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– Källan reder ut begreppen
– Tor byter kön
– Ergi och kreativitet
... samt mycket mer

DESSUTOM:
Samfundsnytt, mer om sommarlägret i Danmark,
recensioner samt tips på hur du kan göra tordagskvällen helig.

Ord
förande
Allt sedan starten har vårt samfund hetat
Sveriges Asatrosamfund. Och nästan lika länge
har namnet varit starkt ifrågasatt. Många menar
att namnet är för begränsande. Varför bara Asar?
Är inte Vaner och lokala rådare och naturväsen
minst lika viktiga för oss hedningar? Och är det
troende vi är i första hand? En del menar att vi
framför allt är utövare. Utövare av forn sed.
Å andra sidan menar försvararna av namnet
att det någorlunda tydligt ger omvärlden en idé
om vilka vi är. Benämningen Asatro känner folk
till, men hur många har hört talas om ”Forn
sed”? Dessutom är namnet ganska väl inarbetat
vid det här laget. En del är alltså helt emot
namnet Sveriges Asatrosamfund. Andra är helt
för. Många kanske är kluvna.

bara för att vi kallar oss något annat. Men å
andra sidan är namnet också något som kommer
prägla bilden av vilka vi är och vad vi gör. Därför
är frågan viktig.
Samfundet Forn sed
Forn sed – Sveriges Asatrosamfund
Forn sed – samfundet för hednisk tro och sed
Detta är några alternativa namn som rådet vaskat
fram. Har du några andra förslag? Skicka dem
till rådet! I år sker beslutet. Heter vi någonting
annat än Sveriges Asatrosamfund 2010?

Detta år kommer rådet ge förslag på omfattande
förändringar av samfundets stadgar. Då har
också frågan om namnbyte kommit upp. Om
vi någon gång skall byta namn, så kan det
vara passande att göra det nu, i samband med
stadgeändringarna.
På ett sätt är ett namn bara ett namn. Bortom
beteckningar finns vår levande sed som alltid
är djupare och mer nyanserad än vad en etikett
kan klargöra. Denna sed kommer inte förändras

 HENRIK HALLGREN



Ordförande

Lokala kontaktpersoner (hör av dig till dem!)
Luleå Lena Sundqvist wildaa@hotmail.com
Umeå Sandra Brändström zazza87@msn.com
Dalarna Kenth Öfverberg kenth@ofverberg.se
Uppsala Saga Sunniva Bergh sagasunniva@hotmail.com
Stockholm Jessika Ahlström kaitlabb@hotmail.com

Sörmland Per Lundberg skalleper@skalleper.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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Vårblot, stadgar och sommarlägret i Danmark
avhandlas.

***

ett ord från...

TEMA: QUEER
Om rätten att vara annorlunda

9

Om varför begreppet “queer” angår oss alla.

Oden - en queer gud

11

Nya pespektiv på Allfadern.

Inkallning till Pride

12

Kom och visa ert stöd.

En HBT-hedning talar

13

En intervju med en röst från Bilröst.

Brudfärden		

14

En betraktelse över Kvädet om Trym

Loke, kreativitet, queer och ergi?

17

Vem och vad är ergi egentligen?

***
Poesihörna

20

“En gudars like”, dikt av Emma Olunda

Torshelgden - en hednisk sabbat

21

Så kan du helga torsdagskvällen.

***
Recensioner		

25

Där vi bland annat sätter tänderna i Fredrik
Gregorius avhandling “Modern asatro” .

REDAKTÖR’N
Hej där, alla samfundsmedlemmar och läsare av Mimers
Källa. Jag heter Erik Otterberg och från och med det
här numret så är jag ny redaktör för tidningen. Jag
efterträder Yens Wahlgren som under ett antal år nu
gjort ett hästjobb för att utveckla den här tidningen. Det
är ett stort och ansvar och en rejäl utmaning att följa i
hans spår. Som tur väl är har samfundet gott om duktiga
skribenter som all hjälps åt att göra Källan till vad den
är: En bred sednisk kulturtidskrift.
Kom ihåg att vi alltid är på jakt efter nytt material så
om du själv tycker om att skriva, tveka inte att höra av
dig till mig. Alltifrån artiklar och essäer till recensioner,
dikter, personliga berättelser eller vad det än må vara
som har med seden att göra är välkommet i Mimers
Källa
Så värst stora skillnader kommer ni som läsare säkert
inte att märka mellan mitt och Yens redaktörsskap. En
mindre nyhet är den här lilla redaktörsspalten som i
framtiden kommer att hittas på denna plats. Några
mindre förändringar i form och så vidare kanske också
visar sig med tiden. (Jag ska kanske tillägga att jag till
skillnad från Yens inte är journalist på riktigt så man kan
säga att jag lär mig under tiden som jag gör tidningen.)
Det här numret har begreppet “queer” som tema. Vad
det innebär kan ni läsa mer om längre fram i tidningen.
Det känns både kul och angeläget att få inleda min tid
som redaktör med ett så viktigt ämne i tiden.
Mycket nöje och trevlig läsning.

/ Erik
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samfundsnytt
- veten i mer eller vad? -

Foto: CARL JOHAN REHBINDER

Välkommen till Vårblot
vid Uppsala högar

Så här kunde det se ut 2007. Kom själv och se hur det blir i år.

 Den 12:e april, påskdagen, kl. 14:00 håller Sveriges
Asatrosamfund vårblot vid Uppsala högar.
Blotet hålls vid högarna för 10:e året i rad, och är öppet för
alla som känner samhörighet med den forna seden. Ta med
ett öppet och lyssnande sinne för att blota och fira vårens
underbara antågande.
Ta gärna med picknickmat att förtära tillsammans på plats
eller i närheten i gemenskap med fränkor och fränder. Något
att sitta på, sånger att sjunga och vårdikter att kväda är också
bra att ta med.
Vägbeskrivning
Uppsala högar ligger strax norr om Uppsala längs med väg
290. Det går bussar från centrala Uppsala till Gamla Uppsala.
Se http://www.ul.se/stadstrafiken/ för information om bussar
2, 91, 110 eller 115.
Om du tar bil ligger högarna strax norr om staden längs
med väg 290. Du hittar även en karta på eniro.se. Sök på
“Högarna, UPPSALA”
Se även information på www.asatrosamfundet.se
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Namnomröstning
på samfundets
forum

 På hemsidans debattforum, har
det under en tid pågått en diskussion
om det inte är dags för samfundet
att byta namn. Tänkbara namn har
bollats fram och tillbaka och det har
också anordnats två omröstningar för
att se vilka namn som är populärast.
I en första omröstning, där de
röstande hade tre röster var, kom
dessa fyra namn främst: Sveriges
Asatrosamfund, Samfundet Forn sed,
Yggdrasil – samfundet för asatro och
forn sed och Samfundet för hednisk
tro och sed.
Samfundet nuvarande namn fick
alltså flest röster, men man kan notera
att de två snarlika namnen Samfundet
Forn sed och Samfundet för Forn sed
tillsammans fick fler röster.
I en andra omröstning ställdes de fyra
nämnda namnen mot varandra och
då fick de röstande endast rösta på ett
alternativ. I skrivande stund är denna
omröstning ännu inte avslutad.
Har du åsikter om samfundet namn?
Passa på att göra dem hörda på
debattforumet!
www.asatrosamfundet.se/forum

Köp fler pins!
 Kom ihåg att du fortfarande kan
köpa läckra pins med samfundets
stiliga symbol på. Priset är alltjämt
fyrtio (40) kronor och om du
vill veta hur köpet går till kan
du mejla till Kenth på sas@
ovferberg.se

Snart är de nya stadgarna här!

1. Samfundets namn
Idag heter vi Sveriges Asatrosamfund. Rådet vill
väcka tanken om en namnändring. Rådet ger
inget entydigt förslag utan presenterar ett antal
olika förslag. (Se ordförandens spalt och notisen
på föregående sida.)
2. Vad menar vi med “forn sed”? Ska en
definition finnas i stadgarna?
I de gamla stadgarna beskrivs att vi skall verka för
”den forna seden” men det står ingenstans skrivet
hur vi definierar forn sed. Rådet ger förslag på
hur vi kan definiera vår sed i stadgarna:
Vad forn sed är
– Forn sed utgår från naturens och tillvarons
helighet.
– Forn sed är en levande andlig väg med rötter
i norröna hedniska och folkliga seder.
– Forn Sed bejakar många olika gudar, makter
och andliga förhållningssätt.
– Forn sed är ett bruk där vi upprättar goda
relationer till livets och naturens makter.
– Forn sed uppmuntrar alla att söka sin egen
andliga väg och sin egen personliga relation till
makterna.
– Forn Sed är inte bunden till blodsband eller
genetisk härstamning utan är öppen för alla som
finner den meningsfull.
Hur forn sed utövas
– Vi utövar seden genom en aktiv tro

på, blotande till, våra norröna gudar och
naturväsen.
– Vi utövar seden utifrån en individuell
gudsuppfattning där varje medlem äger rätt att
blota till de makter den själv väljer.
– Vi utövar seden i samklang med naturens
växlingar och årets högtider.
– Vi utövar seden genom att helighålla de
olika övergångarna i människans livslopp, såsom
födelse, giftermål och död.
– Vi utövar seden genom att utforska och
bevara de klokas kunskaper och den folkliga
magin, såsom örtmagi, sejd och skyddsrunor.
– Vi utövar seden genom att lyfta fram det
muntliga berättandet och skaldekonsten.
– Vi utövar seden genom att bevara och
vidareförmedla traditionellt hantverkskunnande.
– Vi utövar seden genom att bevara och
vidareförmedla traditionell bryggnings- och
matkultur.
– Vi utövar seden genom att främja folkmusik
och folkdans i alla dess former.
3. Medlemskap. Hur ska det se ut?
Idag sker medlemskap i Sveriges Asatrosamfund
såsom i de flesta ideella föreningar, genom att
man årligen betalar en medlemsavgift. Om vi
däremot tittar på hur olika trossamfund i Sverige
fungerar, så är det ofta att man ansöker om att
bli medlem, och att man sedan är det livet ut
eller tills man aktivt begär utträde. Rådet föreslår
att vi i stadgarna skiftar till en liknande modell.
Årsavgiften gäller då inte längre medlemskapet
utan är snarare en prenumerationsavgift för
tidningen Mimers Källa och andra utskick.
Första året betalas dock en inträdesavgift (som
inkluderar prenumeration) men därefter är
medlemskapet avgiftsfritt.
4. Samfundets organisation
De stadgar vi har idag bygger på att det först och
främst är olika lokala grupper (sk. Godeord) som
är medlemmar, inte individer. I verkligheten som
den ser ut idag finns inga godeord utan man blir
medlem som individ. Rådet föreslår en modell
där samfundet består av följande organ:
– Årsting
– Råd (styrelse)
– Godeord

fortsättning på nästa sida
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Stadgarna är den grund som vårt samfund står
på. I stadgarna befäster vi vilka vi är, vad vårt
mål är och hur vi är organiserade. Länge har det
funnits ett behov av att göra om dessa stadgar
i grunden. Så som läget är nu säger stadgarna
en sak och verkligheten en annan. Vi är nu ett
registrerat trossamfund. Vi behöver stadgar som
motsvarar denna verklighet och den ambition
det innebär. Därför har rådet kommit med flera
förslag på ändring av stadgarna. Här nedan
presenteras de mest betydande förändringarna.
På samfundets hemsida kommer det detaljerade
stadgeförslaget läggas ut och diskuteras, besök
vårt medlemsforum och var med i diskussionerna.
De avgörande besluten kommer dock givetvis
ske på årstinget.

– Blotlag & andra lokala grupper
– Individuella medlemmar
I denna modell omdefinierar vi godeorden till
att bli geografiska områden med en eller flera
godar, gydjor eller kontaktpersoner knutna till
sig. Godeorden är alltså inte längre grupper.
Godeorden har ingen beslutandemakt utan är
enbart en administrativ enhet som erbjuder
service till sina medlemmar, via godarna,
gydjorna och kontaktpersonerna.
Blotlagen övertar den funktion som tidigare
tillskrevs godeorden. Blotlag och andra lokala
grupper skapas på frivillig basis av medlemmarna.
Blotlag som tillhör samfundet är skyldiga att
arbeta i enlighet med samfundets stadgar och
grundvärderingar. Blotlagen har rättighet att
ansöka om ekonomiskt och kunskapsmässigt
stöd från samfundet för olika projekt.
5. Godens/Gydjans roll och funktion?
I dagens stadgar förklarar vi ingenting om en
godes roll och uppgifter. Rådet menar att vi
behöver göra detta nu när vi är ett registrerat
trossamfund, och ger förslag på hur en sådan
förklaring kan se ut. I denna förklaring skiljer
vi på en Gode och en Blotgode. En blotgode är
en person som utvalts till att förrätta ett enskilt
blot. De kan väljas av exempelvis ett blotlags
medlemmar. När blotet är förrättat är också

personens roll som blotgode över.
Med Gode menar vi en person vars goderoll är
erkänd av samfundet. Denna roll är inte tillfällig,
utan snarare ett ämbete. Man blir Gode inom
Sveriges Asatrosamfund. En Gode har ett bredare
ansvarsområde än en blotgodes. Godarna är
knutna till godeord.
Godar väljs av rådet. De har som uppgift att
ansvara för kontakter inom sina godeord och
utåt mot samhället. De skall också erbjuda andlig
service för samfundets medlemmar.
En Gode inom samfundet bör:
– ha kompetens att hålla årsblot och erbjuda
livstegsriter
– kunna ge medlemmar andlig vägledning och
själavård.
– kunna utbilda och ge rådgivning till
samfundets medlemmar i allmänhet och
blotgodar i synnerhet, vad gäller blot och
ceremonier.
– ha uppnått en hög grad av personlig
mognad.
– ha en strävan efter att leva och uppträda med
värdighet och hederlighet.
– ha kunskap om myter, sedens världsbild/
kosmologi.
– vara en god talare och kommunikatör.
Ovanstående förslag angående Goden gäller även
Gydjan, Godens kvinnliga motsvarighet. 

Årstinget 2009 blir på Öland
Inom kort kommer kallelse att utgå till Sveriges
Asatrosamfunds årsting 2009, träffen kommer
vara över helgen, från fredag kväll den 24:e
april till söndag förmiddag, den 26:e. Själva
tingsaktiviteterna kommer dock att äga rum på
lördagen så det går bra att komma och enbart
delta då.
Tinget kommer äga rum på vandrarhemmet
Solberga gård på Öland, en halvmil från
Borgholm. Gården är en gammaldags, rofylld
miljö med många spår från mitten av 1800-talet
då gården byggdes upp. Här finns stora
utomhusytor och du kan strosa runt bland
gårdens ekologiska grönsaksodlingar (KRAV)
och husdjur.
Det formella tinget börjar alltså lördag den
25:e kl. 10. Fokus för mötet blir förstås det nya
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förslag till stadgar som rådet tagit fram och som
du kan läsa om i detta nummer av Mimers Källa.
Framåt kvällen kommer vi hålla segerblot, och
därefter fortsätter kvällen med gille, berättande,
sång och musik!
Kostnaden för deltagande är 250 kr/person.
För icke-medlemmar 300. Detta inkluderar två
nätter på vandrarhem samt mat som vi tillagar
själva. Observera att gillet på lördagkvällen är
knytgille där varje deltagare förväntas ha med sig
en rätt. Även egen dryck medtages.
Senaste anmälningsdag till tinget är 14:e
april. Anmälan görs genom att sätta in pengar
på samfundets pg: 51 91 25 – 9. Skriv ”årsting
2009” på blanketten och glöm inte skriva till
eget namn. Mer information följer i den formella
kallelsen. 

Här på Bogenholkslejren vid Ebeltoft Vig kommer sommarlägret att gå av stapeln

Foto: BOGENSHOLMSLEJREN.DK

Vi mötas utanför Åhus...
Lystring, landets alla asatroende: Det är dags att börja hålla efter
skägget, damma av mantlarna, smida klart eventuella fibulor, finslipa
mungigetekniken och be makterna om gynnsamt väder. Samarbetet AsatruEU håller nämligen som bäst på att samordna, planera och förbereda det
som ska utmynna i ett veckolångt läger för asatroende i sommar.
rasistiska idéer.
Då ett flertal av organisatörerna kring IASC
(däribland SAs) inte vill förknippas med
högerrörelser eller rasistiska åsikter lade de därför
in protester mot en officiell inbjudan till A.F.A.,
eftersom man trodde att det kunde medföra att
lägret skulle få oönskad medieuppmärksamhet.
Även inom danska Forn Sidr, som hade skickat
ut invitationen, har konflikterna varit stora och
samfundet har sedermera dragit sig tillbaka från
den formella planeringen av lägret., Därmed har
deras anmodan till A.F.A. som organisation inte
längre någon officiell giltighet och hindret för
samarbetet är undanröjt. Forn Sidr är nu inte
längre inblandade i organisationen kring IASC,
fortsättning på nästa sida
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Att organiserandet har dragit ut på tiden beror
på en lång och stormig diskussion som fördes
under vintern, rörande vilka organisationer som
skulle bjudas in och uppmuntras att deltaga och
hålla i lägerverksamheten.
Den första planen var att bjuda in inte bara
enskilda personer utan även asatrorelaterade
grupper. Inbjudan skickades därför till
organisationer världen över, däribland till
amerikanska A.F.A., en församling grundad
och ledd av Stephen McNallen. McNallen
är en av frontpersonerna i den amerikanska
asatrorörelsen, men också författare av några
ganska kontroversiella texter i ämnet metagenetik,
vilket av många betraktas som innehållande

men de kommer att sponsra lägret finansiellt.
Som det ser ut nu har samarbetet Asatru-EU
enats om en kompromisslösning som innebär att
endast de organisationer som är med i samarbetet
kommer att bjudas in att deltaga i lägret, men
däremot är enskilda individer utifrån givetvis
välkomna – förutsatt att de förbinder sig att följa
lägrets regler för ett gott uppförande, förstås.
Vad står då på agendan? Programmet är förstås
ännu inte spikat, men det mer än ryktas om
blot, föredrag, workshops, svetthyddor, hantverk,
sejd, sagoberättande, runtydning, vikinga-OS
och givetvis gillen. Tanken är att varje dag ska
innebära ett nytt tema; från gudar, makter, magi
och världsuppfattning, till asatrons historia,
modern asatro och asatrons framtid. Även ett
program för barn kommer att sättas, så de som
vill åka med hela familjen behöver inte oroa sig för
att telningarna ska bli sysslolösa.
Vill du själv bidraga med något? Du kanske
sjunger galdrar, täljer i trä, brygger sagolikt mjöd
eller tillverkar autentiska kläder, och önskar
föra kunskaperna vidare? Kontakta då gärna
Samfundets styrelse, så förs informationen vidare
till arrangörerna av IASC.
Anmälan sker fortfarande till sas_intkon@
hotmail.com och sista anmälningsdatum är satt
till 1 maj.
För mer information, besök http://www.
asatru-summercamp.eu/.
SAGA SUNNIVA BERGH
Rådsledamot med ansvar för
internationella kontakter

...eller ses vi redan
på bussen?

Sveriges Asatrosamfund planerar en gemensam
resa med buss ner till Danmark och
International asathru summercamp 2009, 24:e
juli - 2:e augusti. Med andra ord ett gyllene
tillfälle att träffa andra fornsedare, både från
Sverige och utlandet, och dessutom kunna lära
sig mer om seden.
Som tanken ser ut just nu så planeras resan
börja i Svärdsjö/Falun för att sedan åka till
Uppsala och plocka upp folk där.
Därifrån vidare ner till Stockholm för att
sedan snedda ner mot Göteborg, sedan följer
Malmö över Danmarksbron därefter beroende
på hur stor buss vi har antingen vidare till
Själlands odde och färjan över till Ebeltoft.
eller så får vi åka E20 över Odense om bussen
visar sig vara för stor för färjan. Dock torde
vi vara framme vid Bogensholmlejren på
morgonen den 25:e juli lagom till invigningen
av International asatru summer camp 2009.
Hemresan sker en vecka senare på morgonen
den 2:e augusti.
Resvägen är än så länge preliminär och kan
komma att ändras beroende var de resande bor.
Resan är i första hand tänkt för samfundets
medlemmar men i mån om plats är naturligtvis
även icke-medlemmar välkommna.
Så om du är intresserad så skicka ett icke
bindande mail till Saga sagasunniva@hotmail.
com eller Kenth Öfverberg sas@ofverberg.se
Och om du inte har tillgång till dator och
sånt, så skicka ett lika icke bindande vykort
med snigelpost till
Kenth Öfverberg
Humlevägen 15D
791 45 Falun

Utanför Åhus ligger lägret, vilket vi kan se på kartan.
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Så fort vi får en överblick över hur många som
är intresserade, och vilken storlek på buss vi
behöver, kommer vi att skicka ut ett brev till
alla intresserade, där priser och veckoprogram
för lägret finns, samt en mer detaljerad resväg.
Först då fyller man i den bindande anmälan.
(Det kommer naturligtvis inte att bli några
överpriser att tala om.)
Vi ses,
KENTH ÖFVERBERG

Text: ERIK OTTERBERG

TEMA:QUEER

Om rätten att vara

ANNORLUNDA

Ordet ”queer” har vi närmast fått från engelskan.
Det går tillbaka på ett gammalt germanskt ord
som betyder något i stil med ”vinklat” eller
”diagonalt”, vilket förklarar varför motsatsordet
kommit att bli ”straight”. Begreppet är känt i
engelska texter från 1500-talet men användes
ursprungligen för att beskriva någon eller något
som uppfattades allmänt konstigt, udda eller
onormalt. Att befinna sig ”in Queer street” var
i början av 1800-talet en eufemism för att ha
ekonomiska bekymmer.
Det tycks ha varit vid förra sekelskiftet,
1900-talets första år, som ordet kom att mer direkt
kopplas till homosexualitet, företrädesvis manlig

Oscar Wilde och hans älskare Lord Alfred Douglas,
kort innan rättegången 1895. Bild: STOCK.XCNG

sådan. Somliga menar att det var rättsaffären
mot författaren Oscar Wilde och den mediala
uppmärksamheten kring skandalen som kan ha
påverkat språkbruket. Manlig homosexualitet var
som bekant straffbart i Storbritannien (och i de
flesta andra länder) vid denna tid. Den kvinnliga
motsvarigheten var det däremot inte eftersom
lagstiftarna inte ville erkänna att något sådant
överhuvudtaget kunde förekomma.
”Queer” är alltså från början en direkt
nedsättande term – den pekade ut homosexuella
och människor som bröt mot traditionella
könsnormer som främmande, knäppa och
skrämmande. Med tiden kom dock de rörelser
som kämpade för gruppens rättigheter och ett
mer tolerant samhälle att plocka upp ordet och
omtolka det, vända det ursprungligen hånfyllda
namnet till något positivt. Det är en process som
vi sett upprepas många gånger genom historien,
bland många olika grupper. Vårt eget ”hedning”
är ju från början en nedsättande term myntad
av kristna men upplevs inte i dag vanligtvis som
särskilt negativt laddat.
När man idag på universiteten talar om
”queerteori” och ”queerstudier” åsyftas alltså i
första hand studier kring det som brukar kallas
för HBT-kulturen. HBT står här som bekant för
Homo- Bisexuella och Transpersoner. Det finns
dock många som vill mena att begreppet queer
rymmer mer än så. Därför kan man också ibland
se bokstavskombinationen HBTQ som en än
mer inklusiv beteckning. I ordet queer låter
man även andra avvikande sexuella läggningar,
praktiker och inriktningar rymmas som inte
nödvändigtvis ryms under homo, bi eller trans.

fortsättning på nästa sida
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Vad är ”queer” egentligen? Det är kanske en del av er som undrar. Och varför
är det något som vi ska tala om här i Mimers Källa? Har detta verkligen med
seden att göra? Ja, det har det i högsta grad menar jag och i den här artikeln
ska jag försöka bena ut en del begrepp, samt försöka visa på varför frågan
om queer inte alls bara handlar om akademiska hårklyverier utan i högsta
grad är något som berör inte minst oss hedningar i vardagen.
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Judith Butler - en ikon inom amerikansk queerteori föreläser.

Det kan röra sig om polyamorösa, det vill säga
personer som älskar och lever tillsammans med
fler än en partner eller i helt öppna förhållanden.
Det kan handla om utövare av BDSM i olika
former. Det kan även röra sig om intersexuella,
alltså personer födda med vad som ibland kallas
oklar könsidentitet. Det kan till och med syfta
på personer som är asexuella, det vill säga de som
inte tycker om att ha samlag alls. Dessa exempel
kan ju beröra såväl de som dras till människor av
samma som av motsatt kön.
Inom queerteorin studerar man hur
samhälleliga normer skapas och upprätthålls.
En av föregångarna var en fransk filosof vid
namn Michel Foucault, författaren till verket
Sexualitetens historia, och en tänkare som
ägnade sig mycket åt relationen mellan kropp,
språk och makt. Ett mer samtida huvudnamn
är amerikanskan Judith Butler. I hennes skrifter
ligger fokus på att visa hur föreställningar kring
kön och sexualitet uppstår genom upprepande
handlingar, ageranden och invanda mönster.
Vissa av dessa mönster kodas som normerande
i den sociala interaktionen mellan människor,
andra klassas som avvikande. Sexualiteten är hos
Butler inte i första hand en biologisk kategori
utan en social sådan. Det betyder dock inte,
som vissa kanske tror, att queerteorin bortser
från det biologiska eller att man på något sätt
förnekar det genetiska arvets betydelse. Det
betyder bara att man inte finner det fruktbart
att tala i de termerna eftersom man vill bort från
föreställningen om normalitet och naturlighet.
I Sverige var homosexualitet kriminellt fram till
1944. Därefter förblev läggningen klassad som
mentalsjukdom fram till 1979. Under den här
tiden var läggningen mest något som mötes med
10

Bild: WIKIPEDIA COMMONS

tystnad och osynliggjordes. Till undantagen hör
de stora rättsröteskandalerna på 50-talet, Hajbyoch Keijneaffärerna, där det förutom korrekt
kritik mot brister i den svenska rättsäkerheten
också målades upp rena konspirationsteorier kring
påstådda hemliga nätverk av homosexuella män
i maktställning. Författaren Vilhelm Moberg var
bara en i raden av mediaröster som febrig talade
om dessa nätverk som hot mot samhället. Så sent
som i samband med Ebbe Carlsson-affären på
80-talet kunde dessa konspirationsteorier åter tas
upp och dammas av.
Sedan ett femtontal år tillbaka har dock den
svenska offentligheten gått mot en ökad öppenhet.
Allt fler HBT-personer syns i offentligheten.
Lagstiftningen går mot allt större jämlikhet,
adoption tillåts idag, könsneutrala äktenskap är
bara en tidsfråga. Ännu återstår dock mycket att
göra, inte minst vad gäller människors attityder
och värderingar. Det är säkert inget större
problem att vara öppet homosexuell i en urban,
akademisk medelklassmiljö i Sverige idag men
ser det likadant ut överallt?
Ytterst är det viktigt att värna om de här
frågorna, därför att det handlar om rätten att få
vara annorlunda, att få sticka ut, att få vara den
man väljer att vara och bli bemött med respekt.
Vi hedningar betraktas säkert av många som
egensinniga särlingar och udda existenser. Vi är
nog ganska ”queera” i de flestas ögon om man
för tillbaka begreppet queer till dess tidigare
betydelse. Därför har vi alla något att vinna på
ett samhälle där vi inte alla behöver följa samma
spår, samma invanda levnadssätt. Där en norm
är något man kan ha eller mista och det står var
och en fritt att skapa sin egen identitet, utan att
begränsas av färdigtryckta etiketter. 

Text: HENRIK HALLGREN

TEMA:QUEER

Oden

– en queer gud...
Oden – allfadern – är krigets gud. Under
vikingatiden var krig förknippat med manlighet,
och således kan vi säga att Oden är en i högsta
grad ”manlig” gud. Samtidigt är han också
sejdens mästare. Sejd kan sägas vara en form av
shamanism och i det vikingatida samhället sågs
sejd som en omanlig syssla. Den som utövade sejd
var behäftad med ”ergi” – omanlighet. Ergi hade
starka kopplingar till homosexualitet. I sin artikel
”Odin as queer” i boken ”Glyfer och arkeologiska
rum – en vänbok till Jarl Nordbladh” undersöker
forskaren Britt Solli denna paradox: Att den
mäktige och manlige guden Oden sysslade med
något så omanligt som sejd.
Solli poängterar att Oden är en shaman, och
att inom shamanismen är det vanligt med olika
sorters könsöverskridande. Exempelvis är det
vanligt att shamaner klär sig i kvinnokläder.
Ibland förekommer i shamanska kulturer ett
slags tredje kön” bortom de vanliga ”man och
”kvinna”. Hittar vi ett sånt tredje kön i den
norröna traditionen?
Solli refererar till Hyndluljod, ”Hyndlas sång”
Där det står:
Eru völur allar
frá Viðólfi,
vitkar allir
frá Vilmeiði,
en seiðberendr
frá Svarthöfða,
allir jötnar
frá Ymi komnir. :
I Erik Brates översättning:
Alla valor
från Vidolv äro,
alla värsta trollkarlar
från Vilmeid komma,
de som sejd bruka
från Svarthovde,

alla jättar
äro från Ymer komna.
Först nämns valorna (völvorna) som kommer
från Vidolv. Detta är trollkvinnorna.
Sedan nämns vitkar, trollkarlarna, som
kommer från Vilmeid.
Men sedan nämns seidberendr, som kommer
från Svarthovde. Sejdberendr kan översättas med
”sejdman” men egentligen betyder inte ordet
berendr ”man” utan associerar istället till det
kvinnliga könsorganet. Solli föreslår därför att
”seidberendr” var en klass av människor som
tillhörde ett tredje kön och som praktiserade
sejd. Men varför var då sejd sammankopplad
med omanlighet?
Solli menar att det är för att de manliga
shamanerna överskred könsgränserna för att få
tillträde till en kvinnlig kosmologi från vilken
män annars var uteslutna. Dessa queer-shamaner
eller queer-sejdmän var mer kraftfulla än de
mer ”straighta” shamanerna. Seidberendr var en
grupp sådana kraftfulla queer-shamaner.
Britt Solli går sedan vidare och funderar på
Adam av Bremens beskrivningar av riterna vid
uppsalatemplet, om hur människor hängdes i
träd. Hon föreslår att dessa hängda personer
inte dog i träden, utan att det var en del i en
shamansk initiation. Kanske upplevde de hängda
en sexuell extas som gav dem förmågan att göra
själsresor och få kraft? Att Oden höll på men
något så omanligt och för många ”föraktat” som
sejd, måste förklaras med att sejden spelade en
viktig roll för samhället, menar Solli. Sejd måste
ha ansetts så betydelsefull för upprätthållandet
av samhället att dess ”queera” utövare måste
accepteras som en kosmologisk nödvändighet.
Solli avslutar med att konstatera att Oden måste
vara en queer-gud, för endast genom att utöva
sejd och vara queer så kunde världen fortsätta
existera. . . 
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Text och bild: URBAN JOHANSSON

Några av medlemmarna i blotlaget Bilröst. Åsa, Håkan, Christopher och Urban hoppas på upslutning till årets Pride.

Inkallning till Pride
I ett tidigare nummer av Mimers Källa kunde
vi läsa en artikel om Sveriges Asatrosamfunds
medverkan i 2008 års Prideparad. En illuster
skara på tre personer med guden Frej på högsäte
i en cykelkärra gjorde en liten men viktig insats
för att synliggöra forn sed i HBT-världen. Detta
gav mersmak för de medverkande och andra
homohedningar.
Under en helg i slutet av oktober samlades HBTblotlaget Bilröst nere i Skåne för att diskutera
nästa års pridedeltagande. Målsättningen är att
sätta Sveriges Asatrosamfund på kartan i HBTvärlden samt att koordinera vår insats i paraden
och hålla ett prideblot i samband med denna. Vi
diskuterade även någon ytterligare gemensam
aktivitet kopplad till prideveckan såsom besök
på Historiska museet eller Birka.
Idéerna var många och vi beslöt oss för att låta vår
dyke-on-bike-medlem anföra tåget med Freja på
bönpallen och ”Frej the Gay” på pakethållaren.
Andra idéer som bollades var att hitta musiker
som iklädda forntida kläder kan spela flöjt
och trumma för att förhöja stämningen. Vi
underströk vikten av att paradera under namnet
12

Sveriges Asatrosamfund för att tydliggöra vilka
vi är och förmedla vårt budskap till en bred
allmänhet.
En av de absolut viktigaste aspekterna med vårt
deltagande i prideparaden borde vara att vår
medverkan på ett effektivt sätt kan hjälpa till att
bryta de kopplingar till våldsamma och rasistiska
grupper som vår religion tyvärr har. Här tror vi
att vi homohedningar kan göra en viktig insats
för att komma till rätta med detta problem.
Vi i Bilröst kommer tillsammans med andra
intresserade hedningar inom en snar framtid att
träffas i Stockholm för att diskutera hur vi kan
lägga upp vårt pridedeltagande. Vi vill betona att
deltagare i paraden självklart inte måste tillhöra
HBT-samhället utan alla är lika välkomna oavsett
sexuell läggning eller könsidentitet.
Väl mött under Pride 2009!
Om du vill vara med och engagera dig i SA:s
pridedeltagande 2009, mejla mig på adress:
perurbanjohansson@telia.com 

TEMA:QUEER

En HBT-hedning talar

Håkan Lindh är en av initiavtivtagarna till blotlaget Bilröst. Mimers
Källa frågar honom om hur det är att vara homo och hedning i Sverige
idag och hur han hoppas att framtiden ska se ut.
Hej Håkan. Hur kom det sig att du drog igång
Bilröst?

Bra och dåligt. T.ex SAs har ju redan från början
vägrat ha en homofob inställning, men det
betyder inte att homofobiska personer saknas.
Jag började frekventera gay-communitet QX på Utanför SAs finns det folk som sitter och bl.a
nätet, och där fanns redan en klubb för seden citerar Eddan för att “bevisa” varför homofobi
som hade över sextio medlemmar. Och det var är “rätt” ur religiös synvinkel. MAO precis
då idén föddes att starta ett blotlag som skulle samma taktik som kristna homofober använder
sig av. Jag fick en gång höra att jag var “New
träffas, blota, informera etc IRL.
Age” eftersom jag inte godtog
Det gick trögt till att börja med,
homofobi ...suck!
eftersom folk var så utspridda över
Det finns ju också ett visst
hela landetmen sen i somras har
machoelement inom Seden,
det blivit fart på aktiviteterna.
och en del av dem tycks ju
finna gayhedningar vara ett
Hur många medlemmar har ni?
hot. Dravel om att vi skulle
förstöra fruktbarheten och
Jag är osäker på hur många vi
annat har kläckts fram av såna,
är exakt, men totalt ett tiotal
vilket förstås är trams. Som
åtminstonde. I takt med att vi Pan med sin älskare Daphnis.
så
mycket annat inom Seden
blir mer synliga bland hedningar
behövs spridandet av kunskap här
och HBT-samhället kommer vi dock säkert att
växa snabbare. Det gäller att göra sig synlig på för att få bort såna attityder vilket är ovärdigt
en hedendom på demokratisk grund. Men till
båda fronterna,så folk hittar en.
Sen i höstas har vi börjat med träffar då vi övervägande delen har reaktionerna varit positiva
träffas och umgås,smider planer och håller blot.F och det är skönt att kunna känna att man har
ast nu senast regnade och blåste blotet bort, vi får t.ex SAs stöd.
ta igen det nästa gång. En Pubträff är på gång nu
snart i Stockholm, och under Pride ska vi ju förstås På forumet har det funnits en diskussion om
hålla ett offentligt blot som förhoppningsvis kan att “komma ut” som hedning och det verkar
locka fler nyfikna. Förra sommarens parad gav som vissa vill se en parallell till att komma ut
gott om positiva responser bland åskådarna,så ett som gay. Är det så?
blot borde kunna locka en hel del.
Vi har försökt skapa kontakt med andra gay- Egentligen inte även om båda företeelserna omges
hedniska organisationer utomlands, där det finns av fördomar. Båda sakerna kan ju ge jobbiga
rätt många, för att utbyta erfarenheter och lära reaktioner från omgivningen men att få stopp
oss mer om vad vi kan göra, men det arbetet på det som hedning är ju bra mycket enklare.
är inte avslutat ännu eftersom de hitills varit så Ingen familj sparkar ut sitt barn p.g.a han blivit
hedning tex, men det händer fortfarande om
tröga på att svara.
Andra aktiviteter vi kan göra i framtiden är du kommer ut som gay. Min erfarenhet är att
vigslar för par t.ex eller namngivningar för barn komma ut som hedning inte är något problem
egentligen men att komma ut som gay är en
födda av gayföräldrar.
process som är betydligt mer jobb. Fast trots det
är det en process väl värd att gå igenom. Väl ute
Hur upplever du inställningen till HBT-personpå andra sidan mår man så mycket bättre. 
er inom den svenska hedningsmiljön?
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Text: ERIK OTTERBERG

Myterna får sin betydelse genom
de tolkningar vi gör av dem och
genom de bruk vi omsätter dem i.
I följande artikel visas hur en kreativ nyläsning av en myt kan få den

att tala till oss idag. Myten i fråga
är en av de mest kända som berättats om våra gudar, historien om
när Tors hammare blev stulen.

Brudfärden
– en könsöverskridande läsning
Vred var Ving-Tor
när han vaknade,
och sin hammare
han saknade;
han riste på sitt skägg,
han ruskade sitt hår;
Jordens son
Satt och trevade

Vi får aldrig veta hur stölden gått till. Kanske är
det helt oviktigt. Det enda som betyder något
är att hammaren är försvunnen. Den kosmiska
harmonin är rubbad, den delikata terrorbalans
som håller ordningens och kaosets kalla krig
i schack riskerar att helt tippa på ända. Då
återstår bara en sak, ragnarök, denna världens
undergång.
De första ord,
han fällde, var detta:
”Hör nu, Loke,
vad här jag säger,
som ingen vet
vare sig på jorden
eller i höga himlem:
hammarn från asaguden stulits.”
Kvädet om Trym, den sång i den poetiska Eddan
där myten om hur Mjölner blir stulen gestaltas,
brukar ibland uppfattas som burlesk och
humoristisk. Somliga har till och med föreslagit
att dikten egentligen är en slags kristen parodi
på figurerna ur den gamla sedens mytvärld.
Tanken är då att man skulle ha uppfattat diktens
skildring av hur Tors kläs ut i kvinnokläder
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Loke visar Tor hur man klär sig i drag.

Bild: CARL LARSSON

som syftande till att göra honom mindre seriös,
mindre vördnadsfull, omanlig och därmed inget
att ha. På så vis skulle alltså åhörarna vända sig
bort från kulten av honom till förmån för den
vite krist. Frågan är bara om inte ett sådant
synsätt säger mer om uttolkarens värderingar
av manligt och kvinnligt än vad det gör om den
förkristna kulturen.

TEMA:QUEER
I själva verket utspelar sig hela historien mot
en fond som inte kunde vara allvarligare. Det
handlar helt enkelt om universums överlevnad så
som vi känner det. Mycket står på spel. I den här
texten vill jag visa på vad som händer om man
tar en berättelse av det här slaget på allvar, om
man läser den inte bara som en litterär skröna
utan låter sig själv prövas mot den och söker
dess andliga innehåll. Myten blir verkningsfull i
samma ögonblick som vi låter den få betydelse i
våra egna liv.
Det fiffiga med myter av det här slaget är att de
alltid har ett slags dubbelt tilltal. De handlar om
världens makter och uppbyggnad, om det stora
makrokosmos och förklarar det med bilder som
människorna kan ta till sig och förstå. Det är
det ena perspektivet. Det andra är mer subtilt.
På samma gång talar nämligen myterna om det
mikrokosmiska, om vår inre värld, den som vi
alltid bär med oss. Väljer vi den här läsarten
handlar myten plötsligt om inre, psykologiska
processer inom var och en av oss. De olika
aktörerna i myten står nu inte för yttre krafter
runt omkring oss utan representerar istället delar
av oss själva. Båda perspektiven är lika giltiga
när vi studerar myterna och försöker förstå dem.
Våra insikter om den yttre världen färgar hur
vi tolkar oss själva på samma gång som vi bara
kan förstå oss själva genom vår kunskap om vår
omvärld. Detta spel mellan del och helhet och

tolkningens eviga kretslopp mellan de två är det
som brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln.
Det är en bild som påminner oss om att sann
visdom inte handlar om färdiga svar utan alltid
om den väg vi färdas för att nå dem.
Loke flög då,
fjäderhamnen ven,
tills han kom utanför
asars gårdar
och jagade in
i jättarnes bygder
Tors hammare är försvunnen. Med den hans
mandom. Jag tror inte man behöver en allt för
vild fantasi för att se en fallossymbol avteckna sig
här. Någon kanske opponerar sig och tycker det
börjar lukta lite väl freudianskt men det finns gott
om exempel och bevis för att man alltid haft en
lyhördhet för den typen av symbolik inom seden
där fruktbarhetens och sexualitetens kraft alltid
setts som något heligt. Mjölner är en livgivare.
Den står för en mängd olika saker, bland dem
kraft, makt, styrka och utan den är Tor… Ja,
vad är han om inte impotent? Oförmögen i
sin roll som åskans alstrare. Oskadliggjord som
människans och Midgårds beskyddare. Vi börjar
förstå hans ilska och frustration nu. Han är
kastrerad. Varken mer eller mindre.
Denna obalans måste nu lösas, jämvikten

fortsättning på nästa sida
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Man eller kvinna? Bär vi inte alla egentligen på aspekter av båda könen? Bild: WIKIPEDIA COMMONS

TEMA:QUEER
återfinnas. Loke får i uppdrag att ta reda på
vad som hänt. Vem annars än denne ständige
gränsöverskridare och dubbeltydighet skulle
kunna navigera ordentligt i den osäkra och
ostadiga situation? Och hans undersökning ger
snabbt resultat – tjuvens identitet uppdagas.
Men Trym ställer ett ultimatum, hammaren
kommer inte att återlämnas med mindre än att
han själv får Freja till brud. Ett högt spel med
könen som insatser som synes, för att vinna Tors
manlighet tillbaka måste gudarna alltså offra den
yttersta kvinnligheten?
Då yttrade Heimdall,
av asar den vitaste, han visste väl framtiden
som vanerna annars - :
”Bindom på Tor då
brudelin;
bäre han det stora
brisingasmycket!”
Intressant nog är det inte Loke som kommer
med lösningen i dikten utan hans ständige
motståndare Heimdall. I stället för att ge upp
Freja, vilket naturligtvis skulle vara lika förödande
för den kosmiska balansen ska Tor och Loke bege
sig till Utgård, förklädda till kvinnor. Tor är till
en början inte särskilt trakterad över att behöva
spela Frejas roll och avkläda sig de sista resterna
av sin manlighet:
”Mig skola asarne
omanlig kalla,
om mig binda jag lät
i brudelin.”
Men det är just i detta som kärnan till mytens
betydelse ligger.
Så beger de sig i väg och Trym ställer till det
stort bröllopsgille till ”Freja” och hennes ”tärna”.
Här håller allt på att gå åt skogen, Tor äter och
dricker med väldig aptit och hans ögon gnistrar
av vrede. Här skulle man kanske kunna ana
en viss humoristisk ton i dikten, det är lätt
att se en drastisk scen framför sig där den förklädde Tor vräker i sig mat på ett föga feminint
vis. Men samtidigt är situationen egentligen
inte alls komisk. Tor och Loke befinner sig på
främmande, fientlig mark och om de avslöjas
kommer de med all sannolikhet att övermannas.
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Kanske ska diktens upprepande av formeln där
Trym påpekar Frejas märkliga beteende och Loke
som varje gång förklarar bort det hela ses snarare
som ett spänningsskapande element? Ytterligare
en påminnelse om att det här är på högsta allvar.
Så förs då hammaren in. Som livgivare och
fruktbarhetssymbol har den ju sin givna plats i
ceremonin. Notera var den placeras.
”Då sade Trym
tursarnes drott:
”Bären hammaren in
bruden att viga.
Läggen Mjollner
I möns knä!
Vigen oss tillsammans
Med Vars hamd!”
Så återfår Tor hammaren och kastar förklädnaden.
Det blir en bröllopsfest av helt annat slag än vad
jättarna tänkt.
För att sammanfatta. Berövad av sin manlighet
måste Tor alltså bege sig till jättarnas land,
mörkrets och kylans värld, den hotfulla och
farliga. Han måste göra det utan det skydd han
annars har. Han måste färdas dit i sin svaghet.
Hur ska han kunna göra detta?När balansen är
rubbad är detta ett tecken på något. Den förlorade
manligheten kan ses som en konsekvens av att
det kvinnliga blivit försakat. Bara genom att gå
den tillmötes kan balansen återställas. Bara den
som bejakar sin kvinnlighet kan fullt ut vara man
och tvärt om. Läst på det här viset så talar myten
om manligt och kvinnligt som aspekter inom oss
alla. Det pekar på att överskridandet mellan de
båda ibland är nödvändigt, såväl i makro- som
mikrokosmos.
Loke är som sagt den gud som oftast förknippas
med denna överskridandets potential, men som
vi kan se finns den i olika grad hos alla, även
Tor. Ett sådant perspektiv lär oss att närma oss
makterna utan de föreställningar om machoideal
och ensidig manlighetsvurm som vår seds
mytologi med orätt kommit att behäftas med.
Seden och dess myter talar i stället om balans,
om manligt OCH kvinnligt, likväl om allt det
som ligger däremellan. 
(Alla citat ovan är hämtade från Erik Brathes
översättning.)

TEMA:QUEER

Text: MIKAEL PERMAN

Loke, kreativitet,
queer och ergi?

Kreativitet och normbrytande går ofta hand i hand.

Illustration: STCK.XCNG

Jag har länge sett en likhet mellan det som ibland kallas
“queer” och det som i forna tider kallades “ergi”. Samtidigt
som jag inte håller med om den traditionella tolkningen
från 1800-talets forskare som tolkade beskrivningen “ergi”
väldigt snävt, så att det kom att betyda “föraktlig” och “manlig
homosexualitet”. Den tolkningen påstår jag att den är alldeles
för mycket färgad av den tidens moral och sexualtabun, än
historiskt korrekt.

Hur kom översättningen att bli så dålig? Ja
troligen har det översatts som många andra
slanguttryck, man har helt enkelt valt ett

“passande” ord på svenska och “parat ihop det”
med ett ord på engelska, utan djupare insikt om
respektive ords underliggande betydelse, och så
har det fått fäste över tiden. Så sker som sagt med
många “svengelska” översättningar.

Queer och norm
Queer har varit ett negativt uttryck i det
normala, normsättande samhället under lång
tid. Vad som har hänt är att de grupper som har
blivit stämplade med detta uttryck, har försökt
“ta tillbaka det”. Alltså göra det till sitt EGET
uttryck och ladda det med SINA EGNA positiva
fortsättning på nästa sida
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Först lite om ordet “queer”. Det brukar ofta
översättas med ordet “fjollig” på svenska, vilket är
en mycket dålig översättning. Det svenska ordet
“fjollig” har en känsla av fånighet, av smaklöshet
och larvighet över sig, vilket inte alls finns i
det engelska ordet queer. Istället borde ordet
översättas med “avvikande”, “udda”, “konstig”.
Queer börjar användas under första delen av
1900-talet i England som en beskrivning av just
homosexuella. (Framför allt homosexuella män.)

TEMA:QUEER
värderingar. På precis samma sätt som många
sedanhängare har gjort och försöker göra med
ordet “hedning” eller varför inte ordet “asatro”.
Numera, i den förändrade betydelsen, betyder
inte “queer” avvikande, konstig eller udda,
utan mer en person som VÅGAR och tar
ställning för att kunna avvika från den gällande
normen i samhället. Och detta gäller inte bara
på det sexuella området, utan också politiskt,
familjemässigt, andligt eller inom andra områden.
En queer-person av idag måste alltså inte vara
homosexuell, men den
måste anse att det är precis
lika bra att vara homosexuell
som heterosexuell.

normen. Det är inte hela vägen fram för att vara
kreativ, men det är en mycket bra del av vägen.
Queerskapet betyder också en beredskap att till
och med överge sig själv, att överge sina invanda
förutsättningar om vad man är. På ett ganska
ytligt plan, kanske? Men ändå något som kan gå
vidare till en djupare personlig omdaning.

Vem och vad var “ergi”?
Historien då? Är den viktig? Behöver vi verkligen
veta vad ergi betydde
för 1000 eller 1500 år
sedan? Även om jag inte är
intresserad av historien I
SIG, så anser jag att detta
kan vara viktigt.

Här
är
det
viktigt
att
poängtera
att
queerinställningen INTE
Det visar oss på hur
är en motsatt inställning,
BRED dåtidens andliga
det är inget som ska ersätta
uppfattningar
verkligen
något annat. Det är INTE
var. Och det ger oss en
heterosexualitet som ska
inspiration om hur bred vår
Foto: CHERICE MONTGOMERY
ersättas av homosexualitet “Balans.”
nutida andliga uppfattning
som norm. Det är själva tanken på NORMEN faktiskt BÖR vara.
som ska överges.
Men påstår jag att “ergi” var ett positivt uttryck i
forntiden? Nej inte alls. Då, likaväl som nu, fanns
Kreativitet
det en klar norm om hur man skulle vara enligt
Men kan detta kopplas till “kreativitet”? Ja samhällets breda uppfattning. Men det fanns
som jag ser det är kreativitet beroende av flera också en större bredd i andliga föreställningar
olika faktorer. Den kräver intelligens, den och större accepterande av avvikare, än tex det
kräver observerande, och den kräver framför viktorianska England 900 år senare. Jag påstår
allt förmågan att avvika från det etablerade. Att att det vikingatida samhället inte alls var så
prova nya vägar kräver just att man kan överge homogent, utan att det fanns klart avvikande
grupper och individer i samhället.
det etablerade.
Kreativitet UTAN att överge något som redan
är etablerat, är knappast möjligt. Är man fast i
normen är man möjligen pålitlig, möjligen flitig,
möjligen effektiv, men absolut inte kreativ. Hur
intelligent eller kunnig man än må vara.
Här kan jag alltså se att just “queerskapet” hos
en person innehåller MER än en viktig del, för
kreativitet. Det innehåller förmågan att analysera
sina egna inlärda vägar och inte ta dem för
självklara. Det kräver ett visst mått av intelligens
för att genomskåda sin egen situation och hitta
nya vägar. Och som jag sagt ovan, det kräver att
man har viljan och MODET att ställa sig utanför
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Så vad betydde verkligen “ergi”, i forntiden?
Nåväl, min uppfattning om ordet ergi, är att det
är klart och tydligt belagt i Sverige som ordet
argher. Som sådant kan det spåras tillbaka till
600-talet på Björketorpsstenen. Där nyttjas det
för övrigt i en stark besvärjelse och skyddsmagi,
att just “arghet” ska drabba vifördärvaren. En
förbannelse alltså.
Vidare finns ordet belagt i den så kallade
“hednalagen” som fragmentariskt finns bevarad
från 1100-talet om jag minns rätt. Argher finns
med i ett antal lagfragment ifrån Sverige, och de
har alla med allvarliga förolämpningar att göra.

TEMA:QUEER
Etymologi
Men den som vill ha en mer fyllig etymologisk
härledning, kan läsa det jag citerat från vår gamla
debattsida. Tyvärr har jag inte namnet på den jag
citerar, då inlägget las in anonymnt.
“-Det moderna ordet arg har i de germanska
fornspråken haft betydelsen ‘feg, omanlig,
feminiserad, ond, girig (fornhögtyska), dålig,
värdelös’ och liknande. Grundbetydelsen har
troligen varit ‘feg, omanlig’.
Isl. ragr ‘feg, omanlig’, fsv. ragher ‘feg, usel’ har
uppkommit genom metates av argr/argher.
Isländskans ergi, som om jag vågar chansa skulle
hetat ärge på svenska idag om ordet hade överlevt
- förutsatt att det inte sabbades upp alltför mycket
på vägen, är en -în-avledning till argr. Det finns
belagt i både fornisländska och i fornhögtyska, argî
‘försumlighet, girighet’. Jag ser ingen anledning att
anta något annat, än att det är samgermanskt.
Angående -în-avledningar skriver Wessén att
suffixet “har alltifrån urgermansk tid varit
produktivt för att av adjektiv bilda abstrakter”, och
det är väl kortfattad och väl sagt. Det är en trevligt
ordbildning som lätt låter sig illustreras med ett par
exempel:
*argaz > *argîn*deupaz > *deupîn*fastaz > *fastîn*gôdaz > *gôdin...och så vidare. Att man skriver ut ett streck efter înär för att det är stammen som citeras. I nominativ
(som *argaz) var det antagligen *-î.
Med en ursprunglig betydelse av *argaz som
‘feg, omanlig’ är betydelsen av isländskans ergi
inte underlig alls. Antar man att eftersom arg är
synonymt med vred idag så var det säkert det före
kristendomens införande också, så har man kört av
banan och fortsatt lika långt ut i geografin som när
man förutsätter att ordet kåt alltid betytt sexuellt
upphetsad.”
Så långt mitt citat....
“Ergi” är alltså INTE det fornnordiska namnet
på homosexualitet, som troligen kan kopplas till
det isländska ordet “Kynvilla”, vilket betyder

ungefär “könsförvillad”. Lika lite som queer är
ett ord som betyder homosexuell.
Men vad är då “ergi”? Att det var en nedsättande
benämning under vikingatiden, är det ingen som
helst tvekan om. Sett utifrån den tidens moral,
skulle man vara modig, möta motståndare i
öppen strid, en man skulle vara en man och en
kvinna en kvinna. Man skulle vara PÅLITLIG
och bara göra det som förväntades av en god
person. Aldrig uppträda på ett sätt som var
oförväntat. En mans ord gällde. Eder var heliga.
Men var det bara så? Eller fanns det en annan sida
av myntet redan då? Ja jag tror att den vanliga
tolkning av vikingatiden är dels för ensidig och
dels alldeles för mycket färgad av viktorianska
ideal, och svensk nationalromantik. Det fanns
ett annat perspektiv redan då. Det skymtar fram
i sagorna, vi ser det på gravfynd, men framför allt
kan vi läsa det bokstav för bokstav i Eddorna.

Loke som exempel
I Eddorna kommer vi snabbt fram till att just
Loke är “ergi”. Loke är den gud som överskrider
alla sociala normerna. Loke sejdar, och sejd
meför “ergi”. Loke får hållas länge, för han tillför
kreativiteten till gudavärlden. På det sättet är
han nödvändig. Det är faktiskt först när han går
helt över styr och indirekt dödar Balder, som
han faktiskt straffas. Innan detta så får han alltid
chansen att gottgöra sina upptåg. Som oftast
skapar ett MERVÄRDE för hela gudakollektivet.
Men gränsen går vid mord. Och detta leder vidare
till Ragnarök. Kan det bli mycket tydligare?
Allt detta som vi kan se i queer-begreppet idag,
fanns inte inom samhället för 100 år sedan. Inte
i Sverige och inte i det viktorianska England.
(Annat än i väldigt marginaliserade grupper)
Framför allt så fanns det inte en klart uttalad teori
om detta, som kunde förstås av tex historiska
forskare. När de stötte på det fornnordiska
begreppet “ergi”, kunde de alltså inte skaffa sig
en mer korrekt förståelse av begreppet, eftersom
de inte hade själva grundförståelsen i sin egen
dåtida kultur. Men det har vi idag,så därför bör vi
överge äldre tolkningar av just begreppet “ergi”,
och till och med använda det som ett svenskt
ord, som en passande översättning av just ordet
“queer”. 
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Bild: STOCK.XCNG

poesihörna

En gudars like
(Replik till Sapfo.)

Skymning nu,
och där i dalen
tändas eldflugor
i fönstren.
Ännu ligger jag vid eken.
Fast jag snart
ska vandra hemåt.
Andra eldar börjar brinna
över mig
– långt bort i natten –
Länge har det ljuset färdats
för att nå till mina ögon.
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Syrsor sjunger stilla för mej
Härligt svala vindar rör mej
Gräsets famn
sluts ömt och varligt.
Plötsligt står så
tiden stilla…
Skymning,
och jag tänker bara:
”En gudars like
måste jag vara.”
EMMA OLUNDA

Text och foto: MARKUS SKOGSBERG

Torshelgden
– en hednisk sabbat

I folktron har torsdagskvällen, och natten mellan torsdag och
fredag, hållits för särskilt magisk och lämplig för att möta små och
stora Makter, men torsdagens betydelse går tillbaka till förkristen
tid. Idag firar kanske inte så många Torshelgd på torsdagskvällen,
men det borde de!
Många har nog läst om hur man ska lära sig
spela fiol av Näcken genom att gå till en fors
eller en korsväg tre torsdagsnätter i rad, eller
att en bjära bäst tillverkas om torsdagskvällen.
All slags trolldom och seende i det fördolda har
förknippats med den natten. Mindre känt är det
kanske att den hållits i helgd på många håll ända
in på sent 1800-tal.

som dött och är ett viktigt inslag i ceremonier
och ritualer kring bröllop, enligt berättelsen om
Tors brudfärd. Hur många är det dock som vet
att det isländska alltinget i förkristen tid alltid
öppnade på en torsdag? Detsamma ska ha gällt
för jämtlänningarnas motsvarighet, Jamtamotet,
och i Gulatingslagen antyds att torsdagen var
dagen för öppnande av tinget vid Gula.

Tors heliga dag

För stora och små

I sin bok ”Asa-Tors hammare” skriver Ebbe Det är många år sedan jag via Hyltén-Cavallius
Schön kort om Torshelgden att det sades i ”Wärend och Wirdarne” kom i kontakt med
Värend att Tor och Frigg kunde komma på besök begreppet Torshelgd, och redan då ville jag ta
på torsdagsaftonen, vilket gjorde det viktigt till mig det i min utövning. Som student och
att ha det städat och fint hemma. Dessutom, allmänt kringflackande vagabond hade jag
berättar han, brukade man på många håll ordna dock aldrig tillfälle att riktigt slå rot i en grupp
medhedningar som var
en liten festmåltid på
intresserade. På egen hand
torsdagskvällen. Tystnad
var gjorde jag stundtals försök
var viktigt och att man “Sammankomsterna
undvek cirkelrörelser, eller regelbundna och välbesökta att upprätthålla firande
”kringgärningar” som det men opretentiösa. Med tiden varje vecka, men utan
långvarig framgång.
står.

dök det dock upp önskemål
om något mer...”

Det var först i och med
blotlaget UrNaud där jag
nu är medlem som jag
fann andra hedningar som var intresserade av
att hålla helgd varje vecka. Till en början var
ceremonin kort, och ofta gick vi på krogen efter
det. Inget ont i det, vi hade verkligen trevligt,
och sammankomsterna var regelbundna och
välbesökta men opretentiösa. Med tiden dök det
dock upp önskemål om något mer, och i ett par
fortsättning på nästa sida
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Att dagen är helgad åt Tor är
ju uppenbart, och Tor hade
under förkristen tid (och
kanske även långt senare) stor betydelse för många
människor. Han är de vanliga människornas
gud, som enligt Sången om Harbard tar emot
även de döda trälarna. Han beskyddar världen
och människorna mot jättar och andra illvilliga
väsen. Dessutom är hans hammare Mjölner är
inte bara ett vapen utan kan väcka till liv dem

Till vänster Freyja och till höger Tor. Det är dukat för Torshelgd.

olika steg anpassades ritualen och vi började även
äta en god måltid som del av helgden.
I blotlaget UrNaud har vi några småbarnsfamiljer,
och även om det inte alltid är lätt att inkludera
de små i ritual, så har det visat sig att ett horn
med till exempel juice går utmärkt att hålla och
dela på redan när man är tre eller fyra år gammal.
Torshelgdsritualen är kort och det gör den till en
bra introduktion till Seden för den som är liten.

Vardag och helgd
Det är inte alla i blotlaget som kan eller har lust
att fira en gång i veckan, och det är som det
ska. Ingen ska känna sig tvingad att komma.
Torshelgden hålls igång av dem som tycker det
är viktigt, och vi samlas hemma hos den ene
eller den andre. För min sambo och mig är
veckofirandet mycket viktigt, och vi firar det
även om vi är på resa. Även om det kan kännas
motigt när man är trött så försöker vi alltid
städa lite extra på torsdagseftermiddagen, göra
oss själva i ordning och laga lite extra god mat.
När vi sedan, i gudarnas närvaro, sätter oss att
äta infinner sig en skön helgkänsla. Stressen och
tröttheten från vardagen rinner av oss.
Att hålla heligt en gång i veckan håller kontakten
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med gudarna vid liv och jag upplever att det
gör Seden mer vardagsnära. Därtill kommer att
vi oftast firar med andra från blotlaget, och det
gör helgden också till en social sammankomst
där vi binder starkare vänskapsband med
varandra. I UrNaud har vi dessutom valt att hålla
gemensamma meditationer och Eddastudier i
samband med helgden.

Att göra helgd
Vad gör man då på vår Torshelgd? Grunden är
den samma som från början, vi utgår från Hjalte
Strandéns vackra texter till Tor och Freyja med
skålar och offer. Därefter ber vi dem att magna
maten och sedan sätter vi oss och äter. Först
efter vi ätit upp tackar vi Makterna och avslutar
ritualen. Gudastatyerna har vi på matbordet, och
på så sätt blir det som att äta från stallit, verkligen
tillsammans med gudarna.
Huruvida man ska se Freyja eller Frigga som
fredagens gudinna - eller om de kanske till och
med är samma gudinna - är en diskussion som
för så långt att den passar bättre i en egen artikel.
Vi har dock valt att vända oss till Freyja, bland
annat för att det passar bra i den utövning som vi
praktiserar i vårt blotlag. Vanadis är en så viktig
gudinna för oss att det faller sig naturligt att hälsa
henne en gång i veckan, medan de flesta av oss

sig dock vara svårare än vi trott och eftersom
inte har en sådan nära relation till Frigga.
det viktigaste är att vi
Hammarvigningen
uttalar orden gemensamt
som vi använder oss av
innebär helt enkelt att vi “Kanske någon kan inspireras så mässar vi nu orden
tillsammans
åkallar Tors kraft i de fyra att skriva en ännu vackrare rytmiskt
väderstrecken samt ovan Torshelgdsritual
som jag medan vi håller varandras
och nedan, som skydd får nöjet av att ta del av i händer.
Det jag vill med den här
och helgande (med orden:
artikeln är inte att övertyga
”Hammare i öster, skydda framtiden.”
andra göra just som vi, men
denna plats och helga detta
jag tror att många kan dra
ve”).
nytta av våra erfarenheter.
Matvälsignelsen är skriven som en rimurvers, Kanske någon mer hittar ett sätt att ta in Seden
(rimur är ett isländskt versmått som tros gå i sin vardag. Kanske någon kan inspireras att
tillbaka på framsägandet kväden i förkristen tid) skriva en ännu vackrare Torshelgdsritual som jag
och ursprungligen var tanken att vi skulle lära oss får nöjet av att ta del av i framtiden. 
att sjunga den efter en sådan melodi. Det visade

Och så här ser då själva ceremonin ut:
(Bordet dukas och Tor och Freyja ställs fram med
var sitt ljus - rött för Tor och blått för Freyja, eller
båda vita - samt ett helgdljus i vitt.)
Tänder Helgdljuset
Hammarvigning
Hell dig Heimdal, gudarnas väktare
Låt vägen mellan oss och gudarna stå öppen!
Hell Asar och Vaner och Alver
Hell diser och rådare
Hell vättar och dvärgar
Hell förfäder och förmödrar
Hell Regin!
Vi hälsar er och går er till mötes
På denna heliga plats
Vid denna heliga tid
Hell er!
Tänder Torljuset
Tor
Rådare över väder och vind
Jordens son
Midgårds värn

Tor igen. I närbild här gången.
fortsättning på nästa sida
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Torkarl, Horagalles, Horanorja
De många folkens vän
Jättars skräck och baneman
Hör oss du Trudheims härskare

Freja Vanadis
Kärlekens, skönhetens och de fallnas gudinna
Vanernas vackra mö
Moder till Hnoss och Gersimi
Med mäktig sejdstav världen värjer
Freja hälften av de fallna får
I Sessrumnirs salar hon härskar
Sejdar och se det fördolda
Lär oss många mäktiga ting
Freja outgrundlig visdom besitter
Freja, hör mitt mål när jag kallar dig
Lyssna till mina önskningar
Söner och döttrar av Midgård
Söker dina välsignelser
Hell dig Freja Vanadis (hornet går runt)
Även Freyja är bjuden.

Bild: JOHN BAUER

Alltid ärar vi Tors bilder
Hans hammare och skägg, tjänaren Tjalve
Eken den mäktiga, bocken den ilskna
Torshelgd håller, på det att vi alltid
ska vara vänner
Hlorride, se på oss med milda ögon
Tor, blås ut ditt skägg
Så ska du och jag kraftigt stå emot alla fiender
Aldrig har Tor tålamod med dom
som går emot oss
Mäktige asens arm värjer alltid Midgård
Och aldrig räds vi då
Hell Tor (hornet går runt)
Tänder Freyjaljuset

“Du ska inte tro det blir sommar, i
fall inte nån sätter fart”

Astrid Lindgren

Blota till våren och
Makterna så hjälper du
årshjulet att snurra...
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Skålar
Sång:
Vi samlas vid helgden, syster och bror,
att hälsa de heliga regin,
och ber för att maten av Freyja och Tor
skall magnas med gudarnas megin
Rituellt ätande
Tack Heimdal, gudarnas väktare
Tack Asar och Vaner och Alver
Tack diser och rådare
Tack vättar och dvärgar
Tack förfäder och förmödrar
Tack ni gudar och makter som delat blotets
helgd med oss
Hell er!
Foto: DAN KIM/STOCK.XCNG

Recensioner

Dela med dig av upplevelsen. Skriv till Mimers källa!

Måhända något FÖR “objektiv”?
Fredrik Gregorius färska doktoravhandling
Modern Asatro - Att konstruera etnisk och kulturell
identitet är 300 sidor intressant läsning för den
som är intresserad av forn sed i Sverige. Hans
huvudsakliga frågeställningar tar upp hur
den moderna asatron får föreställningar om
fornnordisk religion att bli meningsfulla idag, hur
de asatroende agerar ut sin tro, hur de asatroendes
självbild påverkas av samtida
historiesyn, samt hur de
asatroendes
uppfattning
av nordisk kultur påverkar
deras livsåskådning och
relationer till samhället.
Asatrons historia, dess
framväxt i Sverige från
1970-talet och framåt, dess
koppling till kultur, dess
natursyn och gudsbilder,
om blot och magiskt
utövande, som runmagi
och sejd, är sådant som
beskrivs. Här finns massor
med intressanta fakta och
många citat av de tretton
informanter som Gregorius
gjort
intervjuer
med. Herr Gregorius själv.
Fantastisk läsning! Man
märker dock att Gregorius verkligen anstränger
sig för att se asatron utifrån och inte komma för
nära sina forskningsobjekt. Tyvärr leder detta till
en del missförstånd. När man därtill hittar en
del slarvfel och dåligt korrekturläst text, så börjar
man dra öronen åt sig.
Gregorius har stora problem med att förstå
Samfälligheten för Nordisk Sed. Han envisas att
kalla dem asatroende trots deras mycket starka
fokus på enbart folktro. Så när Samfälligheten
uppskattar att det finns en halv miljon hedningar
i Sverige, så har Gregorius svårt att förstå att de
med detta troligen menar att de tror att det finns
så många som tror på vissa av folktrons väsen,

vilket mycket väl skulle kunna vara en rimlig
uppskattning. Riktigt löjligt blir det dock när
Gregorius förväxlar Samfällighetens uttryck
Nordisk Sed med fornnordisk religion och därför
tolkar Keeron Ögrens svar att Samfälligheten inte
har någon relation till fornnordisk religion, som
att man inom Samfälligheten inte kan beskriva
sin relation till nordisk sed!
När det gäller Gregorius beskrivningar av de
olika bloten så gör han flera missar. Han blandar
exempelvis ihop alvablot och völseblot, troligen
på grund av att dessa står
på samma sida i Folke
Ströms bok! Gregorius två
beskrivningar av vårblot blir
också lite fåniga, eftersom
det ena är ett blot hållet
av Pagan Federation och
det andra ett blot hållet
av ett blotlag med tydliga
wiccanska influenser, så
när Gregorius pekar på de
wiccanska influenserna så
känns det lite av ett självmål
från hans sida.
Även
avsnittet
om
runmagins historia lider av
en del slarvfel där det värsta
Foto: LUNDS UNIVERSITET
är när Gregorius förväxlar
Egil Skallagrimsson saga,
som bl.a. beskriver hur felristade respektive
rättristade runor påverkar en flickas sjukdom,
med Erik Rödes saga, som beskriver sejd. Inte
heller verkar Gregorius veta att Guido von
Lists runmagiska system skapades utifrån den
yngre futharken, varför hans resonemang blir
bakvända.
Det sista avsnittet i avhandlingen handlar om
“asatron i den religiösa ekonomin”. Här resonerar
Gregorius om asatrons svagheter i att kunna
konkurrera med andra mer aggresiva religioner
utifrån en teori om “religiös ekonomi”. Denna
teori går endast ut på hur en religion ska vinna så
många fanatiska anhängare som möjligt. Tydliga
fortsättning på nästa sida
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Modern asatro - Att konstruera etnisk och
kulturell identitet
Fredrik Gregorius | Lunds univesitet

dogmer, tvärsäkra svar på alla frågor och höga
krav på medlemmarna är sådant som tydligen
är gynnsamt enligt denna teori. Så att applicera
den på en odogmatisk och icke-missionerande
religion som fornseden är ju knappast lämpligt.
Kan det vara så att Gregorius blev besviken på att
vi fornsedare inte var så knäppa typer som han
från början föreställt sig?

denna avhandling. För den som känner den
svenska asatromiljön kan det vara intressant
att jämföra Gregorius tolkningar med ens egna
erfarenheter. För de intresserade, som inte har
egna erfarenheter, så kan det dock vara svårt
att veta var Gregorius är tillförlitlig och var han
seglar vilse i sitt utanförskap.
GUNNAR CREUTZ

Avslutningsvis kan jag säga att jag är kluven till

Tjusig orientering i vikingarnas mytvärld
Stora boken om vikingarnas gudar och myter
Lars Magnar Enochsen| Schibsted Förlagen

Ett bokförlag skulle inte ha
vågat sig på att ge ut denna
påkostade bok, om inte
utsikterna för avsättning hade
varit goda. Ett gott tecken på
fortsatt allmänt intresse för
vår forna sed. Bildmaterialet
är omfattande, och boken är
värd att köpa enbart av denna
anledning. Många av bilderna
känns igen från äldre böcker, men
här är dom uppslagna i stort format,
varigenom de kommer till sin rätt.
En hel del nytt bildmaterial finner
man också, av för läsaren okända
illustratörer, eftersom inga källor till
bilderna anges. Kanske är det Fröydis SkaugAndersen som ligger bakom en del av dem. Hon
är ansvarig för bokens grafiska form.
I ett förord skriver författaren att tjugo års
intensiva studier ligger bakom, och genomgående
andas texten stor respekt för ämnet. Man kan
inte undgå att lägga märke till hans fascination.
I förordet skriver han också, att han hoppas ”att
denna bok kan bidra till att öka förståelsen för
nordbornas mångfasetterade tro”. Det kan den
säkert göra, eftersom gudar och myter behandlas
med stor aktning.
Boken inleder med en behandling av källor,
därefter en beskrivning av ”de nio världarna”,
”skapelsemyten”, sedan en uppräkning av gudar
och gudinnor i bokstavsordning, varefter följer
kapitel om jättar och dvärgar, vidunder och en
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lång avdelning med gudamyter. Till
slut några korta passager om dyrkan,
mystik och vårt hedniska arv.
För dem som redan är insatta vore
det lätt att komma med önskemål
om tillägg och utförligare
behandling, men eftersom
boken är riktad mot en större
allmänhet kan man förstå den
avgränsning som har gjorts.
I tips om vidare läsning får
man något förbluffande
veta ”Att läsa den äldre
Eddan från pärm till pärm
är någonting som få har
mäktat med”. Med tanke på att den
innehåller många kväden, som man inte gärna
sträckläser med behållning, kan man förstå hans
kommentar. Men i textmängd är annars Eddan
inte någon särskilt svårbemästrad läsning. Det
därpå följande välmenande rådet att man till
att börja med bör nöja sig med att läsa enstaka
gudadikter, kan vara en bra rekommendation för
nybörjaren.
I detta avslutande tips finner man också en
kommentar om översättningsproblem och
rekommendationen att ”ta för vana att inte lita
på andras tolkningar”. Det är sannerligen något
man vill applådera, och det gäller naturligtvis även
Lars Magnars egen tolkning. Anmärkningarna
skulle man gärna velat ha i början av boken, i
stället för på slutet.
Tolkningar och översättningar är barn av sin tid.
Under romantikens 1800-tal kunde exempelvis
den kristne Viktor Rydberg i sin ”Fädernas

gudasaga” kosta på sig en så nyanserad och
respektfull skildring av Oden, att man kan
undra om det sekulära 1900-talets spridning
av gamla kristna nidbilder i diverse böcker ens
gäller samma gud. Men i slutet av seklet kan
man särskilt i akademiska studier också finna
en förståelse för omständigheterna under vilka
originaltexterna nedskrevs, samt försök att
utmönstra vad som är kristet och vad som är
ursprungligt. När Snorre i sina inledningar till
prosaiska Eddan och Heimskringla behandlade
gudarna som människor som kom invandrande
till Norden, så var det säkerligen på grund av den
hotsituation som förelåg under hans tid. Den
forna seden var en ”het potatis” och när Snorre
exempelvis beskriver Oden som en sejdkarl, och
inte som en gud, kan det helt enkelt ha varit
för att inte utsätta sig för angrepp från mäktiga
kristna kretsar.
Lars Magnar Enoksen ger en förhållandevis
nyanserad bild, men inte ens han har helt
frigjort sig från de kristna nidbilderna. Efter
gudanamn ger han genomgående i texten en
karakteristik i parentes, men man får inte veta
om det är gudanamnets etymologi eller maktens
funktion(er) som avses. Man blir till slut ganska
trött på att efter varje gång Oden nämns i
parentes få läsa ”den av
inspiration
rasande/

besjälade”. En tolkning som delvis bygger på en
felöversättning av den kristne munken Adam av
Bremens Wodan id est furor, som man ofta har
översatt med ”det är raseriet”. Latinets furor är
synonymt med grekiskans extasis, och extas är
sannerligen inte detsamma som raseri. Ovidius
talar exempelvis om sin inspiration som furor
poeticus. Latinets id est är synonymt med vårt
”det vill säga”, så en mer rättvisande översättning
av Adams passage vore ”Oden dvs. extas”.
Översättningsproblem visavi fornnordiska är
legio, vilket författaren också påpekar. I slutet av
boken ger han en förklaring till att det som har
översatts med ”trolldom” inte alls begreps på detta
sätt i forna tider. Men varför inte förklara detta
i inledningen i stället? Den som läser igenom
boken med referenser till trolldom utan att förstå
detta kan lätt få en felaktig uppfattning.
Det skulle vara lätt att fortsätta räkna upp
kontroversiella punkter, men alltför mycken
småkitslig kritik skulle lätt kunna förta det
allmänna intrycket av att boken i det stora hela
är balanserad och välformulerad. Texten är inte
särskilt omfattande, så boken kan tjäna som en
allmän orientering och introduktion för läsare
med nymornat intresse. Som sådan kan den
livligt rekommenderas.
LARS-ERIK LÖFGREN

Näst sista Valhall
Valhall 14: Muren
Peter Madsen & Henning Kure
| Egmont Kärnan

vi känner från såväl den historiska
som den nutida seden.

Om det
finns något
jag alltid varit
missnöjd med
när det gäller
Peter Madsens
serie Valhall så
av guden Frej.

I ”Muren”, det senaste och näst
sista albumet fortsätter annars danskarna Madsen
och Kure sin kongeniala omdiktning av de
nordiska myterna. Storyn är denna gång hämtad
från Skirnesmal och det visar sig Skirner är ingen
mindre än Tors tjänare Tjalve som skickas ut på
hemligt uppdrag. Dessutom vävs berättelsen om
Sleipners märkliga födelse in i historien på ett
förtjänstfullt vis.

Eller ickeporträttet kanske man ska säga. Av alla
karaktärer i gudasagan är han den osynligaste och
mest intetsägande i serien. Mest en statist och
långt ifrån den mäktiga fruktbarhetsherre som

Det är som sagt bara synd att Frej förblir en
så blek figur. Särskilt här, där han borde haft
möjlighet att spela en huvudroll.

är det porträttet

ERIK OTTERBERG
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Vi ses till
sommaren...

I nästa nummer av Mimers Källa plockar vi fram gjutjärnsgrytan och
dammar av mormors gamla recept. Vi frågar oss om vår tids intresse för
matlagning inte egentligen är ett sökande efter andlighet och tar en rejäl
titt på förhållandet mellan

SEDEN OCH MATEN

