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Höstdagjämningen. Jag och min snart tvååriga 
dotter står uppe på berget. Vi gör i ordning 
blotplatsen. Gudafigurerna placeras på sin 
plats bredvid en gammal stubbe. Jag tänder 
marschallen och dess ljus driver undan 
skymningsdunklet en aning. Jag håller lilla 
Hellas hand och berättar att nu är det tid att 
välkomna gudarna. ”Blota gudar!” utropar hon 
förtjust. Hon har hela dagen pratat om att vi ska 
blota (jag undrar lite roat vad förskolefröknarna 
tänkte…). 

Jag börjar hälsa makterna. Hella vill då hålla 
i gudafigurerna . Jag låter henne göra det. I tur 
och ordning håller hon de gudar jag välkomnar.  
Vi delar äpplet, Hella går fram och lägger sin del 
av äpplet på blotplatsen – ger det till gudarna. 
Jag gör detsamma. Fler gåvor överlämnas. Hella 
tycker om det. Jag slås av hur enkelt och självklart 
ett blot är, även för ett litet barn. Att säga hej. Att 
ge. Att ha gudafigurer att hålla i. Att säga tack.  
Blotet är verkligen så alltigenom mänskligt. 
Det springer ur de mest grundläggande sociala 
beteenden som finns.

Men nu har Hella blivit rastlös. Det är lite 
kallt. ”Hem” säger hon. Ja, bloten blir ganska 
korta tillsammans med Hella. Men vi har ju gjort 
det vi kom för att göra. Vi har blotat till gudarna.  
Innan vi går minns jag höstdagjämningen året 

innan, då Hella var ett år. Även då var hon med 
och blotade. Jag minns orden som jag då skrev 
efter blotet: 

Välvda klippan 
ned mot vatten.
Ljusets låga mot 
röda löven.
Riten rör sig inåt, utåt.
Maktord mäles till
solens minne.
Barnen blotar
frukt och Joller.

Jag tar upp Hella i famnen och vi vandrar hemåt. 
Det lyser välkomnande från fönstren därhemma. 
Det känns som vi båda är glada och nöjda, som 
att vi delat något speciellt. Vilket vi ju också har. 
Ett enkelt blot till makterna.
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REDAKTÖR’N
Någon gång i våras berättade jag för första gången för 
min pappa att jag är hedning. Hans första reaktion var 
väl den vanliga förvåning man som sedare möter när man 
berättar att man är medlem i ett asatrosamfund. “Tor 
och  Oden? Kan man verkligen tro på dom?” Det känner 
ni säkert igen. Men efter att jag berättat om vad seden 
innebär för mig, en andlighet i samklang med naturen 
och årets växlingar, så var pappa först tyst en liten stund, 
därefter svarade han: “Vet du, det där låter faktiskt precis 
som det jag tror på...”

Sedan började pappa att berätta om äldre släktingar 
som dött långt innan jag föddes. om sin egen farfar och 
farmor som han tillbringade helger och sommrar hos som 
barn. Om sin farmors levande tro på vättar och tomtar 
som inga rationella argument kunde bita på, hon hade 
ju faktiskt själv sett dem. “Min farfar brukade också 
göra eget mjöd” berättade pappa. “Vi barn tyckte det 
var hemskt spännande förstås och försöka komma åt att 
smutta ur de väl gömda flaskorna. Det smakade verkligen 
illa. Men när farfar drack det så spädde han förstås ut 
det. I mjölk.”

Ibland kan det hända att vi får sådana glimtar av 
människor som försvunnit bort i historiens väv och det 
är förunderligt hur lite som behövs för att fantasin ska 
sättas i gungning och de döda trädda fram som vore de 
livs levande framför oss.

I det här numret av Mimers Källa kommer vi bland 
annat titta närmare på vårt förhållande till de som dött, 
begrunda vad förfäders och förmödrakult egentligen kan 
innebära. Mycket nöje.

/ Erik

I  D E T T A
NUMMER:

ett ord från...

   Sid:

Samfunds- och hednanytt                 4
Bland annat med rapport från det extra årstinget 
och en presentation av samfundets nye rådsgode.

***

TEMA: VI OCH DE DÖDA
I det här numret av Källan minns vi 

de som levt en gång

De som gått före oss...                      9

Epitafium eller gravdikt               10

Att leva med spöken
-en essä om etik               12

Till minne av en katt               16

***

Min berättelse om ISAC,
sommarlägret i Danmark 2009              17
En av de svenska deltagarna berättar och minns

***

Myten om myten               20

Gudasången               22

Historiskt bröllop på Gotland                   23
Hednisk vigsel under medeltidsveckan

Tempel... nu igen               24
Spännande fynd i skånska Uppåkra

***

Recensioner               26

Sveriges Asatrosamfund grundades 1994 och är 
idag Sveriges största trosamfund för hednisk tro 
och sed. Samfundet ger ut Mimers Källa som sin 
medlemstidning. Tidningen utkommer med 3-4 
nummer per år.
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samfunds-  och  hednanytt
- veten i mer eller vad? -

SAMFUNDET FORN SED SVERIGE?
Nya turer i namnfrågan på extra årstinget

Under helgen 16-18 oktober hölls det extra årsting på Björkö i 
Göteborgs norra skärgård. På tinget diskuterades och beslutades 
om en rad frågor, inte minst blev de nya stadgarna antagna. (Läs 
mer om detta på nästa sida.) Störst intresse på förhand hade dock 
frågan om eventuell namnändring väckt och när tinget avslutades 
hade ytterligare ett nytt förslag antagits. Hur hamnade vi här? 
Mimers Källa tar er med från förberedelse, till tingsförhandlingar 
och beslut.

Som vakna läsare minns följde det med en enkät 
i förra numret av Mimers Källa. I den enkäten, 
en slags opinionsundersökning, fanns tre möjliga 
alternativ att rösta på: Alternativ ett, som gick ut 
på att behålla samfundets nuvarande namn Sver-
iges Asatrossamfund. Alternativ två, det namn-
förslag som antogs av det ordinarie årstinget på 
Öland i april, Yggdrasil – Samfundet för Forn 
Sed. Slutligen fanns alternativ tre för de som 
gärna ville se en namnändring men som då ville 

ha ett annat namn än det föreslagna Yggdrasil.

60 röster inkom totalt på enkäten. (Det betyder 
att runt 20% av samfundets medlemmar valde 
att rösta.) Resultatet såg ut på följande vis:

Alt. 1: 24 röster (40%)
Alt. 2: 20 röster (33%)
Alt. 3: 16 röster (27%)

6 av de 16 rösterna på alt. 3 hade lagt på förslaget 
Samfundet Forn Sed.

Tingsaltaret  med bland annat stöttor, hammare och edsring.
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Den här enkäten var alltså rådfrågande och 
det var nu upp till tinget att tolka resultatet. 
Omedelbart framstod det som tydligt att förs-
laget Yggdrasil – Samfundet för Forn Sed inte 
fått någon majoritet eller något tydligt stöd. All-
tså förkastades det förslaget av tinget. Sveriges 
Asatrosamfund var visserligen det enskilda alter-
nativ som fått flest röster men om man räknar 
samman alt. 2 & 3 ser man en tydlig majoritet i 
enkäten för en namnändring. (60 % mot 40%)

En viktig nyhet i de nya stadgarna är möjligheten 
för medlemmarna att sluta sig samman i blotlag 
och att knyta dessa till samfundet.  Ett blotlag 
som tillhör samfundet kan sedan få hjälp och 
stöd, ekonomiskt och kunskapsmässigt, från 
samfundet centralt. Inom kort kommer också 
varje blotlag i samfundet att ha en egen plats på 
samfundets hemsida där man kan berätta om 
vilka man är och vilka aktiviteter man har – ett 
utmärkt sätt att göra reklam för sig själva.

Godthiod är en grupp som är välkänd för Käl-
lans läsare. Gruppen har funnits sedan 2006 som 
ett ”nätverk för hedningar i Västsverige”. På gillet 
efter årets alvablot bestämdes det att Godthiod 
ska ombildas till ett riktigt blotlag och knytas of-
ficiellt till samfundet. Så har nu skett och God-
thiod har alltså blivit det första blotlag som ut-
nyttjat den här möjligheter. Det första av många 
får vi hoppas. 

Godhtiod 
- nu ett blotlag i samfundet

Nya stadgar antagna
De nya stadgarna, som skickades med i förra 
numret av Källan, blev slutgiltigt antagna på 
det extra årstinget och gäller nu med full kraft.  
Detta innebär en rad olika nyheter och förän-
dringar som ni kan läsa om i notiser nedan och 
på följande sidor. Rådet vill här passa på att tacka 
alla som hjälpt till med att ta fram de nya stad-
garna. 

Nya blotlag i Lidingö och 
Hälsingland
Nya blotlag uppstår lite runt om i landet. Sam-
fundets ordförande Henrik Hallgren drar i gång 
gruppen Forn Sed Lidingö som förutom att fira 
blot också kommer att ordna skapande samtal 
kring seden. I samma anda har vår kontaktper-
son i Hälsingland Andreas Severin tagit initia-
tiv att starta Forn Sed Hälsingland. (Vi anar en 
namntrend här.) 

Hör av er till Henrik respektive Andreas om ni 
är intresserade. Mimers Källa applåderar och ön-
skar lycka till. 

Mötet hölls i scoutklubben Tors stuga på Björkö

Tinget hade därför att diskutera möjligheten att 
anta ett nytt namnförslag och så att säga låta frå-
gan gå ett varv till. Eftersom det fanns en tydlig 
önskan bland de deltagande att ett namnbyte 
skulle ske valda man att göra så. Efter diskussion 
kom tinget fram till ett namnförslag: Samfundet 
Forn Sed Sverige. Samfundet Forn Sed har tidi-
gare visat sig vara det mest populära av de alter-
nativa förslagen, tillägget Sverige valdes för att 
undvika sammanblandning med ex. danska Forn 
Sidr eller norska Foreningen Forn Sed.

Processen går nu alltså vidare. Förslaget Samfun-
det Forn Sed Sverige antogs av tinget men precis 
som tidigare krävs det alltså ytterligare ett tings-
beslut innan ändringen blir verklighet. Tinget 
beslöt också att genomföra en ännu noggrannare 
remissomgång den här vändan. Samfundets kon-
taktpersoner har fått i uppgift att höra av sig till 
alla medlemmar för att undersöka hur de ställer 
sig till detta nya förslag. Resultatet av denna sto-
ra undersökning kommer att publiceras i nästa 
nummer av Mimers Källa, innan nästa ordinarie 
årsting så att alla hinner ta del av och smälta vad 
vi kommit fram till. Så vänta dig att bli kontak-
tad – och se till att göra din åsikt hörd. 
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Vi har en rådsgode...

Vid det extra årstinget avgick också Per “Skalle-
Per” Lundberg som rådsgode. I hans ställe valdes 
Martin Domeij från Göteborg. I en fin ceremoni 
överlämnade sedan Per sin ceremonirock och 
sitt uppdrag till den nyvalde. Här berättar Martin 
själv om vem han är och hur han ser på sitt råds-
godeskap.

Det är med stor ödmjukhet jag träder in i rol-
len som rådsgode i samfundet. Som rådsgode 
ansvarar jag tillsammans med rådsgydjan för 
samfundets andliga verksamhet. I detta ingår att 
stödja samfundets övriga godar och gydjor, utbil-
da nya godar och gydjor, samt ansvar för vidare 
utveckling av seden och det ceremoniella arbetet. 
Det är också rådsgodens och rådsgydjans uppgift 
att anordna de årtidsbundna blot som samfundet 
utför. Inför allt detta är det svårt att stå annat än 
ödmjuk. 

Vår religion är en mångfald av seder och tra-
ditioner. Den sed jag har utövat sedan 1991, 
först ensam, långt senare i grupp, är inte nöd-
vändigtvis den samma som någon annans sed. 
Vår variation är vår styrka, och jag vill lära mig av 
er alla, och dela med mig av mina erfarenheter, 
och även era, när jag lärt mig dem. Jag hoppas 
därför på att få träffa så många av alla medlem-
mar som möjligt, och få vara med på så många 
blot i olika grupper som möjligt.

 Jag är född och uppvuxen i Göteborg, och vid 
34 års ålder bor jag alltjämt här. Jag utövar oftast 
min sed i blotlaget UrNaud, en grupp som inte 
är formellt ansluten till SAs, även om flera med-
lemmar i UrNaud även är medlemmar i samfun-

det. Vi har funnits sedan Valborg 2006, och är 
då som nu främst ett antal vänner som blotar till-
sammans. Vi består av människor med blandade 
religösa bakgrunder och skapar vår levande sed 
tillsammans. 

Att utöva sed är för mig både djupt känslomäs-
sigt och intellektuellt. Jag har ett stort intresse 
för att analysera ritualer och förstå varför vi gör 
på ett visst sätt, fundera på hur man kan utveckla 
ritualen och sig själv och jämföra med och lära av 
andra traditioner och religioner. Samtidigt tror 
jag att det finns ett stort värde i att inte analysera 
sitt religiösa uttryck, att i stället göra det man 
känner och där igenom uppnå det fokus och den 
närvaro man behöver för en lyckad ritual. Detta 
kombinationstänkande har hjälpt mig mycket, 
både när jag har skrivit och när jag har utfört 
ritual. 

Jag ser fram emot att i min roll som rådsgode 
träffa många av samfundets medlemmar, lära 
känna många olika varianter av sed och vara med 
och ta samfundet vidare på den väg som min 
föregångare och alla medlemmar redan slagit in 
på. Vart vi tar vägen i framtiden vet bara nor-
norna – men det ska bli ett nöje och en ära att få 
följa med på en del av den resan. 

Text: MARTIN DOMEIJ
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Ny internationell kontakt-
person i rådet
Ytterligare ett fyllnadsval till rådet skedde un-
der det extra årstinget. Markus Skogsberg,  flitig 
skribent i Källan och liksom Martin Domeij 
medlem av UrNaud och bosatt i Göteborg , val-
des in och kommer att ta över posten som in-
ternationell kontaktperson. Saga Sunniva Bergh 
som tidigare innehade posten sitter fortfarande 
kvar i rådet. 

Medlemssystemet görs om
I och med de nya stadgarna införs ett nytt 
medlemssystem inom samfundet. Tidigare har 
man blivit medlem i SAs genom att betala in den 
årliga medlemsavgiften. I det nya systemet kom-
mer man istället att få fylla i en blankett där man 
ansöker om medlemskap. På blanketten fyller 
man i sina personuppgifter och en försäkran 
om att man tagit del av samfundets stadgar och 
att man ställer sig bakom dem. Som nybliven 
medlem betalar man även en inträdesavgift. 
Därefter är man alltså medlem i Sveriges Asatro-
samfund fram till dess att man skriftligen begär 
utträde eller till dess man vandrar vidare och 
lämnar Midgård bakom sig. Medlemsavgiften 
ersätts av en prenumerationsavgift. Denna av-
gift är frivillig men om man inte betalar den får 
man heller utskick från samfundet och missar 
då bland annat Mimers Källa. Både inträdesav-
giften och prenumerationsavgiften är satt till 200 
kronor (och första året ingår prenumerationen i 
inträdesavgiften).

Det gamla familjemedlemskapet försvinner 
men är man fler myndiga medlemmar i samma 
hushåll som går med kan dessa betala en rabat-
terad inträdesavgift på 50 kronor. Minderåriga 
som blir medlemmar avlägger ingen inträdesav-
gift förrän de blir myndiga.

I detta nummer av Mimers Källa följer blan-
ketten för ansökan om medlemskap med. Vi ber 
alla medlemmar att fylla i den och skicka in så 
att vi kan uppdatera och samordna vårt medlem-
sregister. De medlemmar som betalt medlemsav-
giften för 2009 behöver inte lägga någon inträde-
savgift men vi behöver ändå era blanketter. Vi 
arbetar även på att snabbt få upp en elektronisk 
variant av blanketten på samfundets hemsida. 

Godar och gydjor 
tillsätts efter nyår
Med start efter nyår kommer rådet att börja utse 
godar och gydjor inom samfundet. Detta är ett 
viktigt steg i vår utveckling som trossamfund. 
Godarna och gydjorna kommer att vara personer 
med erfarenhet av att hålla blot och livsstegsriter, 
med stora kunskaper kring seden, dess myter och 
traditioner. 

Som medlem kommer du att kunna vända dig 
till en gode eller gydja om du vill hålla någon sär-
skild ceremoni, om du behöver stöd och andlig 
vägledning eller om ni exempelvis har ett nystar-
tat blotlag som vill ha tips och inspiration. Alla 
godar och gydjor kommer också att ta del av en 
ständigt fortlöpande vidareutbildning inom sitt 
uppdrag. 

Ny hemsida på gång
Snart kommer hemsidan att göras om och ges 
en ny förbättrad form. Bland annat kommer 
fler personer kommer att ha möjlighet att upp-
datera och lägga ut information. Undan för un-
dan kommer gamla texter ersättas av nya. Så håll 
ögonen öppna. 

VILL NI STARTA ETT BLOTLAG?
Eller är ni kanske redan ett gäng som träffas och utövar seden till-
sammans? Hör av er till rådet för att knyta er grupp till samfundet. Ni 
får hjälp, tips och stöd och en möjlighet att synas på hemsidan.

Runhunden säger:

“Sed är roligare tillsammans!”
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Vi och de döda
Förfäder och förmödrar har en given plats i seden och särskilt 
nära oss står de under årets mest mörka månader. I det här 
numret av Mimers Källa tittar vi närmare på vårt förhållande till 
de som inte inte längre lever bland oss och visar på olika sätt att 
minnas och vörda de döda...

TEMA:

Ett såkallat “andefoto” från 1800-talet, ett enkelt trick med överexponering 
som lurade många. Men finns det verkliga spöken? Och hur ska vi i så fall 
förhålla oss till dem?

Ingen minns längre vem som begravts här. Men eftersom alla vi människor 
delar ett gemensamt ursprung kan var och en av oss säga: Här vilar min 
förfader. Här vilar min förmoder.
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Få saker är så viktiga i vår sed som släktskap. Vi 
firar vårt släktskap med makterna, och vi firar 
tillsammans med dem vi är släkt med, kroppsli-
gen eller andlingen. Våra myter berättar om hur 
de tre skaparbröderna gav oss liv, förstånd och 
sinnen. De berättar om hur människor upphöjs 
till gudar och om gudar som alstrar människo-
släkten och om hur släktled efter släktled bär 
fram barn, odlar mark och bereder väg, överallt, 
på hela jorden. Vi hyllar dem som gått före oss, 
och vi hoppas att de som kommer efter oss kan 
dra nytta av det vi gör. 

Vid alvablot minns vi särskilt dem som gått 
före. Vi kallar dem och ber dem vara med oss 
i blot och gille. Alvablot är en dödens högtid, 
men den är inte så mörk och dyster som årsti-
den kanske antyder. Tvärtom hyllar och tackar vi 
våra förfäder och förmödrar med glädje och fest. 
Vi tackar dem för allt de gjort på det att vi må 
leva goda liv i äring och fred, och vi påminner oss 
själva på detta sätt varifrån vi kommer och att vi 
finns till på grund av dem. 

Även vid andra tider på året dras våra tankar 
till våra föregångare. För många är de ständigt 
närvarande. Vi minns dem vi själva träffat när 
de levde, och dem vi aldrig fick träffa har vi hört 
historier om eller läst böcker om. Vi ser vår plats 
i historien och det är viktigt för oss. 

Ibland blotar vi till dem. Vi kanske ställer 
fram en extra tallrik på matbordet till dem, för 
att de ska känna sig välkomna och för att både 
de och vi ska veta att vi inte glömt dem. Vi kan-
ske tänder ett ljus för dem på deras födelse- eller 
dödsdagar, eller besöker deras gravar, eller sitter 
vid det där trädet dit vi brukade gå med dem. De 
finns i våra liv och vi behöver dem för att klara av 

vår vardag. Vi berättar för våra barn om dem och 
hoppas att de kommer komma ihåg även dem 
som de aldrig fick träffa. 

Vi berättar historier om dem, och ibland kan-
ske vi späder på myterna lite grann, överdriver 
deras bedrifter eller tillskriver dem större egen-
skaper än de hade för att bättre minnas dem. Vi 
ger dem tillnamn och beskrivningar de kanske 
inte hade i livet men som vi tycker de behöver. 

Ibland glömmer vi dem. De föregångare vi ald-
rig träffat är svåra att hålla i minnet. Vi försöker 
med våra historier och vi gör vårt bästa, men vi 
glömmer ändå. De vi aldrig fick träffa glider lätt 
in i den grå massa av föregångare som består av 
såväl dem som levde för fyra generationer sedan 
som dem som levde för fyratusen år sedan. 

Ändå vet vi att de finns. Vi skulle inte fin-
nas om inte den mytiske Ange röjt skog i Vättle 
härad för 700 år sedan eller mer, om inte de där 
holländarna hoppat av båten när den slog emot 
botten i Göta Älvs utlopp och föresatt sig att by-
gga en stad i leran de stod i, eller om inte de där 
första människorna för så länge sedan fått idén 
att ta några steg utanför Afrika. Vi vet att våra 
liv vore otänkbara utan alla dessa människor som 
gått före oss och fött oss och berett väg för oss. 

Vi vet också att våra efterkommandes liv kom-
mer vara omöjliga utan oss och våra handlingar. 
Vi är inte ofelbara, men vi försöker handla så rätt 
som möjligt, precis som våra föregångare gjorde 
sitt bästa när de levde. 

Vi lyfter därför våra horn och dricker för dem 
som gått före och dem som kommer efter i den 
långa kedjan av liv. Vi tackar och minns, dricker 
och fröjdas. Det är vår sed. 

De som gått före oss...
Text: MARTIN DOMEIJ

TEMA:VI OCH DE DÖDA

Vår nye rådsgode Martin Domeij funderar över vad 
begreppet släktskap egentligen innebär och vilken 
betydelse det har för seden idag.
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Henrik Hallgren:

På våren 2009, i maj, dog min 
far. Det blev en kristen begravning 
i en kyrka. Men jag kände att jag 
ändå ville dela med mig av mina 
– måhända lite mer hedniska - 
tankar och känslor under begravn-
ingsakten. Det blev en egen dikt 
till hans minne som jag framförde 
i kyrkan. Samtidigt är dikten inte 
så personlig att det bara handlar 
om honom. Den handlar om döden 
och om sorgen. Efter begravningen 
kontaktade begravningsbyrån mig 
och bad om tillåtelse att få använda 
dikten i framtiden. Det fick de, så 
numera kanske den används som en 
mer allmän dikt för den döde vid 
begravningar i Alingsås.

Sorgens beröring

Sorgens beröring
Att du lämnat oss.

Sorgen
För några en tsunami

Som kastar allt överända
Som raserar, som skakar livet, hårt och smärtsamt.

För andra, en tyst viskning i hjärtat
Av tomhet och saknad.

Sorgen griper oss, klöser oss, smeker oss,
Håller om oss, berör oss.

Sorgen pekar mot allt det vackra som varit.
Sorgen minns alla varma skratt, alla nära stunder.

Sorgen finns för att kärleken finns. 

Sorgen. En spegel för vår egen dödlighet.
Allas vår resa i livets och dödens stora hjul.

Din kropp är aska nu, snart tillbaka till jorden.
Genom dig skall tusen blommor blomma, genom dig

Skall livet åter spira. 

Du är borta nu, ändå är du här. 
Genom minnenas band formar vi en ring

Av gemenskap.
En ring där du alltid har en plats.

Sorgens beröring.
Som en tsunami.

Som en stilla viskning i hjärtat.

TEMA:VI OCH DE DÖDA

EPITAFIUM
Inom samfundet finns det gott om kreativa och skrivande personer. 
Så när ryktet sped sig om detta nummers tema  var det knappast 
förvånande att ett antal dikter trillade in till redaktionen. Vi låter er 
här ta del av dessa dikter och har bett författarna kommentera deras 
tillblivelse.
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Farväl till Hanna Ingeborg Hedberg

Hell dig Hanna
Hedbergska mor
Åk du till Alfheim
Äringsguds rike
Fröjdas med Frey
frygdelig och hel
Döttrar av dig
drömmer och minns

Till er som kommer efter oss

När vi vandrar ska vi lämna
Jorden tyst och svept i lakan,
Som ett sommarhus om vintern –
Lugn och ödslig, lagd till vila.

En dag, när lång tid förflutit,
Kommer kanske andra bo här,
Andra åter öppna fönstren
För att vädra ut allt dammet.

Hittar du då den här boken,
Lyckas tyda dessa tecken,
Undrar du då: ”Vilka var de,
Mänskorna? Vart tog de vägen?”

Främling, vet då att svaret är:
”Jag har alltid varit här!” 

TEMA:VI OCH DE DÖDA

- eller gravdikt

Martin Domeij:

När Birkas mormor lämnade sina nära och 
kära hade slöjan mellan världarna varit tunn 
under en längre tid. I all sorg finns det därför 
också en lättnad över att hon fått gå vidare, 
men framför allt finns minnena, och en stark 
önskan och vilja att hon har det bra där hon 
är nu.

Emma Olunda:

Det finns flera poeter som skrivit sina egna 
gravdikter innan de dött men den här versen 
handlar egentligen inte om någon enskild per-
son utan om oss alla som en dag kommer att 
vara borta och det fantastiska i det cykliska 
perspektivet, det kommer andra hit en gång. 
Ibland önskar jag att jag fick lära känna dem.

Gravdikten är en genre med anor som förlorar sig långt bort i forn-
tiden. De kretsar kring sorg och minne. Sorg, eftersom det är den 
känsla de skrivits ur och som poeten försöker bearbeta. Minne, 
eftersom  dikten syftar till att bevara den avlidne i det allmänna 
medvetandet. För livet är kort men konsten är lång...
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1.
Är du rädd för spöken? Många människor är det, 
även bland de som i dagens ljus och bland vän-
ners skratt och gamman inte tror på dem. Som 
sedare vet vi dock att det inte är tron det kom-
mer an på. För spöket spelar det ingen roll och 
du tror på gastar och gengångare eller inte. När 
de där märkliga ljuden som du inte kan förklara 
hörs någonstans i huset efter att du lagt dig för 
att sova, när du anar något i ögonvrån, när en 
kall vind löper längs din rygg trots att inga fön-
ster är öppna, när du känner av en närvaro som 
inte hör hemma där, ja då är rädslan instinktiv. 
Den har inget med förnuft och rationella förk-
laringar att skaffa.
   Däremot har du alltid ett val. Somliga väljer 
att dra täcket över huvudet och vill inte möta det 
otäcka. Andra väljer att se sin rädsla ansikte mot 
ansikte. I den konfrontationen finns möjligheten 
att lära känna det okända, att knyta band till det 
och forma en relation. Då finns det inte längre 

något att vara rädd för.
   Att leva med spöken, således. Vad är då detta, 
att leva med dem? Och vad är spöket, egentligen?

2.
Spökhistorier finns det gott om såväl i litteraturen 
som i folktron men när jag tänker på spöken och 
spökhistorier går mina tankar alltid till Hamlet. 
Jag är ju teatervetare, dramatiker och regissör så 
det är kanske inte så konstigt. Shakespeare läste 
jag första gången när jag var fjorton år och sedan 
dess är jag hopplöst fast i hans vackra men samti-
digt ack så brutala och grymma världar.
   Pjäsen Hamlet börjar en natt uppe på ett 
murkrön kring det kungliga danska slottet i 
Helsingör. Här vankar en ensam vakt, nervöst, 
oroligt, illa till mods. Han blir snart avlöst av två 
andra vakter, lika tryckta av stundens allvar. Vi 
förstår att något inte är som det ska. Det finns en 
doft i natten av något som inte borde vara där. 
Med sig på sin patrull har vakterna en lärd stu-

Att leva med spöken
- en essä om etik

Vålnaden uppenbarar sig i sin rustning för prins Hamlet och dennes följeslagare                         Bild: HENRY FUSELI

Text: ERIK OTTERBERG

TEMA:VI OCH DE DÖDA
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dent vid namn Horatio. De hoppas att han ska 
kunna hjälpa dem med något. Kylan är bitande 
där uppe på muren. Midnattstimmen bär kalla 
vindar med sig. Nu börjar vakterna berätta för 
Horatio. Det är så att de har sett något, inte 
bara en gång utan två nät-
ter i rad. Något som har fyllt 
dem med skräck och fasa, 
som de inte kan förstå, som 
inte är rätt…
   Längre än så hinner de 
knappt i sin berättelse in-
nan vi själva som publik får 
se vad det är som skrämt 
upp soldaterna så. Vålnaden 
träder in på scenen. Han bär 
en väldig rustning där han 
skrider fram. Just samma 
rustning som den gamle 
kungen brukade bära, han 
som alldeles nyligen dött. 
Det kan inte råda något 
tvivel om att detta är ett 
dåligt omen. Där ett sådant 
spöke uppenbarar sig kan politiska kriser, kan-
ske rent av krig, sorg, smärta, galenskap och ond 
bråd död inte vara långt borta.
  Vakterna har hoppats att Horatio, som ju är 
en lärd man, ska kunna tala med vålnaden. Han 
försöker men utan framgång. Spöket vägrar att 
säga honom något och försvinner undan lika 
plötsligt som han kom.
   Ett spöke väljer själv vem den vill kommu-
nicera med. Det är först senare i dramat som 
prins Hamlet på egen hand möter sin faders vål-
nad och det är då vi får höra den dödes röst för 
första gången.
   ”Something is rotten in the state of Denmark.” 
Så lyder en av de många repliker ur pjäsen som 
blivit till bevingade ord.  Och nog är något ruttet 
alltid. Inte nog med att ett gammalt krig med 
ärkefienden Norge är på väg att blossa upp igen. 
Nu får Hamlet också höra sin avlidne far avslöja 
att han blivit mördad. Till på köpet av sin bror 
Claudius som nu är den nye kungen och som 
gift sig med Hamlets mor drottning Gertrude. 
När man skrapar på ytan till kungahusets fasad 
uppenbaras en sjukdomssvulst av korruption, 

lögner, svek, blodstörst och skeva sexuella lustar 
(ur ett medeltida perspektiv räknades det egentli-
gen som incest om två bröder skulle ha samlag 
med samma kvinna).
   Någonting är verkligen inte som det borde i 

Danmark. Politiskt, mor-
aliskt, rättsligt, allt har 
hamnat på ett glidande, 
sluttande plan. Man gör 
sitt bästa för att skyla över, 
glömma, gömma, inte låt-
sas om vad som hänt men 
det förflutna vill inte låta 
sig överges så enkelt. All-
tså kommer det ett spöke. 
Vålnaden framträder som 
vittne och pekar genom 
sin blotta uppenbarelse 
ut att här ligger smärtor 
och hemligheter begravda. 
Sådan är alla vålnaders up-
pgift. De symboliserar att 
något inte står rätt till, att 
något glömts som inte bör 

glömmas, att de finns något som borde ställas till 
rätta, en obalans som måste tas om hand.

3.
Någon, du eller jag, kommer fram och säger: Jag 
skulle vilja lära mig att leva till slut.

(J. Derrida, Marx spöken. Skuldstaten, 
sorgearbetet och Den nya internationalen. 
Översättning: Jonas Magnusson.)

Jaques Derrida (1930-2004) är en av det sena 
1900-talets mest betydelsefulla filosofer. Han 
förknippas med dekonstruktion och postmod-
ernism. Det är ett tänkande som ofta riktar sig 
mot språket självt, som lyfter fram motsägelser i 
språk och text, som plockar isär och ifrågasätter 
meningen om en sådan alls går att finna.  Man 
ifrågasätter de stora berättelserna, utopierna och 
ideologierna, pekar på deras inneboende konf-
likter och tömmer dem på innehåll. Det är inte 
en okontroversiell riktning. En vanlig kritik mot 
den här sortens filosofi är att den öppnar en total 
nihilism. Om ingenting betyder något betyder 

Jaques Derrida, fransk filosof. (1930-2004)        
Bild: PABLO SECCA

TEMA:VI OCH DE DÖDA

Fortsättning, nästa sida... 
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inte det då att det inte finns några värden? Om 
det inte finns rätt eller fel utan bara språk och 
om språket dessutom bara en är en tom lek med 
slitna och förbrukade byggklossar då är det väl 
ingenting som spelar någon roll?
   Kanske som ett svar mot den kritiken kom 
Derrida under slutet av sitt liv att intressera sig 
intensivt för frågor om moral 
och etik liksom faktiskt re-
ligion. Som en vändpunkt 
i hans författarskap brukar 
man anse den bok som cit-
erades ovan, Marx spöken 
(Spectres de Marx, i original). 
Den utkom 1993 på fran-
ska och utgår från en serie 
föreläsningar som Derrida 
hållit. På många sätt är den 
en typisk Derridatext, en 
närläsning av en äldre filosof 
eller författares verk där ur-
sprungstexterna plockas isär 
i sina beståndsdelar. Typiskt 
för den här typen av läsning 
är också att fokus läggs inte 
på de centrala påståendena 
eller argumenten utan på det 
som man hittar i marginalen, 
i förbigående eller mellan raderna. I det här fallet 
är det alltså Karl Marx som läggs under luppen. 
Men boken är också intressant nog en läsning av 
Shakespeares Hamlet, Derrida återkommer hela 
tiden till detta drama. Hur kan det komma sig? 
Vad har de med varandra att skaffa?
   Ett centralt begrepp hos Derrida är ”logocen-
trism”. Termen går tillbaka på det grekiska ordet 
”logos” som vanligtvis betyder ”ord” men som 
också kan stå för ”förnuft”. Den västerländska 
civilisationen är logocentrisk i det att den sät-
ter språk, rationalitet och logik i centrum, up-
pvärderar dessa egenskaper, medan det onämn-
bara, det oförklarliga och det irrationella tvingas 

i ut i periferin. Detta innebär också, menar Derr-
ida, att vi tenderar att uppvärdera det närvarande 
framför det frånvarande, det påtagliga framför 
det opåtagliga.
      Det är här som etiken kommer in. De flesta 
av oss skulle säkert kunna hålla med om att om 
en annan människa står rakt framför dig och 

säger: ”Snälla, hjälp mig, 
jag behöver din hjälp”, då är 
det svårt att inte göra något. 
Påtagligheten i den andres 
nöd blir uppenbar. Men sam-
tidigt finns det människor på 
andra sidan jorden, som du 
aldrig träffar, som du aldrig 
ser, som du aldrig får veta 
namnet på, vilka behöver 
din hjälp precis lika mycket. 
Visst är det mycket enklare 
att inte göra något för dem? 
De är ju inte här. Derrida vill 
visa att skillnaden mellan det 
närvarande och det frånvar-
ande är en konstruktion. Det 
som är frånvarande, inte här, 
är lika betydelsefullt som det 
vi kan se framför oss. Det 
är nu som spöket skrider in 

över scenen.
   Spöket är den gestalt som binder samman 
Marx och Shakespeares texter hos Derrida. 
Marx spöken är skriven under det tidiga 90-talet, 
muren har just fallit, Sovjetunionen har kol-
lapsat, alla är överens om att kommunismen är 
död. Ja men, säger Derrida, hur börjar egentligen 
Det kommunistiska manifestet, Marx och Engels 
mest betydelsefulla verk? Just det. ”Ett spöke går 
genom Europa, det är kommunismens spöke.”
   Manifestets spöke uppträder, precis som spöket 
i Hamlet, för att något är skevt och ur led. I det 
här fallet den orättfärdiga behandlingen av ar-
betarklassen i det kapitalistiska samhället. Järn-

TEMA:VI OCH DE DÖDA

“De flesta av oss skulle säkert kunna hålla med om att om 
en annan människa står rakt framför dig och säger: ”Snälla, 
hjälp mig, jag behöver din hjälp”, då är det svårt att inte 
göra något. Påtagligheten i den andres nöd blir uppenbar.”

Fabriken, symbolen för den moderna industrin och 
dess brott mot jorden. En plats där spöken uppstår?

Foto: STOCK.XCHNG
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ridåns fall gör det möjligt för Marx idéer att, nu 
när den stora ideologin är död, åter uppträda 
som dylika spöken. (Och det är uppenbart att 
Derrida tycker mycket bättre om marxismen 
som just spöke än som levande tankesystem.) 
Som vittnesmål om att någonting inte stämmer, 
att det finns en obalans som man försöker göm-
ma undan men som inte låter sig bli bortglömd. 
Liksom Shakespeares danska stat i Hamlet är det 
moderna industrisamhället bärare av våld och 
övergrepp, brott som hålls dolda under ytan, 
som många anar men ännu fler förnekar. Man 
tränger undan medvetandet om dem men det 
kommer tillbaka. Spöket återvänder.
   Det här kan förefalla som idéhistoriska spets-
funderingar vilka inte alls har något med seden 
och våra vardagliga liv att göra. Inget kunde vara 
mer fel.

4.
Derrida kallar det att ”lära sig att leva till slut”. 
Det är nyckeln till ett etiskt förhållningssätt. 
”Till slut” ska här förstås som att ta de fulla 
konsekvenserna av sitt agerande. Och de fulla 
konsekvenserna – det innebär alltså att ta hänsyn 
inte bara till det som är närvarande utan även 
till det som är frånvarande, det som är borta, det 
som inte längre finns, det som skulle kunna fin-
nas, det som en gång kommer. Spöken, i littera-
turen och folktron, träder fram som symboler 
för just detta. De är det frånvarande som gör sig 
närvarande därför att det behöver uppmärksam-
mas. Ofta får de representera  en oförrätt ur det 
förflutna men Derrida påpekar mycket riktigt att 
spöken även kan komma från framtiden.
   Det gäller att lära sig att leva med dem, att ha 
dem runt sig och odla sin relation till dem. Der-
ridas tankar stämmer väl överens med den hed-
niska erfarenheten. Våra blot, vår sed, vad syftar 
de till om inte just detta? Att stärka och utveckla 
vår relation till allt det där som vi inte kan se 
men ändå anar, allt det som vi inte har framför 
näsan men som ändå finns runt om oss. Vi lever 
med makter och rådare och vi bör även leva med 
våra spöken.
Genom att lyfta fram dem och umgås med dem 
lär vi känna dem och det som var undangömt 

kommer fram i ljuset. Vi kommer nu, när vi 
överväger våra beslut och handlingar, att ta med 
alla konsekvenser i ekvationen. Även de som går 
utöver det allra mest uppenbara och närvarande. 
Vår sed sätter oss i relation till alla Yggdrasils gre-
nar. Att leva med spöken blir att ”leva till slut”.

Religionsvetaren Karen Armstrong brukar i 
sina böcker ställa begreppen “logos” och “my-
thos” mot varandra, som två åtskillda sätt att 
förstå världen på. Logos är det vetenskapliga och 
rationella perspektivet. Här är det sanna det som 
kan ledas i bevis, som kan styrkas eller förkastas 
genom upprepningbara observationer av fakta 
och fenomen. Mythos däremot är det poetiska 
och fantasifulla, en annan slags sanning som har 
mer att göra med känsla. Logos är strikt, linjärt, 
praktiskt. Mythos är öppet, cykliskt och kreativt. 
Kanske skulle man då kunna säga att detta le-
vande med spöken skulle innebära att ersätta den 
västerländska civilisationens logocentrism med 
en “mythoscentrism”?  Ett förhållningssätt som 
ställer myt, berättelse och dikt, det som vi inte 
kan se och inte sätta namn på i centrum?

Nej, det vore inte etiskt rätt att ersätta ett 
snett perspektiv med ett annat. Lika fel som att 
förneka det frånvarande vore det att vända sig 
från det närvarande. Båda måste finnas i balans. 
Nyckeln till vår framtid ligger inte i att avsäga oss 
allt vad modernitet heter med dess landvinningar 
inom vetenskap eller samhälle. Vår sed handlar 
inte om att återskapa någon tänkt guldålder från 
det förflutna när allt var mycket bättre. I stäl-
let strävar vi efter att komplettera det vi redan 
har med mytens och det andligas eftersatta as-
pekter. Den moderna religiösa fundamentalis-
men beskriver Armstrong som ett försök att i 
logocentrismens efterföljd tolka mythos enligt 
logos principer: rakt, linjärt, slutet, som om den 
religiösa texten vore en instruktionsmanual till 
DVD-spelaren. Förmodligen vore det motsatta, 
att tolka vetenskapen efter mytens principer, lika 
förödande.

Det är inte en enkel sak det där med “att leva 
till slut”. Men gör mig en tjänst. Nästa gång du 
vaknar i natten av konstiga ljud, göm dig då 
inte under täcket. Det finns egentligen inget att 
frukta. 

TEMA:VI OCH DE DÖDA



16

Jag blev ombedd av min man redaktören: Du kan 
väl skriva en dikt om Kelly till det här numret? Var-
för inte tänkte jag? Så jag började och  jag försökte 
skriva, jag har skrivit massor med dikter i mitt liv. 
Men det gick inte. Det blev inget bra hur jag än 
vände och vred på orden. Kanske är det sorgen som 
sätter stopp? 

Någon man älskar som dör efter tolv år tillsam-
mans. Äldre än så blev hon inte min älskade gamla 
katt. Jag som hade hoppats på många år till. Nej, det 
blir aldrig som man tänkt sig. De man älskar dör all-
tid någon gång. Före eller efter en själv vare sig man 
vill det eller inte. Det är livets hårda skola. Allt man 
kan göra är att vörda och minnas sina älskade som 
lämnat en. Man får se till alla de bra stunderna man 
hade tillsammans och kanske även de dåliga ibland. 
Skratta åt minnen, gråta åt minnen. Vare sig det är 
ett djur eller en människa man mister så är det ju en 
del av livet. Och nu var det hennes tur. Hon kom-
mer alltid ha en plats i mitt hjärta. Så som många 
andra. 

Så, vem var hon då, den där saknade katten? Jo, 
ganska så liten var hon. Svanslös - eller ja, hon hade 
en liten stump som egentligen inte skulle varit där 
på en Manx. Svart med vita tassar och vitt på mage 
och bringa. Egensinnig med ett temperament som 
kunde skifta från glad och mysig ena stunden till 
västa pms-attacken i nästa. 

Jag kommer sakna alla de dagar och kvällar när 
hon kom upp krypandes i mitt knä och lade sig och 
spann. När man sedan skulle resa sig och lyfte bort 
henne så fick man sig en lusing för att hon inte alls 
ville flytta sej. Men sådan var hon. Hon älskade att 
sova längs mitt huvud hela natten och när hon löpte 
trampade hon en på magen så man aldrig fick sova. 

Ja Kelly hon var Kelly. Må hon vila i frid. Jag ska 
alltid minnas henne. Eller som Mika sjunger i sin 
sång: “I wanna be like Grace Kelly…” Ja, det var ju 
egentligen så hon hette.

Må ni alla ha en god jul och ett gott år. 
Äring och fred. /Nathalie. 

TEMA:VI OCH DE DÖDA

Sorgen och saknaden efter en 
död familjemedlem blir inte 
mindre för att det inte rör sig 
om en människa. För många 
av oss är hunden, katten eller 
något annat djur precis en lika 
viktig del av våra liv som våra 
tvåfotade vänner. På alvabloten 
runt om i landet har flera skålar 
höjt till minne av hädangångna 
husdjur. Nathalie Otterberg 
minns och funderar kring sin 
katt Kelly.

Till minne av en katt

Freja med sin vagn dragen av katter. Nog är det väl rimligt  
att tänka att det är till hennes gård i Folkvang som avlidna 
katter får komma? Den klassiska målningen är gjord av Nils 
Blommér.

Text: NATHALIE OTTERBERG
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Min berättelse om ISAC,

Jag hade inför lägret stora förväntningar. Spän-
ningen i luften, vad häftigt det skulle bli att träffa 
hedningar från hela Europa och delar av USA. 
Att få uppleva något som säkert inte hänt på över 
1000 år. 

Niclas Hjelm heter jag och var en av de 25 sven-
skar som deltog i lägret. Det är jag som är ansvarig 
för medlemsregistret i SAs. 

Färden från Sverige till Danmark tillbringade jag 
ihop med medlemmar i UrNaud, en av grup-
perna hedningar i Göteborg. Själv är jag medlem 
i Godthiod. 

Väl framme vid lägerområdet Bogensholm i Dan-
mark väntade sju intensiva dagar fyllda av möten, 
föredrag och sena kvällar i gott sällskap. Lägret 
samlade hedningar från Tyskland, Nederländer-
na, Spanien, Norge, England, Danmark och så 
klart Sverige. De flesta var från de först nämnda 
länderna och delar av USA. En tanke som dök 
upp var om vi skulle vara i grupper med våra 
landsmän, eller om vi skulle bli mer blandade. 

sommarlägret i Danmark 2009

Fortsättning, nästa sida... 

Text och bild: NICLAS HJELM

Handtäljda drakar fick hålla upp en deltagares tält.

Här spelas det på olika instrument. Niclas Hjelm är 
det som spelar på trumman.
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De sju dagarna lägret varade erbjöd föredrag och 
aktiviteter schemalagda för oss vuxna och alla de 
barn som deltog. För barnen ordnades kurser i 
självförsvar på vikingavis, ponnyridning, smide 
mm. För oss lite äldre fanns också en hel del 
spännande att välja mellan och välja bort då det 
stundtals krockade. En del av vad som erbjöds var 
bronssmide, träning i mungigespelande, ett blot 
till jordandarna, sjungande av hedniska sånger, 
föredrag om shamanism och en sejdsession med 
Annette Høst från Danmark.

Mitt emellan olika evenemang och på förkvällarna 
spelades det en hel del kubb, vilket var avkopp-
lande. Samtidigt som ett flertal hantverkare ord-
nade en vikingamarknad vid tältlägret. En av dessa 
var en dansk som bott i Holland nästan hela sitt liv 
som saluförde hantverk utanför sitt tält vilket hölls 
upp med två stöttor på varsin sida med drakhuvud 
i dess ändar. Populära var förutom hans söta mjöd, 
var de slipande svarta kohornen med tillhörande 
hängare i ljusbrunt skinn. Min personliga favorit 
var just danskens söta mjöd.  Men det bjöds på 
mjöd med mindre sötma och mer kryddning från 
Tyskland och England också. 

Den goda stämningen gjorde att vi oftast satt 
uppe hela natten till morgonen grydde. Vi pratade 
om seden, hade en hel del skratt, allt medan nya 
vänskapsband knöts mellan olika nationer medan 
elden utanför boningshuset värmde. Ofta ljöd 
gitarr och flöjt i kvällsmörkret vilket skapade en 
härlig stämning. Längtar redan till nästa läger. 

Fortsättning, nästa sida... 

Vackra Freja och hennes katter.

Kransen som skulle sättas längst upp på stången till 
den stora blotceremonin.

Vacker utsikt över havet.  Här med några vilande 
deltagare.

Resning av stången, en del av blotceremonin på dag 2.
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En av två verkliga höjdpunkter var det stora 
blotet som ägde rum under lägrets andra dag. 
Ceremonin leddes av en representant av varje 
land. Sverige företräddes av Markus Skogsberg, 
en av medlemmarna i UrNaud. Blotet inleddes 
med att representanterna reste en trästång med 
en krans av blommor i dess topp hållande i fär-
gade band som sträckte sig från kransen i cir-
kelns mitt.  De höjde alla hornet för att bjuda in 
och hylla gudar och gudinnor och uttryckte en 
glädje av att IASC blev verklighet, men också för 
givande samtal och inspirerande möten. 

Den andra höjdpunkten för mig var personli-
gen föredraget om Sejd en form av Shamanism 
utav Sylvia Hild och inbjudna Annette Høst. Vi 

fick lära oss om dess grunder, slå hål på en del av 
myterna som florerar, exempelvis att det skulle 
vara omanligt, varpå det lyftes fram att flera av 
asarna nyttjade sejd, vilken Freja introducerat 
efter krigsslutet mellan gudasläkterna i Asgård. 
Dessutom fick vi själva vara med på en session 
som var mycket inspirerande och spännande.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla ni som läst 
denna text och har tid och lust att komma till 
nästa läger som ska vara i Hamburg 2013. Det 
har varit ett nöje att lära känna en massa nya 
människor, både från Sverige och övriga världen 
och se att deras sätt att se på asatro och sed är 
ungefär den samma som här. 

t Jag hoppas Lars hittade sin   
          identitet till slut.

p
Vackert smycke som en av 
deltagarna hade med sig. Är det 
en hjort måntro?

p
Hantverk, en del av de gamla 
traditionerna.  Här tillverkas 
det bl.a. smycken.

t Tor i all sin prakt. Med Mjölner såklart.

p
En familj som blickar ut över havet.
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En gång för mycket länge sedan, när Ask och 
Embla gått vidare till de mystiska platser dit 
gudarna tar oss när våra kroppar inte längre orkar 
fortsätta, och Ask och Emblas barn och barnbarn 
fått egna barn och barnbarn, som också hade gått 
vidare till samma mystiska platser,  hade det bliv-
it så att människorna hade glömt bort varifrån 
de kom. Eftersom de som kom ihåg gått vidare 
hade de heller ingen att fråga. Om kvällarna satt 
man tysta vid eldarna, eller sökte sig tätt intill 
varandra för värme och närhet, men man hade 
just ingenting att säga varandra, ty man hade 
inga berättelser. 

En sen och regnig höstkväll, i det kalla nor-
danland, hände det sig attdet knackade på dör-
ren på ett av långhusen som fanns vid den tiden. 
Man väntade ingen, så alla i huset tittade nyfiket 
mot dörren och undrade vem det kunde tänkas 
vara. En av männen i huset reste sig från sin plats 
vid elden och gick fram till dörren. Han drog 
upp den och genast piskade regnet och vinden 
honom i ansiktet. Utanför dörren lystes en 
mansfigur upp av eldens ljus. Han var klädd i 
gråa, enkla kläder, och hade en slokande och lika 
grå hatt på huvudet. I handen hade han en lång 
vandringsstav som han tycktes stödja sig på. Hat-

ten hängde ner en smula över ansiktet, så att man 
inte riktigt såg hans ena öga, och hans gråa skägg 
hängde regntungt över hals och bröst. Mannen 
som öppnat dörren steg åt sidan och bjöd in 
främlingen till eld och värme, ty så var deras sed. 

Man beredde plats för främlingen närmast 
elden, och hans kappa hängdes upp, på det att 
den skulle torka något. Han bjöds av husfolkets 
mat och han åt med god aptit. När han till slut 
tackade nej och förklarade att han var mätt bör-
jade man ställa frågor till honom. 

“Var kommer du ifrån?” frågade någon. Främ-
ligen tittade djupt in i elden innan han svarade, 
och till slut svarade han med en gåta. 

“Jag kommer från en plats som inte finns, och 
jag är på väg till en plats som ännu inte är.” In-
gen i huset förstod vad han menade, men ingen 
ville heller pressa honom, ty det var inte ofta de 
fick gäster,och de ville inte att han skulle bli vred 
och lämna dem. Istället frågade de om det fanns 
något annat han kunde berätta för dem. Han tit-
tade på dem allihop, och ljuset från eldens lågor 
spelade över hans ansikte och skägg. De kunde se 
att hans egna öga saknades eller åtminstone var 
stängt. Han öppnade munnen och tog till orda. 

Myten om myten

Temat för årets höstmöte på Björkö, som alltså hölls i samband med 
det extra årsmötet, var “Sång, myt, berättande”. Till sent på kvällen 
satt deltagarna och sjöng sånger som de själva tagit med sig eller 
som andra vilka inte kunde deltaga skickat med dem. Tanken är att 
dessa samlade sånger ska bli grunden till en bok och kanske även en 
CD med hedniska visor och kväden så småningom.

På eftermiddagen under mötets andra dag hölls ett blot ägnat åt 
berättandets, sagans och diktandets makter. Det var där som den 
historia ni nu ska få ta del av kom att förtäljas. En historia om var 
våra historier egentligen kommer i från.
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“I åldrarnas morgon,
då Ymer levde,
var ej sand, ej sjö,
ej svala vågor;
jorden fanns icke,
ej upptill himlen;
ett gapande svalg fanns
men gräs fanns ingenstädes” 

Så skaldade han, och hans röst var klar och 
ren, och alla i huset kunde höra vartenda ett av 
dessa märkliga ord. De hade aldrig hört något 
liknande. De lutade sig närmare honom, och 
barnen kom och satte sig vid hans fötter, och han 
böjde sig framåt för att särskilt de skulle höra. 
Han fortsatte sin berättelse på den märkliga 
versen, och han berättade om jättar och gudar 
i urtid, om sol och om måne, om land som 
höjdes ur havet, om krig och fred och ting, och 
om många andra märkliga ting. Till slut, efter att 
ha berättat länge och väl, berättade han om tre 
gudar som gick längs en strand, och hur de hit-
tade två trästockar, ilandspolade av vågorna, och 
hur de gav dessa stockar av sig själva: sinne och 
utseende, vett och rörlighet, ande och liv. 

När han kommit så långt i sin berättelse bör-

jade det bli sent. Barnen vid hans fötter hade 
för länge sedan somnat, och de vuxna började 
plocka fram sovfällar som de rullade in sig i. 
Någon räckte ett par fällar till främlingen men 
han nekade.

 “Nej”, sa han. “Jag måste vidare.” 
“Men hur ska vi kunna tacka dig?” frågade 

människorna. “Vi vill ju höra mer! Snälla, stanna 
hos oss inatt och berätta mer imorgon. Vi har 
mat och dryck så det räcker!”

“Nej”, sa han igen. “Jag måste vidare. Men om 
ni vill tacka mig, berätta då det jag har berättat 
för er för alla ni möter. Låt varje främling som 
kliver över er tröskel höra mina ord. Gör ni det 
kräver jag inget annat tack.” 

Han tog på sig sin kappa och sin hatt, tog 
sin vandringstav och med några snabba steg var 
han framme vid dörren. Han öppnade den och 
vände sig in mot huset. Människorna kisade mot 
vinden som slog in genom dörröppningen.

“Kom ihåg allt jag har berättat för er”, sa han. 
Så tog han ett kliv ut i natten, stängde dörren 
och var borta. 

Och det var den första myten. Och det här var 
myten om den första myten. 

“Jag kommer från en plats som inte 
finns, och jag är på väg till en plats som 
ännu inte är.”
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Vem kallar vi först när vi blotar?
Vem håller vid Bifrostbron vakt?
Vem varnar när Ragnarök hotar?
Vem återtar Brisingaprakt?
Heimdal, Heimdal, 
Kan till och med höra när gräset gror
Heimdal, Heimdal 
Har nio jättinnor till mor

Vem är det som mullrar bland molnen?
Vem är det som är stark och stor?
Vem är det som är jordasonen?
Jo, det är vår storebror Tor!
Torkarl, Torkarl, 
Han slåss emot jättar och troll med kraft
Torkarl, Torkarl, 
Den bäste bror vi nånsin haft

Vem är det som söndrar och helar?
Vem är det som sejdkonsten lär?
Vem är det som älskhåg fördelar
Och gör varje mänska så kär?
Freyja, Freyja, 
Hon är både farlig och god, så god.
Freyja, Freyja, 
För Vanadis brusar vårt blod.

Vem är det som får allt att grönska?
Vem är det som ger dig och mig
Det bästa vi nånsin kan önska?
Jo, det är vår vän Yngve-Frey!
Yngve, Yngve, 
Han är både givmild och rik, så rik.
Yngve, Yngve, 
Han har en gudomlig fysik.

Vem är det som äger all kunskap?
Vem är det som är god och stygg,
Som ändå vill äga vår vänskap?
Jo, det är ju Allfader Ygg!
Oden, Oden, 
Ett öga, en häst och ett spjut han har.
Oden, Oden, 
Han är alla Asarnas far.

Vem gör så det mognar på fälten?
Vem vårdar och föder allt liv?
Vem är det som håller bort svälten?
Jo, det är den gyllene Sif!
Guldhår, guldhår, 
Och Loke han klippte det håret av.
Guldhår, guldhår, 
Men dvärgarna åter det gav.

Gudasången
Mel: “Bring back my Bonnie to me”. Text: Markus och Birka Skogsberg

Bland de många sånger som framfördes på Björkö fanns 
den här skojfriska och klämmiga visan som passar extra 
bra att sjunga tillsammans med barnen.

I nästa nummer av Mimers Källa
kommer ni att få ta del av ännu fler 

sånger, visor och kväden!

Foto: CAROL KRAMBERGER



23

Historiskt bröllop på Gotland
Den femte augusti i år, en strålande sommardag, 
vigdes Åsa Åkesdotter, 32 år och bosatt utanför 
Hörby i Skåne, samman med Susanna Koci, 49 
år från Österrike. Det blev ett historiskt bröllop, 
inte bara på grund av att cer-
emonin hölls i Visby under 
den årligt återkommande 
medeltidsveckan. Förenin-
gen mellan Åsa och Susanna 
kom också att bli Sveriges 
första samkönade hedniska 
vigsel.

Gode under ceremonin 
var Håkan Lindh, som bland 
mycket annat är samfundets 
kontaktperson för HBT-frågor. Liksom Åsa är 

Håkan medlem i blotlaget Regin och de känner 
varandra väl sedan flera år.

Nu har Sveriges Asatrosamfund ju inte någon 
legal vigselrätt och det betyder att själva cer-

emonin får räknas som en 
“andens och hjärtats vigsel” 
för att använda förre råds-
goden Per Lundbergs ord. 
Men det spelar mindre roll 
för Åsa och Susanna. Öster-
rike har för övrigt inte ens en 
partnerskapslag.

Mimers Källa och Sveriges 
Asatrosamfunds råd skickar 
sina hjärtligaste gratulationer 

och lyckönskningar till brudparet. 

I mitten goden Håkan, till vänster Susanna och till 
höger Åsa.

Tanngnojstr och Tanngrisnir säger:

“Har du något du vill ha med i Mimers Källa? 
                  Mejla då redaktören!”

mimers.kalla@asatrosamfundet.se
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Tempel... nu igen
Håkan Lindh tar oss med bland spännande fynd från skånska Uppåkra. 
Fynd kan bevisa förekomsten av hedniska kultbyggnader i det förkristna 
Skandinavien. Eller som de ibland kallas: tempel...

Text: HÅKAN LINDH

I ett tidigare nummer av Mimers Källa (nr 18) 
redovisades tvivlen på att ett ”tempel” i Gamla 
Uppsala skulle existerat. Det var inte minst Hen-
rik Janssons teorier som redovisades. Saker och 
ting har dock kommit i ett nytt läge sedan hans 
avhandling kom ut, nya fynd i skånska Uppåkra 
har faktiskt vänt uppochner på hela ämnet.

Uppåkra har varit känt sen 1930-talet, men 
först 1996 skedde ordentliga utgrävningar. Dessa 
avslöjade en centralort med en otrolig fyndrike-
dom, helt enastående för Skandinavien.

De äldsta fynden är från vår tideräknings bör-
jan, men runt år 400 e.kr. har en stadsliknande 
bebyggelse tagit form med ca 1000 innevånare. 
Uppåkra var alltså ett maktcentrum precis som 
Uppsala men konstigt nog nämns det knappt 
alls i källorna. Bara någon enstaka hänvisning till 
Lund och Arnalund kan avse Uppåkra.

Utgrävningarna år 2000-2004 koncentrerades 
till en kraftig husgrund, 13 x 6.5 meter stor. 
Huset hade haft tre ingångar och tak och väggar 
hade burits upp av mycket kraftiga stolpar, bety-
dligt kraftigare än vad som krävts för ett vanligt 
hus i den dimensionen, om inte det varit ovan-
ligt högt. Det har byggts om minst sex gånger 

från 200 e.kr. tills det övergavs ca 800 e.kr. utan 
att grundplan och dörrarnas läge ändrats.

Att detta inte varit ett bostadshus eller en lokal 
som använts för annat ”vanligt” bruk syntes på 
flera sätt. Andelen gammal muslort i husgrunden 
avslöjade att byggnaden inte använts regelbundet 
som en bostad eller verkstad. Istället tycks den 
varit stängd större delen av tiden. 

Sen var det vad som hittades i och runt om-
kring byggnaden:  Under golvet, ungefär i husets 
mitt, hade en bägare med silver- och guldde-
taljer och en tvåfärgad glasskål grävts ner. Båda 
föremålen är praktfulla och med tanke på vad vi 
vet om hur centrala skålar var under blot är det 
ett rimligt antagande att detta varit två föremål 
som använts ceremoniellt i huset. Ett hundratal 
guldgubbar hittades också i stolphålen och väg-
grännor. En typ av fynd som hittats i andra 
mindre kultbyggnader och festhallar runt om i 
Norden, t.ex. Slöinge i Halland och Märe och 
Borg i Norge. Fragment av bl.a. en järnring hit-
tades också.

Utanför huset hittades hundratals deformer-
ade vapen, främst lans- och spjutspetsar som 
stuckits ner i jorden.

24

Här syns tydligt byggnadens tre öppningar och stolparnas storlek i förhållande till hela huset.



Att byggnaden i Uppåkra INTE varit ett tem-
pel verkar minst sagt osannolikt. Byggnadens 
konstruktion liksom fynden både inne och ute 
pekar entydigt åt ett håll. Den koncentration 
av politiskt och ekonomiskt centrum som avs-
löjas på platsen känns igen från både Lejre och 
Uppsala. Liksom där spelade religionen också en 
roll i Uppåkras status. Templets konstruktion för 
också tankarna åt stavkyrkorna så kanske hade 
trots allt förkristna tempel något att göra med 
dessas konstruktion?

Andra kultbyggnader som hittats runt om i 
Norden har varit mindre och knutna till enstaka 
gårdar snarare än större maktcentra och utgrävn-
ingar i Uppsala har inte gett några tydliga svar. 
Men i Uppåkra är det ingen tvekan, här fanns 
en byggnad som primärt användes till blot och 
andra ceremonier, som byggts för detta ändamål 
enbart, och var större och mer praktfullt än an-
dra byggnader intill: ett tempel.

Om nu en skånsk centralort kunde ha en 
sådan byggnad så finns det inget skäl att t.ex. 
Uppsala inte kan ha haft det med. Vi har bara 
inte hittat några entydiga bevis för det. Adam 
av Bremens text är stundtals oklar, eftersom han 
omväxlande pratar om ett tempel och en festhall, 
så kanske fanns det två byggnader som blandats 
ihop till en av eftervärlden.

Men att tempel skulle vara litterära påhitt, 
ihopljugna i satiriskt syfte i inomkyrkliga konf-
likter kan vi glömma! Hela den teorin blev också 
mycket riktigt mangrant förkastad av en enig 
forskarkår.

Uppåkra bevisar att såna byggnader visst fanns 
och fanns det en så fanns det säkert flera. Vi har 

bara inte hittat dem ännu och kanske dröjer det 
tills vi hittar nästa. Vi får se.

Sedan 90-talet har ett flertal mindre kultby-
ggnader hittats runt om i Norden, samtliga i 
anslutning till gårdar. Det visar på att den sent 
50-talet så omhuldade teorin om utomhuskult 
som det enda förekommande är felaktig, nord-
borna byggde verkligen små tempel i anslutning 
till där de levde och firade blot där med. Sagalit-
teraturens version har alltså visats vara i stort sett 
korrekt. Att det skulle vara kopierat från kyrkor 
verkar långsökt eftersom de ju inte byggs i ans-
lutning till gårdar för hushållets enskilda bruk 
som bekant. Uppåkratemplet är dessutom för 
gammalt för det, 200 e.kr. höll kristendomen 
fortfarande på att breda ut sig i romarriket och 
hade inte nått upp till Nordeuropa. Hur den 
tidens Uppåkrabor skulle ha stött på kyrkor att 
kopiera är i så fall en större gåta.

Att ceremonier även förekom på andra platser 
är en annan sak, tingsplats, gravfält eller platser 
ute i naturen lämpade sig också för detta. Men 
byggnaden, ”templet”, saknades alltså inte heller.

Uppåkra är unikt eftersom det här var ett extra 
stort tempel mitt i en centralort och alltså det 
första sådana templet som hittats. Källorna be-
skriver minst en sån byggnad till i Uppsala så fler 
kan ha funnits.

Hoppas nu bara att framtiden bjuder på fler 
fynd och helst att nya byggnader byggs med.

Men till dess rekommenderar jag alla att titta 
närmre på Uppåkra, där ju även delar av templets 
utrustning verkar ha bevarats. 
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Två av hundratals figurer på tunna guldblad som upphittats. Bilderna är hämtade från www. uppakra.se och där finns mer att se.



Dela med dig av upplevelsen. Skriv till Mimers källa!Recensioner
Balans mellan vaghet och tydlighet

I Naturens återkomst, blandar Jörgen I Eriksson, 
Forn Sed, Navajos filosofi om att vandra i skön-
het och paleolitiskt revolutionsmanifest. Som 
läsare får du både politisk åsikt och sätt för att 
själv kunna återvända mer till naturen och utföra 
shamansk naturvarande och vandra i skönhet. 
Boken, på sina 60 sidor, är den sista delen i en 
trilogi av Jörgen I Eriksson där han utvecklar och 
utforskar nordisk shamanism och sejd. De två 
tidigare; Sejd 3.0 och Runmagi och Shamanism 
2.0, tycker jag innehåller mer esoterisk kunskap 
och är mer ”sejdiska”, därmed också tydligare i 
sin shamanska undervisning.  De innehåller mer 
med förklaringar om bland annat runor, nio 
världar och själsbegrepp.

Naturens Återkomst är inriktad på en stillsam 
form av shamanism där mötet mellan män-
niskan och naturen står i fokus. Läsaren får 
både förhållningssätt och mer konkreta sätt på 
hur man kan gå till väga för att leva mer natur-
nära.  Den som söker exakta formler med ord 
och rörelser för ceremonier blir besviken, men 
den som har tryggheten i att själv att ha en form 
för ceremoni kommer få behållning av boken.  
”Shamanism handlar om så mycket mer än att 
göra trumresor. Den är ju ett sätt att tänka och 
leva”(sidan 51). 

Jörgen I Eriksson ger i boken förhållningssätt 
till att utöva en ursprunglig paleolitisk och mer 
eller mindre ”trumlös” shamansk väg. Han ger 

fingervisningar i detta ett bröl av paleorevolu-
tionisktiskt manifest och detta är styrkan i bo-
ken. Läsaren får enkla sätt att återvända till na-
turen, att låta naturen komma tillbaka till både 
yttre och inre verklighet. Jag finner Eriksson vara 
befriande ärlig och tydlig i sin kritik gentemot 
industri och kapitalistkulturen och trots bland-
ningen mellan shamanism och samhällskritik 
gentemot dagens informations – och konsum-
tionssamhälle.

 Erikssons tidsram är stenålder eller paleolitisk 
tid och han baserar detta på Völvans spådom i Ed-
dan som säger ”arla i urtid”(Collinders översät-
tning) och författaren vill med detta återgå till 
den mest ursprungliga av kunskapskälla, mötet 
mellan den växande naturens insida och män-
niskan. Han har sikte på en så ursprunglig och 
”ren” naturandlighet/shamanism som möjligt. 
Att sedan förståelsen och tolkningen av mötet 
görs av den postmoderna eller informationskul-
turelle människan lämnas därhän, boken tar bara 
upp att och hur i viss mån varför. Jag anser att vi 
människor idag är så starkt formade av industri-
alismen och informationskulturen att vi har filer 
som gör att det som vi möter i mötet med na-
turens insida går igenom psykets kulturella filter 
och detta skall alltid tas i beaktning när vi utövar 
shamanism.

Som utövare själv så tycker jag att hans be-
skrivningar och system är befriande enkelt.  Då 
finner jag listorna på kunskapsvägar, sätt att 
vandra i skönhet och att finna sin plats i sam-
manhanget att rekommendera för alla som vill 

Naturens återkomst
Jörgen I. Eriksson | Förlaget norrschaman
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låta naturen komma närmare inom sig. Man får 
behållning även om det inte finns intresse i sha-
manism eller sejd. 

Baserat på innehåll i sina tidigare böcker och 
sina resor inkluderar han navajos och samisk kul-
tur och lägger uppmärksamhet på ”att vandra i 
skönhet” och ger fyra sätt att göra detta.  Dessa 
fyra sätt är av värde som jag ser det och jag kan 

rekommendera det till alla ”sedlingar”.
Författaren tillhör de ”äldstes ring” när det 

gäller att utöva shamanism i Sverige och är en-
sam om att ha skrivit många handböcker inom 
shamanism, folktro och naturandlighet på sven-
ska.

PER LUNDBERG

Dansarna Thomas Falk, Esther Wrobel och Külli Roosna i Kenneth Flaks dansföreställning “Of Gods and Driftwood”.

Makter i frustande kosmisk dans

I slutet av oktober hade jag möjlighet att se 
dansföreställningen Of Gods and Driftwood på 
Atalante, en gästspelsscen för scenkonst i gräns-
landet mellan dans och teater, i Göteborg. Upp-
sättningen som regisserats och koreograferats av 
den Stockholmsbaserade Kenneth Flak har tidig-
are spelats bland annat på Moderna Dansteatern 
i huvudstaden och kan väl tänkas dyka upp även 
i framtiden för den hugade åskådaren.

I föreställningen möter vi tre gestalter som en-
ligt programbladet ska föreställa Oden, Tor och 
Loke. Som titeln antyder kretsar det hela också 
kring den passage i Eddan där tre gudar finner 
Ask och Embla, de första människorna, i form 
av  två små trästycken uppspolade på en strand. 

Dansarna, en man och två kvinnor, rör sig 
frustande över scenen. Den koreografiska stilen 
är expressiv. Fötter stampar ljudligt i golvet. 
Det finns en akrobatik i dansarnas rörelser men 
den är långt i från skir  och nätt. I stället är den 
kraftfull, mycket exakt, atletisk, en uppvisning i 
styrka och potens som ackompanjeras av en sug-
gestiv ljudväv i flera lager.

Intressant nog sägs det aldrig rent ut i själva 
föreställningen vilken av dansarna som gestaltar 
vilken gud. Mycket riktigt märkte också min 
fru och jag under promenaden hem att vi hade 
helt olika tolkningar i den frågan. Som så ofta i 
modern dans är föreställningen abstrakt, poetisk 
associativ snarare än förklarande men det ger den 
också en öppenhet som låter var och en i pub-
liken att göra den till sin.

ERIK OTTERBERG

Of Gods and Driftwood
Regi: Kenneth Flak | Atalante
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MiMERS KÄLLA

god jul och gott nytt år!
önskar alla läsare

Foto: NATHALIE OTTERBERG

Foto: AGATA URBANIAK


