige.
Jeg kender ikke reglerne i Sverige i detaljer, men
jeg vil lige kort fortælle om hvad det medfører i
Danmark
I Danmark har man som godkendt trossamfund
ret til at foretage juridisk gyldige vielser, man kan
søge om økonomisk støtte til sine driftsudgifter
og folk som giver gaver til trossamfundet kan
trække beløb op til en vis størrelse fra i skat.
NÅR DER MED godkendelse følger disse
rettigheder, så betyder også at der stilles krav til
dem som ansøger om at blive godkendt. I Forn
Sidrs tilfælde tog det næsten 4 års brevudveksling
med kirkeministeriet og en revidering af vores
vedtægter, før godkendelsen var hjemme. Det
var en lang og krævende arbejdsgang men da
godkendelsen kom i november 2003 var det hele
arbejdet værd.
Da Forn Sidr blev godkendt blev det nævnt
på tv og i alle de landsdækkende aviser. Der var
en utrolig stor og positiv opmærksomhed fra
mediernes side.
Hvis nogen i interesseret i at se nærmere på
vores ansøgningsforløb, så ligger alle breve
inde på vores hjemmeside, se: www.fornsidr.dk
– godkendelsesforløbet.
Som følge af al den opmærksomhed steg vores
medlemstal med næsten 200 personer i første halvår
af 2004. Siden er vi vokset med ca. 50 personer om

14

året og i dag er vi lige over 600 medlemmer. Den
store tilgang i medlemmer og muligheden for at
søge økonomisk støtte har betydet at vores økonomi
er blevet rigtig god, vi kan i dag for at investere i
ting som computerudstyr og programmer til at
lave vores medlemsblad, Vølse (før var vi i høj grad
afhængige af folks private udstyr), vi giver tilskud til
de blótgrupper som afholder Forn Sidr blót, blot for
at nævne nogle af de ting som vores gode økonomi
giver os mulighed for.
DEN MEST MARKANTE resultat af
godkendelsen for os er det at vi kan foretage
juridisk gyldige vielser. Der bliver holdt 4-6
vielser om året i Forn Sidr og papirarbejdet til det
bliver varetaget af parret og forretteren, dog er der
en person fra bestyrelsen som følger op på at alt
er i orden, jævnfør vores vedtægter og dansk lov.
Denne ”gør-det-selv procedure” og vores krav til
et halvt års medlemskab har overrasket flere som
har henvendt sig for at få et ”vikingebryllup”. Men
da vi jo ikke har en præstestand og brylluppet ud
fra en nøgtern historisk synsvinkel er en forening
af to mennesker/slægter, er det naturligt for os
at folk selv tager ansvar for at blive gift og hvad
det kræver.
Jeg vil dog for en god ordens skyld fortælle,
at hvis folk har brug for hjælp til at finde ud
hvordan de gør så får de selvfølgelig den hjælp
de har brug for. Vi har en guide til hvordan man
får orden på tingene som vi sender til folk når de
henvender sig med henblik på at blive gift.
En anden effekt er at samfundet i høj grad
sætter lighedstegn mellem Forn Sidr og asatro.
Dette skyldes primært at vi på nuværende
tidspunkt er det eneste godkendte asatrossamfund i Danmark og at vi er den suverænt
største gruppe inden for troen.
Dette giver os nogle muligheder for at udtale
os offentligt for ting som er af betydning for
vores tro og den kulturarv der knytter sig til
den, men også at kunne udtale os om aktuelle
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ting der vedrører os som asatroende i dagens
samfund. Vi har på vores Alting i år (2007)
vedtaget en resolution om bevarelsen af gravhøje
og udtrykt vores støtte til at kirke og stat bliver
adskilt. Denne resolution blev lagt ud på vores
hjemmeside og blev efterfølgende nævnt i nogle
landsdækkende aviser.
Dette medfører selvfølgelig også et stort
ansvar, da vores handlinger og udtalelser vil farve
samfundets syn på asatroende som helhed.

det. Vores tilgang til troen og verdslig etik er en
anden og det vil naturligt afspejle sig i den måde
vores trossamfund fungerer på.
Men netop derfor bør man være opmærksom
på, at folk kan have nogle forventninger som
ikke bliver opfyldt, når de henvender sig med
henblik på en religiøs serviceydelse.
Derfor mener jeg personlig at man bør udvikle
kerneydelser, som hjælp til at kunne blive viet og
begravet på en måde som er i overensstemmelse
med ens tro.
Det kan man gøre ved at bestyrelsen har en
liste over de personer som gerne vil hjælpe folk
med den slags og så kan der formidles kontakt
ad den vej. Det vil være godt for folk som ikke
kender så mange andre asatro og vil også gøre
det lettere for en forretter at sige nej tak til en
opgave. Folk kan også finde en
forretter selv og dermed vælge
en person som de kender, dette
er nok den mest brugte metode
i Forn Sidr i dag.

NU ER DER SÅ gået nogle år siden vi blev
godkendt. Ting som vielser og ansøgning
om økonomisk støtte er blevet hverdag og
medlemstallet vokser stille og roligt.
Det går bedre end nogensinde for os, men der
er stadig en del services i religiøst regi som vi ikke
kan tilbyde vores medlemmer.
En af disse er muligheden
for at blive begravet i jord som
ikke er indviet af en præst og
have et gravsted som passer til
vores tro. Sagen er at næsten
alle kirkegårde i Danmark hører
FORN SIDR står i dag med
ind under kirken, så jorden
muligheden for at kunne lave
er indviet af en præst og det
ting som for få år siden var ren
lokale menighedsråd bestemmer
ønsketænkning. På vores Alting
reglerne for brug af kirkegården,
i år blev der blandt andet talt
herunder
også
hvordan
om at lave et arrangement for
gravsteder må udsmykkes.
medlemmerne om efteråret,
Vi har som udgangspunkt to
så at der skete noget mere
muligheder, 1) købe vores egen
end bare Altinget, der blev
jord til at nedsætte urner i, eller
fremlagt planer for at Forn Sidr
2) lave en aftale med nogle af de
skulle have sit eget forlag, at
få kommunale kirkegårde om at 2006 när Forn Sidr firade 9 års-jubiaktivt gøre noget for at bevare
få et område som er reserveret til leum reste man en modern runsten i
vores gravhøje, der blev talt
folk som er asatro. Det at købe Jellinge som en symbolisk pendang till om samarbejde med andre
runstenen som restes där år 945.
vores egen jord vil koste mange 
herunder at
Foto: HELENA VALORINTA organisationer
penge og er derfor noget som
melde sig inde i WCER og at i
vil lægge beslag på en stor del af vores midler i samarbejde med andre organisationer lave en
en årrække. Der er flere ideer fremme om dette international sommerlejr for asatroende i 2009.
men ingen beslutning på nuværende tidspunkt.
Så der er ideer og tanker nok om hvad man
En realistisk mulighed som i praksis er uden kunne gøre for at blive mere synlig i samfundet
omkostninger for trossamfundet er at få et område og få troen og trossamfundet til at blomstre.
på en kommunal kirkegård. Der er allerede nu
Alene det faktum, at det aldrig er gået bedre
flere ikke-kristne trossamfund som har deres egne for os end det gør nu viser os med al ønskelig
områder på kommunale kirkegårde.
tydelighed, at hvis der er vilje til at yde en indsats
Grundlæggende handler det om at kunne give for, at få ting til ske så sker der også noget.
medlemmerne den service og de muligheder
som man kan forvente af et trossamfund i dag.
Jeg vil derfor slutte af med, at hylde initiativet
Selvfølgelig kan vi ikke tilbyde det samme som og ønsket om at gøre en forskel for vores tro og
folkekirken og vil formentlig heller aldrig kunne de mennesker som dyrker den.
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Text: ALDO GARTZ

SAs som samfund:

Vad, hur och varför?
På årstinget 2006 uttryckte de
deltagande medlemmarna sina
önskemål om framtiden. Några
av dessa önskemål och ideér
är identiska med de frågor och
funderingar som intresserade
sökare har, när de söker kontakt
med SAs:

Man söker högtidsordning, liturgi och ramar
eller inspiration för förättande av blot. “Hur gör
jag?” “Vad är rätt sätt?”
Man söker ceremoniell service vid
namngivning, vigsel, begravning och dylikt.
“Vem kan utföra . . . ?” “ Vart vänder jag mej ?”
Ingen av dessa frågor är särskilt speciell. Det är
frågor som rör människors existens i allmänhet
och som vi ställer till de som påstår sej ha svar.
Som tex till religiösa organisationer.
När SAs blev registrerat samfund, så anslöt
jag mej för att fokusera på svaren till frågorna;
Vad kan SAs erbjuda? Hur och varför ska detta
erbjudas?
I TIDEN KRING DISA började jag kontakta
personer – i och utanför SAs , som har erfarenhet
av att förätta blot – för att samordna träffar och
stadfästa svar.
Jag har nått ett tjugotal grupper och personer
ur SAs, Samfälligheten, Norröna samfundet,
Forn Sed och oberoende grupper.
Denna tänkta “godering” bör med nödvändighet bestå av sedfolk från alla läger, om SAs
avser att vara en bred organisation.

Den splittring som rådit mellan olika
organisationer är inte till gagn för den som söker
i Seden, och ingen annan organisation är mer
lämplig att råda bot på situationen än just SAs.
Tanken är inte att personerna i goderingen
ska utgöra SAs, eller nån slags SAs-elit, utan att
deras ideér ska forma det som SAs kan erbjuda
sökaren.
MIN GRUNDIDÉ ÄR att SAs värderar allas
kunskaper och därför kan erbjuda inflytande i
formandet av liturgin.
Ett ex: Om man, som van blotgode i en
konkurrerande organisation, tycker att SAs bara
består av “neo-shamanister” och har en bättre idé
om vad fornseden bör bestå i och uttrycka, så har
man här en möjlighet att påverka och ändra SAs,
stävja sejdarnas framfart och presentera det man
anser vara bättre. Och vice versa, förståss.
Vi som rör oss i asatrosfären idag, har två tunga
arv, vilka vi fortfarande måste förhålla oss till.
Dels tyngden av nationalromantiken och dess
avlöpare i nazismen. Dels den egna splittring som
vi åsamkat oss under formandet av organisationer
och identiteter.
Det är dags att vi får ägna oss åt bruket och
anden i stället. Det är dags att SAs blir något mer
än summan av sina medlemmar.
Därför kan denna tillfälliga godering behövas.
Hur ska goderingen nå fram till resultat, då?
Det finns två huvudfåror att ploga. Först det
första:

a) Samla vana blotförättare.
b) Mötas på en neutral plats, om möjligt.

Från vaggan till graven. Som samfund måste SAs kunna erbjuda service vid livets alla skiften.
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SAS styrelse har i skrivande stund
anslagit 2000 kr till detta.
d) Bjuda in personer som saknar
relation till fornseden/asatron att agera
frågare och observatörer.

1. Praktisk genomgång av blotets yttre

former och ordningsföljder.
2. Teoretisk genomgång av “inre logik”
i rituellt bruk, högtidsordning och
filosofi.
3. Samordning av gemensamma drag,
samt beslut om stadfästelse av form och
innehåll genom konsensus. Samtliga
deltagande har veto.
4. Utse sammanställare av resultat och
sätta slutdatum för dessa.
Förhoppningen är att man därefter ska
kunna få likartade svar angående blotens
grundläggande utförande; innebörd och
praktik. Den nya medlemmen ska inte
behöva mötas av luddiga svar. Och SAsadministratören behöver inte själv vara
djupt kunnig för att kunna svara.
SÅ LÅNGT HAR JAG TÄNKT med
dessa möten. Men det går givetvis att
tänka längre.
I SAs har man ibland hört önskan
om att “vara ett religiöst alternativ”.
Förverkligande av detta är stora arbeten,
men kanske kan en gnista till detta
finnas i gruppen blotförrättare.
Om gruppen av förättare lyckas
samordna en grundläggande liturgi och
hittar hug till en fortsättning, så finns
följande att arbeta med:

1. Bilda och organisera goderingen.
2. Utforma grundläggande service

gällande namngivning, knäsättning,
vuxenövergång, bröllop, skiljsmässa,
äldreövergång och begravning och dylikt.
3. Utforma grundläggande kriterier
för personlig själavård, initiation,
sedfästning och passage.
4. Avveckla och upplösa goderingen.
Genom att påbörja ett sådant arbete,
skulle SAs ta steget från intresseförening
till samfund.

Har SAs
en framtid?
Vid det här laget har SAs existerat
i 12 år, och mycket har förändrat
sig under dessa år, men SAs har
förändrat sig relativt lite. Trots
att SAs ökar i medlemsantal och
mycket fungerar bättre vill jag dock
fråga om vi gör rätt saker.
När SAs bildades så fanns det en klar och
tydlig vision för SAs. Det skulle bli ett religiöst
alternativ för asatroende. Det skulle jobba för att
SAs och asatron blev uppmärksammat och asatro
blev en accepterad och erkänd religion. Det skulle
finnas ett sätt för människor att ta kontakt med
asatroende, och SAs skulle vara en kontaktyta för
det. SAs skulle bli en andlig förening som arbetade
med klassiska folkrörelse och föreningsideal.
Vi kan ju klart och tydligt se att SAs verkligen
har lyckats i det som beskrivs här ovan.
SAs är väldigt uppmärksammat i tidningar och
media. Under flera år har vi hörts mycket i radion.
Vi har blivit ett registrerat trossamfund. Vi har en
hemsida som är en av skolverket accepterad källa för
elevers arbeten. Vi får många frågor för elevarbeten.
Vi har en stabil föreningsstruktur. Tidningen fungerar
bra. Ja man kan säkert hitta många fler exempel.
SAs har alltså lyckats efter sin målsättning, men
är det rätt att fortsätta med samma målsättning?
För man kan sammanfatta detta som att SAs
var mer till för omgivningen, istället för de
asatroende själva. Alltså det var mer omgivningens
uppfattningar, intresserade personer utanför SAs,
som har fått hjälp.
Vad vi inte har lyckats så bra med, är att göra
medlemmarna nöjda. Och vårt ABSOLUT
största misslyckande är att den de flesta av de som
ser sig själva som asatroende vill inte vara med i
föreningar i allmänhet, och SAs i synnerhet. Vi
har inte lyckats övertyga dem om varför det är
bättre att vara med i SAs, än att vara en fristående
asatroende eller fristående förening.
Många tidigare SAs-medlemmar har till och med
fortsättning på nästa sida
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gått tillbaka till att bli helt fristående asatroende.
Andra har gått över till andra föreningar än SAs.
Det har också brutits ut hela lokala föreningar,
som lämnat SAs.
Vi har inte heller lyckats få en gemensam
samlingspunkt tex i form av ett eget Vi/tempel
eller samlingslokal. Vårt bibliotek har fungerat
dåligt. Vi har inte fått rätt att viga samfundsmedlemmar. Vi har inte lyckats bra med att
hjälpa medlemmar igång med att blota själva. Vi
har inte lyckats stödja lokala föreningar så att de
kommit igång bra. Det är alltså mycket som inte
fungerat bra gentemot medlemmarna.
Mycket av allt detta kan säkert skyllas på
att det är för få som vill jobba ideellt. Men jag
tycker inte det är hela sanningen. För man kan
säkert bedriva ett projekt, som tex får biblioteket
att fungera, eller skapa en föreningslokal. Men
jag frågar mig om det verkligen är det som är
problemet?
JAG TROR ISTÄLLET PÅ att vi har en
föreningsstruktur och stadgar som inte passar
de som är asatroende. Jag tror att vi inte har
inriktat oss på det som känns vikigt för de flesta
som kallar sig asatroende. Jag tror alltså att vi
måste förändra oss, vår organisationsstruktur,
men också vad vi använder våra små resurser
för. Vi måste alltså prioritera det vi gör på ett
annorlunda sätt.
Men innan vi börjar besluta om saker, måste vi
först ställa oss en helt grundläggande fråga. Ska
vi i första hand inrikta oss på att hitta människor
ute i samhället, som inte alls kallar sig asatroende,
och få dem att gå med, eller ska vi inrikta oss på
de som redan finns som kallar sig asatroende?
För mig är det mycket frågan om vi ska
föra asatro till normala villaområden och
bostadsområden, och vi ska anpassa oss och gå
de som finns där till mötes, eller om vi ska inrikta
oss på de grupper som är asatroende redan och
faktiskt i mångt och mycket är olika former av
subkulturer i vårt samhälle?
Svaret på den frågan kan vara svårt att hitta. Vad
är du själv? Ser du dig som någon som i princip
är en svensson, men med lite “avvikande” andliga
uppfattningar? Eller känner du dig utanför det
normala samhället? Hur är det med SAs medlemmar
egentligen? Jag vet inte, faktiskt, jag kan bara gissa.
Vi borde veta, istället för att gissa.
Personligen hör jag närmast till svenssongruppen, alltså jag bor i en mindre by, på
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landsbygden, och är väl integrerad i samhället
och i arbetslivet. Jag bär normala kläder och
kör en normal bil, och har en normalt klippt
gräsmatta. Jag är typiskt medelålders, dvs 48 år
gammal. Jag lever i ett högst ordinärt äktenskap.
Är jag en typisk person i den gruppen SAs borde
inrikta sig på?
SVENSSON-GRUPPEN vill ha vissa saker.
Stabilitet och att den religion de tillhör uppträder
representativt och värdigt. De vill ha service
i form av godar och gydjor som kan hålla ett
vackert bröllop eller namngivning. De vill ha en
vacker lokal att hålla ceremonier i. De vill vara
deltagare i väl fungerande ceremonier som leds
av någon annan, gärna en utsedd gode/gydja.
Sejd och djupare andliga inriktningar är något
som man väljer till som grädde på moset.
Svensson-gruppen söker i allmänhet normer och
regler. De söker hjälp vid kriser och kanske andligt
stöd på sjukhus. De har ett nära förhållande till
släkt, vänner, förfäder, kanske till och med platsen
de bor på. De kallar sig i allmänhet inte asatroende,
men skulle mycket väl kunna bli det, om SAs
fungerade väl. Ordet Sed är väldig passande för att
beskriva denna grupp. Och började den gruppen
att ta till sig sin egen variant av asatron, skulle SAs
bli väldigt stort.
De som tillhör en subkultur är ofta yngre. De
har jobb som de inte identifierar sig med alls, de
studerar, eller framlever livet utan fast arbete. De
bor på landet i äldre hus, eller i billiga lägenheter
i en storstad. Ofta drömmer de om ett alternativt
liv, både vad gäller den andliga inriktningen, men
också vad gäller andra attityder och livsval. De tror
på alternativ energi, alternativ kost. De testar olika
sätt att leva, olika ställen att leva, och vill inte binda
sig för något speciellt. De ser vänner som sin familj.
Är det istället dessa som SAs borde inrikta sig på?
Denna grupp är alltså i mycket precis tvärtemot
svensson-gruppen. Den alternativa gruppen tar
till och med avstånd från svensson-livet. De
värdesätter sin personliga frihet väldigt högt. De
skyr föreningar och fasta normer ser de som i det
närmaste suspekt. Arbete är ett nödvändigt ont.
Det är inom denna grupp som man hittar
många av de som kallar sig asatroende idag. Trots
att mycket som de tror på står i motsats till den
traditionella asatron. De är inte intresserade av
någon som kommer och håller en ceremoni för
dem. Istället vill de enbart ha inspiration, som
de använder på sitt helt peronliga sätt. Denna
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grupp är inriktade på den personliga andliga
Jag tror att i detta mer tydliga ställningstagandet
erfarenheten, och de är oftast inriktade på sejd.
ligger själva fröet till att få med medlemmar ur
Går det överhuvudtaget att skapa en förening som båda grupperna, ur både svensson-gruppen, och
samlar båda dessa grupper? Eller är det helt omöjligt? alternativ-gruppen. För det är faktiskt så, tycker
Eller bara väldigt svårt? Personligen tror jag på det jag, att egentligen borde båda dessa grupper
senare, nämligen att det går, men är väldigt svårt.
tycka att seden/asatron är bra och faktiskt sund
Och jag tror att det svåraste i detta ligger att och riktig. Jag tycker att många principiella val
faktiskt få SAs att börja visa civilkurage. För det som man gör inom alternativa grupper, faktiskt
är som jag ser det, den största bristen hos SAs går att försvara och förklara utifrån ett andligt
som det fungerar idag. SAs vågar inte ta ställning, perspektiv och utifrån andra perspektiv också,
och SAs vågar inte ens föra fram de synpunkter tex ekologiska perspektiv.
och ställningstagande som faktiskt är helt klara
För att kunna göra allt detta, måste SAs sätta
konsekvenser av den religion och andlighet som sig ner och formulera klart och tydligt vad som
man säger sig stå för. I mångt och mycket just är de etiska grunderna för SAs, eller vad SAs har
för att man är rädd att stöta sig med enstaka för värdegrund.
personer eller grupper av medlemmar.
Frågan är om SAs värdegrund är helt andlig
Personligen är jag övertygad om att det alltid och följer gudarnas påbud? Eller är värdegrunden
måste finnas en stor grupp, en majoritetsgrupp helt utan gudarnas påbud och åsikter? Eller är
i ett samhälle, vars värderingar
värdegrunden sådan att människorna
och normer är allra viktigast och
har ett eget ansvar och skapar sina
normgivande, samtidigt som det
egna värdegrunder, med gudarnas
finns så stor acceptans som möjligt,
övergripande inspiration som grund?
för de som vill avvika. Jag tror att
Jag tror på det senare.
i det långa loppet alltid är denna
För de som känner igen mig från
majoritetsgrupp, som asatron i
SAs debattsida, så vet de ju att jag länge
första hand har/ska inrikta sig på.
pratat om något som jag kallat “Helig
Samtidigt så tror jag att den
lag”. Namnet är illa valt, utan skulle
livsstil, både materiellt och Är SAs ett svensson-samfund? egentligen ha varit “Vänskapliga råd”,
andligt, som är den som svenssoneller något sådant. Hur som helst, jag
gruppen har, måste förändras. Den är ohållbar, tror att det är absolut nödvändigt att SAs skapar en
både ekologiskt, energimässigt, men också etisk grund för sig. För om det inte sker, så ser jag att
andligt. Den måste förändras, och inspirationen SAs inte kan fortsätta på fullt allvar som ett andligt
om hur den måste förändras hittar man inom alternativ. Vi kommer helt enkelt inte bli trovärdiga,
olika alternativa rörelser. Här måste vi vara om vi inte har en klart uttalad etisk grund. Och är vi
tydliga och våga stöta oss återigen.
inte trovärdiga, så får vi inte fler medlemmar.
Så för att summera, för att SAs ska fungera bra
SAMTIDIGT SER JAG att många alternativa i framtiden, måste vi förbättra oss genom att:
rörelser är för oklara och helt ovilliga att ta ståndpunkt,
de vill aldrig påstå ett vissa saker är bra och andra 1: Inrikta oss mer på medlemmarna och mindre
är dåliga. Alternativa grupper står ofta också för en på omgivande samhället.
amatörism som inte fungerar rent praktiskt.
2: Veta vad medlemmarna verkligen vill ha, och
Dessa problem ser jag som att de finns inom SAs låta den kunskapen styra hela tiden.
också, eftersom SAs i mångt och mycket faktiskt är 3: Utforma stadgar och föreningsorganisation
en alternativrörelse. Jag tror alltså att SAs måste börja efter det.
visa tydlighet. Vara tydligt med vad man tycker och 4: Ta fram en klar och tydlig värdegrund, och ha
framför allt motivera det man tycker. I sakfrågor en klar uppfattning i viktiga frågor.
som rör allt ifrån ekologi till sex och samlevnad. 5: Förklara klart och tydligt vad man tjänar på
Jag tror att tydlighet behövs, och att det kommer att vara med i SAs, i jämförelse att vara en ensam
stöta bort en del som är medlemmar idag, men det asatroende eller en helt fristående grupp.
kommer också att dra till sig nya medlemmar som
upplever dagens SAs allt för mycket utan konturer
Som sagt, detta ser jag som ett inlägg för att
och till och med som lite fegt.
starta en debatt . . .
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Text: KARL SCHULTZ

Måla
urminnes
tecken
Skapandet av de hedniska
samfunden har haft stor betydelse
för vår tids hedendom och intresset
för hednisk sed. Men hur för vi vidare
ett arv tillkommande generationer?
Föreningar och sammanslutningar
komma och gå, bara den skapade
seden och berättandet bestå.
Kerstin Ekman har i romaner som “Händelser
vid vatten”, “Rövarna i Skuleskogen”, “Urminnes
tecken” och nu senast essäsamlingen “Herrarna i
skogen”, tagit upp vårt förhållande till naturen,
dess rådare och de problem som uppstår i mötet
med människor som är en del av en (post)modern
värld. Ett genomgående sidotema i hennes
författarskap tycks vara att naturens rådare lever
som egna väsen utanför vår egen fantasi men i
en nödvändig symbios med oss människor: Utan
vår tro och föreställningsvärld bleknar de, som i
“Urminnes tecken”, helt enkelt bort till en liten
dimtuss som skingras för vinden. Kerstin Ekman
har själv flera gånger sagt att hon inte tror det
minsta på dylika väsen och man får väl anta
att hon knappast hade blivit invald i Svenska
Akademien om hon påstått det motsatta. Å
andra sidan lär hon be om ursäkt var gång hon
häller hett kaffe på marken; ”det bara blir så”.
Kerstin Ekmans föreställningar stämmer väl
med min egen känsla kring dem som råder.
Skillnaden är dock att där hon av hävd och
ohejdad vana varnar innan kaffeskvätten hälls
ut, varnar jag medvetet. Hon vill eller kan inte
tro, jag både vill och kan tro. Gemensamt för oss
båda är att rådare och skrömt faktiskt lever i vårt
inre. I mina ögon innebär det däremot att de
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Res harg eller bygg hov!

Foto: CALLE REHBINDER

existerar också utanför min föreställningsvärld.
Men de medvetandegörs genom mina och andra
människors föreställningar om dem. Liksom vi
människor skapar vår egen självbild genom att
spegla oss i vår omgivning.
DET HÄR BETYDER i en förlängning att
så länge vår föreställningsvärld förs vidare
så lever den hedniska mytologin och seden
vidare. Egentligen är det bara det senaste dryga
århundradet som denna föreställningsvärld har
varit verkligt hotad, en blinkning i mänsklighetens
historia där skogens, sjöns och markernas
andetag snabbt har mattats. I det perspektivet
blir organisationsfrågor för hednasamfund eller
samfälligheter inte oviktiga men underordnade.

2Quam

Skalda din edda, sätt ord på möte med rådare! Illustration av John Bauer till Victor Rydbergs “Fädrenas gudasaga”

Frågan vi borde ställa oss är därför hur vi på
bästa sätt för vidare vår föreställningsvärd till
kommande generationer att bygga vidare på.
BYGGA. Det är ett tvetydigt ord. Organiserande,
institutionaliserande, intellektualiserande, utbildande, trosformulerande – allt det är primärt
för dem som vill bygga religion men sekundärt
om vi istället vill bygga vidare på en urminnes
föreställningsvärld som vida överlever en
människas korta livslopp. Vi behöver inte i
första hand organisering av ett, relativt sett, fåtal
utspridda hedningar. Vi behöver en sammanhållen
hednisk kosmologi där stommen utgörs av de
spridda rester vi redan har från äldre tiders myt och
folktro som smyckas med våra egna erfarenheter,
där verktygen är hjärta, händer och tunga.
Genom att berätta – om skogens rådare,
om gudamyter och gudamöten, om världens
tillblivelse och undergång, om anden i allt som
växer och är, om järtecken, om tomtar och
gårdsrån i lador och lägenheter – ger vi ny livsluft
åt rå och skrömt. I äldre tider var berättandet
muntligt, traderat och minnesmärkt. Ord från
mun till mun fyller en viktig funktion också
idag, särskilt mellan föräldrar och barn, men
vi lever i en värld med långa avstånd i tron. I
vårt blotlag är det mellan 5 och 15 mil mellan
familjerna. Då blir det inget dagligt umgänge.
Det muntliga berättandet kan aldrig ensamt
bygga kosmologin. Därför behöver vi så väl
byggandet och skapandet som överlever dig och

mig: det skrivna ordet, poesin, skaldeskapet,
bildkonsten, musikskapandet. Ordet, bilden och
musiken. De är våra redskap i byggandet av en
kosmologi som kan bli mer beständig än vilken
förening eller samfund som helst.
HEDNASAMFUNDEN – eller snarare Samfundet som det är idag – har spelat en viktig roll
för framväxten av en hednisk gemenskap i vår
tid. Så kan det kanske bli även i framtiden. Men
om vi tillåter oss själva att se bortom behoven av
att ordna, analysera och definiera, finns en viktig
funktion att fylla för alla som vill skänka något
mer bestående till kommande generationer.
Att bygga vidare på kosmologin behöver inte
stå i motsatsställning till organiserande. Men
skapandet och byggandet av vår förställningsvärld
– berättandet genom ordet, bilden och musiken
– tycks i samfundssammanhangen ibland
bli bortglömt till förmån för byggandet av
organisatoriska och trosmässiga strukturer.
Vad vill vi lämna efter oss, inte enbart till
våra barn, utan också till vår omvärld i övrigt?
En ödmjuk uppmaning till både mig själv och
läsaren: Använd din tid. Använd din gudagivna
förmåga. Snida en stötta, skalda din edda, sätt
ord på möte med rådare, res harg eller hov. Låt
organisationen stödja kosmologin istället för det
omvända. De finns där oss förutan, urminnes
tecken. Stilla och bleka väntar de i träd, under
hus, vid källa och sten, i en annan värld – en
annan verklighet – på att få färg och form.
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Har du läst något intressant? Skriv en recension till Mimers källa!

Personligt möte med Frej och Freja
Kärlekens bok
Keeron Ögren | Logia

DET FÖRSTA SOM man
kommer att fundera på, när
man läser denna bok, är
avsikten med boken. Vad har
författaren velat säga, och
varför? Är det en samling
dikter? Nej knappast! Är det en bok som lär
ut något om den historiska fornskandinaviska
religionen? Inte alls! Är det något som förmedlar
en djup bild av kärlekens väsen? Det anser jag
inte! Men vad är det då?!

författarens egna tankar, ja till och med av ren
lovprisning av Freja och Frej. Boken är alltså i
allra högsta grad en religiös text.
Helt klart tror jag att texten återspeglar
författarens möte, och författarens egna reaktioner
på det mötet. Jag tror alltså att texten förklarar
och visar mycket av författarens förhållningssätt,
men också författarens väg genom livet. Alltså
den förklarar inte bara vad författaren är just nu,
utan visar också vart författaren har varit tidigare
i sitt liv. Detta visar sig ibland i direkt text, men
ofta kan man läsa det mellan raderna.

DEN SOM HAR väntat sig nya, stora insikter
i kärlekens väsen, kommer att bli besviken på
KÄRLEKENS BOK är helt enkelt författarens boken. Istället är den inriktad på en väldigt
helt personliga möte med kärleken och dess vardaglig aspekt av kärleken, den är mer inriktad
prövningar, framställt som flera möten med Freja på den dagliga ansträngningen och glädjen som
man känner då man försöker få kärleken att gå
och Frej. Dessa möten
ihop och fungera.
med kärleken är samlade
Keeron Ögren står
i 30 långa avsnitt, som
ju
för en Sed som är
skulle kunna liknas med
mycket
traditionell.
30 långa diktliknande
Det
märks
också i
prosastycken
skrivna
denna
text.
Ingen
fritt, utan något speciellt
skulle
kunna
påstå
versmått. Boken är på
att
Keeron
Ögren
332 sidor, i genomsnitt
är politiskt korrekt,
blir det 11 sidor per
utan tvärtom för
stycke.
han fram mycket
Med andra ord, detta
traditionella uppär inte en bok i normal
fattningar om vad
betydelse. Det skrivna är
han anser den riktiga
inte avsett att läsas, som
kärleken är. Och
en roman eller faktabok.
den
traditionella
Jag tror att det istället är
bilden
har sitt
en recitationstext. Alltså
ursprung
i svensk
du läser, eller ännu hellre,
folktro
och
den
någon annan läser texten,
informella
andliga
och du lyssnar. Du
inställning
som
försjunker i det lästa. Du
fanns
på
svenska
mediterar i det lästa.
Frej och Freja i Skalle-Pers tolkning.  Foto: CALLE REHBINDER landsbygden förr i
Men vad står i själva
tiden. Det är alltså
texterna då?
ingen
moderniserad
asatro
eller
folktro vi möter
En stor del är stämningsskapande. Med
i
boken.
andra ord, författaren försöker förmedla en viss
stämning. Stämningen skapas av naturbilder, av
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Under skinnet på bärsärkarna
Bärsärkarna
Vikingatidens elitsoldater
Britt-Mari Näsström| Norstedts

ETT SYNNERLIGEN anmärkningsvärt gravfynd verkar ha varit den tändande
gnistan till de studier, som
fick Britt-Mari att omvärdera
vilka bärsärkarna var. Gravfyndet i fråga gjordes
i Högom i Medelpad, norr om Selångersån på
Sundsvallsåsen. Vid arkeologiska undersökningar
av en stor gravhög från cirka år 500 fann man en
timrad kammare där det vilade en förmodad kung
på ett björnskinn.
Kungen var klädd i en karmosinröd tunika.
Vid sidan låg en blekgrön tunika och en mantel.
Alla tre var försedda med brickband, som vävts
av hästtagel. Bland motiven i brickväven finner
man nio djur i rad, flankerade av två människor
i adorantställning.
En nutida väverska som försökte sig på att
framställa något liknande behövde en timme
för att väva en millimeter. Det märkliga var
att den mest tidskrävande bården var fastsydd
på avigsidan av den röda tunikan. Ingen i
omgivningen har således kunnat se denna bård,
som ursprungligen bör ha tagit mellan en och två
årsarbeten att framställa.
Kunde det ha varit ett sådant dyrbart kläde man
ursprungligen avsåg med ordet “bärsärk?” Vilket
senare överfördes till mannen som bar särken?
Eller var det björnskinnet kungen låg på som var
björnsärken? Björnskinnet hade klorna kvar, men
huvudet var borta. Liknande fynd av björnklor
har gjorts i utgrävningar på andra håll.
I studiet av bevarade texter finner Britt-Mari, att
man med “bärsärk” ursprungligen avsåg en slags
elitkrigare, många gånger aktade stormän eller
till och med kungar. Bärsärken stred individuellt
och inte i de ordnade fylkingarna, men kunde
ändå vara betydelsefulla “spjutspetsar” i stora
slag. I bärsärkarnas stridsteknik ingick en slags
förberedelse då de eldade upp sig med en slags
sång framförd under sköldar. Men att de skulle
ha stridit iklädda tunga björnskinn är otänkbart.
Ett sådant skulle bara ha varit i vägen.
Frågan är om det ofta förekommande
uttrycket “ganga berserkr” ursprungligen avsåg
själva förberedelsen till striden, eller om det är

stridstekniken som avses. Förberedelsen kan ha
inkluderat en slags dans, förutom sköldsången.
Från Miklagård beskrivs exempelvis en dans som
väringarna uppförde vid juletid, då de enligt
sagesmännen ropade “toul, toul.”
Hur kan då den litterära klichén ha
uppkommit? Britt-Mari nämner att beteckningen
under medeltiden kom att bli en litterär kliché i
tendentiösa, kristet präglade berättelser. Särskilt
svear kom att bli utsatta för sådan “negativ press,”
genom att de så envist höll fast vid sin forna sed.
Särskilt under 1800-talet förstärktes klichén
och kom att bli en litterär schablon. Till det bidrog
inte minst Tegners Fritjofs saga. Och hur var
det med flugsvamparna då? Missuppfattningen
kan helt hänföras till teologen Samuel Ödman,
som i början av 1800-talet hade hört talas om
de sibiriska schamanernas bruk. Han drog
slutsatsen att bärsärkarna hade använt flugsvamp
vilket gjorde dem galna. Det blev med tiden
en vedertagen sanning. Att bruket av starka
hallucinogena droger i praktiken försätter en
människa ur stridbart skick föll honom inte in.
DEN FORM AV EXTAS som krigare kan
försätta sig i är helt annorlunda mot schamanens
trans under divination. Nutida engelskspråkiga
soldater kallar det ibland för “rush.” Andra kallar
mildare former för “adrenalinkick.”
Bland Odins namn återfinns flera björnnamn:
Björn, Bjarki (liten björn), Jólfr (hästulf ),
Jölfudr/Jalfadr, Hrammi, kanske också Brunn
(den brune) som dock mest har använts som
hästnamn. I många ursprungliga texter förbinds
bärsärkarna med honom, vilket förefaller
naturligt med tanke på att namnet Oðinn härrör
från oðr, dvs extas i en mycket vid betydelse.
I boken diskuterar författaren dåtidens
själsbegrepp, hamnskiften och fylgior, tyvärr
alltför kortfattat för att ge oss några djupare
insikter. En del betydelsefulla personer i sagorna
har björnhamnar, och ibland nämner man fylgior
som uppträder i gestalt av brunbjörn eller isbjörn.
Under en föreläsning Britt-Mari höll i Göteborg
bad jag henne lite närmre förklara begreppet
“hamingja,” som hon inte alls diskuterar i boken.
I några sagor uppträder hamingjan i djurgestalt,
men jag fick bara till svar ett begreppet brukar
översättas med “lyckan,” vilket hon har rätt i.

LARS-ERIK LÖFGREN
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Professor Harrison.

Hedniska grubblerier
och pojkboksäventyr
Ofärd
Dick Harrison | Ordfront

Historieprofessorn Dick Harrison som
har gett ut ett flertal framgångsrika
populärvetenskapliga böcker debuterade
i somras som skönlitterär författare med
romanen “Ofärd”. Handlingen utspelar
sig på 600-talet och huvudperson är
hövdingasonen Ulvbjörn. Lite pojkboksäventyr i Röde Ormsstil där Ulvbjörn växer upp och far runt i Europa medan han
växer till i styrka, klokskap och rikedom.
Men det som är intressant med boken är att att Dick
Harrison är historiker och att han förankrar den fiktive
Ulvbjörn i en alldeles (nåja!) äkta historisk omgivning.
Den känsla av realism och “äkthet” präglar också synen på
gudar och makter. Ulvbjörns religiösa grubblerier när han stöter
på Vitekrist i Europa känns välunderbyggda av författaren.
Harrison skildrar också en sejd-session med sejderskan Björga
som känns väldigt närvarande och realistisk.
Ulvbjörn förklarar Vitekrist och den kristna guden med att
de måste tillhöra en tredje gudaätt vid sidan om asar och vaner
och tar till sist till sig den kristne guden efter att ha blivit förförd
av gregoriansk sång – men ger han inte upp Oden.
YW

Norskt pojkboksäventyr
Frost
Roy Jacobsen | Norstedts

“Frost” är ett norsk pojkboksäventyr
i Röde Orm-stil. En historia om ond
bråd död och hämnd. Huvudpersonen
Gest flyr Island och seglar till Norge
och sedan ut på nya äventyr.
Som vanligt träffar hedningen på
Vitekrist präster och tvingas fundera över nya och gamla seder
och makter. Gest har en fascination för Balder, vars likhet med
Vitekrist han funderar över, hans död och speciellt för hans
son Forsete – lyckans, fredens och rättvisans gud. 
YW
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Skumma asatroende

Midvinterblod
Mons Kallentoft | Natur och Kultur

En man hittas
mördad och upphängd i ett träd
på slätten utanför
Linköping. Misstankarna faller – såklart (?)
– på asatroende. Asatroende
framställs som naiva, i snön
nakenmediterande uppviglare
av ungdomen. Förstår de inte
att de får kidsen att plåga och
döda djur!? undrar polisen.
I övrigt en hyfsad deckare.

Tokiga asatroende
Stum sitter guden
Anna Jansson | Norstedts

En man hittas
mördad och
upphängd i ett
träd. Snart faller
misstankarna på
en asatroende
kvinna. Naturligtvis skogstokig
och blodtörstande. Mördaren
tror att polishjältinnan är Freja
och stjäl därför hennes dotter.
Inte särskilt bra bok alls.

Konstiga asatroende
Häxhammaren
Jan Mårtenson | W & W

En märklig soppa
av djävulsdyrkande
knarkande spiritistiska medium med
torshammare runt
halsen som ägnar
sig åt gruppsex i
vita huvor. Sin kultplats har de
vid en gammal offerkälla vid en
medeltida kyrka som byggdes
på en plats tillägnad “de gamla
gudarna.”
Riktigt fördomsfullt, korkat
och uselt. Inte ens själva
deckargåtan är något som helst
att ha.

