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Ord
förande
Det händer så mycket i naturen nu. Flyttfåglarna
kommer snart att påbörja sin resa söderut;
Kanadagässen sveper förbi ovanför mitt huvud,
jag hör vingarnas sus. Skogen fylls av höstens
dofter. Överallt växlar löven färg från grönt till
gyllenröd guld. Om morgonen ligger sval dimma
över marken. I stort sett varje dag tar jag mig tid
att gå till min plats i naturen och observera med
alla sinnen. Det är min meditation.
Då tar jag också en stund och hälsar dagen och
makterna. Efter att ha observerat jorden, vattnet,
träden, löven, djurspåren, fåglarna, vädret,
himlen, så tar jag mig också tid att observera min
relation till gudarna. Tre frågor ställer jag mig:
-Hur upplever jag gudarnas närvaro i mitt liv?

-Vad skulle jag vilja säga till gudarna?
-Vad tror jag att gudarna skulle vilja säga mig?
Dessa tre frågor öppnar dagligen upp min
relation till det gudomliga på ett fantastiskt
sätt. Det är alltid något som händer, och nästan
alltid blir jag överraskad. Prova gärna själv, om
du inte redan gjort det. Kanske även du blir
överraskad…

 HENRIK HALLGREN



Ordförande

Du har hört radioprogrammen, nu kan du även läsa dem!

Missa inte samfundets första bok:

ORD OM SED

Hedniska betraktelser vid dagens början
http://ordomsed.blogspot.com/

Lokala kontaktpersoner (hör av dig till dem!)
Umeå Sandra Brändström zazza87@msn.com
Hälsningland Andreas Severin andreas.severin.36@gmail.com
Dalarna Nicklas Eriksson & Yvonne Geiner svidhurr@telia.com
Uppsala Saga Sunniva Bergh sagasunniva@hotmail.com
Stockholm Henrik Hallgren ekosof@hotmail.com

Göteborg Erik Otterberg erik.otterberg@hotmail.com
Halland Håkan Lindh asabragr@gmail.com
Kalmar Nils Sjöholm jutlansdicamom@hotmail.com
Malmö Lennart Berger Lennart.Berger@malmo.se
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Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994 under
namnet Sveriges Asatrosamfund och är idag Sveriges
största trosamfund för hednisk tro och sed. Samfundet
ger ut Mimers Källa som sin medlemstidning.
Tidningen utkommer med 2-4 nummer per år.

Så är då äntligen Mimers Källa tillbaka. Längtan har varit
lång, tidningens mejlbox har fyllts med oroliga röster som
undrat om kanske de inte fått sin Källa som de skulle. Jag
kan bara beklaga - det var aldrig meningen att årets första
nummer skulle dröja så här länge. Ursprungsplanen
var att få ut det i mars, sedan har det bara förskjutits
exponentiellt. Men nu, i höstdagsjämningstider kommer
MK ändå till er i era brevlådor och det blir stor klangoch jubelfest runt om i hedna-Sverige. Hoppas jag.
Det finns ingen riktigt bra ursäkt till förseningen, jag har
förvisso haft mer att göra i mitt profana liv det här året än
vad jag hade 2009 och det är inte lätt att få tiden att räcka
till. Det samma gäller även för Källans övriga skribenter
och utan material blir det ingen tidning.
Eftersom vi inte vill att ni ska behöva vänta lika länge igen
på nästa nummer har rådet nu sett till att från och med nu
utöka redaktionen så att mitt arbete förhoppningsvis inte
ska bli fullt lika belastande. Vi kommer framöver att satsa
hårt på att få ut tidningen mer regelbundet och oftare,
även om det innebär att vi får korta ned antalet sidor per
nummer. Jag tror de flesta av er prenumeranter hellre får
fyra lite tunnare tidningar per år än en supertjock.
Något vi inte kommer att kompromissa med är tidningen
kvalitét. Är det något jag är löjligt stolt över så är det
den rikedom av välskrivna och matrika artiklar som vi
publicerar här. Egentligen är det lite av ett underverk att
ett så litet samfund som vårt har möjlighet att ge något
så bra. Och det tänker vi fortsätta med. Nu ska jag kavla
upp ärmarna och börja jobba på julnumret som kommer
i december.

/ Erik
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samf u n d s - o c h h e dn a n y t t
- veten i mer eller vad? -

Foto: NATHALIE OTTERBERG

Här i Lemhaga Scoutstuga fattades det historiska beslutet.

Välkommen,
Samfundet Forn Sed Sverige

Den femtonde maj i år höll samfundet sitt årsting i Lemhaga Scoutstuga på Fårholmen, en liten
charmig bergsknalle i Värmdö kommun utanför
Stockholm. Den viktigaste av de frågor som
tinget hade att behandla rörde naturligtvis samfundets namn, den följetong som pågått sedan
förra året och som trogna läsare av Mimers Källa
säkert redan känner till.
Detta har hänt, för er som är nytillkomna.
Under en längre tid har tanken om att ge samfundet ett nytt namn diskuterats, stötts och
blötts, ältats och grunnats över. Efter en rad olika
turer valde det extra årsting som hölls i oktober
utanför Göteborg att anta förslaget Samfundet
Forn Sed Sverige.
Det förslaget presenterades för medlemmarna
i förra numret av MK. Alla medlemmar hade
även möjlighet att ge sin syn på förslaget genom
en rådfrågande enkät. Till rådet inkom 49 svar
på denna enkät. Rösterna fördelade sig på följande vis:
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Sveriges Asatrosamfund: 35 % (17 röster)
Samfundet Forn Sed Sverige 63% (31 röster)
Blanka röster: 2% (1röst)
Då det stod klart att en tydlig majoritet av de
röstande hade stött det nya namnet och dessutom de närvarande medlemmarna var enhälligt
för det nya namnet kunde så det historiska beslutet fattas.
Sveriges Asatrosamfund heter alltså nu Samfundet Forn Sed Sverige. Det nya namnet signalerar ett bredare fokus och ett perspektiv på vår
hedniska traditon som ligger mer i linje med den
sed som vi faktiskt utövar tillsammans.
Ännu återstår mycket att göra. Ändringen ska
gå igenom Kammarkollegiet (eftersom vi är ett
registrerat trossamfund), det gamla namnet ska
rättighetsskyddas så att ingen annan kan börja
använda det och ändringar ska göras såväl på
hemsida som i officiella dokument.
Men ett nytt namn - det har vi nu. 

Gode/gydjaring arbetar för fullt
I samfundets nya stadgar talas det om att godar
och gydjor ska utses. Dessa ska enligt stadgarna
ha till uppgift “att erbjuda andlig service för samfundets medlemmar.” Det finns också beskrivet
vilken typ av kunskaper och färdigheter som
dessa personer bör besitta.
De ska bland annat ha kompetens att hålla
årsblot och erbjuda livstegsriter de ska kunna
ge medlemmar andlig vägledning och själavård,
utbilda och ge rådgivning i ceremoniellt arbete,
uppvisa personlig mognad, ha kunskap om sedens myter, världsbild och kosmologi samt vara
en god talare och ha grundläggande kunskap i
skaldekonst. Ambitionsnivån är som märks ganska stor.
Tidigare har det inte i samfundet funnits
något reglerat gode- eller gydjeskap. Eftersom
seden i mycket fungerar som en andlig gräsrotsnivå har vi varit försiktiga med att utveckla
något som alltför mycket skulle likna ett traditionellt prästerskap. I takt med att samfundet
utvecklas uppstår dock ett allt större behov av
fokus och vidareutveckling. Det är också tydligt
att det finns en önskan från medlemmarna att ha
personer man kan vända sig till i andliga frågor,

någon som kan hjälpa en med de ceremonier
man behöver eller som kan ge någon form av
stöd i svåra situationer.
För att kunna möta upp det behovet har samfundet nu tagit det första steget mot en slags
gode/gydjautbilning. Något bestämt namn har
gruppen inte ännu - informellt har den kallats
för “godering”. Det hela fungerar som en slags
studiecirkel där deltagarna tillsammans delar
med sig av sina erfarenheter och tankar, man
hjälps helt enkelt åt att lära varandra.
Hitills har gruppen haft två träffar. Den första
hölls dagarna före årstinget i maj. Då låg fokus
på blot i allmänhet och på planering för framtiden. Vid andra träffen i Göteborg, under sista
helgen i augusti arbetade gruppen med årstidsblot, såväl teoretiskt som praktiskt. En tredje
träff är planerad till början på nästa år, den kommer att handla om livsstegsriter.
Tanken är att de första godarna och gydjorna i
samfundet ska kunna väljas i samband med nästa
årsting. Den som är intresserad av att veta mer
om detta kan kontakta rådsgoden Martin Domeij. 

Ett nytt råd

En ny rådsgydja

På årstinget valdes också nya medlemmar in i
rådet. Så här ser sammansättningen ut efter det
konstituerade möte som rådet höll direkt efter
tinget:
Henrik Hallgren (Ordförande)
Kenth Öfverberg (Kassör)
Martin Domeij (Rådsgode)
Birka Skogsberg (Rådsgydja)
Erik Otterberg (Vice ordförande)
Gunnar Creutz (Sekreterare)
Markus Skogsberg (Int. kontaktperson
och kommunikatör)
Nathalie Otterberg (Ledamot)
Saga Sunniva Berg (Ledamot)
Det nya rådet ser fram emot att arbeta tillsammans för samfundets utveckling. 

I och med årtinget avgick Sylvia Hild som
rådgydja. I hennes ställe valdes, som synes till
vänster, Birka Skogsberg, bosatt i Göteborg.
Birka, som har lång erfarenhet av olika hedniska
traditioner, berättar för Mimers Källa att hon
känner sig mycket hedrad och stolt över uppdraget.
Vid en mycket känslosam och stark ceremoni
under gode/gydjaringens träff i Göteborg lämnade Sylvia över sin post till Birka och med denna följde även ett vackert halssmycke tillverkat
av samfundsmedlemmen Patrik Karlsson. Detta
smycke kommer från och med nu alltid att vara
rådsgydjans tecken.
I nästa nummer av Källan kommer en mer ingående presentation av den nya rådsgydjan. 
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Sveriges Asatrosamfund har bytt namn till Samfundet Forn Sed Sverige. För många ett välkommet beslut, även om det kan kännas lite ovant
och märkligt, inte minst att inte kunna använda
förkortningen SAs längre. Frågorna kring det nya
namnet är många, men jag tror att med tiden rätas alla frågetecken ut, och vi växer in i namnet
och namnet i oss.
Ett av frågetecknen rör själva begreppet “forn
sed”. Vad är det egentligen, och varför skrivs
det som det gör? Den första frågan är enkel att
svara på. Den forna seden är ett begrepp som uppkom när kristendomen kom till Norden. Man
ville skilja ur sig och började prata om den forna
seden och den nya seden. Ingen hävdar att den
forna seden sett likadan ut i alla tider, men det
är ändå den forna seden som utövats under lång
tid i någon form.
Den andra frågan är kanske lite klurigare.
Med moderna språkregler kan man fråga sig om
man inte borde skriva “fornsed” snarare än “forn
sed”, inte minst för att kunna skriva “fornseden”
i bestämd form snarare än det något längre “den
forna seden”. Men är det verkligen samma sak?
Nej, inte riktigt.
Precis som att det är skillnad på “en gammal
mormor” och “en gammalmormor” (de är ju
olika personer!) är det också skillnad på “forn
sed” och “fornsed”. Forn betyder ju helt enkelt
“gammal”, och hopskrivningen används i uttryck
som “forntid”, “fornnordiska” och “fornborg”.
Som fristående ord används forn mera sällan,
men då det betyder samma sak som “gammal”
kan vi tänka oss begreppen “gammal tid”, “gammal nordiska” och “gammal borg”. Precis som
att “gammal mormor” och “gammalmormor” är
olika personer är “forntid” och “gammal tid” inte
heller samma sak.
Och likadant är det med forn sed och fornsed.
Fornsed utövades troligen av någon som levde i
forntiden, som kanske talade fornnordiska och
möjligen till och med bodde i en fornborg. Idag
talar vi inte fornnordiska och vi utövar inte
fornsed heller.
Vi utövar forn sed. 
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Text: MARTIN DOMEIJ

Tankar
kring
namnbytet

Nej, en gammalmormor är inte det samma som en gammal mormor. Lika lite som forn tid och forntid är det.
Foto: JULIA FREEMAN-WOOLPERT

Text: MARKUS SKOGSBERG u

Ja, namnbytet är alltså ett faktum
nu. Ta en stund på er och provsmaka
på det: Samfundet Forn Sed Sverige.
Här delar två av Källans skribenter
med sig av sina tankar kring två av
nyckelbegreppen i den nya namnet,
“forn” och “sed” och vad de egentligen betyder i ett större perspektiv.

Dansare i ett shintotempel i Japan. En del av den stora globala
hedniska familjen?
Foto: STOCK.XCHNG

Den religion vi utövar i Samfundet har många
namn. Nyligen har Årstinget, efter år av diskussioner, beslutat om ett nytt namn för organisationen där man valde ett bredare namn än tidigare. Ett bra beslut, eftersom vår religion är
en bred och mångfacetterad med lika många
uttryck som det finns utövare.
Hedendom är ett svårdefinierat begrepp. Var
kommer det ifrån? Är det vad de som bor på
heden utövar? Eller är det inlånat från grekiskans
ethnos, som betyder ”folk”? Kristna har använt
det som ett nedsättande ord, en förolämpning.
En hedning är en som inte är kristen eller jude
(och många skulle nog idag inkludera ”inte är
muslim”). I så fall är väldigt många hedningar.
Hinduer, shintoister, candombléanhängare, vodouister, wiccaner och sedare. Och ungefär så
brukar jag (och många andra) använda ordet.
Då kan man tänka sig att hedendom är den
religionsfamilj som Seden tillhör, precis som
kristendomen tillhör de abrahamitiska religionerna. Seden är då vår lokala, nordiska variant av
hedendomen, sprungen som den är ur landskapet och historien. Seder och bruk är påverkade
av klimat, av teknologi och av idéer som dyker
upp, kommer resande eller skapas på plats. Kristendomen kom med en ny sed, men vår är den
forna seden.
Men Seden i sig är ju inte något fastslaget, en
gång för alla givet. Och kanske kan man dela
upp det vidare. Seden skulle kunna tänkas innefatta till exempel asatro som en tradition av
många: Vanatro, folktro och så vidare. Seden
behandlar vad vi gör och inte i första hand vad
vi tror. Tro kan vi göra på många sätt: Om man
har 9 hedningar i ett rum, så finns där 12 åsikter.
Men många anser ändå att ordet “asatro” är
viktigt. Det är en identitet. Naturligtvis ska man
då fortsätta att kalla sig asatroende, men det kan
man göra och ändå blota tillsammans med folktroende, vanatroende, sejdare och vad det nu
kan finnas för andra. Så länge vi är överens om
ungefär hur vi blotar så spelar det mindre roll
vad vi kallas oss. Precis som de hinduer som deltog i vårblotet i Uppsala kan vi se att vårt sätt att
möta makterna för oss samman, och inte stirra
oss blinda på namn. 
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“Det blotas fortfarande till Oden, Freja
och Tomten i Sverige. Tomten får gröt till
jul och Freja firas vid midsommar. Den
forna seden, asatron, har överlevt in i det
moderna samhället och återupptäcks av
nya generationer hedningar.”
- Från baksidan av Ord om sed

Foto: ZSUZANNA KILIAN

Vi är stolta över att på Mimers Källas förlag som första
bok kunna presentera Ord om sed - Hedniska betraktelser vid dagens början. I boken kan läsaren ta del av
de radioandakter som Henrik Hallgren, Mikael Perman
och Carl Johan Rehbinder hållit genom åren. Boken ger
många spännande och intressanta perspektiv på seden
och passar utmärkt såväl för den nyfikne nybörjaren som
för den vane utövaren. Inkännande, eftertänksamt och
finurligt leder författarna med läsaren på en vindlande
stig bland makter, myter och bruk.

Har ditt bibliotek införskaffat Ord om sed?
Om inte - föreslå då att de gör det.
Hjälp oss att sprida boken till så många som möjligt.
http://ordomsed.blogspot.com/
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Text: ERIK OTTERBERG

Även i år hölls ett välbesökt stort vårblot nedanför högarna i Gamla Uppsala under påskdagen. I år låg fortfarande snö kvar på marken, vintern
hade varit mycket lång och mycket kall. Som vanligt blev det en stor cirkel med såväl hedningar som nyfikna. Musik, dans, offergåvor av allt från
apelsiner till schampo gavs till vårens makters ära. Dessutom framfördes
i år för första gången ett liturgiskt drama, ett mysteriespel inspirerat av
Sången om Skriner från den poetiska Eddan.
Mimers Källa presenterar här stolt texten till detta drama.

Spelet om
Skriner och Gerd
PERSONER:
Gerd
Skriner
Gerd, ensam i cirkeln, vilar på marken. Hon bär en
armlös klänning och uppsatt hår.
GERD:
Jag är Gerd. Jag är i sömn. I kyla ruvar jag. Frusna är mina vita armar, kalla vilar mina läppar.
Inget annat än snö och frost bär jag som utsmycknad. Jag är i stillhet. Jag är i tjäle. Jag är i vila.
Drömlös ligger jag. Väntar inget. Önskar inget.
Så är jag som jag är, lik mej som då, lik mej som
sedan. Ingenting förändras, inget kan förändras.
Jag är i sömn. Jag är Gerd.
Ett rop hörs utanför cirkeln. Skirner anländer. Han
rör sig runt cirkeln och försöker hitta en väg in.
SKIRNER:
Hallå. Släpp in mej. Öppna cirkeln. Långt och
länge har jag färdats. Jag söker Gerd, Aurbodas
dotter.
Goden öppnar cirkeln och låter därefter Skirner
träda in.

GERD:
Ge dej av, vem du än är. Vad bryr jag mej om
långt? Vad säger mej ditt länge? Jag är Gerd, jag
önskar inget sällskap.
Skirner träder fram inför Gerd. Han bär en mantel
med huva och bär på två korgar, en med äpplen och
en med guld.
SKIRNER:
Vackra härskarinna i isfast mull, utgårdamö, tursaprinsessa. Kalla mej Skirner. Långt och länge
har jag färdats för att söka er.
GERD:
Vad säger mej det namnet? Vad rör väl mej den
färden? Ge dej av, vem du än är. Här har du inget
att hämta.
SKIRNER:
(Ställer ned sina korgar.)
Jag kommer inte för egen räkning. Jag är sänd på
ett heligt uppdrag. Min Herre har skickat mej.
Jag är hans tjänare. Han är min vän. Skidblad9

I spelet tolkas Gerd som den vinterfrusna Jorden och Skriner som solens strålar, sända av Frej för att värma upp henne, så att det kan
bli vår och sommar igen.							
Foto: NASA

ners skeppare, Gyllenborsts ryttare, rikedomsgivaren, vanen som bor i Alfhem. Frej är min härskare och han har skickat mej hit för att vinna
och köpa din kärlek, din åtrå.
GERD:
Du talar med främmande ord, i namn som jag
aldrig har hört. Vem är väl din herre för mej? Vad
rör väl mej ditt uppdrag? Här har du inget att
vinna. Här finns det inget att köpa.
SKIRNER:
(Plockar upp äpplen ur den ena korgen,
förevisar för Gerd och för folket i cirkeln.)
Frej har sänt mej med äpplen, elva stycken, se
hur de glänser. Frej har själv fått dem från Iduns
träd. Ungdom är dom, födelse är dom och alltsom-blir-nytt-igen. I gåva ger Frej dom till den
vackraste han någonsin skådat, för din skönhet
som han begär.
Ger Gerd ett äpple, hon tittar oförstående på det
och ger det tillbaka.
GERD:
Du talar ungdom, födelse, nytt-igen. Tomma
ord. Ihåligt läte. Jag tänker inte bli någons. Jag
10

kommer inte förändras.
SKIRNER:
(Plockar upp skatter ur den andra korgen,
förevisar för Gerd och för folket i cirkeln.)
Frej har sänt mej med guld, med skatter, med
skinande gåvor. Se här den ring som brändes
på bål med den döde guden. Var nionde natt
droppar åtta lika tunga ringar ur den, tillgångars
tillväxt, mervärdesmegin.
Ger Gerd ringen, hon tittar lika oförstående på den
som på äpplet. Ger den tillbaka till Skirner.
GERD:
Du pratar tillväxt, värde, guld. Märkliga mälen.
Ekar av inget. Jag är den jag är. Stilla och bergsfast. Inget kan förmå mej till rörelse.
SKIRNER:
(Desperat nu, låter hotfull.)
Vackert är ert anlete, kärv skönhet är er hy, men
ert hjärta är snö och grus. Förstår ni inte, jättinna, vad som händer om ni vägrar att möta
min Herre? Stilla ligger ni och stillheten är död.
Kall ruvar ni och kölden är död. I sömn vilar ni

“Älska? Vad är detta älska?”
och sömnen är död. Aldrig ska plogar plöja, aldrig ska säden sås, aldrig blir äring, aldrig blir ro.
Möter ni aldrig Frej blir svält, blir nöd, blir evig
död.

rka och kraft, är allt vi någonsin önskar. Älska
är större än döden, större än trygghet, större än
fruktan. Älska är vad ni bär inom er, det som min
Herre vill väcka er till.

GERD:
Stillhet känner jag. Kyla känner jag. Sömnen
känner jag. Inget vet jag om plog, sådd, äring.
Du talar ordet ”död” för att skrämma mej men
förändring skrämmer än mer.

GERD:
(Stannar upp, inser att hon redan rört sig.)
Någonting som jag inte förstår smeker min isvita
hud. Ord som jag aldrig har hört blir het andedräkt i mitt öra. Vem är ni som kommer med
sådana bud som rör vid den orörliga?

Skirner sjunker förtvivlad mot marken.
SKIRNER:
Då har jag svikit mitt uppdrag. I skam får jag
vända åter. Men hur, hur ska jag kunna se min
Herres ansikte igen? Hur ska jag kunna yttra beskedet: ”Det blev nej. Det blev död och ingetliv”? Ända sedan han första gången såg er har
han längtat och hoppats. Längtat till kärlek och
älskog. Hoppats på sommaren och grönskan som
skulle komma ur er omfamning.
GERD:
Sommar? Vad är detta sommar?
Medan hon talar börjar hon långsamt röra sig runt
i cirkeln, med blicken fäst på Skirner.
SKIRNER:
Sommar, ni gnistrande, är värme och löv, är
gyllene fält, är fröjd och gamman. Sommar är
bad, är lekande barn, är jordgubb-med-grädde-iskålen. Allt är i växande, allt är i prunkande, allt
blir som vackert och klart. Sommaren är vad ni
bär inom er, som ni kunde släppa fri om ni bara
älskat min Herre.
GERD:
Älskat? Vad är detta älska?
SKIRNER:
Älska, ni jordafurstinna, är lycka och liv, är sty-

Gerd går fram till Skirner och hjälper honom upp.
Han kastar sin mantel och under till bär han på en
gyllene dräkt, samt bär ett horn i bältet.
SKIRNER:
Jag är partikel. Jag är våglängd. Jag kommer från
brinnande sol. Jag är hennes strålar. Jag är Skirner. Frejs vän och tjänare, Sols makt och megin.
GERD:
Fast ännu orden är främmande för mej, och fast
jag ännu är rädd för vad jag inte förstår, har du
solstråle fått mej att lyssna. Återvänd till din Frej
med ett löfte från Gerd. Det finns en plats som
kallas Barrelunden. Om nio nätters tid lovar jag
att möta din Herre där.
Hon lösgör sitt hår och räcker Skirner det band hon
hade i håret som ett tecken på hennes löfte.
SKIRNER:
(Lösgör hornet i bältet, ger det till Gerd
och fyller det med mjöd.)
Ljuva Gerd, detta horn har min Herre sänt med
mej och i hornet är Frejs eget mjöd. Låt oss nu
besegla detta heliga löfte med en skål.
De skålar och Gerd sjunger en sång om sin nyvunna
kraft.
SLUT
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Från korn till ax till limpa
I juli höll en grupp samfundsmedlemmar i Göteborgstrakten
ett uppvisningsblot för ett par forskare i religionsvetenskap.
Det blev en fin tillställning som uppskattades mycket av de
besökande gästerna. Blotet fokuserade mognadens och
skördens mysterium och under ceremonin berättades följade
myt om hur det första brödet bakades...

En gång för länge sedan begav sig vår första moder Embla ut för att samla föda åt sina barn. Hon
vandrade långt och länge över det gräsbevuxna
slättlandet, där solen lyste varm och het högt upp
på himlen. Embla samlade fallen frukt, bär från
buskar, rötter som slingrade sig under jord, allt
för att kunna komma hem med så mycket mat
som möjligt till de hungriga små. Om hon inte
hittade så mycket som hon behövde skulle det
vänta svåra tider.
Hur det nu var när hon gick samlandes och
letandes passerade Embla förbi ett ensamt ax av
vildsäd som växte i en slutning. När hon gjorde
det ropade plötsligt kornet efter henne:
”Hallå där, midgårdadotter? Ska du inte plocka
mig med dig och ta mig hem till dina hungrande
små?”
Embla vände sig om och tittade på det sorgliga
lilla strået som fladdrade för den varma vinden.
”Du”, sa hon förvånat, ”varför skulle jag vilja
plocka dej? Inte kan det väl vara någon mat på ett
sånt litet ax? Inte kan väl du vara till någon nytta?
Nej, väx du ifred, lilla korn, vi är människofolk
och behöver ordentligare föda.”
Så gick Embla vidare på sin samlarvandring.
Efter en stund kom hon att passera förbi en sjö.
Då fick hon, till sin förvåning se någon stå nere
vid sjökanten, med nakna fötter borrade ner
i den mörka leran som utgjorde stranden. Det
var en kvinnogestalt, en kvinna vars hår föll ned
över ansiktet, som dolde hennes anletsdrag. Från
12

kvinnan tycktes ett märkligt sken sprida sig och
Embla förstod att detta kunde inte vara en människa som henne själv. Detta var en av naturens
stora makter som stod framför henne. Försiktigt,
nervös men ändå uppfylld av ett förunderligt
lugn gick Embla fram emot gestalten.
Kvinnan med det döljande håret började så
tala, hennes röst var svag, nästan som en viskning
och Embla fick lyssna mycket uppmärksamt för
att förstå vad hon ville ha sagt.
”Du gjorde fel som inte plockade kornet” sa
gestalten. ”Om du gör som jag säger åt dig kommer det att föda inte bara dig utan även din man
och dina barn i all framtid.”
Embla lyssnade förbluffad, utan att veta vad
hon skulle säga.
”Återvänd och plocka kornet” fortsatte figuren
framför henne. ”För det sedan hit till sluttningen
vid sjön och gräv ned det här där myllan är rik
och fet. Återkom sedan när tid passerat och du
ska få se vad som här hänt.”
Embla gjorde som hon blivit tillsagd. Hon
återvände till kornet, plockade det och förde
det med sig till sluttningen vid sjön. När hon
återkom var den mystiska gestalten som inte
kunde vara något annat än en gudinna borta.
Embla grävde nu en grop i marken med sina
händer och lät kornet falla ned. Sedan täckte hon
över det med jord och återvände hem.
Efter att tiden gått vandrade Embla en dag
åter förbi sjön och fann till sin förvåning att slut-

tningen var fylld av strån med sädesax. Gröna hon nu ned allt som växte vid sjön, samlade det
och friska växte de, så långt som ögat kunde hon skördat och undrade i sitt stilla sinne vad
se. Medan hon stod där och försökte förstå det hon nu skulle göra med all denna säd.
förunderliga som hade hänt, fick Embla plötsPlötsligt kände hon en närvaro, som om någon
ligt se en annan gestalt
stod bakom henne.
komma
vandrande
Försiktigt vände hon
genom sädesfältet. Det
sig om och där stod nu
var åter en kvinnlig
en tredje gestalt framfigur, en av naturens
för henne. Även detta
makter, en gudinna.
var en kvinna men hon
Samma slags märkliga
såg äldre ut än de andra
sken stod om henne
två. Det fanns något
som Embla hade kunmörkt och undflyende
nat se kring den föröver henne men samdolda. Men denna nya
tidigt lyste hon som
gestalt hade hår som
av himmelens stjärnor.
glittrade i vinden, hår
Klokhet och visdom
som blänkte av renaste “Nu har kornet du lade i jorden växt. Nu gror det ur jorden, under fanns i hennes ögon.
solen. Men ännu är det inte moget, ännu kan det inte föda er.”
guld. Gudinnan gick
”Inte ofta talar jag om
Foto: STOCK.XCHNG
fram till Embla och tavad jag vet” sa gudinlade till henne.
nan till Embla ”men nu ska du lyssna noga. Jag
”Nu har kornet du lade i jorden växt. Nu gror ska lära dig vad du ska göra med kornet som du
det ur jorden, under solen. Men ännu är det inte skördat. Jag ska lära dig att mala det till mjöl, jag
moget, ännu kan det inte föda er. Du måste åter ska lära dig att baka mjölet till deg, att göra så att
vänta en tid, mitt barn. När kornet blir gyllene degen jäser, att baka den jästa degen till bröd att
till färgen, samma färg som mitt hår, då ska du föda dig och din familj. Jag ska lära dig att spara
ta en vass kniv och liksom den listsmidande häst- en del av vad du skördat till utsäde så att ni åter
modern en gång klippte av allt hår på min hjässa kan så, skörda och baka i alla de åldrar som komska du då skära ned all
mer. Detta och många
denna säd.”
andra hemligheter ska
När hon talat dessa
jag lära dig och du,
ord log gudinnan ömt
min vän, ska föra dem
mot Embla och gick
vidare till dina barn
sin väg igen, hon försoch de till sina för all
vann bortom krönet
framtid.”
och var så borta.
Och så blev det. Den
Under dagarna och
kvällen satt Embla, Ask
veckorna som gick
och deras barn samkom Embla gång på
lade kring härdens eld
gång tillbaka till slut- “Jag ska lära dig att mala säden till mjöl, jag ska lära dig att baka och för första gången
tningen vid sjön för det till bröd att föda dig och din familj”
i Midgård åt männiFoto: FABIO ARANGIO skorna bröd. De tre
att se hur det gick med
hennes korn. För varje
gudinnorna som hjälpt
besök kunde hon se axen bli gulare och gulare Embla att upptäcka brödets mysterium hade de
ända tills en dag då de alla stod praktfulla och bjudit in till sig och de kom in i stugan. Tillsamgyllene, precis som gudinnegestaltens gyllene mans blotade de och höll gille och var och en,
hår. Embla gick hem och hämtade sina vassaste människor och makter, höll med om att bättre
verktyg. Med mycket möda och hårt arbete slog föda hade man aldrig smakat. 
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Foto: CHRISTOPHER BRUNO

Text: NICLAS HJELM

En vandring med Oden

- På jakt efter jobb i det postmoderna samhället

Igår vände jag mig till Oden i kunskapens tecken
och offrande mjöd i Ganglarens ära för att
bättre förstå de nordiska myternas betydelse och
innebörd för oss människor idag, levande under
inledningen av 2000-talet.
Att ha Allfadern vid vår sida kan betraktas
som betydelsefullt än idag, ja för oss moderna
människor i dagens samhälle under vårt ständiga
sökande efter ny kunskap där förmågan att ta
fram kärnan ur ett betydande informationsflöde
blir han allt mer essentiell. Jag tänker då på en
arbetsmarknad där vi behöver vara beredda att
både byta arbete och omskola oss vid ett flertal
tillfällen innan vårt arbetsliv är till ända. Detta
i en värld där kunskapen inom det enskilda
område vilket vi behöver bearbeta kan verka nära
nog oändligt, se bara alla hemsidor ur vilka det
gäller att med tålamod kunna välja ut de mest
lämpliga arbeten för just dig att söka.
Det gäller att på samma sätt som Tviblinde
ständigt hungrar efter visshet, en vilja som driver
honom att våga vandra på nya stigar, kräver
dagens samhälle vilket befinner sig i ständig/allt
snabbare förändring att vi gör detsamma. En ren
nödvändighet för att hantera konkurrensen om
arbeten i ett allt mer globaliserat samhälle där vi
likt Grimner behöver vara beredda att pröva nya
vägar, ja flera vägar samtidigt för att finna/ta till
oss kunskap och kunna omsätta densamma på
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vår nuvarande/framtida arbetsplats.
Om ni liksom jag är på väg att lämna studiernas
väg och söka arbete räcker det inte längre att
själv vandra på den stig pappa och mamma en
gång stampade upp. Det krävs att man sänder
ens egna Hugin och Munin, ens vänner, ut för
att hålla sig ajour över de senaste nyheterna på
jobbfronten då ingen inte ens Valfader kan vara
överallt i Midgård på en och samma gång.
Att vi även om det arbete vi söker
ännu inte ligger på Monsters/Manpower/
Arbetsförmedlingens hemsidor försöker vara
förseende inför framtiden lägger ut ett elegant
CV för potentiella arbetsgivare att upptäcka
vars tjänst kanske aldrig annonseras ut liksom
Allfader använder Sejd för att i någon grad om
ödet så tillåter anpassa/förbereda sig för vad som
komma skall även om vi precis såsom Oden, vars
namn är otaliga, bara har en glimt/aning om vad
nornorna har i beredskap.
Och även om vi inte talar med de döda, likt
Ygg de hängdas gud, för att lirka ur dem den
djupaste kunskapen kan det vara värt att offra/
avdela tid under vårt sökande efter ett arbete
för att fatta de rätta men svåra besluten om
ens framtid sätta oss ner och reflektera om det
tidigare nämnda med en äldre släkting.
I mitt fall är det med ”Gustav” min farfar
i en stad ovanför Göteborg som innehar en

“Det krävs att man sänder ens egna Hugin
och Munin, ens vänner, ut för att hålla
sig ajour över de senaste nyheterna på
jobbfronten då ingen inte ens Valfader kan
vara överallt i Midgård på en och samma
gång. “
livserfarenhet som bara är tillgänglig, likt för de kvalifikationer ett företags rekryterare söker .
I ett postmodernt kunskapsintensivt samhälle
döda, för de med ett helt liv bakom som hjälper
mig att skapa en bättre bild av vad som väntar kan vi därför av nämnda bevekelsegrunder
personligen välja att vända oss till Oden för
runt hörnet.
att vid våra altare där
Till syende och sist
hemma offra mjöd
kan är det som i mångt
och blommor till
fall avgör om denna
För de som söker kunskap om Oden kan
Sigfaders ära så han
vandring
tillfälligt
följande myter/dikter vara värda ert intresse:
väljer att med oss slå
saktar ned/tar en paus
följe sommaren 2010.
att det där personliga
• Gylfaginning kap 20, 38-41 och 51.
Blottar därför vid mitt
brevet vi skriver sticker
• Skáldsskaparmål kap 1-3, 33 och 37.
altare till Tviblinde
ut/väcker
intresse
för visshet, och Tor
hos den rekryterande
• Völuspá v. 18, 24, 28, 53 och 55-56.
för beslutsamhet inför
arbetsgivaren för att
• Hávamål v. 138-164
morgondagen då jag
vara en av de utvalda
• Vaftrudismal, Grimnismál v. 7-10, 19-20
åter söker formulera
vilka får komma på
och 46-54.
ett personligt brev
intervju om de rätta
• Lokasenna v. 9.
vars konsekvens kan
kvalifikationerna står
• Balders drömmar samt Ynglingasaga kap.
om väven så tillåter
skrivna i vårt CV. Tror
2-8.
innebära ett arbete,
personligen att vi i
ett steg från studiernas
detta läge bör försöka
värld, ett steg in på
slå följe/vända oss till
arbetsmarknaden.
Härfader då vi kan
Må Oden välja att bli vår följeslagare under,
sägas brottas med samma problematik att se
sammanhanget ur ett ständigt informationsflöde för många gemensamma, vandringen mot ett
från olika riktningar vilka kräver skilda givande arbete/en större visshet som förmår oss
att hantera en allt mer global värld i ständigt
tillvägagångssätt.
I vårt fall för att framhäva våra bästa omvälvelse. 
meriter och personliga drag i relation till vilka
15

Text: MARTIN DOMEIJ

Sedens tre ben
Om någon bad dig beskriva det viktigaste med
seden i bara tre ord, vad skulle du då svara? Rådsgoden Martin Domeij har funderat på den saken
och här delar han med sig av vad han kommit
fram till.
Ofta får jag frågan vad det mest centrala i forn
sed är för mig. Jag försöker då förklara att det är
relationen och samvaron med gudar och makter,
men sedan har jag inte kunnat uttrycka något
mer. Jag har “vetat” vad det är, men inte kunnat formulera det i ord. Detta har stört mig en
smula, och därför har jag tänkt mycket på detta
och diskuterat det med andra sedare, och nu har
jag kommit fram till något jag skulle vilja dela
med mig av.
Jag tänker mig tre saker: blot, gille och ting. Dessa tre saker är grundbultar, eller än hellre ben,

som min sed och mitt utövande vilar på. Utan
dessa tre ben kan jag inte tänka mig sed, och
utan sed saknar dessa tre ben mening. Jag skall
förklara vad jag menar med detta, och jag hoppas
att några känner igen sig åtminstone delvis i vad
jag säger. Och om inte kan vi ju alltid diskutera
vidare. Det gör vi ju ändå.
Blotet är väl det mest uppenbara. Genom att fira
blot umgås vi och stärker vår relation med gudar
och makter. Vi ger av vår tid och vårt överflöd
och bjuder in dem att deltaga i vårt firande. I
blotet händer något, något som är det närmaste

Blot är magiskt ögonblick, rit och offergåva. Här ser vi några av resterna efter Regins höstblot ,2009.
Foto: ERIK OTTERBERG
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sed kommer ett mysterium utan att egentligen vara en mysteriereligion, och i detta
magiska ögonblick lyfter vi oss själva från det
fysiska och materiella och blir en del av något
större, något som för många är svårt att nå
fram till utan blot. Det finns en dubbelbetydelse i ordet: Vi kallar våra ritualer för blot,
men vi kallar också våra offergåvor för blot,
eftersom detta är det centrala, vare sig det är
mat, dryck eller något så svårfångat som tid,
som vi verkar ha allt mindre av. Blot är vår
gemenskap med gudar och makter. Blot är
det vi ger till gudar och makter.
Gillet är kanske inte lika uppenbart, men är
ändå något väldigt viktigt. Efter vi har blotat
brukar vi hålla gille, ofta genom “knytkalasprincipen”, det vill säga att alla bidrar med
vad de kan, vare sig det är att baka bröd, brygga öl eller hålla med lokal. Gille är också i
ett lite större perspektiv den sociala samvaro
vi har med varandra, där vi alltid bidrar och
delar med oss av vad vi kan, vare sig det är
materiella ting, kunskaper eller något annat.
Gille är samvaro och glädje. Gille är att dela
med sig.
Gille är samvaro, glädje och givmildhet.

Foto: STOCK.XCHNG

Tinget är demokrati, och utan demokrati vore sed
omöjlig. Tinget är givetvis samfundets årsmöte,
ett tillfälle då vi kommer samman och gemensamt
diskuterar och beslutar i olika frågor. I historisk
och förhistorisk tid har tinget betytt att man lagt
ifrån sig sina vapen och varit överens att inte ta
till våld för att lösa sina meningsskiljaktigheter. I
modern tid har vi skakat av oss våldssamhället och
lever konstant i ett tillstånd man kan kalla ting:
det moderna rättssamhället. Här tar vi inte till
vapen, och är vi oense diskuterar vi i stället för att
bruka våld. Ting är demokrati och rättvisa. Ting
är lag och rätt.
Ting innebär rättsstat, lag och demokrati förutan vilka ingen sed
kan vara möjlig.
Foto: SVERIGES RIKSDAG

Tillsammans bär dessa tre ben upp en plattform
som jag benämner sed. Och det är denna sed som
jag utövar. 
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Text: SYLVIA HILD

Runfynd från

GRÖNLAND

erling sigvartsson och bjarne thordsson
och endridi oddson
lördagen före gångdag
byggde vard och röjde

ingsmedel. Mer än hälften av runristningarna
har gjorts på organiskt material som träpinnar,
renben och valben.
Nordborna använde den 16-radiga futharken.
Skriften är ålderdomlig och består delvis av lön1823 hittade grönländaren Flemon denna runin- nrunor. Eftersom nordborna redan på 1000-talet
skrift på en sten i Kingittorsuaq, en liten ö norr var kristnade så har många av ristningarna reom Upernavik på norra Grönland. Och med ligiösa budskap. Ave Maria är t ex vanligt föredetta fantastiska fynd träder tre norröna även- kommande. På ett träkors från boplatsen Hertyrare fram ur historiens dunkel. Runorna rista- jolfsnäs kan man läsa ”Thorleif gjorde detta kors
des någon gång i mitten
till att ära och tillbedpå 1200-talet. Gångdaja den allsmäktige
gen sammanfaller enligt
gud”. Det var också
den katolska kalendern
vanligt med dikter
med 25 april. Även om
och kväden. Ett inmedeltiden på Grönland
tressant exempel är
var varmare än idag så är
en dikt som ristats
det troligt att havet kring Så här den grönländska runstenen ut. Bilden är hämtad från Na- på ett trästycke vilket
Upernavik-distriktet låg tionalmuseum i Köpenhamn.
hittades i Narsaq på
fruset då. Av detta måste
Sydgrönland 1953. På
man dra slutsatsen att de tre nordborna var på en av de fyra sidorna lyder strofen:
långväga fångstresa och blivit tvungna att övervintra.
På havet, havet, havet
Stenen finns numera på Nationalmuseum i
Är platsen där asarna ligger på lur
Köpenhamn. Där har museiinspektören Lisbeth
Bifrau heter den mö
Imer dragit igång ett projekt som går ut på att
Som sitter på den blå
hon skall studera de drygt hundra välbevarade fynd från Grönland som har runristningar. Runologen Erik Moltke menar att texten skall
2012 hoppas hon att kunna ge ut en bok om tolkas så att havet är svekfullt men i himlen sitter
runorna på Grönland och därmed sätta in ru- Bifrau och med hennes hjälp skall vi nå vårt mål.
norna i en helhet som skapar klarhet i den norDen tolkningen köper dock inte isländska forröna skrivkulturen. Redan nu står det klart att skare som anser att texten skall förstås som en
nordborna i Österbygden och Västerbygden på ordlek. Erik Moltke tror vidare att dikten, som
Grönland hade en tät kontakt med omvärlden.
han daterar till år 1000, är skriven av Erik den
De grönländska runfynden skiljer sig från Röde. 1530 fann man vrakgods på Island som
fynd i Skandinavien. De flesta fynden har gjorts härrörde från Grönland. Bl a hittade man en åra
vid utgrävningen av de stora nordbogårdarna. där följande runor ristats: Ofta var jag trött när
Kylan har fungerat som ett osvikligt konserver- jag drog dig. 
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Recensioner

Dela med dig av upplevelsen. Skriv till Mimers källa!

Näsström problematiserar
Nordiska gudinnor: Nytolkningar av den förkristna
mytologin
Britt-Mari Näsström | Albert Bonniers Förlag

Britt-Mari Näsströms Nordiska Gudinnor: Nytolkningar av den förkristna mytologin (2009)
är uppdelad i två delar; del I handlar om tidigare tolkningar av förkristen mytologi och i del
II analyserar Näsström själv med hjälp av senare
tiders forskning. Näsström visar hur starkt ens
samtids idéer och föreställningar spelar in när
man gör sina egna tolkningar av en text. Exempelvis så påverkade 1800-talets kvinnosyn tolkningen av den förkristna mytologins gudinnor,
det vill säga, i romantikens tappning
förvandlas kvinnorna till bleka och passiva våp. Näsström
visar även (bland mycket annat)
hur självaste Snorre påverkad av
kristendomen.
Näsström tar också upp hur Friedrich von Shelling, James Frazer
och andra romantiker på ett onyanserat sätt studerar och fokuserar
vad de tycker är ett förebådande av
Kristus – nämligen Balder, den döende
och återuppståndne guden. Tegnér
och hans samtida ser alltså Balder som
”asalärans egentliga livsprincip” – trots
att varken Snorre, Saxo Grammaticus eller andra
källor egentligen säger så mycket om Balder, inte
heller hittar man några äldre teofora ortsnamn
som refererar till Balder och som skulle kunna
styrka tesen. Intressant nog rådde 1800-talets
Baldersdyrkare bot på detta. Som en hyllning
till ”solguden” Balder, placerades ett utsiktstorn
i Balderslunden och detta utsiktstorn fick namnet Breidablick. Voila, två ”teofora” namn som
1800-talets Baldersdyrkan bidrar med!
Därpå övergår Näsström att (i del II) göra analyser av vad nutida forskning säger om myterna
och gudinnorna. Det visar sig att vissa av dessa
kvinnliga gudomar inte är fullt så bleka och pas-

siva som 1800-talets stora män velat göra dem
till. Freya, Frigg, Gefjon och Skade både agerar
och vandrar sina egna vägar i myten, men dessa
vägar höljdes i dunkel av nationalromantikerna.
(Något mer lika det på 1800-talet rådande kvinnoidealet var däremot Gerd, Nanna, Rind, Idun,
Siv och Saga.) Del II gjorde mig en aning besviken, jag hade nog väntat mig fler nyheter och
lärdomar.
Mitt intryck är att mycket av det som Näsström
tar upp i del II förmodligen redan är känt av den
genomsnittlige fornsedaren som hållit sig
ajour med vad som skrivits och debatterats på olika Internetsiter; exempelvis det
i saligt minne ihågkomna Gimle eller
forumet på Sveriges Asatrosamfunds
hemsida. Men eftersom Näsström är
en god berättare tilltalar det ändå på
något sätt. Jag läser gärna!
Det som jag tycker är bokens stora
styrka, är att man verkligen blir
varse hur ens samtids idéer formar
det sätt man uppfattar och tolkar
mytologin. Åtminstone börjar jag
fundera över hur ”rätt” 2000-talets barn tolkar
de fornnordiska och förkristna myterna. Man
inser helt plötsligt att även vi förmodligen har
vissa skygglappar eller skötebarn. Frågor inställer
sig som: Vad är det jag bortser ifrån? Vad lägger
jag till? Å andra sidan är det kanske irrelevant att
fråga om rätt och fel tolkningar? Kanske är det så
att myterna ska få vara öppna för olika tider och
epokers tolkningar? Kanske varje tid ska få ha sin
tolkning, eftersom varje tidsandas barn har olika
behov? Kanske är det just denna egenskap som
ger myterna djup och gör att de lever vidare och
inte försvinner?
Jo, Näsströms bok tål att läsas!
INGRID FASTE
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Om eld, offer och altare
Fire, water, heaven and earth – Ritual practice and
cosmology in ancient Scandinavia: An indo-european
perspective.
Anders Kaliff | Uppsala Universitet

I denna bok utforskar arkeologen Anders Kaliff
den fornskandinaviska religionen utifrån ett indo-europeiskt perspektiv. Ett sånt perspektiv kan
inte sägas vara helt rumsrent inom modern arkeologi. Teorierna om indo-europeerna har tidigare
florerat i rasideologiska sammanhang. Men Kaliff menar att vi inte kan låtsas som att det indoeuropeiska sambandet inte finns, bara för att det
tidigare missbrukats. Anledningen till att dagens
arkeologer inte talar om indo-europeer beror på
politiska och ideologiska skäl, inte vetenskapliga. Det har lett till en politisk korrekthet som
förhindrar oss att förstå vår förhistoria.
Kaliff ger sig alltså i kast med uppgiften att försöka förstå den forna sedens ritualer och kosmologi
i ljuset av det indo-europeiska sammanhanget.
Han belyser spåren från den fornskandinaviska
religionen med framför allt den vediska traditionen i Indien och de iranska traditionerna, men
även med övriga indoeuropeiska kulturer. Utifrån detta föreslår Kaliff att skapelsemyten spelade en central roll i de fornskandinaviska människornas rituella liv. Det finns en skapelsemyt
som är utbredd hos många indoeuropeiska folk
som handlar om en ursprungsvarelse som dödas
och skärs i bitar, och att kosmos skapas av kroppens olika delar. Vi känner ju ursprungsvarelsen
som ”Ymer”. I Indien heter den ”Yama” (men
även Purusa), och i Iran bär den namnet ”Yima”.
Det är samma ord, och betyder ”Tvilling”.
Kosmos uppstår alltså genom styckandet av en
kropp. Detta kopplar Kaliff (genom indoeuropeiska jämförelser) till blotet och styckandet och
uppdelandet av offret (t ex offerdjuret). Kaliff
föreslår att blotet är människans sätt att återupprepa skapelsemyten. Genom offret, där t ex
offrets kropp delas upp i olika delar, så kan skapelseprocessen repeteras, och genom denna han20

dling så hjälper människan till att upprätthålla
skapelsen. Kaliff menar därför att skapelsemyten
kan vara den viktigaste källan till att förstå de
fornskandinaviska riterna och bloten. Offret i
den vediska traditionen utförs just i detta syfte,
som en repetition av skapelsen.
Kaliff menar att den rituella elden och eldofferritualer är centrala hos de indoeuropeiska folken,
men att detta blivit dåligt belyst vad gäller det
fornskandinaviska materialet. Han menar att
vi måste vara mer uppmärksamma på att hitta
spåren av skandinaviska eldoffer i det arkeologiska materialet. Han diskuterar i detta sammanhang eldhärdar men också så kallade skärvstenshögar (högar med skörbränd sten som ofta
tolkas som avfallshögar). Han menar att man
rituellt kan ha hällt vatten på stenhögarna för
att förena elementen jord (sten), eld, vatten och
kanske luft. Ångan och det fräsande som uppstod kan ha varit en del av riten. (var det så det lät
och såg ut i tidernas början när isen från Nifelheim mötte elden från Muspellheim och Ymer föddes i ångan…?) I Vedisk tradition utförs sådana
ritualer för att framkalla regn och fruktbarhet.
Jag kommer i detta sammanhang ihåg en ”nordisk svetthydda” som jag deltog i på 90-talet ledd
av Mikael Hedlund. Där, i svetthyddans/Ginnungagaps mörker bland vagt glödande stenar,
återupprepade vi skapelsen genom att ösa kallt
vatten på de glödheta stenarna…
Kaliff diskuterar även det fornskandinaviska så
kallade ”gravmaterialet” . Han menar att ordet
”grav” kan ge fel associationer utifrån vad en
grav betyder i det kristna/sekulariserade samhället – främst en viloplats för den döde. Den
gamla indoeuropeiska ”graven” är mer aktiv,
mer som ett altare där riter kontinuerligt utförs. Kaliff föreslår att döden bland annat sågs
som det ”sista offret” som en människa gjorde,
och att begravningsritualerna kan förstås utifrån
skapelsemytologin. Precis som offret i blotet styckas, så menar Kaliff att samma sak kan ha skett

med den dödes kropp, och att det kan förstås i
ljuset av att repetera skapelsen och upprätthålla
kosmos. Kremering kan ha använts för att befria
själen från kroppen, men också som ett sätt att
upplösa kroppen i dess beståndsdelar som kan
återföras till olika element. Kropp och värld är
ju sammankopplade i den indoeuropeiska myttraditionen, detta genom berättelsen om hur
ursprungsvarelsens olika kroppsdelar och organ
blir till olika aspekter av världen. Kanske återfördes den dödes olika delar till sitt ursprungliga
element i världen genom brännoffer(kremering),
vattennedläggning, osv. Hanteringen av den
döda kroppen handlar alltså lika mycket om det
kosmologiska upprätthållandet av livet/universum som om den döde själv.
Det är uppfriskande att läsa Kaliffs bok, men
jag skall påpeka att den är på engelska och säkert i första hand riktad till andra arkeologer eller
arkeologistuderande. Men just att han utmanar
vissa ”tabun” inom arkeologin gör den spännande. Det gäller inte bara det att han ”vågar”
diskutera indo-europeer, utan också hur han ser
på kultkontinuitet. Inom arkeologin och den
historiska/etnologiska vetenskapen generellt har
det under ett par årtionden varit närmast förbjudet att tala om att våra folktraditioner från
1800-talet kan ha en kontinuitet ner i förhisto-

rien. Men Kaliff betonar att riter och seder ofta
är mycket konservativa och kan bevaras under
långa tider. Han ser därför kontinuiteter från
bronsåldern genom järnåldern, vikingatiden upp
till den senare folktron. Han menar inte att sederna/riterna/föreställningarna varit oförändrade
under hela denna tid, men att där ändå finns en
obruten tradition.
Kaliff kritiserar också sina arkeologkollegor som
ofta antar vårt samhälles sekulariserade perspektiv
som utgångspunkt för sin analys. Under vissa
perioder har det funnits en skepsis mot religiösa
förklaringar. Han menar att detta begränsar oss
och skapar felaktiga bilder och associationer. I
de indoeuropeiska traditionerna genomsyrades
vardagen av religion. Mycket att det vi placerar i
en vardaglig sfär kan också förstås ur ett religiöst/
andligt perspektiv. Därför kan ord som ”altare”
vara mer riktiga (faktiskt och känslomässigt) att
använda för många av de arkeologiska lämningar vi hittar, än de rätt själlösa orden ”gravröse”,
”skärvstenshög” eller ”deponeringsplats”.
HENRIK HALLGREN

Förlåt, vad hände precis?

Valhalla Rising
Regi: Nicolas Winding Refn

Vinden tjuter över det karga landskapet. Långskäggiga karlar med bistra uppsyner tiger med
varandra.
Det ser kallt ut. Övervåld. Tystnad. Vinden tjuter. Karlarna tiger. Övervåld. Människokroppar
går sönder. Blod. Död.
En båtfärd i mystisk dimma. Tystnad. Död. Nytt
land. Galenskap. Död. Slut.
MARTIN DOMEIJ
Mads Mikkelsen är hård.

Foto: BBC FILMS
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En shaman läser Eddan
Shamanens Edda - Utvalda och kommenterade sånger
från Drömtiden
Jörgen I Eriksson |Norrshaman

Vill du börja bekanta dig med Sedens mytvärld
och finner att ytan är hård att tränga genom för
texten är svår att förstå och relatera till?
Då kan Jörgen I Erikssons kommentarer
och reflektioner ge dig lite vägledning.
Jörgen skriver lättförståeligt och jag kan
klart rekommendera Shamanens Edda
framför akademisk litteratur. Det lilla
häftet på 103 sidor är Eddasånger varvade med författarens kommentarer.
Jörgen har vandrat tillsammans med
den Eddastiska mytvärlden i många år. Han var en av pådrivarna i
nätverket Yggdrasil under 1980 – 90
tal. Han har läst och grunnat över poemen under
många år. Jörgen har valt en översättning av Eddan som är lite mindre känd, Edvin Thall, från
1912 som är lite mer poetisk och sann gentemot
källtexten enligt många och själv gillar jag Thalls
översättning bättre än de mer vanliga av Brate
och Ohlmarks.
Jag saknar en mindre känd text, den så kallade
Odins Korp galder. Det finns ännu inte en bra
översättning av denna till Svenska och jag vet att
det finns några sedlingar i Stockolm som jobbar

på att översätta och få Korpgaldern i tryck.
Jörgens kommentarerna är av värde på många
sätt. Idag har vi inte vidare många liknande
skrifter i tryck från våra egna led av hedningar.
Så jag gläds åt att detta är en början till fler och
fler skrifter med tolkningar och applikationer av
Eddasångerna. Jörgen skriver enkelt
och hans kommentarer är lättlästa
och nog lagom utvikande så att vem
som helst kan få sig något till livs utan
alltför mycket förkunskap. Kommentarerna ger inga stora eller djupsinniga
tolkningar eller exakta instruktioner
om hur sångernas innehåll kan användas idag utan skall mer betraktas som en
startpunkt för läsaren för att kunna själv
studera, grunna och reflektera om sångernas innehåll och vår Seds kosmonologi.
Längst bak har Jörgen inkluderat två listor som
är av värde för vilken ”sedling” som helst. Det
är Edvins Thalls namn och ordförklaringar och
Odens binamn från Niel S Price: The viking
Way. Det är skönt att ha många av vad jag kan
tycka är godbitarna från Eddan i ett litet häfte
jämfört med en större o tjockare bok med hela
Eddan.
PER LUNDBERG

Bland gydjor, völvor och andra
Kultledare i fornskandinavisk religion
Olof Sundkvist|Uppsala univeritet

Detta är en samling artiklar av religionshistorikern Olof Sundqvist vid Högskolan
i Gävle. Sundqvist har tidigare ägnat sig åt
fornskandinavisk härskarideologi samt forskat
kring hur den romerska religionen kan ha utövat
inflytande på nordisk hedendom. I den här
boken ligger fokus på kultutövare och religiös
praxis i det förkristna Skandinavien. Sundqvist
studerar därvidlag såväl skriftliga källor som
arkeologiskt material.
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Artiklarna spänner över en rad olika ämnen.
Sundqvist arbetar mycket språkhistorisk
forskning, vrider och vänder på ord, namn och
begrepp för att komma vidare i sin tolkning.
Ibland kan det därför bli lite snårigt för den som
inte själv besitter några kunskaper i fornnordiska.
Den intressantaste artikeln handlar om
kvinnliga kultfunktionärer och deras sociala
positioner. Sundqvist går här igenom vad källorna
berättar om såväl gydjor som völvor och andra.
Tidigare forskning har gärna tolkat förhållandet
som så att männen förestod den offentliga,

officiella kulten medan kvinnorna stod för den
privata, i hemmen. Sundqvist menar dock att
den uppdelningen är ett tankefel. Uppdelningen
mellan offentligt och privat är inte tillämplig
på det fornnordiska samhället. Vad som sker
hemma på gården är i själva verket lika mycket
en offentlig angelägenhet som det som utspelade

sig på tinget. Därmed framstår också kvinnornas
roll i kulten som än mer betydelsefull än vad
man tidigare trott.
ERIK OTTERBERG

Sagoskatt i praktförpackning
Svenska folksagor
Birgitta Hellsing, Jan-Öjvind Swahn och Alvaro Tapia |
Wahlström och Widstrand

Svenska folksagor är en sådan där bok som gör
att man blir allderles fylld med solsken bara man
håller den i famnen. När man sedan börjar läsa
växer den känslan exponentiellt för varje sida.
Idén med utgåvan är ganska genial. Vi får här
en ordentlig och saftig samling av
just svenska folksagor. Med
detta menas alltså sagor som
har traderats muntligt i stugorna runt om i landet och som
under årens lopp samlats in och
nedtecknats av folklivsforskare
och andra entusiaster, främst under
1800-talet och framåt.
Sagorna givits sin litterära gestaltning
av Birgitta Hellsing. De är alltså inte
hämtade direkt från nedtecknarnas
versioner, vilket på sätt och vis är lite
synd, men fördelen blir att boken blir
stilistiskt och litterärt stringent. Dessutom är ju sagor till för att berättas och berättas
om i levande tradition, inte för att låsas fast i
någon slutgilltig version.
I boken kan man hitta en rad sagor av klassiskt
snitt som den om Prins Hatt under jorden eller
pojken som åt i kapp med jätten men också en
del muntra lustifika anekdotsagor, ofta av den
där typen som handlar om mäns och kvinnors,
gubbars och gummors kamp för bräcka varandra. Det är sagor som lämpar sig utmärkt både
som högläsning vid läggdags för barnen, även
om en del av dem kan vara ganska brutala och
otäcka som sagor ska vara, men lika väl kan avnjutas av den mer vuxne hedningen.

Förutom sagorna innehåller boken också ett dignande bonusmaterial i form av kommentarer av
den moderna folklivsforskare Jan-Öjvind Swan.
Boken är alltså inte bara en enkel samling berättelser utan fungerar även som ett utmärkt stycke
populärvetenskap, i ordets bästa bemärkelse.
Swan går igenom varje saga, talar om dess tematik och innehåll, beskriver olika varianter
av samma berättelse och drar dessutom
intressanta paralleller till motsvarande
sagostoff i andra delar världen. På det
viset blir perspektivet öppet och globalt, snarare än snävt och nationalistiskt. Det är en fröjd att läsa Swans
kommentarer, ibland är de nästan
lika roliga som sagorna själva.
Boken är även rikt illustrerad
med underbara bilder signerade
Alvaro Tapia och en bättre
passade tecknare för det uppdraget hade åtminstone inte
jag kunnat tänka ut. Tapio har tidigare
gjort bland annat omslagen till de svenska utgåvorna av Rowlings Harry Potter-böcker och
även ansvarat för illustrationerna i RiotMinds
utgåvor av rollspelet Drakar och Demoner. (Det
enda i deras version av spelet som varit riktigt
bra, om ni frågar mig.)
Tapio fångar på ett utmärkt sätt det mustiga och
frejdiga i sagorna, han har en osviklig känsla för
stämningar och känslor, han plockar upp inluenser från tidigare klassiska sagoillustratörer som
exempelvis John Bauer men gör samtidigt något
helt eget och unikt av det hela.
Sammanfattningsvis är denna bok utan tvekan
en prydnad för var heden bokhylla.
ERIK OTTERBERG
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Mimers Källa
önskar alla läsare
en riktigt
härlig höst!
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