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Hednisk namngivning

Nr. 15Årgång 12Organ för Sveriges Asatrosamfund

 Att ge det nyfödda barnet ett namn är 
en viktig handling som innebär att barnet 
tas upp i den mänskliga gemenskapen. Med 
vad är skillnaden mellan dop, namngivning, 
vattenösning och knäsättning? Och hur utför 

man en hednisk namngivning i dag? Mimers 
källa tar dig med på olika namnceremonier och 
visar hur andra gjort och gör. Både i Sverige 
och i Danmark.
 Sidorna 6–13
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Sveriges Asatrosamfund har alltid varit en 
organisation präglad av öppenhet gentemot 
samhället. Seden är ingenting vi försöker gömma 
undan eller utöva i hemlighet. Tvärtom är det ett 
av samfundets mål att asatron och seden ska 
bli allmänt accepterad som ett levande andligt 
alternativ i samhället. I november deltog vårt 
samfund på en mångreligiös julmarknad på 
Lödöse museum i Västsverige (se sid. 4 och 5 i 
detta nummer). Detta var en utmärkt sätt för oss 
att synas och få möjlighet att berätta om vår tro 
och sed i möten med människor. Det var också 
en möjlighet att visa upp att blot är någonting 
vackert och fridfullt – och inte handlar om 
människooffer upphängda i träd, vilket ibland 
finns i vanligt folks sinnevärld. 

De allra flesta besökarna uppskattade vår 
blotceremoni, men det fanns säkert också de 
som kände sig lite misstänksamma och tyckte att 
blotet kändes både ”konstigt” och ”främmande”. 
Hur skall vi hantera detta? Som jag ser det bör vi 
inte försöka släta över vår sed genom att göra 
den till någonting annat än den är. Acceptans 
når vi inte genom att visa upp en ”anpassad” 
sida utåt och göra någonting annat när vi är 
för oss själva. Jag tror tvärtom att ärlighet är 
vägen. Vi utför ett blot såsom vi brukar utföra 
våra blot. Vi utövar vår sed som vi brukar utöva 
vår sed, även när det står folk runt omkring 
som aldrig sett något liknande. Naturligtvis är 

det i sådana offentliga sammanhang viktigt att 
vara pedagogisk och förklara vad det är som 
skall ske, men vi ska inte utöva en urvattnad 
variant. Vi ska utöva vår sed. Ofta är det så att vi 
blotar i naturen, ensamma eller tillsammans med 
likasinnade. Detta är givetvis enormt värdefullt 
och viktigt. Men är det inte också viktigt att 
utöva vår sed mitt bland människor? När jag 
var i Indien slogs jag över i hur hög grad de 
andliga sederna och ceremonierna genomsyrade 
hela vardagen. De utövades överallt, i källare, 
på torg, i tempel, mitt i stadsmyllret. Det var 
inte något som man gömde undan. Det var en 
lika självklar del av livet som att gå och handla 
mat. Det är givetvis långt till att asatron ses med 
samma självklarhet i vårt samhälle. Men jag tror 
det är viktigt att vara synlig. Att bloten även 
finns i de offentliga rummen där människor rör 
sig. Människor kommer då till slut vänja sig och 
inse att det inte är något konstigt eller obskyrt vi 
håller på med, utan att det är ett naturligt uttryck 
för universella andliga behov.

 Ibland har Sveriges Asatrosamfund anklagats 
för att vara ”mediafixerade” och hela tiden vilja 
”stå i rampljuset”. Det är inte det som det handlar 
om. Det handlar om att vår sed är öppen och 
samhällstillvänd. Det handlar om vår rätt att utöva 
vår religion som en levande del av samhället.

HENRIK HALLGREN
 Ordförande 
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Lokala kontaktpersoner
Hör av dig till SAs lokala kontakpersoner:  
Luleå Lena Sundqvist wildaa@hotmail.com 
Gävle Emil Modig 0702-739582
Stockholm Per Lundberg per.lundberg@glocalnet.net 
Göteborg Thorgal Kristensson thorgal_kristensson@hotmail.com
Borås Henrik Hallgren ekosof@hotmail.com
Kalmar Nils Sjöholm jutlansdicamom@hotmail.com 
Malmö Lennart Berger Lennart.Berger@malmo.se 

Nu finns det en intern e-postlista för alla 
medlemmar i SAs. Denna kommer att ersätta 
“organisationsdebatten” och vara till för de 
medlemmar som vill diskutera samfundets 
görande och låtande. Anmäl dig på:   
http://groups.yahoo.com/group/SAs_aktiv/
eller sänd ett mejl till listadministratören 
Suzan  (idunwiora@yahoo.se).

Lista för medlemmar
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 Vi söker en ny webmaster som 
kan ansvara för vår hemsida. Du 
bör ha stor erfarenhet av att arbeta 
med hemsidor och villighet att 
lägga ned en del tid på att hålla 
den uppdaterad. Hör av dig till vår 
nuvarande webmaster Carl Johan 
Rehbinder, calle@multiart.nu , om 
du är intresserad!

Webmaster sökes!

@

 Vi annlände till Väskijärve lite försenade och fick leta 
nyckel i mörkret, som tur var så hade en av deltagarna 
med en stor lampa så vi hittade nyckeln och kom in, 
efter matlagning, måltid och lite upppackning så höll 
Skalleper ett skapande samtal om Seden i vardagen. Det 
var flera frågor och formen för samtalet var ny för flera. 
Det innebär att en malkavle eller budkavle går mellan 
deltagarna som svara, reflekterar på frågan som ställts av 
moderatorn, sedan ställs en ny fråga och malkavlen går 
runt igen. Det var ett givande samtal där flera fick nya 
insikter av vad enkel andlighet i vardagen kan innebära 
och hur vi egentligen hanterar vardagen. 

På lördagen så delade vi med oss av olika erfarenheter 
om dagens olika tidpunkter och vad vi gör eller kan 
göra under dessa om det så är morgon, mitt på dagen, 
eftermiddag/kväll och natt. Liknande cirklar kan göras 
för, veckan, månaden och året och livet. Men samtalet 
fokuserade på dygnets rytm, övergångarna och de korta 
stunder eller tillfällen som kan innehålla Seden på något 
sätt. Vi samtalade och delade med oss av många olika riter 
eller ceremonier, men vilka dessa är och hur de går till blir 
för långt för denna lilla redogörelse.  PL

Seden i vardagen i fokus 
på höstmötet 2006

Forn sidr och  
Het Rad bjuder in

Hedniska 
radioandakter

 Så äntligen har Sveriges Asatrosamfund blivit ett 
registrerat trossamfund. Trossamfund har vi ju i och för 
sig varit hela tiden. Enligt svensk lag är ett trossamfund 
en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det 
ingår att anordna gudstjänst. Alltsedan SAs bildades 
har vi utgjort just en sådan religiös gemenskap som 
anordnat ceremonier och blot (vilket kvalar in under 
lagens “gudstjänst”). SAs har alltså alltid varit ett riktigt 
trossamfund enligt lagen, men däremot inte registrerat 
som ett sådant i rättslig mening. Nu är vi det. Det är en 
markering och ett tydliggörande att vi är ett seriöst andligt 
alternativ, inte bara en ideell förening. 

Tyvärr ger detta inte vigselrätt eller andra fördelar till 
samfundet. Sådana rättigheter samt statliga bidrag för 
gudstjänst, själavård, undervisning, med mera, kräver 
att samfundet måste ha minst 3000 medlemmar. Där 
är vi inte idag. Men den dagen kommer. Var så säkra. 
 HENRIK HALLGREN

 Ordförande 

Samfundet nu äntligen 
registrerat trossamfund

  Samfundets systerorganisationer 
i Danmark och Holland har bjudit 
in SAs till sina ting. 

Är du sugen på att träffa 
asatroende i andra länder och 
representera SAs så höra av dig 
till ordförande Henrik Hallgren 
(ekosof@hotmail.com).

Forns sidrs Allting äger rum den 
3:e till 6:e maj i Ebeltoft.

Het Rad har sin årliga midsommar-
helg den 22:e till 24:e juni.

Mer info finns på mejlinglistan 
SAs aktiv.

 P1 har det goda omdömet att 
fortsätta traditionen med hedniska 
radioandakter i “Vid dagens början”. 
Henrik Hallgren höll sin första 
andakt den 27 januari och kommer 
hålla ännu en den den 10 mars. Och 
fler kan det bli.

Tidigare har Carl Johan Rehbinder 
och Mikael Perman medverkat i “Vid 
dagens början” och representerat 
Sveriges asatrosamfund i etern.

Henrik Hallgren medverkade 
också i en intervju i “Människor och 
tro” med anledning av att SAs blev 
ett registrerat trossamfund.



SÖNDAGEN DEN 26 NOVEMBER anordnade 
Lödöse Museum i Västsverige en mångkulturell 
julmarknad med ett religiöst/andligt fokus. 
Samfund från olika religiösa inriktningar var 
inbjudna för att visa upp sina respektive högtider 
i juletid. Sveriges Asatrosamfund fanns på plats 
under hela dagen. Vi hade ett eget bord där vi 
visade upp hantverk, gudabilder, böcker och 
information om vårt samfund och om seden i 
allmänhet. Vi visade också ett bildspel från den 
andliga konferensen i Indien där representanter 
för SAs deltog i februari. I slutet av dagen 
genomförde vi ett blot för att hälsa vinterns 
makter och höjde hornet för äring och fred 
under det kommande året. Vi var ett femtontal 
deltagare i själva blotet men många nyfikna 
besökare stod runtom som åskådare. Under 
blotets sista del fanns möjlighet att gå fram och 

ge blotgåvor i form av lussebullar till makterna. 
Här fick även besökarna möjlighet att gå fram 
och offra, vilket flera gjorde, ackompanjerade till 
flöjt och trumma. 

Jag tyckte att det var en lyckad dag. Många 
människor fick för första gången upp ögonen 
för att det faktiskt finns en levade sed och asatro 
idag. Jag hade flera bra samtal med besökare 
som kom till vårt informationsbord, och de allra 
flesta visade intresse och nyfikenhet. 

Huvudarrangören på Lödöse var entusiastisk 
över vårt blot och lät meddela att hon tagit emot 
mycket positiva reaktioner från besökarna. Vi 
fick också omedelbart en inbjudan att delta även 
vid nästa års julmarknad. Detta är naturligtvis 
någonting vi med glädje ser fram emot!

HENRIK HALLGREN

Blot och marknad 
på Lödöse museum

Blot för att hälsa vinterns makter på Lödöse museum.

Ett femtontal hedningar deltog i den inre kretsen i blotet, men nyfikna åskådare passade på att delta 
genom att gå fram och offra när tillfället gavs.

Sveriges asatrosamfund var på plats på den mångkulturella 
julmarknaden i Lödöse.

Samfundets bord där vi visade upp gudabilder, böcker och 
information om vårt samfund och om seden i allmänhet. 

Här täljs en gudbild “in action” som sedan användes vid blotet. Gudbilden av gamle enöga är klar och tar emot offer i form av 
bland annat lussebullar.

Foto: LARS-ERIK LÖFGREN
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I ALLA KULTURER har namnet sin speciella 
kraftladdning.  Att ge det nyfödda barnet ett 
namn är därför en viktig handling som innebär 
att barnet inte bara tas upp i den mänskliga 
gemenskapen utan också införlivas med den kraft 
som namnsjälen är bärare av.  Namngivningen 
kan ses som ett uttryck för föräldrarnas vilja och 
önskan att ge barnet en bra start i livet. 

I vår fornnordiska historia finns många 
nedteckningar som vittnar om att man lade stor 
vikt vid barnets inträde i samhället. Det fanns 
likaså regler för hur man skulle göra med barn 
som av olika anledningar inte var önskvärda. I 
den forna seden hade det nyfödda barnet inte 
någon rätt till liv. Det var fadern som hade 

makten över barnets väl eller ve.  Källor och 
lagtexter från den norröna kulturen utvidgar 
dock ansvaret till det könsneutrala ordet madr 
vilket antyder att även modern i vissa fall kunde 
ha ett ord med i laget. Så kunde t ex barnet i 
det ögonblick det lades vid sin moders bröst 
försäkras rätten till liv. 

I den följande versen som hämtats från en sen 
familjesaga finns spår av en rit som uttrycker det 
nyfödda barnets önskan att leva.

Lägg son till moder!
Det är för kallt för mig på golvet
Var skulle en gosse ha det bättre
än vid sin faders härd?

är jag fick barn bodde jag i det stora 
landet i väster, och hade alls inte 
hittat en bekväm plats på min lilla 
gren av världsträdet. Något dop i 
kristen kyrka blev det inte i alla fall. 
När min son var en vecka gammal 

satt jag med honom en tidig morgon och såg 
solen gå upp. Då kändes det rätt att presentera 
honom för makterna. Det var ingen komplicerad 
ceremoni utan mer som ett intimt samtal, väldigt 
nära och personligt. 

EFTER 18 MÅNADER flyttade vi hem till 
Sverige, och nästan med en gång kände jag en 
dragning till en plats här i trakten som jag bara 
besökt en gång tidigare, under en skolutflykt i 
första klass. Samtidigt kändes det helt rätt att 
berätta sagor för min son, om asar och vaner, 
tomtar och skogsrån. När sommaren kom gick 
vi till den här platsen som drog så. Och när jag 
stod där, i en ring av stenar resta av människor 
för tusen år sen, kände jag en obeskrivlig lättnad 
inom mig. Då, äntligen, kände jag att jag kommit 
hem.

Min son är nu tre år gammal, och tycker 

mycket om både gudasagor och folksagor 
om tomtar och troll. Så ofta vi kan går vi ut i 
skogen, ibland säger han att han ser tomtar och 
då hoppas jag inom mig att han alltid ska ha den 
förmågan. När det åskar ute pratar vi om Tor 
och hans hammare och till vårdagjämningen 
planterar vi ett frö och ber Frej och Freja att 
hjälpa det växa. På hösten plockar vi vackra löv 
och gör tavlor eller kransar och på vintern gör vi 
snölyktor att lysa upp i mörkret. 

VI FIRAR JUL, PÅSK OCH MIDSOMMAR, och 
på hösten firar vi alvablot. Då tänder vi ljus i alla 
fönster och så sitter vi och myser med varmt 
te och smörgås. Jag berättar för honom om de 
släktingar som han aldrig får träffa, som farfar 
och morfar, och så pratar vi om vad som händer 
när någon dör.

Än så länge är han kanske för liten för att 
förstå den fulla innebörden i det jag berättar, 
men det känns bra att han får växa upp med 
Seden. Jag hoppas att det kommer hjälpa honom 
i hans liv, som det har hjälpt mig.
 YLVA ULLSDOTTER

Vattenösa,
Namnfästa 

och Knäsätta

fortsättning nästa sida 

Barn i Seden

N

Text: SYLIVA HILD OCH PER LUNDBERG
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Nuet och platsens Rådare. Sedan följde själva 
namnfästelsen då vi fäste namnet Sol på den 
sex månader gamla flickan i nio steg.  I namnet, 
i kroppen, i medvetandet, i minnet, i formen, i 
anden, i sinnet, i lyckan och till sist i frisjälen. 

Fadern fick sedan ta edsringen för knäsättning 
och eftersom Sol vid det här laget hade somnat 
i gräset så tog han inte barnet i knäet utan böjde 
sig själv ned på knä intill henne. Lyfte edsringen 
och sade högt med de församlade som vittnen: 
”Jag skall vårda och värna om Sol så länge jag 
lever.”  En rörande akt som väckte starka känslor 
i barnets farmoder.

NÄSTA STEG I CEREMONIN blev att viga 
Sol till liv och till elementen vilka vi i symbolisk 
form hade placerat intill barnet. Under 
ceremonins gång smorde vi in hennes panna 
med rödockra, öste vatten över hennes huvud, 
lät henne känna på is och se in i elden, blåste 
över henne med flöjt. Allt medan vi sade;

Sol, vi viger dig i eld för att den skall brinna inom dig 
och för att passion och livslust skall finnas hos dig

Sol, vi viger dig i luft, såsom Odin blåste sin ande i 
Ask och Embla, för att du skall vara fylld av ande

Sol, vi viger dig i vatten för att du skall ha flöde i dina 
känslor och för att du skall omfamna kärlek i ditt liv

Sol, vi viger dig i jord för att du i tacksamhet skall 
vandra på den stora Modern och låta din panna möta 
jorden i vördnad för hennes gåvor

Sol, vi viger dig i is för fasthet och stillhet inom dig och 
för att du skall kunna vandra varligt i livet

Vid det här laget hade Sol vaknat och det 
kändes som att hon hade stark närvaro i det 
som hände.

Det var sedan dags för föräldrarna och 
gästerna att dricka Lagom i horn och högt uttala 
vad de önskade bjuda in i Sols liv. Många av de 
närvarande kände sig  lite förlägna inför denna 
sedvänja men de allra flesta höjde dock hornet 
mot Sol som satt i sina föräldrars famn i cirkelns 
mitt och tog emot den kärleksfulla värme som 
strålade mot henne. När hornet sist och slutligen 
kom till mig Sylvia gick jag fram till Sol och läste 
en metaforisk dikt som jag skrivit speciellt för 
henne och som jag sedan gav henne i dopgåva.

Som tidigare nämnts hade föräldrarna 
tacksamt tagit emot vårt förslag att hämta hem 
ett kraftdjur till Sol. Per trummade och Sylvia 
lade sig ner med Sol intill sig. Sylvia kopplade 
loss frisjälen och reste till Undervärlden för att 
söka och det dröjde inte länge förrän en uggla 
närmade sig med kraftfulla vingslag och slog ner 
på marken framför henne. Med ugglan i famnen 
återvände hon till Mellanvärlden och blåste 
in ugglans kraft i Sols bröst och hjässa. När 
föräldrarna fick höra vilket djur det var skrattade 
de igenkännande för Sol älskade att flyga och 
hon hade osedvanligt kraftiga ”gripklor”.

Så återstod då för Per att göra en runläsning 
för Sol och utifrån de runor som kom upp 
tolkade han hennes framtida livsväg och gav 
föräldrarna goda råd för hennes uppfostran.

CEREMONIN VAR NU SLUT och Per gjorde 
en utkallan för att lösa upp det rum vi skapat 
och tackade elementen och krafterna ovan 
och nedan, nuet och platsens rådare för deras 
närvaro i ceremonin. 

Sunna hade under hela eftermiddagen 
naturligtvis visat sig i sin strålglans och värmt 
både själ och hjärta i den församlade skaran i 
glädje över att hon nu fått en liten dotter här på 
jorden som i framtiden skall stråla och värma 
även hon. Och högtiden avslutades med en buffé 
i en närliggande eklund.

    

Faktakälla:  Plats och praxis: Nordic Academic 
Press 2002, redaktör Kristina Jennbert, Anders 
Andrén och Catharina Raudvere

Järnet behöver inte slipas
Jordens smycke inte skäras upp
Låt bli ogärningen!
Jag vill leva bland människor

(Från Torstein Tjaldsaegingsdattr)

Alla barn fick dock inte leva. Seden att sätta 
ut barn har gammal hävd även om det i mer 
välbeställda familjer inte ansågs vara försvarbart. 
Rätten att sätta ut barn var dock en av de seder 
som islänningarna krävde undantag för när 
kristendomen infördes i landet. Det är rimligt 
att tro att att lagtexten ”i detta skulle den gamla 
lagen råda” avsåg möjligheten att sätta ut barn 
när försörjningsbördan på grund av fattigdom 
blev för tung men att utsättningen helst skulle 
göras på platser där barnet kunde hittas av 
andra. Även i Sverige var detta inte ovanligt 
under medeltiden och t o m nu under 2000-talet 
har nyfödda barn satts ut och omhändertagits 
av samhället. Ända in på medeltiden saknade 
missbildade och sjukliga barn all form av skydd. 
De skulle bäras ut för att dö.

De barn som fick behålla livet införlivades 
i samhället genom vattenösning, namnfästelse 
och knäsättning. Att ösa vatten kallades ausa 
vatn till skillnad från det kristna dopets skirn. I 
Hávamál vers 158 säger Odin

Det kan jag för det trettonde
att om jag skall vattenösa
en hövdingason
Må han inte stupa
när han går i strid
Han faller inte för svärd

Namngivningen var lika viktig. Seden var 
att fadern gav barnet dess namn. I Njals saga 
finns dock ett undantag (kap. 14). Hallgerd 
föder en dotter som hon vill uppkalla efter sin 
farmor vars släkt kom från den berömda Sigurd 
Fafnesbanes ätt. Barnet fick ofta sitt namn efter 
familjens husgud. Men gudanamnet fogades då 
till ett annat namn vilket vanligtvis hämtades 
från en förfader eller förmoder. Avsikten var 
att hedra den döde. Det handlade alltså inte 
om reinkarnation. Exempel på sådana namn 
är Torleif, Torgerd eller Torgrim. Att ge barnet 
enbart ett gudanamn är en senare företeelse.  I 
vår tid väljer många nyhedningar att ge sina barn 
namn som Freja, Frej eller Vidar medan gudar 

som Loke och Tor mest verkar sätta avtryck i 
familjer med en sekulariserad livsstil. 

Som jämförelse kan nämnas att bland 
inuiterna på Grönland ärvde barnen också sitt 
namn från en död person men här gick namnet 
vidare med avsikten att ge barnet den dödes 
egenskaper. Många namn och även släktnamn 
på Grönland är därför nordiska då man såg 
de missionärer och ämbetsmän som verkade i 
landet under kolonialtiden som förebilder för 
framgång och makt. 

Den tredje fasen av ett barns upptagande i 
samhället var den så kallad knäsättningen vilken 
sannolikt var en symbolhandling för att knyta an 
barnet till fadern med starka band.

I DAG ÄR DET EN DEL nyblivna föräldrar 
som vill knyta an till den förkristna tidens 
ceremonier och alltså väljer bort det kyrkliga 
dopet. I juni år 2006 fick vi, Per Lundberg 
och Sylvia Hild, förmånen att genomföra en 
namngivningsceremoni där vi hämtat inspiration 
från förkristet källmaterial. På begäran av 
föräldrarna vävde vi också in några shamanskt 
inspirerade inslag i ceremonin. 

Ceremonin ägde rum utomhus vid en sjö i 
närheten av Ringarum. De inbjudna gästerna var 
inte informerade om att det skulle bli en hednisk 
namngivning och hade heller ingen erfarenhet av 
den slags ceremonier. Det kändes därför viktigt 
för oss att utforma ceremonin så att den ändå 
kunde förstås och tas emot med välvilja. 

Per sammankallade gästerna genom att 
blåsa i sin älgbenstrumpet. Därefter öppnade 
vi det ceremoniella rummet genom att kalla 
in de fyra riktningarna, Ovan, Nedan samt 

Släkten är samlad. Per gör en inkallning.

Sol får sitt kraftdjur. Per trummar och Sylvia reser till under-
världen övervakade av Sols föräldrar.
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KNÄSÄTTNING KONTRA DOP. En knä-
sättning är långtifrån det samma som ett kristet 
dop.  Även om vi oftast tänker på dopet som en 
namngivningsritual, så är det ju inte det det är 
frågan om. Ett dop är ett ritual som kristnar den 
som döps, att prästen nämner barnets namn är 
ju egentligen bara för att tala om vem det är som 
döps. “Jag döper dig, NN, i faderns, sonens osv.”

Många vill inte döpa sitt barn därför att barnet 
själv ska få välja tro, när det blir gammalt nog at 
göra detta och av samma skäl är det några som 
inte vill knäsätta sitt barn, det ska få välja själv. 

Men en knäsättning är inte det samma som 
ett dop. En knäsättning betyder inte att man gör 
barnet asatroende, det betyder att barnet tas upp 
i ens släkt som en fullgod familjemedlem. 

Förr i tiden var man inte en människa förrän 
man knäsatts, och det hände att barn “sattes ut” 
i stället. 

I en tid då det varken fanns socialbidrag, 
pensionsförsäkringar eller kommunal skola, var 
det livsviktigt att tillhöra en familj. Det var den 
enda försäkring du hade, ju starkare familj, ju 
bättre försäkring. Förr i tiden talade efternamnet 
om vems son eller dotter du var.

Vid knäsättningen tog fadern barnet på sitt 
högra knä, och godtog därmed barnet som 
sitt med allt vad det innebar av fadersplikter. 
Därefter vattenöste man barnet och gav det sitt 
namn, som visade släkt och familjeförhållande, 
ens identitet som människa. Nu och inte förrän 
nu, var barnet en människa. Utan familj och släkt 
var du ingenting.

Det finns med andra ord ingen som helst 
anledning att dra in våra gudar i knäsättningen 

om inte man själv vill det. När du knäsätter ditt 
barn erkänner du ditt faderskap, och lovar att ta 
hand om barnet i kraft av detta faderskap.

Som jag ser det, så behöver en knäsatt unge 
inte tvivla på om föräldrarna ville ha en. Om inte 
mamma ville hade hon kunnat välja abort, om 
inte pappa ville behövde han inte ha knäsatt en. 
Ett knäsatt barn är ett välkommet barn. Men det 
är som sagt min personliga åsikt.

MINA ERFARENHETER. Jag har genom 
åren varit med om en del knäsättningar, både 
som gäst och som gydja och nu sist också som 
mor. Är det något som slår mig är det hur olika 
dessa knäsättningar har varit. Det finns inga fasta 
regler för hur det ”ska” vara. Till en av de första 
knäsättningar jag var med om, stod det tre stolar 
inne i cirkeln av gäster. Först förklarade mamma 
att detta var hennes son, satte honom på sitt högra 
knä, lovade att ta hand om honom och gav honom 
hans namn. Sen tog pappa tag i pojken och lyfte 
över honom på sitt knä och sa och lovade samma 
sak. Till sist tog pappans bror tag i pojken och 
lyfte över honom på sitt knä. Farbror lovade att ta 
över ansvaret och uppfostran om pappa av någon 
anledning inte skulle kunna hålla sitt löfte. Inte ett 
öga var torrt i cirkeln efter dessa ord. Jag har hört 
en annan pappa lova sin son att alltid respektera 
honom och hans val i livet, även när pappan inte 
förstod honom. Det var många vittnen till detta 
löfte, och flera som dunkade pappan i ryggen 
efteråt och lovade att påminna honom om löftet 
ifall han skulle glömma det.

Ibland har det varit mamman som har visat upp 
sitt barn för alla gäster och talat om vem hon ansåg 

vara far. Därefter har knäsättningen fortsatt med 
att pappan har sagt at det är han som är far och 
så har han knäsatt barnet. Andra gånger har det 
varit en gode eller gydja som visat fram barnet för 
makterna och gästerna och frågat efter modern, 
som har kommit in och pekat ut fadern som då 
också har stigit in i cirkeln.

Det är väldigt olika det där, om det ska vara 
en gode/gydja som förestår det hela eller om 
föräldrarna sköter det själva. Om mamman har 
pekat ut pappan eller om de båda står där med 
sitt barn. Det jag tycker är viktigt är att man gör 
det som känns rätt för en själv. Det är ju trots 
allt sitt eget barn man knäsätter, då ska det också 
vara sin egen ritual. 

I slutet på sommaren höll jag i en lite ovanlig 
knäsättning. Det var en ensamstående mamma 
som knäsatte sin yngsta dotter. Storasyster var 
knäsatt, men efter skilsmässan ville pappan inte 
knäsätta den yngsta. Det hör till historien att han 
inte är asatroende. Det mamman ville var att den 
yngsta också skulle få en knäsättning och det 
som var viktigt för henne var att den lilla blev 
presenterad för makterna, och att vi bad dem att 
se efter henne, tills hon var gammal nog att klara 
sig själv. Mamman satt på marken inne i cirkeln 
med sina två små flickor, 2,5 och 1,5 år gamla. Jag 

hälsade mamman och den äldsta dottern välkomna 
och frågade vem den yngsta flickan var. Mamman 
tog henne på knät, talade om hennes namn och 
förklarade att detta var hennes dotter, av hennes 
släkt och att hon tog det fulla ansvaret för flickans 
uppväxt. Jag upprepade detta högt för makterna, 
medan flickorna började springa runt i cirkeln 
och leka, och jag bad gudarna se efter henne tills 
hon blev stor nog att klara sig själv. Efter detta 
skickade vi ett horn med mjöd runt i cirkeln så att 
alla kunde utbringa en hyllningsskål till flickan och 
komma med goda önskningar och råd för hennes 
liv. Allt medan flickorna sprang runt och skrattade 
i cirkeln och mamman satt kvar på marken och såg 
efter dem.

Här var det alltså ingen pappa inblandad, å 
andra sidan var mamman det absolut och så blev 
makterna tillkallade och deltog i ritualen. Det var 
en bra knäsättning.

SÅ GJORDE VI SJÄLVA. I februari blev jag 
mor till en liten flicka, och i somras firade jag 
bröllop med hennes pappa, Martin, men först 
knäsatte vi vår dotter.

Vi var helt överens om att klara av ritualen 
själva, utan hjälp av en gode eller gydja. Dels har 
jag ju själv erfarenhet av att utföra knäsättningar, 

Helena Valorinta, medlem av det danska trossamfundet 
Forn Sidr,  har deltagit i många knäsättningar som gäst, 
gydja och nu senast också som mor. Här delar hon med sig 
av sina erfarenheter.

“Ett knäsatt barn är 
ett välkommet barn”

fortsättning nästa sida 

Text: HELENA VALORINTA

Foto: KRISTINA SÖRENSEN“Det är jag som är far. Detta är min dotter.”
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barn erkänner du ditt faderskap, och lovar att ta 
hand om barnet i kraft av detta faderskap.

Som jag ser det, så behöver en knäsatt unge 
inte tvivla på om föräldrarna ville ha en. Om inte 
mamma ville hade hon kunnat välja abort, om 
inte pappa ville behövde han inte ha knäsatt en. 
Ett knäsatt barn är ett välkommet barn. Men det 
är som sagt min personliga åsikt.

MINA ERFARENHETER. Jag har genom 
åren varit med om en del knäsättningar, både 
som gäst och som gydja och nu sist också som 
mor. Är det något som slår mig är det hur olika 
dessa knäsättningar har varit. Det finns inga fasta 
regler för hur det ”ska” vara. Till en av de första 
knäsättningar jag var med om, stod det tre stolar 
inne i cirkeln av gäster. Först förklarade mamma 
att detta var hennes son, satte honom på sitt högra 
knä, lovade att ta hand om honom och gav honom 
hans namn. Sen tog pappa tag i pojken och lyfte 
över honom på sitt knä och sa och lovade samma 
sak. Till sist tog pappans bror tag i pojken och 
lyfte över honom på sitt knä. Farbror lovade att ta 
över ansvaret och uppfostran om pappa av någon 
anledning inte skulle kunna hålla sitt löfte. Inte ett 
öga var torrt i cirkeln efter dessa ord. Jag har hört 
en annan pappa lova sin son att alltid respektera 
honom och hans val i livet, även när pappan inte 
förstod honom. Det var många vittnen till detta 
löfte, och flera som dunkade pappan i ryggen 
efteråt och lovade att påminna honom om löftet 
ifall han skulle glömma det.

Ibland har det varit mamman som har visat upp 
sitt barn för alla gäster och talat om vem hon ansåg 

vara far. Därefter har knäsättningen fortsatt med 
att pappan har sagt at det är han som är far och 
så har han knäsatt barnet. Andra gånger har det 
varit en gode eller gydja som visat fram barnet för 
makterna och gästerna och frågat efter modern, 
som har kommit in och pekat ut fadern som då 
också har stigit in i cirkeln.

Det är väldigt olika det där, om det ska vara 
en gode/gydja som förestår det hela eller om 
föräldrarna sköter det själva. Om mamman har 
pekat ut pappan eller om de båda står där med 
sitt barn. Det jag tycker är viktigt är att man gör 
det som känns rätt för en själv. Det är ju trots 
allt sitt eget barn man knäsätter, då ska det också 
vara sin egen ritual. 

I slutet på sommaren höll jag i en lite ovanlig 
knäsättning. Det var en ensamstående mamma 
som knäsatte sin yngsta dotter. Storasyster var 
knäsatt, men efter skilsmässan ville pappan inte 
knäsätta den yngsta. Det hör till historien att han 
inte är asatroende. Det mamman ville var att den 
yngsta också skulle få en knäsättning och det 
som var viktigt för henne var att den lilla blev 
presenterad för makterna, och att vi bad dem att 
se efter henne, tills hon var gammal nog att klara 
sig själv. Mamman satt på marken inne i cirkeln 
med sina två små flickor, 2,5 och 1,5 år gamla. Jag 

hälsade mamman och den äldsta dottern välkomna 
och frågade vem den yngsta flickan var. Mamman 
tog henne på knät, talade om hennes namn och 
förklarade att detta var hennes dotter, av hennes 
släkt och att hon tog det fulla ansvaret för flickans 
uppväxt. Jag upprepade detta högt för makterna, 
medan flickorna började springa runt i cirkeln 
och leka, och jag bad gudarna se efter henne tills 
hon blev stor nog att klara sig själv. Efter detta 
skickade vi ett horn med mjöd runt i cirkeln så att 
alla kunde utbringa en hyllningsskål till flickan och 
komma med goda önskningar och råd för hennes 
liv. Allt medan flickorna sprang runt och skrattade 
i cirkeln och mamman satt kvar på marken och såg 
efter dem.

Här var det alltså ingen pappa inblandad, å 
andra sidan var mamman det absolut och så blev 
makterna tillkallade och deltog i ritualen. Det var 
en bra knäsättning.

SÅ GJORDE VI SJÄLVA. I februari blev jag 
mor till en liten flicka, och i somras firade jag 
bröllop med hennes pappa, Martin, men först 
knäsatte vi vår dotter.

Vi var helt överens om att klara av ritualen 
själva, utan hjälp av en gode eller gydja. Dels har 
jag ju själv erfarenhet av att utföra knäsättningar, 

Helena Valorinta, medlem av det danska trossamfundet 
Forn Sidr,  har deltagit i många knäsättningar som gäst, 
gydja och nu senast också som mor. Här delar hon med sig 
av sina erfarenheter.

“Ett knäsatt barn är 
ett välkommet barn”

fortsättning nästa sida 

Text: HELENA VALORINTA

Foto: KRISTINA SÖRENSEN“Det är jag som är far. Detta är min dotter.”
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dels tyckte vi att det var en familjesak, alltså 
något som det var vår egen sak att klara av. Vi 
tänkte över vad som var meningen med den här 
knäsättningen, vad ville vi egentligen med den? 
Vi kom fram till att det var nu som vår dotter fick 
sin familj, sin plats här på jorden och det var nu 
vi gav henne det namn vi hade valt. Vi bestämde 
oss för att ha vattenösning med i ritualen. 

För vår familj kändes det rätt att försöka hålla 
det enkelt, kort och kärnfullt. För andra familjer 
passar andra saker.

Vi ställde upp alla våra gäster i en stor cirkel. 
Det var många, vi skulle ju också fira bröllop 
senare på dagen. I mitten av cirkeln ställde jag mig 
och höll upp vår flicka i alla fyra väderstrecken 
och förklarade för ”alla makter och krafter” att 
jag hade fött en dotter. Sen vände jag mig mot 
Martin, som stod ute i cirkeln, och sade: ”och jag 
säger att du, Martin Peter Hansen, är far”. Här 
tappade jag rösten av plötslig rörelse, och Martin 
började gå in i cirkeln med fasta steg, medan jag 
hämtade mig och fortsatte med min fråga: ”Kan 
du påta dig det?” Martin var nästan ända framme 
hos oss när jag var färdig, och med ett rungande 
”ja”, tog han dottern i famn och sa: ”Det är jag 
som är far, detta är min dotter”. Så satte han sig 
på stolen som stod där, satte henne på sitt högra 
knä och fortsatte: ”hon är av vår släkt”. Det 
fanns inte skuggan av tvekan i hans röst medan 
han sa detta. Ute i cirkeln stod Martins egen far 
och fällde en tår. Jag tog upp skålen med vatten 
som stod på marken och förklarade att vår dotter 
skulle ha ett namn. Tillsammans öste vi vatten på 

hennes huvud och sa hennes namn.
Jag tittade ut på cirkeln och höjde rösten för 

att sjunga en kort sång. Tack och lov hade jag 
valt en kort en, för gudar vad jag sjöng falskt på 
denna dag!

”Frej lad solen skinne
På Disa Gunnbjørg her
På en mor og på en far
Og på gæsterne her
For sommeren”

Nu reste Martin sig upp och höll upp Disa i 
väderstrecken, precis som jag hade gjort, men 
denna gången presenterade han henne. 

”Alla makter och krafter i öst; Detta är Disa 
Gunnbjørg Valorinta Hansen”

Efter detta tittade jag ut på cirkeln igen och 
förklarade att nu var ritualen över, nu blev det 
kaffe och kaka. Och då bröt alla ut i applåder!

Det var helt fantastiskt att stå där med min 
dotter och se henne få en far inför alla dessa 
vittnen. Solen sken från en klarblå himmel, 
fåglarna sjöng och inte ett öga var torrt. Trots 
alla knäsättningar jag varit med om var jag inte 
alls förberedd på de känslor som vällde in över 
mig under Disas knäsättning. Ni som själva 
knäsatt era barn, med eller utan gode/gydja, vet 
vad jag pratar om. Det blir plötsligt så stort och 
så närvarande att en liten människa har fått sin 
egen plats här på jorden.

Foto: ANETTE KVISTGAARDDisa vattenöses.
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BARNDOP, ELLER VATTENÖSNING, 
namngivning, knäsittning, eller vad man nu vill 
kalla det, är en familjeangelägenhet. Jag anser 
alltså egentligen att ceremonin helst inte bör 
utföras av en utomstående. Det ska vara en 
vuxen i familjen som utför ceremonin. Det 
behöver dock inte vara mamma eller pappa. Det 
kan vara en mormor eller moster, eller någon 
annan, bara det är någon som verkligen är en del 
av familjen. Kanske en nära vän, som också blir 
Gudmor eller Gudfar. 

Mina egna tre barn fick varsin namngivnings-
ceremoni av en nära vän till mig, en äldre kvinna 
som också är shaman. Och då var det ju en nära 
vän. Hur man i praktiken utformar ceremonin är 
högst personligt. Tanken är ju att välkomna barnet 
in i familjen, och till denna värld. 

En gång då jag höll en namngivningsceremoni 
(för ett barn vars föräldrar var mina vänner) 
gjorde jag så att jag invigde barnet i de fyra 
elementen, på följande sätt: Genom att fläkta 
barnet med en fågelvinge för luft – (“jag viger 
dig i luft, såsom Odin blåste sin ande i Ask och 
Embla, för tanke, minne, håg, intelligens, idé, för 
att du alltid ska fyllas av din ande, etc.”) Genom 
att föra en fackla eller ett ljus runt barnet för eld 
– (“jag viger dig i eld, för att du alltid ska ha en 
eld inom dig och utom dig, för att glöden och 
livslusten alltid ska finnas med dig, etc.”) Genom 
att skvätta eller hälla eller gnida in lite vatten 
på barnet – jag har blött min hand och lagt på 
barnets bröst  (“jag viger dig i vatten, för flöde, 
kärlek, känslor, familjeband och nära relationer, 
drömmar, fantasi, lek, berättande, etc.”) 

Men man kan också ta vatten på huvudet. 
Vattenösning på huvudet är en urgammal 
förkristen sed. 

Och så avslutar jag denna del med att gnida 
jord på fotsulorna  (“jag viger dig i jord, för 
tacksamhet mot den Stora Modern, för kontakt 
med verkligheten, för materiellt välstånd, för fysisk 
hälsa, etc.”). Man kan också sätta en liten prick jord 
i pannan (“för att du alltid ska minnas att buga och 
låta din panna möta jorden i vördnad för hennes 
gåvor”). Sen är det ju förstås viktigt att man har en 
tydlig inledning och avslutning av denna ceremoni. 
En enkel öppning kan vara att be alla gudar och 
gudinnor, alla makter i och på och ovan jord, alla 

förfäder och förmödrar, att komma och vara 
med Barnet i denna cirkel, vid denna invigning. 
Avslutningsvis tackar man då alla makter som man 
har bjudit in, och avslutar ceremonin. 

En vacker del i ceremonin kan vara att låta 
barnet gå ur famn i famn, mellan alla de som är 
närvarande vid namngivningen, eller åtminstone 
de som åtagit sig att aktivt delta i barnets 
fostran  föräldrarna, en moster, kanske mormor 
och farfar, gudmor och gudfar, en storebror. 
Självklart ska man bjuda in släkt och vänner för 
en fin liten fest i barnets ära. 

Själv gillar jag storslagna och spektakulära 
ceremonier, men jag gillar också enkla och 
intima ceremonier. Det finns ingen regel för 
hur en ceremoni “ska vara” – den enda regeln 
skulle väl vara att dem ceremonin berör ska vara 
nöjda, och att de ska känna sig berörda, och 
gärna att det känns högtidligt och speciellt. En 
namngivning passar väl bäst som en liten och 
opretentiös ceremoni. Men det betyder inte 
att man inte kan hålla en sakral och högtidlig 
stämning. Ceremonier är koncentrat av 
världen, mikrokosmos i makrokosmos, extremt 
fokuserade punkter av Helig Tid. Och det måste 
de få vara för att fungera som ceremonier. 

Lycka till! 

Att välkomna en ny människa
Text: CARL JOHAN REHBINDER
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fter att i slutet av 80-talet ha flyttat till 
Sävedalen, öster om Göteborg, stötte 
jag ibland på en uppgift om att Friggas 
kulle skulle ligga i någonstans i Partille 
kommun, som omfattar Partille, 
Sävedalen och Jonsered. Efterhand 

som åren gick besökte jag diverse fornminnen 
i området, men Friggas kulle gäckade mig. Ända 
tills jag beslöt mig för att studera böcker om 
kommunen och till slut fann ett par uppsatser i 
genrerna ”topografi” och ”ortnamn” snarare än 
i något om fornminnen.

Var det ett gammalt teoforiskt ortnamn? 
Jag har en kvarts promenad till Odenslunden 
i Sävedalen, men den benämningen på lunden 
är sentida. Det visade sig emellertid att 
lokalbefolkningen på 1800-talet kallade Friggas 
kulle för ”Frúggas kulle” eller ”Frǿggas kulle”. 
I bygden cirkulerade dessutom sägner att folk 
”under hednisk tid” skulle ha offrat åt sina 
gudar på platsen och att namnet refererade till 
en gudom. Och från slutet av 1700-talet finns en 
uppgift om att Smörkullen skulle ligga ungefär 
där Friggas kulle ligger.

Västgötadialekt gör tolkningen ”Friggas kulle” 
rimlig. Man skulle annars lätt kunna tro att det var 
Fröja man dyrkade, med tanke på hur vida spridd 
hennes dyrkan har varit, men användandet av ’g’ 
i uttalet var genuint. Dialektalt har Orions bälte 

omtalats som Fryggerocken, snarare än Friggerocken, 
och från norra Småland finns en uppteckning av en 
läsning mot floget hos hästar där Frygge åberopas. 
”Rygg” på västgötska uttalas ”rögg”.

Hade jag studerat Sävedalens alla gatunamn 
lite noggrannare, skulle jag lättare ha hittat till 
Friggas kulle, eftersom Offerstensvägen leder 
upp mot kullen, som ligger bara några hundra 
meter från min bostad. Tänk så ofta man stöter 
på något liknande! ”Skatten” man letar efter 
finns i ens egen härd. Eller som ordspråket 
säger: Man skall inte gå över ån efter vatten.

PÅ TOPPEN AV KULLEN finns ett stort 
flyttblock med flat ovansida som bygdens folk 
under 1800-talet kallade ”altaret.” Det krävdes 
en stunds letande innan jag hittade det. I en av 
de nämnda uppsatserna finns ett foto på stenen 
där inte ett enda träd syns till, vilket förvirrade 
mig eftersom träd i dag växer på kullen.

Friggas kulle belyser ett antal intresseväckande 
frågor. Namnformen exempelvis, egentligen ett 
genitiv på ett genitiv, genitiv-a och genitiv-s efter 
varann. Missfoster som slutar på ’a’ finner man 
annars i alla möjliga sammanhang. ’Valhalla’, ’Iduna’ 
och ’Frigga’ som rena egennamn exempelvis. Eller 
ortnamn i form av X-lunda med ett guda- eller 
gudinnenamn i förleden, där ursprunget har varit 
X-lunda socken/kyrka/mosse, varefter den andra 

delen i uttrycket har fallit bort och genitivet på ’a’ 
har kvarstått som namn på orten. Som i ’Frölunda’, 
’Torslanda’, ’Onsala’, osv.

Särskilt bland religionshistoriker som är 
verksamma i akademiska miljöer finner man ett 
visst förakt för dagens asatro, och åsikter om att 
nutida försök till ”återupplivande” av en religion 
som dog ut för niohundra år sedan inte har mycket 
med forn sed att göra. Det visar väl snarast på 
vådan av isolering i akademiska elfenbenstorn med 
ogenomträngliga murar mellan disciplinerna. Vi 
har exempelvis ett omfattande skriftligt material 
som beskriver seder, forntro och folktro fram till 
nutid, men det studeras främst inom etnografi 
och folklivsforskning. Dagens asatro har många 
rötter, allt ifrån vad man själv har fått lära från 
andra människor under uppväxten, bevarad sed 
och texter av många olika slag, till vetenskaper som 
arkeologi, historia och litteraturvetenskap, förutom 
folklivsforskning och religionsvetenskap. Så en 
intressant fråga är vilka former av kontinuitet fram 
till nutid man kan finna.

VAD HAR VI ATT LÄRA AV den sed som har 
levt och utvecklats fram till nutid? Väldigt mycket, 
naturligtvis, och då särskilt om norrön livsväg i 
allmänhet, dess många väsen och maktsymboler av 
alla möjliga slag, dess attityder och levnadsidealideal, 
djupgående demokratiska traditioner, förutom 
diverse betydelsefulla årstidsbundna fester som jul 
och midsommar, och mycket annat. Vi lever i en 
kulturkrets som hela tiden är stadd i förändring, 
samtidigt som betydelsefulla rötter bevaras. Av 
stort intresse är vad som har överlevt från en 
mycket avlägsen forntid.

Det så kallade ”altaret” på Friggas kulle är inte 
någon unik företeelse. Offerstenar kan man finna 
mängder av i det nordiska området, vanligen med 
älvkvarnar, som man inom lärda kretsar benämner 
”skålgropar”. I själva verket är det den vanligaste 
formen av ”hällristning,” och dess bruk verkar vara 
mångtusenårig. Men vi vet naturligtvis mest om 
sentida bruk, även om arkeologiska utgrävningar 
framför hällristningar visar att kulthandlingar har 
förekommit framför figurerna och ”skålgroparna.”

Den som bryr sig om att tränga in i det rikhaltiga 
etnografiska materialet kan finna många referenser 
till offer i älvkvarnar ända fram till slutet av 1800-
talet. Ibland sägs att offren har riktats mot alver 
eller älvor. Påtagligt ofta är det gummor som under 
våren har smort älvkvarnarna med smör, som sedan 
har fått smälta i vårsolen, vilket tyder på en kvinnlig 
form av vårlig fruktbarhetskult. Smörstenar och 

smörkullar kan man också finna flera av, om man 
bryr sig om att leta på kartor och i ortnamnsregister. 
Men andra former av offer i älvkvarnar än smör 
omnämns också, exempelvis mynt, nålar eller andra 
mindre föremål. Från Halland finns en uppgift om 
en liten flicka som sågs lägga enbär i älvkvarnar, och 
då hon tillfrågades varför, gav hon till svar att det 
var till älvorna. Mest famös är väl en berättelse från 
Dalsland, där ett ungt par om våren hade samlag 
ovanpå hällen, varefter den unge mannen placerade 
sin säd i älvkvarnarna vid ett ”coitus interruptus.” 
Utsäde blandades sedan samman med hans säd, 
varefter det hela spreds på åkrarna.

På ett stort flyttblock utan älvkvarnar som 
kallas ”Salsten,” vid Salsjön i Risveden, offrar 
folk fortfarande mynt, och man vet att detta har 
pågått sedan 1800-talet allra minst. När det tog 
sin början är höljt i dunkel. Nuförtiden har man 
bara någon kilometer att gå för att ta sig dit, efter 
att en skogsväg har anlagts, men för inte så länge 
sedan fick man göra en mödosam vandring längs 
svårfunna stigar i en veritabel trollskog när man 
skulle till Salsten. Och i sammanhanget skall 
man väl ihågkomma alla myntoffer i brunnar, 
dammar och källor man fortfarande kan se 
exempel på här och var.

RISVEDEN ÄR I SIG SJÄLV av stort intresse. 
Det finns dom som har hävdat att skogsområdet 
är det forntida Mörkveden. Argumenten 
bygger på vad som skrivs i Hervarasagan samt 
Atlakvida 5: ’Hrís það ið mæra, er meðr Myrkvið 
kalla.’ På nutidssvenska: Ris som är märklig, 
som man Mörkveden kallar. Tolkien med sin 
stora kunskap om norröna texter placerade 
sagoenligt Mirkwood öster om den stora älven, 
som han kallade ”Anduin” i trilogin om ringen, 
uppenbarligen inspirerad av Andvara fors 
varifrån den förförande ringen Andvara naut 
kom. Andvara fors ligger i Rín, vilken inte har 
det minsta med floden Rhen att göra, vilket 
många har trott. Det framgår av Grimnismal 
27 att Rín är en av strömmarna som utgår från 
Hvergelmir, som i sin tur ligger intill Asgård. 
Guldskatten som Fafner sedermera låg och 
ruvade på kallas ibland ”Ríns malm.” Och det 
är väl knappast någon som vill placera gudarnas 
boning vid Rhen, får man hoppas. Mörkveden 
omnämns i såväl gudasagor som hjältesagor, 
och flera referenser i hjältesagorna visar att den 
mystiska skogen ligger i människornas värld. 
Årstinget 2006 hölls i sydöstra utkanten av 
Risveden.

Tänkvärt kring Friggas kulle

E

Text och bild: LARS-ERIK LÖFGREN

Flyttblocket som kallas altare i bygden.
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fter att i slutet av 80-talet ha flyttat till 
Sävedalen, öster om Göteborg, stötte 
jag ibland på en uppgift om att Friggas 
kulle skulle ligga i någonstans i Partille 
kommun, som omfattar Partille, 
Sävedalen och Jonsered. Efterhand 

som åren gick besökte jag diverse fornminnen 
i området, men Friggas kulle gäckade mig. Ända 
tills jag beslöt mig för att studera böcker om 
kommunen och till slut fann ett par uppsatser i 
genrerna ”topografi” och ”ortnamn” snarare än 
i något om fornminnen.

Var det ett gammalt teoforiskt ortnamn? 
Jag har en kvarts promenad till Odenslunden 
i Sävedalen, men den benämningen på lunden 
är sentida. Det visade sig emellertid att 
lokalbefolkningen på 1800-talet kallade Friggas 
kulle för ”Frúggas kulle” eller ”Frǿggas kulle”. 
I bygden cirkulerade dessutom sägner att folk 
”under hednisk tid” skulle ha offrat åt sina 
gudar på platsen och att namnet refererade till 
en gudom. Och från slutet av 1700-talet finns en 
uppgift om att Smörkullen skulle ligga ungefär 
där Friggas kulle ligger.

Västgötadialekt gör tolkningen ”Friggas kulle” 
rimlig. Man skulle annars lätt kunna tro att det var 
Fröja man dyrkade, med tanke på hur vida spridd 
hennes dyrkan har varit, men användandet av ’g’ 
i uttalet var genuint. Dialektalt har Orions bälte 

omtalats som Fryggerocken, snarare än Friggerocken, 
och från norra Småland finns en uppteckning av en 
läsning mot floget hos hästar där Frygge åberopas. 
”Rygg” på västgötska uttalas ”rögg”.

Hade jag studerat Sävedalens alla gatunamn 
lite noggrannare, skulle jag lättare ha hittat till 
Friggas kulle, eftersom Offerstensvägen leder 
upp mot kullen, som ligger bara några hundra 
meter från min bostad. Tänk så ofta man stöter 
på något liknande! ”Skatten” man letar efter 
finns i ens egen härd. Eller som ordspråket 
säger: Man skall inte gå över ån efter vatten.

PÅ TOPPEN AV KULLEN finns ett stort 
flyttblock med flat ovansida som bygdens folk 
under 1800-talet kallade ”altaret.” Det krävdes 
en stunds letande innan jag hittade det. I en av 
de nämnda uppsatserna finns ett foto på stenen 
där inte ett enda träd syns till, vilket förvirrade 
mig eftersom träd i dag växer på kullen.

Friggas kulle belyser ett antal intresseväckande 
frågor. Namnformen exempelvis, egentligen ett 
genitiv på ett genitiv, genitiv-a och genitiv-s efter 
varann. Missfoster som slutar på ’a’ finner man 
annars i alla möjliga sammanhang. ’Valhalla’, ’Iduna’ 
och ’Frigga’ som rena egennamn exempelvis. Eller 
ortnamn i form av X-lunda med ett guda- eller 
gudinnenamn i förleden, där ursprunget har varit 
X-lunda socken/kyrka/mosse, varefter den andra 

delen i uttrycket har fallit bort och genitivet på ’a’ 
har kvarstått som namn på orten. Som i ’Frölunda’, 
’Torslanda’, ’Onsala’, osv.

Särskilt bland religionshistoriker som är 
verksamma i akademiska miljöer finner man ett 
visst förakt för dagens asatro, och åsikter om att 
nutida försök till ”återupplivande” av en religion 
som dog ut för niohundra år sedan inte har mycket 
med forn sed att göra. Det visar väl snarast på 
vådan av isolering i akademiska elfenbenstorn med 
ogenomträngliga murar mellan disciplinerna. Vi 
har exempelvis ett omfattande skriftligt material 
som beskriver seder, forntro och folktro fram till 
nutid, men det studeras främst inom etnografi 
och folklivsforskning. Dagens asatro har många 
rötter, allt ifrån vad man själv har fått lära från 
andra människor under uppväxten, bevarad sed 
och texter av många olika slag, till vetenskaper som 
arkeologi, historia och litteraturvetenskap, förutom 
folklivsforskning och religionsvetenskap. Så en 
intressant fråga är vilka former av kontinuitet fram 
till nutid man kan finna.

VAD HAR VI ATT LÄRA AV den sed som har 
levt och utvecklats fram till nutid? Väldigt mycket, 
naturligtvis, och då särskilt om norrön livsväg i 
allmänhet, dess många väsen och maktsymboler av 
alla möjliga slag, dess attityder och levnadsidealideal, 
djupgående demokratiska traditioner, förutom 
diverse betydelsefulla årstidsbundna fester som jul 
och midsommar, och mycket annat. Vi lever i en 
kulturkrets som hela tiden är stadd i förändring, 
samtidigt som betydelsefulla rötter bevaras. Av 
stort intresse är vad som har överlevt från en 
mycket avlägsen forntid.

Det så kallade ”altaret” på Friggas kulle är inte 
någon unik företeelse. Offerstenar kan man finna 
mängder av i det nordiska området, vanligen med 
älvkvarnar, som man inom lärda kretsar benämner 
”skålgropar”. I själva verket är det den vanligaste 
formen av ”hällristning,” och dess bruk verkar vara 
mångtusenårig. Men vi vet naturligtvis mest om 
sentida bruk, även om arkeologiska utgrävningar 
framför hällristningar visar att kulthandlingar har 
förekommit framför figurerna och ”skålgroparna.”

Den som bryr sig om att tränga in i det rikhaltiga 
etnografiska materialet kan finna många referenser 
till offer i älvkvarnar ända fram till slutet av 1800-
talet. Ibland sägs att offren har riktats mot alver 
eller älvor. Påtagligt ofta är det gummor som under 
våren har smort älvkvarnarna med smör, som sedan 
har fått smälta i vårsolen, vilket tyder på en kvinnlig 
form av vårlig fruktbarhetskult. Smörstenar och 

smörkullar kan man också finna flera av, om man 
bryr sig om att leta på kartor och i ortnamnsregister. 
Men andra former av offer i älvkvarnar än smör 
omnämns också, exempelvis mynt, nålar eller andra 
mindre föremål. Från Halland finns en uppgift om 
en liten flicka som sågs lägga enbär i älvkvarnar, och 
då hon tillfrågades varför, gav hon till svar att det 
var till älvorna. Mest famös är väl en berättelse från 
Dalsland, där ett ungt par om våren hade samlag 
ovanpå hällen, varefter den unge mannen placerade 
sin säd i älvkvarnarna vid ett ”coitus interruptus.” 
Utsäde blandades sedan samman med hans säd, 
varefter det hela spreds på åkrarna.

På ett stort flyttblock utan älvkvarnar som 
kallas ”Salsten,” vid Salsjön i Risveden, offrar 
folk fortfarande mynt, och man vet att detta har 
pågått sedan 1800-talet allra minst. När det tog 
sin början är höljt i dunkel. Nuförtiden har man 
bara någon kilometer att gå för att ta sig dit, efter 
att en skogsväg har anlagts, men för inte så länge 
sedan fick man göra en mödosam vandring längs 
svårfunna stigar i en veritabel trollskog när man 
skulle till Salsten. Och i sammanhanget skall 
man väl ihågkomma alla myntoffer i brunnar, 
dammar och källor man fortfarande kan se 
exempel på här och var.

RISVEDEN ÄR I SIG SJÄLV av stort intresse. 
Det finns dom som har hävdat att skogsområdet 
är det forntida Mörkveden. Argumenten 
bygger på vad som skrivs i Hervarasagan samt 
Atlakvida 5: ’Hrís það ið mæra, er meðr Myrkvið 
kalla.’ På nutidssvenska: Ris som är märklig, 
som man Mörkveden kallar. Tolkien med sin 
stora kunskap om norröna texter placerade 
sagoenligt Mirkwood öster om den stora älven, 
som han kallade ”Anduin” i trilogin om ringen, 
uppenbarligen inspirerad av Andvara fors 
varifrån den förförande ringen Andvara naut 
kom. Andvara fors ligger i Rín, vilken inte har 
det minsta med floden Rhen att göra, vilket 
många har trott. Det framgår av Grimnismal 
27 att Rín är en av strömmarna som utgår från 
Hvergelmir, som i sin tur ligger intill Asgård. 
Guldskatten som Fafner sedermera låg och 
ruvade på kallas ibland ”Ríns malm.” Och det 
är väl knappast någon som vill placera gudarnas 
boning vid Rhen, får man hoppas. Mörkveden 
omnämns i såväl gudasagor som hjältesagor, 
och flera referenser i hjältesagorna visar att den 
mystiska skogen ligger i människornas värld. 
Årstinget 2006 hölls i sydöstra utkanten av 
Risveden.

Tänkvärt kring Friggas kulle

E
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Flyttblocket som kallas altare i bygden.
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Jag vill här rekommendera två bra böcker om 
svensk folktro. De båda har det gemensamt att 
de låter folksägnerna ha sin ursprungliga form 
utan att försköna och brodera ut dem eller att 
likrikta dem för att undvika motsägelser. Vi blir 
med andra ord presenterade ett helt autentiskt 
material. Detta är böckernas stora styrka. 

Bengt af  Klintbergs bok Svenska folksägner 
består till större delen av olika sägner från 
olika delar av Sverige. Berättelserna är samlade 
ämnesvis, med kapitel om t.ex. Odens jakt, 
skogsrået, näcken, tomtar, bergtagning, vättar, 
vittror, lyktgubbar, bysen, maran, varulvar, 

pesten och skatter. Författaren låter sägnerna 
tala för sig själva och på så vis är boken en 
utmärkt introduktion till svensk folktro och ger 
en ganska detaljerad överblick av ämnet. 

Daga Nybergs bok Vittran i fäbodland är på ett 
sätt lite smalare då den ägnar sig helt åt sägner 
om vittran i Jämtland och Härjedalen. De som 
kallas vittran, vättran, vitterfolk, småruskan, 
jordbyggare eller de underjordiska är alltså det 
norrländska småfolket. Vittran fyller dock fler 
roller än våra sörländska vättar. Författaren går 
igenom en del olika teman om vittran och läsaren 
finner snart att vittran har drag av både vättar, 
skogsrået, näcken, älvor och andra sörländska 
väsen. På detta sätt blir boken mycket bred och 
ger en god förståelse för hur våra sörländska 
naturväsen egentligen är släkt med varandra då 
man snart anar att de nog är vittran allihopa. 

 GUNNAR C.

Lars Magnar Enoksen skrev denna 
bok som kretsar kring de myter och 
sägner som kom att utgöra våra 
förfäders naturbaserade världsbild. En tid då 
naturen av människan sågs såsom ett levande 
väsen bestående av motsatsförhållanden, vid 
skapelsen av kyla-värme, av kärleksgudarna 
(Freja och Frej) kvinnligt-manligt och av kampen 
mellan jättarna som hotade Midgård som i sin 
tur försvarades av gudarna.

Enoksens alster har sex delar; skapelsemyten, 
naturfenomen i vardagen, dyrkan av naturen å 
trolldom, dyrkan av djuren, årets kretslopp/högtider 
och slutligen den oundvikliga undergången. 

Bortser vi från djuren är det två kapitel som 
fascinerar mig; det är vardagliga fenomen i mytform 
och årets kretslopp/högtider. De utgör kärnan i 
detta alster som gav mig en bild av hur våra förfäders 
världsbild kan ha sett ut. En värld där mytologin 
gjorde omvärlden begriplig: hur natt blir dag, solens 
ursprung, månens utseende. De motsatsförhållanden 
våra förfäder använde för att förstå för oss moderna 
människor vetenskapligt förklarade naturfenomen 
(åska, jordskalv).

Enoksen talar vidare om årets kretslopp, det 

som styrde människors vardag då det inte fanns 
mobiltelefoner, bilar, glödlampor eller andra prylar 
som gör det möjligt för oss moderna människor att 
manipulera vardagen efter eget tycke. Han redogör för 
hur månaderna delades in såsom; Torre – den första 
månaden, Hö och Röta – den åttonde månaden, slakt 
och blot-de elfte månaden, jul – den trettonde och 
sista månaden. Enoksen förklarar vad månadernas 
rytm (de skiften i naturen de utgjorde) kan ha betytt 
för vardagens sysslor och göranden, varför veckan 
består av sju dagar (hör samman med månens olika 
faser) och hur det fornnordiska dygnet delades – våra 
förfäder talade inte om hur många dagar de skulle vara 
på Mallorca utan om nätter.

Alldeles innan Enoksen hugger in på 
undergången gör han en utförlig illustration av 
årets högtider (blot) vilka var/är nära förknippade 
med naturens olika skepnader.  Kan inget annat än 
säga att författaren här på ett tydligt sätt delar året 
i återkommande blot och högtider som firades av 
våra föregångare. Enoksen beskriver vad dessa 
högtider bestod utav, vem som var föremål för 
offret, vad som offrades, ja hur livet på gården 
såg ut och förändrades i och med blotet. Alstret är 
inte fullständigt, författaren lyfter dock i viss mån 
fram ett område som inte tidigare varit fokus för 
forskningen: den vanliga människans vardag.

 NIKLAS H.
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