2Quam

MiMERS

Organ för Sveriges Asatrosamfund

Talet nio som
helig hjälpare
 I nio månader ligger
barnet i magen. Nio
nätter tar det att färdas
till dödsriket I nio nätter
hängde Oden i Yggdrasil.
Nio är själva livets ur-tal.


Sidan 2

KÄLLA

Årgång 13

Nr. 18

Vallfärd i teori
och praktik

Allt om templet
i Uppsala

 Vallfärd och
pilgrimsvandring, kan det
vara något för en hedning?
Såklart. Att göra en helig
vandring med makterna är
att vandra in i sig själv.

 Vad vet vi egentligen om
hednatemplet i Uppsala? Hur
såg det ut? Har det verkligen
funnits? Mimers källa går
till källorna och reder ut
begreppen.



Sidan 4

Vårblotet i Uppsala 2006. Goden Carl Johan Rehbinder kallar in makterna.
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Det nionde blotet

 Vid millennieskiftet inledde Sveriges asatrosamfund en tradition med stora öppna vårblot vid påsk
vid högarna i gamla Uppsala. Dels som en symbolisk handling för den hedniska pånyttfödelsen i det
nya årtusendet och dels för att anknyta till den uråldriga traditionen med riksblot i Uppsala. Nu är
traditionen inne på sitt nionde år. Den 23 mars hålls nioårsblotet.
Sidorna 8 – 13

Ord
förande
Talet nio, livet och döden
”VAR NIONDE ÅR brukar man (…) i Uppsala
fira en gemensam fest med deltagande av folk
från alla sveonernas landskap”. Så skrev Adam av
Bremen på 1070-talet. Han beskrev en blotfest
som varade i nio dagar. Och nu, snart tusen år
senare, så blotar vi återigen vid Uppsala högar. I
år det nionde blotet som Sveriges Asatrosamfund
arrangerar i samarbete med andra föreningar
som Bifrostfolket och Idavallen. Detta nionde
år vill vi göra till någonting extra. Talet nio, det
heliga talet. Alla goda ting är tre, sägs det ju, så
hur kraftfullt är då inte tre gånger tre – nio! Talet
nio är också sammanbundet med ett av de största
mysterierna vi är med om i detta liv, de nio
månvarv som går från spermiens befruktning av
ägget till dess vi föds in i världen. Graviditeten.
På det sättet är nio livets själva ur-tal. Också
för föräldrarna blir dessa nio månvarv ofta en
mycket speciell tid, av väntan, förberedelse, oro,
glädje, möda . . .
MEN I FORN SED ÄR NIO inte bara
förknippat med livet utan också med döden.
Myterna berättar att resan till dödsriket tar nio
dagar, ibland uttrycks det som att sitta i nio dagar
på nornans stol. Precis som graviditeten är ett

sorts gränsland till livet i nio månvarv, har döden
också ett sådant gränsland, en period mellan
denna värld och dödsriket. I nio nätter hängde
Oden i världsträdet, ett symboliskt döende och
en initiation, innan han nådde vishet. Döden
som en väg till vishet och förnyat liv.
DET FINNS MYCKET MER ATT SÄGA
om talet -nio, om de nio världarna, om ringen
Draupner som var nionde natt dryper nya ringar,
om väktarguden Heimdalls nio mödrar. Men
jag stannar här. För talet nio kan och bör nog
inte heller förklaras för mycket. Det finns en
kraft i det outsagda, ett mysterium i det inte helt
avtäckta. Detta kan vi bära med oss när vi går
till det nionde vårblotet vid Uppsala högar den
23 mars. Vi kan bära med
oss talet nio som en helig
bundsförvant.

 Äring och Fred!
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:

Luleå Lena Sundqvist wildaa@hotmail.com
Falun Kenth Öfverberg kenth@ofverberg.se
Uppsala Niclas Hjelm nlhjelm@yahoo.ca
Sörmland Per Lundberg skalleper@skalleper.com
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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Forn sed i nutid på väg
 Forn sed i nutid är en liten skrift som länge varit på väg
att publiceras, men hela tiden blivit försenad, reviderad och
justerad. Men nu, äntligen, är texten färdigskriven. Forn sed
i nutid kan ses som en kortfattad introduktion till vår forna
sed. Den vill lyfta fram centrala teman, grundhållningar
och bruk som är vanliga bland hedningar idag, men den
bör inte ses som en norm eller som en allmän uppfattning
accepterad av alla. Den forna seden är ju en trospluralistisk
tradition, vilket betyder att det finns en mångfald av olika
uppfattningar bland oss utövare. Häftet som omfattar runt
15 sidor är indelat i olika kapitel med rubriker som: Vad
är forn sed? Leva med seden. Etik, moral och forn sed.
Livsåskådning. Makter, väsen och gudar. Vet du hur du
blota skall? Årets högtider och Livets ceremonier. Vår tanke
är att Forn sed i nutid skall skickas ut till alla medlemmar,
men även finnas till försäljning för icke-medlemmar.

Dags för samfundets
hantverkare att vakna

 Nu är det dags
att vi får liv i en
hantverksgrupp i samfundet. Jag är själv
utbildad
konstsmed
på Stenebyskolan med
tio år i yrket. Har
under åren gjort en
del arbeten till Svenska
kyrkan och tycker att Höstmötet 2007 hade temat “Heligt
hantverk.”
det är spännande med
de problemställningar
man ställs inför när man gör religiösa föremål. Det skulle
vara kul om vi kunde få till en diskussion om hur vårat
formspråk inom fornseden kan se ut.
Jag ser framför mig en grupp där vi kan diskutera
formgivning, funktion och känsla för en modern och
tidsenlig sed. Min tanke är att vi skulle kunna samla ihop
konsthantverkare som arbetar i olika material och som är
medlemmar i samfundet, för att inspirera varandra och för
att kunna ta fram ett högkvalitativt hantverk som hör seden
till. Vi skulle på sikt skulle kunna ordna fram en webbshop
på hemsidan där man snabbt och enkelt kan köpa hantverk
av hög kvalité mot provision.Sedan är kurser i olika hantverk
en annan sak vi skulle kunna anordna.Det finns massor med
saker vi tillsammans kan göra. Om du tycker att detta låter
spännande så kontakta mig Kenth Öfverberg, Humlevägen
15D, 791 45 Falun. E-mail: kenth@ofverberg.se

Samfundets snygga
kavajslagsmärke
 Det finns fortfarande ett fåtal
pins kvar! Priset för märket är 40:styck. Mejla Kenth Öfverberg så får
du reda på precis hur du ska göra
(sas@ofverberg.se).

Studiecirkel om
tro och rit igång
 En studiecirkel kring den
forna sedens tro och rit och hur
vi kan leva med seden idag, har
dragit igång i Stockholm med
sju deltagare. Studielitteratur
är en förlaga av skriften “Forn
sed i nutid” som informeras om
här intill. Kanske kan initiativet
väcka intresse för att skapa en
lokalgrupp eller ett godeord i
stockholmsområdet som kan ta vid
där studiecirkeln slutar?

Vid dagens början
– tre nya andakter 
 Under flera år har ordföranden i
samfundet hörts i morgonandakter
rubricerade “Vid dagens början” i
radions P1. Nu förbereds tre nya
andakter av ordföranden Henrik
Hallgren som kommer sändas
under året. Den första andakten
sändes i februari och hade temat
”de osynliga” och de två
andra kommer förmodligen
heta ”korngudens resa” och
”berättandets kraft”. Håll utkik
på samfundets hemsida för
information om när programmen
kommer sändas.
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Text: PER LUNDBERG

Vallfärd och
pilgrimsvandring
– betraktelser och erfarenheter
Vandra, det mest ursprungliga
sättet som vi människor har tagit
oss från en plats till en annan
ända sedan vi började finnas till,
ett steg i taget från en punkt till en
annan. Att dessutom vandra i heligt
syfte ger vandringen ytterligare
dimensioner.
Pilgrimsvandringens unicitet jämfört med den
ordinära vandringen är att vandraren medvetet
skiftar fokus från en punk till en annan så att det
som händer har en djupare innebörd än vardaglig
transport. Mer om detta lite senare för det är av
intresse att först blicka tillbaka och undersöka
varifrån ordet pilgrim härstammar.
Själva ordet pilgrim härstammar från latinets
pelegrinus på 300-talet och det äldre peregrinus
med betydelsen ”främling”. Om vi bryter ned
latinets peregre, med innebörden “utomlands”,
så får vi per; ”utom staden” och ”bortom på
andra sidan” och ager; ”åker”. Slutsatsen blir
”utanför” eller ”på andra sidan”, eller ”utanför
på åkern”. Peregre härstammar från romersk
tid och insinuerar ”utanför romerskt område”
(ager romanus). Pilgrimsfalken har anknytning
till pilgrim på grund av fågelns kringstrykande
levnadssätt över mycket vidsträckta områden. På
danska heter fågeln “vandrefalk.” En intressant sak
är att i svenska folkvisor brukas ett annat ord med
samma innebörd; vallareman. Ordet valla, som i
att gå och valla, gå omkring. En klar anknytning
finns även i isländskans “valka”, att driva från
ställe till ställe, och ger även det en fingervisning
om innebörden. Även ordet vallfärd som är
försvenskat av tyskans wallfaht. (Källa http://
runeberg.org/svetym.)
För att knyta ihop dessa bitar så har ordet
pilgrim innebörden att någon rör sig fysiskt
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utanför känt område eller det egna hemmets härd,
från en plats till en annan, likt pilgrimsfalken.
Sväva, flyga och uppleva livet och sig själv
från olika perspektiv, nya perspektiv och möta
omgivningen, både den nya och den tidigare
kända, utifrån ett okänt eller annorlunda synsätt.
Jag kommer härmed att använda mig av ordet
vallfärd och vallareperson och vallfärdskvinna/
man istället för pilgrim och pilgrimsfärd för
att bruka ord med germanskt ursprung istället
för latinets. Att gå i vall som begrepp, och
aktivitet, har inte vidare stor relevans för de flesta
människor idag. Begreppet har måhända inte
andliga innebörd, men vi kan bruka begreppet
utifrån ett andligt och Sedligt perspektiv.
VALLFÄRDENS STRUKTUR. Vallfärden har en
enkel struktur och har följande delar; förarbete,
utförande och efterarbete. Var och en av dessa tre
har mindre delar och den enklaste indelningen är
i fysisk och icke-fysiska delar.
Förarbetet eller beredelsen innehåller beslut
att genomföra vallfärden, finna ett syfte och mål,
en färdväg, färdsätt och bestämma slutmålet. De
fysiska praktiska detaljerna planeras och löses
såsom kläder, mat och hur eller om man behöver
sova under vallfärden. Den icke-fysiska beredelsen
kan innebära grunnande inom sig själv om syftet
och uppsåtet för vallfärden. Förbered även vänner
och familj på att du kommer att ”försvinna” ett
tag och ge dem en möjlighet att veta när de kan få
tag på dig utan att störa dig i ditt vallfärdande.
En renande tvagning, både fysisk och mentalt
och emotionellt kan vara att rekommendera
för att bli av med distraktioner på dessa plan.
Jag rekommenderar att man tar med så få
fysiska ting som möjligt för är det långt så får
du bära på det och det kan bli tungt. De saker
som man bär med sig kan stjälpa på så sätt att
de blir distraktioner från den inre sfären under
vallfarten. En anteckningsbok är mycket bra att
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Artikelförfattaren på vallfärd
längs El Camino de Santiago
de Campostella.

gäller vardagslivet, händelser, nyheter och bara är i
medveten närvaro i nuet. Tankar, känslor och det
som händer i den yttre världen smälter samman i
ett och allt berättar en saga för dig om dig själv och
hur du hanterar livet och hur detta hänger ihop
med ditt syfte för vallandet. Det är ett aktivt val.
Detta tillstånd kan vara det enklaste men även det
svåraste att tillåta sig själv att fortsätta vara kvar i
tills man anländer till målet.
Då man anländer till platsen är det brukligt att
genomföra någon ceremoni/rit eller blot. Hur
detta utformas ligger utanför denna artikel men jag
vill tillägga att det är klokt att inkludera syftet för
vallfärden, avslutande av den och tackande för allt
det som har hänt under vallfärden. Ett blot kan vara
så enkelt som att lägga ett föremål som man burit
med sig under vallfärden, att lägga en sten från
hemmahargen, blota mjöd och dricka Makterna till.
Det enklaste är att göra det som ofta utrycks som att
landa, dvs. att stilla sig själv på platsen, att meditera
eller grunna inom sig själv och låta alla intrycken från
vallfärden landa. Detta kan göras genom att andas
nere i magen och när en stillhet införlivar sig, för
sitt inre öga blicka tillbaka och se på vallfärdsleden
som har passerat, upplevelser och händelser, möten
med Makterna och människor längs med vägen. Ser,
känner med alla sinnen det som har hänt och låter
detta sjunka in i sig själv och falla på plats i sitt inre.
Sedan kan efterarbetet börja, kanske med hemfärd
fortsättning på nästa sida
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ha så att reflektioner kan skrivas ned för senare
reflektioner och hågkomst. Så packa eller gör en
lista med det som du tror att du behöver, ta bort
hälften, se över vad det är och ta sedan bort en
tredjedel! Upplever du oro att ha det tråkigt eller
att du definitivt behöver en eller flera av de ting
som finns med på listan så är det ett budskap om
dig själv på hur du hanterar livet och det är av
vikt att släppa dessa mönster under vallfärden.
När det är tid att ge sig av och alla delar av
beredelsen genomförda så är det
Ett övergripande syfte i sig självt kan även det
utarbetas. Några exempel på syfte kan vara något
emotionellt problem för den egna personen, att
söka djupare kontakt med Makterna, söka bot eller
genomföra vallfärden för någon annans räkning.
Personen förbereder sig och planerar praktiska
detaljer, ger sig av, och anländer till vallfärdsmålet.
Vallfärdsorten bör vara ett slutmål som anses
vara en plats av speciell karaktär eller helighet för
vallarepersonen, enskilt eller för ett kollektiv.
När beredelsen är genomförd så kommer
utförandet eller själva vallandet. Bestämma sig för
en tidpunkt och just medvetet ha en fysisk och en
tid då vallfärden börjar, när man går genom sin dörr
hemma, kliver av buss eller tåg, går över en bäck eller
till och med kliver över en pinne. Det spelar inte så
stor roll, bara man gör det med medvetenhet.
Under vallfärden så kopplar man bort allt som

med annat fortskaffningsmedel eller på samma sätt
som vallandet till målet.
Efterarbetet pågår från det att vallarepersonen
har anlänt till det utsedda målet och pågår ofta
aktivt i någon tid efter vallfärden, från veckor till
månader då minnen, reflektioner och lärdomar
från vallfärden kommer upp i hågen från
minnet. Dessa bör tas på allvar och behandlas
med disciplin och respekt för att ta tillvara det
som vallfärden har inneburit för det är då som
en förändring i det egna livet kan lyftas fram.
Det är av vikt att ta denna fas på allvar, för det
är i reflektionen och funderandet, grunnandet,
som trådar av förståelse mellan pusselbitar av
händelser under vallfärden kan skapas och nya
insikter kan skapas som ger större djup, förståelse
och visdom i livet. Efterarbetet kan i stort pågå
resten av livet men brukar avta i intensitet med
tid för att helt plötsligt dyka upp igen. Detta
har varit några förhållningssätt och reflektioner
utifrån mina erfarenheter.
YTTERLIGARE FÖRHÅLLNINGSSÄTT. ”Målet
är vägen” är en annan del i vallfärden så att resan i sig
har sitt syfte så att det inte enbart blir framkomsten
till målet som är i fokus för vallarepersonen. Själva
formen att lämna vardagens göranden och framför
allt alla delar då vi planerar inför kommande
dagars aktiviteter gör att den själsliga och andliga
upplevelsen, växandet och möten, kan bli det som
vallarepersonen lägger fokus på. Hur kan detta
relatera till personens inre liv och till syftet med
vallfärden? Allt som händer under vallfärden är av
vikt och spelar en roll i vallarepersonens själsliga
vandring.
Det bör även tilläggas att den planerade och
fokuserade vallfärden som jag har beskrivit kan
göras på ett annat ”mållöst” sätt. Det vill säga
vallarepersonen bestämmer sig för att ge sig av
men har inget specifik fysisk plats som mål.
Då blir vägen mer av målet i sig och personen
får öppna sig för det som hon eller han möter
och de ledtrådar som Makterna visar på vart
vägen bär. Jag mötte en hemlös en gång som
beskrev hans synsätt på vart man kan vända
sin kos:
– Jag går dit jag tycker det är vackert. Där
finns också de snällaste människorna.
Ett för mig enkelt och vackert sätt att hantera
vandringen eller mer luffandets varande, är att
följa min egen upplevelse för skönhet och fritt
röra mig längs den tråden.
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ERFARENHETER UNDER VALLFÄRD i
Spanien, El Camino de Santiago de Campostella,
september/oktober 2006.
Under cirka fyra veckor totalt for Sylvia Hild
och jag iväg för att vallfärda på det som allmänt
kallas för ”el Camino” i norra Spanien.
Under vandringen är rutinerna enkla och
ger en möjlighet att uppleva livets enkelhet och
därmed förstärks den själsliga vandringen. Dagarna
var mycket lika varandra, uppvaknande, packa
ryggsäcken, äta frukost och sedan vandra vidare
till nästa härbärge, tvätta kläder för nästa dags
vandring, äta middag och vila. Sedan nästa dag mer
eller mindre samma görande, fast varje dag skiljde
sig från den förra i det att jag aldrig kunde veta vad
som egentligen skulle komma runt nästa sväng,
bortom nästa krön. Nya mål, men bara dagsetappen
som mål för dagen och ofta var målet att få mat i
magen. Ett steg i taget med det övergripande målet,
Santiago de Campostella och Fin de Terre, ständigt
hägrande i tanken. Två gånger under vallfärdens
nästan tre veckor tog min vän och jag lite paus och
lämnade leden, tog in på billigt pensionat. De första
timmarnas vila var en befrielse, men sedan drog
vägen, vallandet, i mig igen. Ville vidare, ville gå,
ville fram. El Camino, vägen, drog i mig. Både det
enformiga och det okända tröttar ut psykets vanliga
kommenterande om livet och framför allt planerna
för framtiden. Vallerepersonen kan släppa och låta
det vanliga varandet vara, det blir nuet som är det
viktiga. Detta är givetvis även en viljehandling,
man kan ägna sin vallfärd åt att tänka och vara
som vanligt, men då missar man möjligheten med
vallfärden att se sig själv från en annan vinkel än
vanligtvis. En spännande insikt är att jag verkligen
har omvärderat hur jag ser på mina verkliga behov
av materiella saker. Under vandringen hade jag
med mig allt som egentligen behövde i ryggsäcken.
Husrum och mat tillkommer givetvis till dessa
behov, men för mig var det en förändrande livsinsikt
att konkret bära med mig det jag egentligen behöver
på min rygg. Det ger mig ett starkare uppvaknande
om konsumtionssamhällets villfarelse, ledande
reklambudskap och om behoven som växer med
åren och om nya modeller av föremål, allt från
kläder, bilar och mobiltelefon.
Makterna kom att göra sig närvarande på
många olika sätt för mig under vandringen i
Spanien. De tog sig form av platsers rådare,
den energi, den kraft som jag mötte, men även
i inre resor under vandringen och i drömmar,
meditationer och i bön. Jag öppnade möjligheten
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i mig själv att se Frejan i en staty av jungfru
Maria som stod i en lund utanför en liten by.
Min medvallerska och jag stannade och sjöng en
sång till Freja i all stillhet, lämnade något litet i
blot, tackade för stunden och gick vidare. Detta
är bara en liten episod från vandringen.
Framkomsten till Santiago var mäktig och
en kamp för att det var en relativt lång vandring
genom förorter innan vi kom fram till den gamla
staden och katedralen. Upplevelsen och befrielsen
att komma fram till denna plats som helighållits
av kanske miljonen människor under måhända
tusentals år och att jag upplevde att jag bar på en
kollektiv tyngd inom mig, den var min egen men
även andras som jag hade samtalat med innan och
under vallfärden. Denna tyngd blev jag av med så
att jag kunde gå lättare till det tyngre och ännu
äldre färdmålet, Fin de Terre – Världens ände – som
är den plats i Spanien som ligger längst ut i väst
mot Atlanten. Det finns belägg för att människor
har vandrat denna rutt i tusentals år, innan den
kristna seden och skuldsyftet införlivades, vandrat
i riktning med Vintergatan från öst mot väst tills
världen slutar och havet fortsätter. Där lämnade vi
något som vi haft och brukat under vandringen och
tackade Makterna i Sunnas gyllene strålar när hon
försvann bakom horisonten. Jag är idag tacksam för
det stöd och samvaro som jag upplevde med min
medvallerska, Sylvia. Vi samtalade med varandra
och delade det som hände inom oss själva och om
möten vi hade med andra vallarepersoner. Det är
av värde att nämna att vallfärden kan göras själv
eller i grupp. I Spanien var det sällan som jag var
ensam även om Sylvia och jag ofta delade på oss
av och till för El Camino är populär. Väljer man
att gå tillsammans med en annan människa så
rekommenderar jag att ta sig tid att vara samman
i tystnad under längre delar av vallfärden för inre
reflektion och grunnande.
GUDARNAS VANDRINGAR. Flera exempel
finns i myterna av att Gudinnor och Gudar
färdas hemifrån på äventyr av många olika
slag. Det är oftare att de färdas än att myterna
skildrar deras liv hemmavid gård och hägn. Ofta
finns Thor i rörelse till och från något i mytens
verklighet. Flertalet gånger så heter det att ”Thor
var i öster och slog troll”. Ett annat exempel på
hur gudarna vandrar och förflyttar sig är några
av Odensheiten det vill säga binamn, innebär
att han reser. Såsom, Gångläre, Gångråd och
Geigud, den sista betyder strosare.

Bara det att vi säger att Thor är ute och far när
det åskar och blixtrar påvisar hans rörlighet.
Huruvida Gudinnors och Gudars resor kan
betraktas som vallfärd kan diskuteras, men en
slutsats är att rörelsen och äventyrens lärdomar
ges mycket utrymme och fungerar som plattform
inom många myter. Mer händer under resor än
livet i hemmanet. Det är upplevelser som liknar
de erfarenheter vallarepersonen gör i vallfärden.
TRANSPORTSÄTT UNDER VALLFÄRD. Jag
har upprepande hänvisat till att transportmedlet
är till fots under vallfärd detta är för mig
grundläggande men givetvis inte ett måste. Det
är upp till personen hur hon eller han vill lägga
upp det. Jag har gjort vallfärder både till fots och
med bil. Men när jag jämför min upplevelse
av vandring mot andra fortskaffningsmedel så
finns det mer att hämta till fots. Det långsamma
tempot ger mer möjlighet att komma i ett annat
varande. Under vandringen så ser vi bara en
bit bort och hur det ser ut förbi den punkten
vet jag inte – det är som livet, vi kan se en bit
framöver men vet egentligen inte så mycket om
det som kommer att hända. Oberoende hur
mycket vi planerar. Det långsamma tempot
ger möjligheten att komma in i ett meditativt
tillstånd. Vid vallfärd med bil upplevde jag att
lugnet inte hann infinna sig och att det blev
mer fokus på den fysiska platsen som mål och
mycket mindre tid att reflektera och ”bara vara.”
Åker man med andra vallfärdspersoner så kan
ett tips vara att åka i tystnad för att samtal ofta
leder bort från det enkla varandet och meditativa
tillståndet. Så min slutsats är att jag föredrar och
rekommenderar att genomföra vallfärd till fots
framför andra fortskaffningsmedel.
Vallfärd kan även göras kollektiv såsom att
komma till blot till exempel det nionde vårblotet
i Gamla Uppsala (23 mars) eller årstinget för
samfundet i Skåne 25-27 april!
Vallfärd är ett sätt att ta en paus i livet och se på sig
själv ur nya vinklar. Att genomföra en helig handling
för sig själv, men även för andra och ett kollektiv.
Det kollektiva synsättet har jag valt att exkludera i
denna artikel för jag anser att det blir för mycket.
Jag har reflekterat och delat med mig lite av mina
erfarenheter och när jag har skrivit detta inser jag att
detta ämne har många fler delar och aspekter än de
som jag har inkluderat i denna lilla artikel.
Vallfärda väl i dig själv och med Makterna!
Webbtips: http://www.vallfard.se/
7

Nio år av blotande 
vid Uppsala högar

D

et började vid millennieskiftet Högar. Två veckor hade vi på oss, och febril
1999-2000.
aktivitet tilltog. Polistillstånd anskaffades i hast.
På samfundets debattplank på Sen kom det lite mer komplicerade i att skaffa
nätet diskuterades påvens sten vid markägarens tillstånd. Just påvestenen stod på
Uppsala Högar, och vad vi skulle kyrkans mark, så blotet på påvens sten fick vi
kunna göra åt den. Alla var eniga slå ur hågen. Inte minst med tanke på det lokala
om att själva tilltaget att ställa ett två kubikmeter kyrkorådets reaktion. Jag blev själv uppringd av
stort stenblock på platsen var skändligt, ett hån kyrkorådets ordförande, som hade hört talas om
mot alla som praktiserar heden sed, såväl i forntid våra planer (rykten går fort i cyberrymden…),
som nutid, något som på ett eller annat
och han mer eller mindre vrålade i
sätt borde åtgärdas. Att flytta på den
luren, gnisslade tänder och påstod att
var förstås i praktiken ogörligt. Några
vi var onda människor som ville skända
Årets
föreslog att man skulle vandalisera
heliga platser, trots mina argument
vårblot
stenen, andra att vi bara borde ignorera
om försoning och fredlig samexistens.
den. Mitt förslag var att vi inte alls
mina fredstrevare föll inte i god
23 mars! Men
skulle vandalisera – förstörelse är som
jord, så vi valde istället att hålla blotet
regel inte den bästa lösningen – utan
på tingshögen.
att vi istället skulle stjäla stenen, göra
den till vår, genom att blota på den. Ett visst bifall FÖR ATT FÅ MER TYNGD i ceremonin, bad
noterades, men sedan föll diskussionen mer eller jag min ärade gydja-kollega Odendisa att hålla i
mindre i glömska.
blotet tillsammans med mig, inte minst för att
Drygt ett par månader senare hade vi årsmöte. skapa god balans mellan manligt och kvinnligt.
Helt oförberedd blev jag vald till ordförande
Dagen för ceremonin kom. Vi hade förstås
för samfundet, och då tänkte jag att det vore ingen aning om hur många som skulle komma,
kul att inleda min ordförandeperiod med något men vi var beredda på vad som helst. Vi ställde
spektakulärt, gammal ”showman” som jag är. Så upp altaret – ett stort fällbord, täckt med vackra
redan på årsmötet föreslog jag att vi skulle göra tyger, med lånade gudabilder snidade av Gullverklighet av idén att hålla blot vid Uppsala Britt Allansdotter, blommor, blotskålar, ett
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Foto: CARL JOHAN REHBINDER

2007

Foto: JENNIE REHBINDER

2003

Lagom i strålande vårvärme
vid blotet 2003.



ordförande 2000–2003

Gydjan Nina ombesörjer tvagningen inför blotet.

2001

Foto: JENNIE REHBINDER

VI KALLADE IN MAKTER, vi läste vackra verser, vi
blotade, vi drack lag om, vi trummade och sjöng. Och efteråt
samlades folk i grupper och hade picknick. Det hela blev
en lyckad tillställning, som satte strålkastarljuset på Sveriges
Asatrosamfund, och alla sedmänniskor i Sverige, både internt
och offentligt. Sedan dess har blotet upprätthållits varje år,
utan avbrott, och det har nu blivit en självgående tradition,
vilket förstås är fantastiskt. Olika grupper har turats om att
hålla blotet – Idavallen och Bifrostfolket har arrangerat.
I år blir det återigen Sveriges Asatrosamfund som
arrangerar. Naturligtvis för att särsklit framhäva att vi nu
håller blotet för nionde gången, men också för befästa att
samfundet sakta men säkert håller på att utvecklas som
samfund, med mer stabilitet och mognad.
Så med denna historia i ryggen uppmanar jag dig
som läser detta – kom och blota, samlas i cirkeln, fira
nioårsblot den 23 mars i glädje och gamman!

CARL JOHAN REHBINDER

2007

Foto: LARS-ERIK LÖFGREN

mjödhorn och andra vackra saker till ceremonin. Och
så kom blotdeltagarna. I mängder. Sammanlagt räknade
vi ungefär 100 personer – från småttingar i barnvagn till
gamlingar med käpp, svenskar, utlänningar, korta, långa,
män, kvinnor – och journalister. Det fotograferades och
intervjuades, vilket resulterade i helsidesartiklar i såväl
GT och Expressen som Upsala Nya Tidning, samt ett helt
uppslag i Hudiksvalls Tidning.

Goden Calle framför gudastöttorna.
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1. Vad betyder Uppsalablotet för dig?
2. Tycker du att det bör byggas ett nytt
hednatemplet i Uppsala?
3. Varför är du medlem i Sveriges Asatrosamfund?

Marie Sjöholm
Kalmar
1. Jag uppskattar den
familjära stämningen
under blotet delvis
pga av att det sker på
dagtid och att blotet är
öppet för allmäheten.
Det är även roligt
att det är så många
deltagare i alla åldrar.
2. Ja, det tycker jag,
jag skulle vilja ha en
byggnad för utövande
av
seden
som
komplement till alla
platser ute i naturen
(Varmare inomhus).
Uppsala är en bra
plats, ganska centralt
i Sverige men även
historiskt sett.
3. Det är en samling
människor som jag
känner stor sammhörighet med, både
andligt och värdsligt.
Samfundet ger mig
även möjlighet att
utöva min andlighet
på mitt sätt.
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Cajsa Falk
Bro
1. Jag tycker det är
det viktigaste blotet
på hela året.
2. Visst skulle det
vara fint med ett
tempel(byggnad) att
gå till men jag tycker
också att hela naturen
är ett stort tempel.
3. Det är bra med en
övergripande, samlande organisation.

Mia Gregnert
Björnlunda
1. Det
är
en
möjlighet att få träffa
likasinnade och vara
med om en varm
och
välkomnande
ceremoni. I år känns
det extra spännande
och jag ser verkligen
fram emot det.
2. Tanken är lockande
men frågan är om det
är genomförbart just
nu. Men om några år
tror jag att samfundet
växt så mycket och
samhället har insett
att vi inte är farliga
så då vore det härligt
med ett hednatempel!
3. Dels för att det är
skönt att vara med
likasinnade men även
för att vi ska bli så
många medlemmar
att vi kan få t ex
rättigheter till att viga
folk lagligt och så
vidare.

Niclas Hjelm
Uppsala
1. För mig är det
en möjlighet att
umgås med andra
hedningar. Uppsalablotet är en chans
att göra elektroniska
kontakter till fysiska.
Framförallt är blotet
för mig ett tillfälle
att utöva sin tro i
gemenskap
med
andra av samma
religiösa tillhörighet.
2. Det vore en dröm
att kunna bygga hov
på en central plats
i Sverige. Men det
hör till framtiden.
Viktigast för mig
är egentligen inte
byggnader utan möten
med andra hedningar
och blot vilka gärna får
ske på stämningsfulla
platser
i
skogen
där kontakten med
naturen – ja, gudarna
känns påtaglig.
3. Jag har som
person ett behov
av tillhörighet, att
vara en del av något
större. Gemenskapen
med andra hedningar
är viktig. En andra
anledning är Mimers
källa och tredje skälet
är att lära av andra
hedningars erfarenhet.

Gunnar C
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Jessica Levinsson
Östhammar
1. Att fira det stora
blotet i Uppsala
känns stort och
mäktigt; det finns ju
källor som säger att
man firade det heliga
nio-årsblotet just där.
Man nästan känner
historiens
vingslag
dra förbi en när man
står där vid högarna.
Sedan är det lätt för
mig eftersom det är
mina hemtrakter.
2. Ja, men inte bara
i Uppsala. Kanske
även ordet tempel
inte känns riktigt
bekvämt för mig.
Skulle hellre kalla det
för gillestuga, som en
sorts samlingspunkt
för blot och gillen.
3. Syftet till att jag
gick med i samfundet
var för att få lära mig
mer om forn sed,
samt trevligt att få
träffa likasinnade.Jag
lär mig fortfarande
mycket bara genom
att läsa diskussionerna
i forumet på hemsidan.

Emma Hagelberg
Askim
1. Jag tycker det är
ett mysigt sätt att fira
vårens ankomst, det är
en vacker och historisk
plats. Jag har ju annars
alltid firat påsk och det
är ett trevligt alternativ
för att fira att livet
vinner över döden,
solen över mörkret.
Lite magiskt blir det
att stå där och tänker
att här kanske mina
förfäder stått och blotat
till samma Gudar och
Gudinnor för kanske
samma anledning och
säkert med samma
behov att utrycka glädje
över att våren kommer.
2. Vet inte om det
behövs. Jag tycker
bättre om att blota och
umgås med makterna i
den fria naturen. Men
kanske en samlingslokal
där man kan bedriva
studiecirklar och hantverksmöten.
3. Jag är en sökare och
tycker att jag just nu
har hittat något som
talar till mina behov
just nu. Jag hoppas att
det finns plats för mig
att växa och utvecklas
i samfundet. Det finns
en stor frihet att vara en
egen individ i denna
tro och i samfundet.

Nina Wedborn
Stockholm
1. Att med själ
och hjärta hälsa
vårens
Gudinna,
hylla naturens pånyttfödelse och tacka
livet.
2. Det byggs moskéer
och buddhisttempel
så varför inte också ett
hednatempel, det vore
fint i mångkulturens
tidevarv. Det skulle ge
ett erkännande åt den
forna seden och att
placera den på kartan.
Visst är det härligt att
hylla de gudomliga
krafterna under bar
himmel i naturens
vidsträckta tempel,
samtidigt skulle det
också vara läckert
med ett vackert
heligt rum som kan
vara ett ceremoniellt
centrum.
3. Jag tycker att det
behövs en samlande
kraft för naturreligion
i den här delen av
världen.

Torleif Malm
Vagnhärad
1. Jag har bara varit
på ett vårblot. Det
var ett trevligt tillfälle
att träffa likasinnade
från hela landet.
Ceremonin var vacker
men stördes av en
påflugen fotograf.
2. Jag ser Seden som
en tro med stora
lokala variationer. Det
finns gott om platser i
landet som kan tävla
med Gamla Uppsala
i helighet. Ett tempel i
Uppsala skulle centrera
tron och förstärka de
nationalromantiska
strömningarna. Dessutom tror jag inte
makterna ska tillbes i
hus. Jag upplever den
gudomliga närvaron
starkast i naturen,
vid källor eller heliga
lundar.
3. Jag tveksam till
”nyhedniska” tendenser inom samfundet.
Min tro liknar mer
den som formuleras
av ”samfälligheten
för nordisk sed”.
Skillnaden
mellan
dem och SAs är dock
att samfälligheten är
en sekt medan SAs är
en öppen folkrörelse
och det är mycket
betydelsefullt för mig.
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2004

Foto: CARL JOHAN REHBINDER

Foto: JENNIE REHBINDER

2006

Enskilda blot vid altaret.
Foto: CARL JOHAN REHBINDER

2007

Altaret med gudstöttor gjorda av Aldo Gartz och
en blotbricka framför påvestenen som har en roll i
Uppsalablotet moderna pånyttfödelse.

Gammal som ung blotade Frej och Freja.

2006

Mikael Perman sätter ner en neke.

Foto: JENNIE REHBINDER

Medlemmar ur Ratatosk trummar vid vårblotet 2001.
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Foto: JENNIE REHBINDER

2001
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• HT onsdagen den 26 april 2000

• HT onsdagen den 26 april 2000
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Hudiksvalls Tidning
om det första blotet
år 2000.

Faktaruta
Sveriges Asatrosamfund har cirka 450 medlemmar och en egen hemsida på nätet, www.asatro.a.se.
Gode, gydja: manlig resp. kvinnlig ledare, ungefär
motsvarande präst
As, asynja: gud, gudinna.
Didgeridoo: blåsinstrument, tillverkat av en urholkad trädgren, och använt av aboriginerna i Australien.

Blotandet är en privatsak. Var och en lägger sin äppelbit och sin
nypa säd framför den gudabild han eller hon vill.

Åsa Eriksson från Hällsäter utanför Hudiksvall är Svenska
Asatrosamfundets kontaktperson för Hälsingland.

Blotsgoden och blotsgydjan åkallar asar och asynjor.

Åsa med asatroende på vårblot
UPPSALA

– Egentligen är nog många
människor asatroende, fast
de flesta vet nog inte om
det. Men det finns mycket i
vår kultur, som är rester av
den gamla tron.
Det säger Åsa Eriksson,
tvåbarnsmor från Hällsäter
utanför Hudiksvall och kontaktperson för Hälsingland
i Svenska asatrosamfundet.
Själv vill hon dock egentligen inte använda ordet asatro,utan föredrar begreppet den forna seden.
– Det är ju inte så att jag bokstavligen tror på att Tor är ute
och åker i en vagn på himlen, när
det åskar, säger Åsa. Berättelserna i Eddan är ingen dogm,
som man måste tro bokstavligt
på, utan en samling myter, som
ska förstås symboliskt. För mig är
den forna seden mer en fråga om
att respektera krafter i naturen,
och att känna ett kulturellt sammanhang. Många av våra seder,
som till exempel jul- och midsommarfirandet, har en bakgrund i förkristen tid.

Andligt sökande
– Många människor idag är
andligt sökande, säger Åsa Er-

iksson. Jag uppfattar dock den
forna seden som något annat än
new age, allt det där med kristallhealing och sådant. Det finns
shamanistiska inslag i den forna
seden, men de har mer gemensamt med samernas eller indianernas ceremonier än med astralkroppar och frigörande
andning.
Redan i skolan fick Åsa, som då
bodde i Upplands-Väsby, åka
och titta på runstenar i trakten,
och klassen gjorde också en utfärd till Birka på Björkö i Mälaren. Och i gymnasiet läste hon
Frans G Bengtssons Röde Orm.
Men det var först när hon för fyra år sedan flyttat ut till Hällsäter, som intresset för de gamla
nordbornas tro vaknade på allvar.

Speciell kraft
– Huset vi bor i ligger alldeles
vid gravfältet, på gränsen mellan
Hög och Hälsingtuna. De närmaste gravhögarna ligger strax
utanför tomten. När jag strövade
där, var det svårt att inte uppleva vilken speciell kraft den platsen har, säger hon.
Intresset växte, och Åsa hittade
en dag asatrosamfundets hemsida på Internet. Nu är hon medlem i samfundet. Än så länge den
enda i Hudiksvallstrakten, men
hennes svärmor och en kvinna i
Forsa överväger att gå med.

Drömmen är att så småningom
bilda en egen förening eller, som
det heter i samfundet, ett godeord i Hudiksvall.
Det vore roligt att kunna fira
midsommar enligt den forna seden, kanske på någon av de
gamla kultplatser som finns här
runtomkring, säger Åsa.

Mammaledig
Det är inte många människor i
Hudiksvall som känner till Åsa
Erikssons tro. Hon lever ett helt
vanligt liv, som hon själv säger.
Just nu är hon mammaledig med
sitt andra barn, men annars har
hon arbetat som försäljare. Ett
tag drev hon en egen biluthyrningsfirma. Vad hon ska göra efter mammaledigheten vet hon inte idag, men det kan bli något
eget projekt. Eller fortsätter hon
att studera – tidigare högskolestudier i kultursociologi och engelska har lagt en grund.
Att Åsa Eriksson omfattar den
forna seden innebär inte, att hon
har något särskilt emot kristendomen. Hennes barn är döpta i
kyrkan, och hon går med dem på
kyrkans barntimmar.

Positiv energi
Kyrkan har en bra verksamhet,
och det finns mycket positiv
energi i Kristusgestalten. Och

även om man omfattar den forna
seden, måste man ju respektera
det samhälle vi lever i, och de
andra trosuppfattningar som
finns. Men skulle jag få fler barn,
vill jag nog ha en namngivningsceremoni enligt den forna seden
i stället för kristet dop.
Denna blåsiga och småregniga
påskdag har Åsa Eriksson och
hennes två väninnor rest ned till
Gamla Uppsala för att delta i
samfundets vårblot. Uppe på
Tingshögen intill Odinsborg har
ett hundratal anhängare av seden samlats, stående i en cirkel.

Välsignande

– Ett blot har inget med blod
att göra, förklarar blotsgoden,
tillika ordföranden i Sveriges
asatrosamfund, Carl-Johan Rehbinder, innan ceremonin inleds.
Ett blot är välsignande, en offerceremoni. Och slaktoffer, eller till
och med människooffer, som
Adam av Bremen beskrev, det
har vi slutat med för många hundra år sedan.
Ett bord har rests som altare
uppe på kullen, och där radas de
snidade gudaskulpturerna upp.
Tor med hammaren, Frej med
rest fallos, fruktbarhetsgudinnan Freja, den enögde Oden och
hans två korpar Hugin och Munin. Med lyfta händer lyser blotsgydjan Eva Orre, eller Oden-Disa
som hon kallas i detta samman-

hang, blotsfrid: under denna ceremoni får ingen bruka våld eller
hårda ord, här ska samhörighet
och tolerans råda.
Detta hindrar inte blotsgoden
att resa nidstången och ta avstånd från de ”mentala kalhyggen som missbrukar vår sed”.
Asatrosamfundet tar avstånd
från alla former av rasism och nazism. Man vill leva i fredligt samförstånd med andra kulturer och
trosuppfattningar.
Sedan blotsgoden och blotsgydjan åkallat Oden, Frigga och
alla andra asar och asynjor, vidtar själva blotandet. Cirkeln av
deltagare skrider långsamt runt,
medsols, till ackompanjemang
av trummor och australiska didgeridoos. Framme vid altaret
lägger var och en en äppelbit
framför någon av gudabilderna
och strör ut lite säd. Några knäfaller, och några ropar högt ut vilken av gudarna de offrar till, men
de flesta gör sitt offer tyst och
utan större åthävor. Blotandet är
en privatsak, och var och en gör
på det sätt som han eller hon vill.

Mångfald
Mångfalden är slående även
vid nästa ceremoni, som kallas
”lag om”. Ett horn med mjöd går
runt cirkeln. Var och en dricker
för sin egen gud, men några tillägnar

skålen ”alla goda makter” eller
”godheten bortom alla religioner”.
Friheten är stor, liksom disciplinen.
Hornet vandrar hela laget runt,
man ser varandra i ögonen när man
lämnar över det, och det når ända
fram tillbaka till blotsgoden utan att
behöva fyllas på. Han häller ut återstoden på marken framför altaret,
till gudarna.

Ta vad som blivit över
Sedan blotsgoden och blotsgydjan
tackat asar och asynjor för deras
närvaro, får vi åter gå fram till altaret och ta varsin äppelbit. Nu får vi
äta vad som blivit över vid gudarnas
bord, och så ut säden där vi vill att
dess livskraft ska spira.
Carl Johan Rehbinder, egen företagare i reklambranschen, är nytillträdd ordförande i Sveriges Asatrosamfund, med 450 medlemmar i
hela landet.

Ingen religion
Egentligen är jag tveksam till att
kalla asatron en religion, säger Carl
Johan Rehbinder. Snarare en kulturell tillhörighet. Det ryms många
riktningar inom vårt samfund, från
ateister, som ser mytologin och gudaläran som ett slags psykologisk teori, till aktivt troende och shamanister. Men det finns en gemensam
plattform i respekten för den forna
seden. Och den hade ju inte heller
någon enhetlig dogm.

Många uppfattar asatron som något slags våldsromantik, men Carl
Johan Rehbinder har en annan
uppfattning.
Våra förfäders moral, som den uttrycks i Havamal, är mer fridsam än
den kristna, och kvinnan har en
mycket starkare ställning än i kristendomen. Nynazisterna och andra
onda krafter, som försöker utnyttja
våra symboler, vet inte vad de talar
om – de har inget stöd för sina uppfattningar i den gamla seden.Vi vill
inte ha med nazisterna att göra, lika
lite som kristna brukar vilja ha med
Ku Klux Klan att göra.

450 medlemmar
Samfundet har från starten i början av 90-talet vuxit till 450 medlemmar, och nu finns godeord, lokala föreningar, i en rad städer.
– Men asatron kommer nog inte
att breda ut sig särskilt snabbt, spår
Carl Johan Rehbinder. Vi missionerar inte. I missionerandet ligger alltid en övertygelse om att den egna
tron är överlägsen andra uppfattningar. Men för oss är respekten för
oliktänkande och för andra trosinriktningar grundläggande.

Avspänt
Vi har för det mesta ett avspänt
förhållande till den kristna kyrkan.
I en ceremoni vi hade för något år
sedan deltog till exempel några
kristna präster.Vad vi gjorde då var

att ändra lite på vår åkallan, så vi
åkallade Kristus tillsammans med
Oden och de andra asarna och asynjorna. Det var en mycket stark upplevelse för oss alla som var med.

Inte på kyrkans mark
Men alla kristna är inte lika accepterande. Påskdagens blot var
från början tänkt att äga rum på den
första av kungshögarna, med den
sten som påven ställde dit vid besöket 1989 som altare. Men detta är
ännu så länge kyrkans mark, och
ordföranden i kyrkorådet satte sig
bestämt emot planerna.

Det mjöd som finns kvar i hornet hälls ut på marken, till
gudarna.

Vårdar kultplatser
– Han menade att vår ceremoni
skulle skända stenen, säger Carl Johan Rehbinder. Jag försökte argumentera med honom och förklara,
att det inte alls var meningen, utan
att vårt blot skulle kunna ses som
ett uttryck för fredlig samexistens,
men han var orubblig. Därför flyttade vi blotet till Tingshögen. Nästa
år kommer dock kyrkan att ha avträtt marken vid kungshögen, och
det blir Riksantikvarieämbetet som
ansvarar för platsen. Och de ser
mycket positivt på vår verksamhet,
där vi bland annat vårdar och återställer gamla kultplatser.

Text och foto:
Gustaf Berglund

På altaret stås Tor, Frej, Freja och Oden omgivna av Odens
korpar Hugin och Munin.

Upsala Nya Tidning
skriver regelbundet om
vårblotet. Här två klipp
från 2005, ett från
webben och ett från
papperstidningen.

UNT börjar får rutin att
skriva om vårblotet (2006.)

I allmänhetens intresse
EN VIKTIGT TANKE med blotet i Uppsala har
hela tiden varit att det ska vara ett öppet blot dit alla
är välkomna – hedningar eller ej. Blotet har också
varit öppet för press och medier att besöka för att
Sveriges asatrosamfund en gång om året kan visa upp
sig för allmänheten och visa att vi inte är en sluten
sekt som håller på med “konstigheter”. Intresset
har varit stort från tidningar och radio och det har
rapporterats från blotet i stort sett varje år. Speciellt

intresse väckte det 2005 när Bifrostfolket arrangerade
blotet och samarbetade med Riksantikvarieämbetet.
RAÄ gav tillstånd till att blotet fick utföras på Östra
högen (Odenshög) och mätte därefter om det blivit
några slitningar på högen.
Nackdelen med att ha blotet öppet för medier
är att en del blotdeltagare har upplevt det
störande med klickande kameror och närgångna
fotografer.
Foto: CARL JOHAN REHBINDER

Foto: LARS-ERIK LÖFGREN

2007
Henrik, Nina och Per – officianter förra året.

2007
Näverlurstoner från två riksspelmän inledde blotet.
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Text: LARS-ERIK LÖFGREN

Templet i Uppsala
vad vet vi om det?

Vem har väl inte hört talas om
det magnifika ”templet” och de
stora bloten i Uppsala vart nionde
år? En mängd avhandlingar har
skrivits om detta mytomspunna
tempel under årens lopp, bilder har
framställts, den ena mer fantasifull
än den andra, men varifrån
kommer allt och hur mycket vet vi
egentligen?
Eftersom Sveriges Asatrosamfund i år firar
nioårsjubileum av sina vårblot i Gamla Uppsala,
är det sannerligen på plats att ge en liten översikt
av källmaterialet, och då framförallt av Adam av
Bremen och hans Gesta Hamburgensis Ecclesiae
Pontificum, som läsare har kunnat ta del av ända
sedan år 1075. Flera översättningar till Svenska
har gjorts av denna ”Historia om Hamburgstiftet
och dess biskopar,” senast då
Samfundet
14

Pro Fide et Christianismo 1984 gav ut en
kommenterande sådan på Proprius Förlag.
I KAPITEL 25 ger Adam en kort beskrivning
av sveonernas land och skriver, att det i öster
gränsar till de ”ripheiska bergen, där flockar av
vidunderliga människor hindrar ett ytterligare
framträngande. Där finns det amazoner,
hundhuvuden, cykloper, som har ett enda öga
i pannan, vidare de varelser som Solinus kallar
himantopoder och som springer på ett ben, vidare
de som tycker om människokött som föda.”
Dessa självklart sanna och livfulla uppgifter
sätter läsaren i den rätta stämningen inför kapitel
26, där sveonernas magnifika kultlokal beskrives:
”Detta folk har ett berömt tempel som kallas
Uppsala, beläget inte långt från samhället
Sigtuna. I detta tempel, som är helt och hållet
prytt med guld, dyrkar folket bilder av tre gudar.
Den mäktigaste av dem, Tor, har sin tron mitt i
salen. På var sin sida om honom sitter Oden och
Frej.” Vidare i texten beskriver han dem också.

2Quam

I ÄLDRE TID har man betraktat Adams
skildring som helt och hållet sannfärdig. Olaus
Magnus gjorde på 1500-talet ett försök att
presentera en bild av templet, och många andra
sådana har förärats oss sedan dess. Olof Rudbeck
d.ä. försökte i sin Atlantica leda i bevis att

Gamla Uppsala i själva verket var det försvunna
Atlantis. Till och med berömda arkeologer som
Birger Nerman och Sune Lindqvist var så sent
som i början av 1900-talet övertygade om att ett
hednatempel hade stått på platsen, vilket t.o.m.
har föranlett utgrävningar. Av någon anledning,
så har de emellertid uteslutit hundhuvudena,
enfotingarna och cycloperna ur sina försök
att finna var offerlunden kan ha legat och hur
templet kan ha sett ut.
Numera tar fackmän hela skildringen med en
stor nypa salt. Men templet har ändå svårt att
helt försvinna ur vår kulturhistoria.
OM INTE DE MÅNGA fantasifostren och den
stora guldmängden fick folk att dra öronen åt
sig, borde väl åtminstone självmotsägelserna i
texten ha fått dem att fundera. Hur kan en kedja
som hänger över templets tak samtidigt omge
templet? Hur kan ett offer vara blodigt om det
har skett genom hängning?
Och om det inte vore för detta, borde man väl
ha börjat fundera över det myckna guldet. Inte
ens om någon hade lyckats samla ihop allt guld
som flöt till Norden under folkvandringstid,
skulle man ha fått ihop så att det hade räckt till
ett guldklätt tempel.
Varför har man inte försökt ta hänsyn till den
stora skatten av medeltida isländska sagor, för
att finna stöd och motsägelser? Snorre berättar
exempelvis: ”I Svithiod var det gammal sed när
landet var hedniskt att det största blotet skulle
hållas i Uppsala under månaden gói. Då skulle
man blota för fred och sin kungs segrar.” Men han
säger ingenting om något tempel, människooffer
eller upphängning i en helig lund. I andra
berättelser talas det om blot vid distingen under
denna tid på året. Ytterligare berättelser visar att
regelbundna blot faktiskt hölls, exempelvis då
man i kristen tappning berömmer sig över mordet
av den folkvalde hedniske kung “Blot-Sven.”
En av de bättre skildringarna av hur ett blot
kan ha gå till finner vi också hos Snorre, men
han nämner ingenting om människooffer eller
någon upphängning under blot på Island eller
annorstädes. Även i Eyrbyggjasagan finns en
förhållandevis detaljerad beskrivning av blot. I
själva verket kan man inte finna något som helst
stöd för regelbundna människooffer i det stora
isländska materialet.
Inte heller har några stora skelettfynd gjorts
i närheten av hedniska kultplatser. Vilket för
fortsättning på nästa sida
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Om Frej säger han bl.a.: ”De förser också hans
bildstod med en väldig stående manslem.”
I marginalanteckningar, s.k. skolier, tilläggs:
”Nära detta tempel står ett mäktigt träd, som
sträcker sina grenar vitt och brett och som alltid
är grönt, både vinter och sommar. Ingen vet av
vilken art det är. Där finns också en källa, vid
vilken hedningarna brukar offra och i vilken man
brukar kasta ned en levande människa. Om denna
inte återfinns, går folkets önskan i uppfyllelse.”
Ett ytterligare skolium säger: ”En guldkedja
omger templet. Den hänger över husets tak och
strålar mot de ankommande på långt håll, därför
att själva tempelområdet, beläget på slät mark, har
berg placerade omkring sig liksom en teater.”
I kapitel 27 kan man vidare läsa: ”De har
tilldelat alla sina gudar präster, som frambär
folkets blot. Om en farsot eller hungersnöd hotar,
offrar man till Tors bildstod, om ett krig förestår,
till Oden, om ett bröllop skall firas, till Frej. Vart
nionde år brukar man dessutom i Uppsala fira
en gemensam fest med deltagande av folk från
alla sveonernas landskap. Ingen har lov att utebli
från denna fest. Kungar och folkstammar, alla
och envar sänder sina gåvor till Uppsala, och de
som redan har antagit kristendomen måste köpa
sig fria från deltagande i dessa ceremonier, något
som är grymmare än varje annat straff. Offerriten
tillgår på följande sätt: av varje levande varelse av
manligt kön offras nio stycken, med vilkas blod
man brukar blidka gudarna. Kropparna hängs
upp i en lund nära templet. Denna lund hålles
så helig av hedningarna, att varje träd anses
ha en gudomlig kraft som följd av de offrade
kropparnas död och förruttnelse. Där hänger
också hundar och hästar jämte människor, och
en av de kristna har berättat för mig att han har
sett sjuttiotvå kroppar hänga där om varandra.
För övrigt sjunger man, som vanligt är vid
dylika offerhögtider, mångfaldiga sånger, som är
oanständiga och därför bäst bör förtigas.”
I skolium 141 tillägger han: “I nio dagar avfiras
dryckeslag och offer på detta sätt. Varenda dag offrar
man en människa tillsammans med övriga varelser,
så att det på 9 dagar blir 72 varelser som offras.”

tanken till nutida fantastiska skildringar av den
mycket utbredda, men fördolda, satanismen,
som en norsk kvinnlig professor vid Uppsala
universitet har försökt få oss att tro på. Då polis
har brytt sig om att undersöka, har det alltid
visat sig att det hela har varit ett resultat av sjuk
fantasi. Några offrade spädbarn har man aldrig
hittat på utpekade platser.

Alla spekulationer om det stora Uppsalatemplet går
tillbaka till Adam av Bremen. Men de hänger mest
samman med behovet av att bygga upp ett Civitas
Dioboli, ett djävulens fäste, som motpol till den
kristna Gudsstaten i enlighet med det augustinska
världsschemat.” Och som pricken över I säger han
till och med: ”Tecken finns på att den hedniska
»treenigheten« Oden-TorFrö utformas med den
VAD GÄLLER HÄNGNING,
kristna treenighetstron som
så kan man finna att brottslingar
modell.”
ibland har hängts i fornnordisk
Jan Arvid Hellström var
tid, men inte att de dömdes
inte vilken författare som
till hängning. De dömdes till
helst. Han var en av tidens
fredlöshet, och verkställigheten
främstamedeltidshistoriker.
av ett straff var den förfördelade
1984-94 var han professor
1555 – Templet i Olaus Magnus tappning.
parten ansvarig för.
i kyrko- och samfundsMycket tyder på att Adam har
vetenskap i Uppsala,
återanvänt en dubiös skildring av
därefter biskop i Växjö, så
bloten i Lejre i Danmark. Thietmar
det finns goda skäl att ta
av Merseburg skrev i början av
hans åsikter på allvar.
1000-talet att inbyggarna där
En än mer radikal
vart nionde år i januari offrade 99
hypotes
såg
dagens
människor och lika många hästar,
ljus 1998, då Henrik
hundar och tuppar åt sina gudar.
Janson disputerade på
Sju resor värre än i Uppsala, med
avhandlingen Templum
andra ord. Och en mångfaldigt
Nobilissimum
vid
1661 – Templet enligt Erik Dahlberg.
större lögn.
Historiska institutionen
Man skall ha klart för
i Göteborg. Han hävdar
sig, att det för kyrkan gällde
där, att Adam av Bremen
att framställa hedningarna
i själva verket använde sig
i så tvivelaktig dager som
av Uppsalatemplet som en
möjligt, för att rättfärdiga
allegori över förhållanden
sin missionsverksamhet och
vid påvedömet i Rom under
allierade kungars utbredning av
denna gudsförgätna tid,
kristendom med våld. I alltför
och att Uppsalaskildringen
hög grad har man tagit kristet
kan förstås som en
tendentiösa berättelser på allvar,
satirisk
beskrivning
med ödesdigra konsekvenser 1714 – Johan Peringskiölds syn på saken.
av
gregorianernas
för de människor som har varit
religion.
Konflikterna
utsatta för nidbilderna.
inom kristenheten var
Mera sansade bedömningar av Uppsalatemplet djupgående vid denna tid. Ärkebiskop Liemar
har sett dagens ljus under senare tid. Jan Arvid av Hamburg-Bremen hamnade vid påsken 1074
Hellström skriver exempelvis i boken Vägar till i öppen strid med påven Gregorius VII. Det är
Sveriges Kristnande, att det finns ”anledning att också bevisat att Adam tog initiativ till förfalskning
ställa sig tveksam redan till själva existensen av av brev i denna konflikt. Inga oberoende källor
hednatemplet i Uppsala och till skildringarna finns som beskriver Uppsala på det sätt som Adam
av asadyrkarnas grymheter och förföljelser av skildrar svearnas centralort.
de kristna. Till största delen är det säkert frågan
Adam särskiljer Wodan och Oðinn.
om fabulerade berättelser.” Vidare skriver han: Biskopsnamnet Odinkar härleder han från Deo
”Personligen tror jag inte ens att Uppsalatemplet carus, dvs. ”älskad av Gud,” medan han om
har existerat. Några egentliga indicier existerar inte. Wodan säger, id est furor, ”det är extasen.” Valet av
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fortsättning på nästa sida

t

ordet Triclinium om salen i Uppsalatemplet kan Avaritia/girigheten finner vi väl representerad
ha anspelat på Lateranens Triclinium Maius, som i det myckna guldet, som den katolska kyrkan
uppfördes av påven Leo III. Det hade rykte om under tidernas lopp hade samlat på sig. Adam
sig att vara mer storslaget än alla andra triclinier. levde under en tid, då korruptionen inom den
Den mellersta av de tre absiderna manifesterade katolska kyrkan var så omfattande, att påvestolar
påvemaktens överhöghet över kungamakten, och och biskopssäten till och med kunde säljas till
det var i synnerhet relationen mellan påve och högstbjudande. Vilket den maktlystna ”heliga”
kung som den djupa konflikten
Birgitta långt senare med
mellan Liemar och påven rörde
förfäran blev varse, när
sig om. Liemar accepterade inte
hon begav sig till Rom.
påvens överhöghet.
Inte då att förvåna att
Henrik Jansson skriver att
Hamburgstiftets ledande
”själva inledningen till hela
företrädare kom på kant
beskrivningen av templet
med centralmakten.
Uppsala
förefaller
andas
Det kan betraktas som
polemik med Rom.” Han
en paradox, att nutida
skriver också att talet 72 är 1943 – Templet som Åke Ohlmarks såg det.
hedningar har tagit till sig
mycket precist i sin betydelse:
Adams nidbild av templet
”72 är nämligen bl.a. det antal
Ubsolas beläten och gjort
släkten som bildar världens
dem till sina egna. För
nationer, och till dessa hade
var annars än i Adams
Jesus utsänt 72 lärjungar. Talet
skildring kan vi finna
72 är således intimt förbundet
någon beskrivning av
med världsfrälsningen.”
en gudabild med enorm
Kryptiska
omskrivningar
fallos? Om det inte fanns
är en gammal tradition inom
något tempel, och därmed
kristenheten. Främst kommer
inga beläten, var annars
man att tänka på Johannes 1950 – Nils Gellerstedts version.
kan vi finna referenser till
Uppenbarelse och den stora
sådana? Mestadels i kristet
skökan, det stora Babylon.
tendentiösa
skildringar
På den tiden förstod man att
av hedendomen. Det hör
Uppenbarelsebokens
stora
till den kristna myten,
Babylon, staden på den sju
att hedningar dyrkar
kullarna, hänsyftade på Rom.
avgudabeläten, alltså måste
Det skulle således inte vara
det ha funnits sådana.
så märkligt, om det är det
Kyrkan behövde rättfärdiga
korrupta påvedömet Adam
sin missionsverksamhet,
har i åtanke, då han skriver om
och därmed fanns ett
Uppsalatemplet. Antikrist hade
behov av att framställa
tagit plats i det apostoliska 1952 – Hilmer Gelins tempel.
”hedningarna”
i
så
sätet, och av högmod upptänt
ofördelaktig dager som
en discordia av aldrig tidigare skådad omfattning, möjligt. Hedningarna dyrkar avgudabeläten.
genom att med furiale dementia, ”ursinnigt Därmed basta.
vansinne,” sprida en falsk lära. Med andra ord
så hade antikrist i Gregorius skepnad intagit ADAM SKRIVER att biskop Egino begav sig
påvetronen. I templet Ubsola (läs Rom) tronade från Dalby i Skåne till Västergötland, där han
det mäktiga högmodet med sin ogudaktiga spira högg den vittberömda avgudabilden av Fricco
mitt i tricliniet.
i stycken. Ett enda beläte i Sveriges folkrikaste
Om nu Superbia/högmodet tronar i mitten, landskap! Det var sannerligen inte mycket att
så är det inte att förvåna att Adam låter röra upp himmel och jord för.
Luxuria/vällusten trona vid sidan om, i form
Tacitus skriver i början av vår tidräkning att
av ett beläte med jättelik fallos. Påvedömets de nordeuropéer han kallar ”germaner” inte har
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några gudabilder: ”För övrigt anse de det icke tillverka gudabilder. I så fall en paradox, om
överensstämma med himmelska väsens storhet det är genom kristen påverkan som gudabilder
att inspärra gudar inom väggar eller att avbilda har börjat användas inom Forn Siðr. Det är i
dem i någon gestalt med mänskliga drag. Lundar abrahamitisk religion som ”idolatri” är explicit
och hult helga de, och med gudars namn åkalla förbjuden. Samtidigt som kyrkorna har varit
de det förborgade, som allenast deras gudsfruktan fyllda med “idoler,” Marior, helgon, änglar, och
uppenbarar för dem.” Det finns dom som har Jesus på korset.
påstått att han motsade sig själv, genom sin
I diverse lagar som stiftades efter kristianiseringen
skildring av Nerthus-kulten. Men vad han skriver finns uttryckliga dyrkansförbud av varierande slag,
om Nerthus och hennes ”präst” är följande: men även där får man söka med ljus och lykta efter
”Endast denne har vetskap om, när gudinnan förbjuden kult vid gudabilder. Det ges förbud att
befinner sig i helgedomens inre och beledsagar blota till avgudar, men då förefaller det vara gudarna
henne då med djup vördnad under hennes färd på själva och inte deras bilder man talar om. Så sent
den av kor dragna vagnen.” Det är således inte ett som 12-1300-tal förbjöd Upplands-, Gotlandsbeläte utan gudinnan själv han talar om.
och Helsingelagen tro på och åkallan av lundar,
I isländska sagor får man leta med ljus och vilket visar att det främst var i naturens magnifika
lykta efter talande beskrivningar av gudabeläten. tempel som gudarnas närvaro upplevdes. Lundars
Man får aldrig veta hur de såg ut, hur stora de helighet har i folktron till och med överlevt till
var, eller av vilket
modern tid, vilket visar
träslag de var gjorda.
vad som har haft störst
I
Eyrbyggjasagan
betydelse i seden.
sägs Torolf ha haft
En intressant fråga är
Tor utskuren på en
vad som menas med staf
högsätesstolpe. Han
och stafgårdar. Staf bör har
sägs också ha haft
varit någon form av stolpe,
säten för gudarna i
men religionsforskarna är
avhuset, men ingen
osäkra på vad det rör sig
beskrivning finns av
om och hur de har sett
några beläten.
ut. I en medeltida lag
I källorna föreförbjöds folk att i sina hus
kommer beteckningar Fricco, Tor och Wodan i Olaus Magnus version.
ha staf eða stalla. ”Stall”
som
tréguð
och
brukar man översätta med
det nedsättande skurðguð, vilka skulle ha varit ”sockel” eller ”altare.”
uppställda på stalli, en slags socklar. I Njals saga
berättas det om Gudbrands goðahús i Norge, där det VARIFRÅN UTTRYCKET ”GUDASTÖTTA”
fanns bilder av Tor, Irpa och Torgerd Horgabrud. I i nutida språkbruk kommer skulle vara intressant
Olav den heliges saga beskrivs en gudabild av Tor att utreda. I fornnordiskan finns inte begreppet.
med hammare i handen. När kungen slog sönder En ”ass” är en stötta. ”Beitass” på ett skepp är
gudabilden kröp det ut ”möss, stora som kattor, en stötta, som man satte fast i främre halsen
och ödlor och ormar” ur belätets ihåliga inre. Båda av seglet, en slags krysstång. ”Vindass” är den
sagorna är uppenbart kristet tendentiösa, med tvärställda stock som fungerade som en trumma
tydligt syfte att svärta ned hedningarna samt att visa på vilken ”draget” (fallet) vindades upp när seglet
hur avskyvärda belätena är.
hissades. I nutida engelska kallas ett sådant spel
för ”windlass.” Men gudabilder är inte några
FÖR ÖVRIGT är hänvisningarna till gudabilder stöttor. Det asarna och asynjorna själva som är
sparsamma i sagorna. Och i det arkeologiska tillvarons stöttor, eller stöttepelare.
materialet lyser de med sin frånvaro. Desto bättre
En annan fråga är hur en harg kunde se ut. Av
är de få mer ingående beskrivningarna av bloten, skildringar att döma kunde det finnas gudabilder
där ingen redogörelse finns av gudabilder.
där, men en harg var i varje fall aldrig något ”tempel.”
Många religionsforskare tror att det är det Ursprungligen var ”harg” en beteckning för stenröse
kristna bruket av Kristus- och helgonbilder eller liknande, men i Ostsverige och Danmark verkar
i kyrkorna som har fått nordborna att börja ordet kunna hänsyfta på ett litet gudahus.
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2Quam
SÅ VAD VAR DET DÅ som fanns i Gamla Uppsala? Vid
utgrävningar i början av 1990-talet fann man spår efter en
stor hall norr om den nutida kyrkan. En stor kungsgård
har således legat på platsen. Ingen tvekan råder om att det
var en mycket betydelsefull centralort, där den folkvalde
hedniske kungen residerade, och där stora betydelsefulla
blot hölls. Där kyrkan står har man funnit stolphål, men
det kan ha varit efter en stavkyrka.
Ursprunget till myten om den ädle vilden brukar man
hänföra till Rousseau. Men man kan finna den redan
hos Tacitus, som är full av beundran över hedningarnas
hälsa och sedesamma liv. En liknande högaktande attityd
kan man också finna hos Adam av Bremen i kap. 22:
”Sveonernas stammar är många, utmärkta i fråga om styrka
och vapenföring, och dessutom framstående krigare både
till häst och till sjöss. Därför ser det ut som om de genom
sin kraft blir herrar över övriga nordiska folk. Kungar har
de av gammal ätt, men deras makt beror av folkets vilja.
Vad alla gemensamt har beslutat, det måste han bekräfta,
för så vitt inte hans avgörande, som de ibland mot sin
vilja följer, befinnes vara riktigare. Hemma gläder de sig
alltså åt att vara jämställda, men när de drar ut i strid visar
de lydnad för kungen eller för den som kungen anser för
dugligare än de andra. Om de någon gång i striden råkar i
trångmål, kallar de en av de många gudar, som de dyrkar,
till hjälp. Efter sin seger är de i fortsättningen honom
särskilt tillgivna och sätter honom framför övriga gudar.
De kristnas Gud förklarar de nu efter gemensamt beslut
som starkare än alla andra gudar.”
VARFÖR GER HAN DÅ en beskrivning av hur barbariska
sveonerna är ett par kapitel senare? En direkt motsägelse
finns här i boken. Men om det inte alls är Uppsala utan
Rom han syftar på i beskrivningen av Ubsola-templet, så
försvinner motsägelsen.
Beskrivningen av den demokratiska styrelseformen är
slående, och det är inte Adam ensam om. Man finner
liknande redogörelser av den forna demokratin i många
källor, exempelvis i Ansgars leverne, där kung Björn sägs
ha varit tvungen att kalla till tings för att få folkets tillstånd
att låta Ansgar missionera.
Den forntida djupgående demokratin var också något
man ibland hänvisade till, då demokratin återerövrades
i början av 1900-talet. Då kunde man i folkskolan få se
planscher som visar hur den folkvalde Torgny Lagman
satte kungen på plats. Vilket dagens barn är lite medvetna
om, då det nuförtiden är PK att hävda att vi har fått allt
av värde utifrån.
Inte heller får nutidens skolbarn veta, hur det gick till
då den siste folkvalde hedniske kungen mördades under
den tid då det medeltida maffiaväldet växte fram. Men det
är en senare historia.

Forn sed Småland 
 Fornsed Småland är ett mycket
löst sammansatt nätverk dit alla
sedintresserade kan vända sig. Vi
vill utgöra en andlig mötesplats
för sedfolk oavsett om man tillhör
ett samfund/godeord/blotlag eller
inte, bara man ställer upp på våra
grundläggande värderingar, se
vår hemsida: http://fornsed.se/
fornsedsmaland/
Det är viktigt att påpeka att
vi just är ett nätverk och ingen
organisation (samfund/godeord)
där man blir medlem. Vi har
inte heller några trosföreskrifter
utan var och en hittar sin väg i
seden. Aktiviteterna i nätverket
bygger helt på deltagarnas
engagemang och lust och bestäms
och genomförs av dem som
vill. Nätverket har en mejllista
varigenom deltagarna håller
kontakten med varandra.
Vårblotet kommer vi att hålla
lördag den 3 maj, i samband
med det kommer vi även göra en
utflykt.
Vill du ha kontakt med oss mejla
till: fornsedsmaland@hotmail.com

Regins aktiviter
under våren 2008
 I mars kommer Disablot att
hållas,runt vårdagjämningen.I
april-maj kommer vår harg i Hörby
att byggas upp och sen invigas
medblot och gille. För mer info
kontakta: asabragr@gmail.com

SAs debattforum
under utredning
 En grupp på fyra webbkunniga
personer har bildats för att se över
samfundet diskussionssida på
nätet. De ska se över forumet och
föreslå hur det ska kunna förnyas
och förbättras, både teknisk och
till innehållet.
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Samfundet behöver dig!

Samfundet behöver nya kandidater för
rådet/styrelsen 2008. Som rådsmedlem har
du möjlighet att aktivt forma samfundets
verksamhet. Vi behöver en ny sekreterare, en
ny medlemsansvarig samt helst fler suppleanter,
gärna som vill vara representanter för olika lokala
grupper eller arbetsgrupper. (ex blotlag eller
godeord, hantverksgrupp, mfl.)
Som sekreterare deltar du i rådet och skriver
protokoll, samt distribuerar dessa till rådet,
granskare och SAs_aktiv.
Som medlemsansvarig ansvarar du för
medlemsregistren, att de uppdateras och
distribueras till rådet, kontaktpersoner, mm,
med jämna mellanrum. Som medlemsansvarig
ingår också att aktivt stödja medlemmar att
engagera sig och känna delaktighet i samfundet.
Denna senare uppgift är givetvis inte endast den
medlemsansvariges roll utan sker i samverkan
med de andra i rådet.
Som suppleant deltar du i rådsmöten och tar
ansvar för de uppgifter rådet beslutar om. Om

du dessutom är representant för en arbetsgrupp
eller lokala grupper så förmedlar du information
mellan denna grupp och rådet.
Som medlem i rådet väljs du för två år.
Du bör vara inriktad på att fullgöra hela din
tid som rådsmedlem, om inget oväntat sker.
Du bör vara beredd och förmögen till att ta
egna initiativ, visa engagemang och ta ansvar.
Möten sker som telefonkonferens, vanligen ca
en gång i månaden eller varannan månad. Var
du bor spelar alltså inte stor roll. Vi ser gärna
rådsmedlemmar från olika delar av landet.
Däremot måste du vara beredd att själv betala
telefonkostnader (kostar som lokalsamtal).
Är du intresserad? I så fall: skriv en presentation
av dig själv och varför du vill bli med i rådet,
vilken rådspost du kandiderar till och vad du
tror du kan tillföra. Skicka presentationen till
valberedningen: calle@rehbinder.se Vi ser också
gärna att du deltar på årstinget i Skåne 27 april
där du får möjlighet att presentera dig och svara
på frågor inför de som skall utse dig till rådet.

Årstinget 2008 och blot vid Ales stenar
Den 25 – 27 april håller Sveriges Asatrosamfund
årsting på Backåkra vandrarhem i Österlen.
(www.backakra.se) De flesta aktiviteterna äger
rum på lördagen den 26:e, så det går bra att bara
komma och delta då. Lördag förmiddag är tiden
för själva tingmötet. På eftermiddagen åker vi
ut till Ale stenar och håller blot. Ale stenar är
Sveriges största skeppssättning från brons- eller
järnålder och har fungerat inte bara som en
gravplats utan troligen också som ceremoniplats
och solkalender.
Ale stenar ligger på Kåsebergaåsen med en
mäktig utsikt över Östersjön.
Efter blotet åker vi tillbaka och fortsätter kvällen
med gille, berättande, sång och musik.
Kostnaden för deltagande är 250 kr per person.
Detta inkluderar två nätter på vandrarhem samt
mat som vi tillagar själva. Gillet på lördagkvällen
är dock knytgille där varje deltagare förväntas ha
med sig en rätt.
Motioner inför årstinget skall inlämnas till

SAs ordförande i god tid innan tinget: ekosof@
hotmail.com
Mer information och dagordning kommer i
en kallelse som skickas ut till alla medlemmar
några veckor före årstinget.
SENASTE ANMÄLNINGSDAG TILL
ÅRSTINGET ÄR 12 APRIL. Anmälan görs
genom att sätta in pengar på samfundets pg: 51
91 25 – 9. Skriv ”årsting 2008” på blanketten
och glöm inte skriva ditt eget namn.
Även personer som inte är med i SAs är
välkomna, men utan rösträtt på tinget.

Vill du ha nästa nummer av Mimers källa? Bli medlem! Pg: 51 91 25 – 9
24

