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Ord
förande
I senare delen av november skriver jag dessa
rader. Det är nu mörker som präglar tillvaron.
Inte så att jag är deppig. Nej, det handlar om
årstiden. Dagarna som snabbt blir kortare, och
kvällarna och nätterna som blir längre. För mig
en ganska behaglig period. Mer tid inomhus vid
brasa och tända ljus. Men det finns för mig ändå
ett vackert vemod i årstiden. Det grönskande
livet har sjunkit tillbaka ner i jorden. Det är det
dödas tid. Vintertidens början. Vid alvablotet
minns jag mina förfäder och förmödrar . I år
förstärktes detta vemod med det faktum att jag
nu också avgår som ordförande för samfundet.
Inget lätt beslut, skall sägas. Att vara ordförande
har varit fantastiskt roligt och spännande. Jag
har fått så mycket positiv respons från såväl
andra samfundsmedlemmar som från personer
utanför samfundet. Om jag blickar tillbaka på de
år jag varit med i rådet, först som ledamot och
sen som ordförande, så blir jag väldigt stolt över
vårt samfund och dess envisa livskraft. När jag
tillträdde i rådet var det efter den största krisen
i samfundets historia. Samfundet var i stort
sett aska. Konflikter och splittring var utbrett.
Och därifrån så började vi sakta, metodiskt och
målinriktat arbeta oss tillbaka. Och idag är vi ett
samfund som jag menar är mer moget och står
starkare än någonsin.
Under dessa år har vi lyckats skapa en bra och
fungerande medlemstidning, blivit ett registrerat
trossamfund,kontinuerligt hållit blot, årsting och
höstmöten, utvecklat vårt ceremoniella arbete
genom goderingen (både den förra och den
nuvarande), förnyat stadgarna, bytt namn och nu
också fått en ny hemsida och diskussionsforum
på nätet. För att nämna några saker. Och kanske
viktigaste av allt: Vi har visat att vi är ett samfund

med kraft och seriositet. Många av de fördomar
som har funnits om oss har successivt bytts till
respekt.
Naturligtvis har jag själv varit en del i denna
process, och det är jag stolt och glad över. Men
ett samfund är inte ett enmansprojekt. Jag har
genom åren haft så många engagerade, kloka,
inspirerande, ifrågasättande och färgstarka
medarbetare som på olika sätt berikat och
utvecklat samfundet. Ett stort tack till er alla.
När jag nu väljer att avsäga mig ordförandeskapet så är det inte av leda, utan för att det
finns så mycket annat i livet som nu kallar mig:
Familj och arbete till exempel. Men också att
jag vill få mer tid till den egna hemmaseden
och till utvecklandet av lokala blotlag och
sedverksamhet i stockholmstrakten. Så mitt
engagemang i samfundet är inte slut. Ni lär höra
av mig framöver också, om än i en annan roll.
Det är med stor nyfikenhet och tilltförsikt som
jag överlämnar mitt ordförandeskap.
Avslutningsvis vill jag bara säga: Tack för
denna tid. Tack för det förtroende ni gett mig
under dessa år som ordförande. Tack för att ni
liksom jag väljer att vara en del i den hedniska
gemenskap som samfundet utgör. Jag är lika
säker nu som för fem år sedan, att vår samfund
behövs. Som medlemmar bidrar vi alla till att
stärka seden i Sverige.
Äring och fred.





HENRIK HALLGREN

Före detta ordförande

Samfundet Forn Sed Sverige grundades 1994 under namnet Sveriges Asatrosamfund och är
idag Sveriges största trosamfund för hednisk tro och sed. Samfundet ger ut Mimers Källa som sin
medlemstidning. Tidningen utkommer med 2-4 nummer per år. Tryckeri: Litorapid Media AB,
Göteborg.
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Det var i samband med årstinget i våras som Henrik
första gången berättade för mig att han tänkte stiga
ned från ordförandeposten. Eftersom jag valts till vice
ordförande skulle hans beslut komma att påverka mig på
mer än ett sätt.
När jag gick med i samfundet för ett par år sedan var
det första min fru sa till mig ungefär följande: “Jaha, nu
kommer du snart att bli ordförande då.” Jag skrattade
lätt och försäkrade att några sådana ambitioner hade jag
verkligen inte. Som vanligt kände min fru mig bättre än
vad jag själv gör. Innan jag visste ordet av hade jag fått
erbjudande om att bli redaktör för Källan och dessutom
blivit invald i rådet. Från och med den förste november i
år fungerar jag alltså som tillförordnand ordförande.
Det känns konstigt att tänka sig samfundet utan
Henrik vid rodret. För mig personligen var det främst
Henrik som fick mig att bli medlem en gång i tiden. Då
hade jag ännu inte träffat honom men jag hade läst hans
texter, lyssnat till hans röst via radio och det jag läst och
hört fann jag väldigt inspirerande. Henrik visade mig att
det gick att vara på samma gång intellektuellt analytisk
och andligt öppen, han visade mig vad det betyder
att vara hedning idag. Jag tror att många av oss delar
liknande erfarenheter.
Det gör det förstås också lite skrämmande att försöka
fylla min föregångares skor. Jag vet ännu inte vad jag
kommer att bli för slags ordförande för samfundet och
inte heller vart den väg i färdas tillsammans kommer att
leda oss. Men det gör ingenting, jag ser fram emot att
upptäcka det tillsammans med alla er medlemmar. Och
dessutom, skulle det behövas så vet jag att Henriks visa
röst bara är ett telefonsamtal bort.

/ Erik
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HEDNANYTT
Godeordet

MED MARTIN DOMEIJ

Så här inför jul är det många som upplever stress. Man kanske kopplar ihop
denna julstress med den kommersiella
sidan av julen, och det ligger förstås mycket i det. Jag tycker dock att man ska
komma ihåg att själva stressen i sig inför
jul inte är något nytt. I äldre tider var
julen en välförtjänt vila som avslutade
arbetsåret, men innan man fick sätta sig
ner var det mycket som skulle färdigställas: Djur skulle slaktas och saltas, bröd
skulle bakas, öl bryggas, sill läggas in,
och så vidare.
Med dagens samhälle och dess överflöd för så många är det kanske svårare
att tänka på julvilan som ett avslut på
arbetsåret. Icke desto mindre är det fortfarande en period vi vill njuta av i stillhet och lugn med våra nära och kära.
Vi stressar därför för att hinna med alla
förberedelser; vi köper julklappar, vi
lagar mat, vi städar och, inte minst, vi
planerar vår tid: Hur ska vi hinna med
allt och alla i år?
I slutändan är kanske därför det bästa
med julen vad det alltid har varit: Ett
tillfälle att varva ner, vara med alla de
där vi tycker så mycket om men kanske
inte har möjlighet att umgås med till
vardags, och bara njuta i stillhet. Och
i och med att vi inte behöver tänka lika
mycket på vår egen överlevnad kanske
vi har mer tid att tänka på andra människor och att de har det bra.
Det kan det kanske vara värt att
stressa lite grann inför. I lagom mängd,
förstås. 
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Välkomna till Hednanytt, Källans avdelning för
nyheter och notiser från den hedniska världen.
Som ni ser har rubriken både kortats lite sedan sist och dessutom piffats upp en smula.
Nytt för detta nummer är också spalten “Godeordet” här till väster, där rådsgoden bjuder
på små tänkvärdheter.

Konflikter i
danska Forn Sidr
Forn Sidrs Alting i år rörde runt en hel del i grytan i det
hedniska Danmark. En grupp hedningar vars åsikter brukar beskrivas som ”antimonoteism” fick stort inflytande i
styrelsen, och många medlemmar i Forn Sidr upplever nu
att det danska samfundet nu rör sig i en ny riktning som
man inte gillar.
Antimonoteismen driver tesen att de monoteistiska
religionerna är av naturen destruktiva, men stannar inte
där utan verkar helt vilja få bort de monoteistiska religionerna. Särskilt tydligt riktar man sitt agg mot islam
och muslimer.
Inför Altinget lades ett förslag fram om att i stadgarna
likställa antimonoteistisk och antisemitisk verksamhet
med nazistisk. Debatten blev hätsk och förslaget röstades
ned, bland annat med motiveringen att antimonoteismen
inte skulle gå att definiera.
Stridigheterna kring detta verkar ha skapat en djup
spricka i dansk hedendom, och det var många som inte
ville delta i blotet efter tinget. Flera gamla medlemmar i
Forn Sidr lär dessutom ha valt att lämna samfundet eftersom man inte längre känner att det står för värderingar
man kan ställa sig bakom.
Om dansk hedendom nu går mot ökad splittring kan
bara tiden utvisa, likaså om det anrika Forn Sidr i fortsättningen kommer att styras åt ett håll där man närmar
sig de krafter som vill använda Seden för sina politiska
syften. 

Samfundet har ny hemsida
Efter att en längre tid ha varit eftersatt och
tämligen inaktuell har nu äntligen samfundets
hemsida fått sig en rejäl uppryckning. En ny
design, en hel del ny text, nytt bildmaterial och
en bättre organiserad sida har sett dagens ljus.
Samfundet har dessutom en ny webbadress:
www.samfundetfornsed.se. Även den gamla
adressen asatrosamfundet.se leder till den nya
och förbättrade hemsidan.
Arbetet med den nya sidan leds av en ny
webbmastergrupp med Markus Skogsberg och
Stina Jarenskog i spetsen. I gruppen ingår även
Martin Domeij och Eira Elwing.

Med en ny och aktivare hemsida har samfundet
nu större möjlighet att nå ut och aktivera såväl
gamla som nya medlemmar.
Men det är inte bara vår egen hemsida som nu
får ett lyft utan även andra delar av samfundets
närvaro på nätet. Redan sedan tidigare har vi
haft en grupp på Facebook, den kommer nu att
gradvis ersättas av en “sida”, en form som passar

Sektfakta nedstängt

Öppet julblot i Göteborg

Flera oroade medlemmar har sedan några
månader uppmärksammat en sajt på nätet med
rubriken “Sektfakta” där man kunnat hitta en
rad lögnaktiga påståenden om Sveriges Asatrosamfund.
Hela historien tog en ny och oväntad vändning när det visade sig att sajten stod registrerad
på en person vars personliga agg mot vårt samfund är väl känt sedan tidigare. Och bara en dag
efter att detta faktum presenterats på vårt forum
stängdes sajten Sektfakta ned, enligt webbhotellet “på grund av bedrägeri”. Man uppger även att
det har lämnats falska uppgifter “om ägaren för
konto och domän”.
Hur man ska tolka detta och vad allt det här
kan betyda är oklart. För tillfället är vi bara glada
att Sektfakta är borta från webben. 

Ni har väl hört talas om det omtalade vårblotet
vid Uppsala högar? Inte? Då har ni missat något
stort. Det är i alla fall ett blot dit alla får lov att
komma, oavsett vilken religion eller bakgrund
man har. Vissa kommer av religiösa skäl, andra
av nyfikenhet. En del kanske bara vill umgås
med trevliga människor. Det är öppet för alla.
Oavsett om du var där eller inte så har du nu en
ny chans att få vara med på ett helt nytt öppet
blot. SSFSs nya Midvinterblot.
Var? Slottskogen, Göteborg. När? Söndagen
den 19:e december. Tid? Samling klockan 15,
slut ca 18.
Kläder efter väder. Vi hoppas på snö. =) Mer
information kommer snart på hemsidan. Om vi
inte ses önskar jag er alla en god jul och ett gott
nytt år. Vänliga hälsningar Nathalie Otterberg,
skribent och styrelseledamot. 

oss bättre.
Planer finns även på att sätta upp en officiell
Youtube-kanal där företrädare för samfundet kan
föreläsa om olika intressanta ämnen. 
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Text och foto: GUNNAR CREUTZ

Höstmöte

i dödens tecken

Det var en liten intim skara som samlades till
höstmöte på Bävsjöns lägergård utanför Lerum
för att prata om döden och fira alvablot tillsammans sista helgen i oktober 2010.
Fredagskvällen ägnades åt sång, musik och
trevlig samvaro. Johan Sandström alias Vendelkorp hade plockat med en samling trevliga instrument och UrNaudarna var ivriga att sjunga.
Bland höjdpunkterna kan nämnas Vendelkorps
finstämda “Ragnarökskvädet” sjunget till lyrharpa och det ekivoka “Kvädet om den manlige
dvärgen Grim” sjunget till stråkharpa, samt flera
av UrNaudarnas vackra sånger till Freja och Tor.

Efter frukost på lördagen pratade Martin Domeij om varför vi firar alvablot. Vi diskuterade
årshjulet och hur alvablotet passar in där tillsammans med de andra årsbloten. Intressant nog kan
vi se en del regionala variationer i både dåtid och
nutid. Just alvablot på senhösten är endast belagt från Västsverige då det nämns i den isländska skalden Sigvatr Þórðarsons Austrfararvisur
från 1020-talet. I gammal västnordisk tradition
firades däremot disablotet på hösten medan i östnordisk tradition firades disablotet på vårvintern.
På eftermiddagen pratade Birka och Markus
Skogsberg om Sedens alla dödsgudar och död-

OVAN: Rådsgode och rådsgydja.
NEDAN: Johan “Vendelkorp” Sandström med harpa.

Den tjusiga Frejastöttan på Martins axlar är en gåva
från Johan Sandström till samfundet.
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sriken, som förklaring till de inkallningar som
skulle göras senare på alvablotet. Det talades
om Odens Valhall för krigare, Tors Trudvang
för arbetare, Hels Helhem, Frejs Alvhem, Frejas
Folkvang för krigare, Gefjon och hennes rike för
jungfrur, Ymer och Ymisland, guldskimrande
Gimle för goda människor, Ran och hennes salar
för drunknade sjömän, Frau Holle och hennes
rike under vatten dit odöpta barn kommer enligt
tysk tradition (kanske är Frigg och hennes Fensalir en nordisk parallell), de döda som samlas
i Helgafjäll och andra heliga berg, högboar som
vistas i gravhögen, samt om återfödelse inom ätten.
I skymningen hölls så alvablot där alla som
ville fick hålla i en egen del. De döda kallades in
från nio olika dödsriken: Valhall, Trudvang, Helhem, Alvhem, Folkvang, Gefjons rike, Ymisland,
Gimle och Rans hall. När hornet gick runt skålades det för både kända och okända släktingar
och anfäder. Blotet blev starkt och känsloladdat.
Det efterföljande gillet var ett praktfullt
knytkalas, där Vendelkorps “styckling” kanske
var det man minns bäst. Vi åt så magen stod i
fyra hörn och paltkoma hade hotat om vi inte
sansat oss.
Erik Otterberg höll så ett intressant föredrag
om dödens tabun och etik. Där ställdes frågan
hur vi hedningar ställer oss till svåra frågor som
abort, aktiv dödshjälp och dödsstraff. Har vi
någon gemensam ståndpunkt att vara överens
om?
Söndagen ägnades åt pyssel och hantverk.

Altare och gudastötter från  höstmötets alvablot.

Stina Jarenskog visade oss hur man kan tillverka
väntljusstakar, en hednisk variant av adventsljusstakar med sex ljus för de sex torshelgderna
mellan alvablot och julblot. 

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

Missa inte samfundets första bok:

ORD OM SED

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

Uppdrag: rådsgydja
I förra numret av Källan utlovade vi en ordentlig
presentation av samfundets nya rådsgydja. Och
mycket riktigt: här kommer den. Medlemmar,
möt Birka Skogsberg.idvintermånen...

Birka Skogsberg föddes 1977 i Stockholm, och religiöst utövande med barnfamiljens vardag.
Som rådsgydja vill hon göra Seden
bodde där med kortare avbrott fram
mer tillgänglig för alla sorters mäntill 2007 då hon flyttade Göteborg.
niskor, men med särskild tonvikt på
Hon är gift med Markus Skogsberg
kvinnor. Hon är av den bestämda
och mor till Harald. Hon studerar
uppfattningen att sedutövande gör
för närvarande till psykolog, men har
människors liv rikare och mer späntidigare gått musiker- och pastorsutnande. Hon ser det som att blotet
bildningar.
stärker relationer i alla riktningar:
Det var under pastorsutbildninmed gudar och makter, med jordens
gen som Birka kom att ifrågasätta
rådare, med förföräldrar och komsin då kristna tro och ett möte med
mande generationer såväl som med
en gudinna gjorde att hon sökte sig
människor här och nu.
till hednisk religion. Hon ser hed– Det ger människor möjlighet att
edomens inklusiva, pluralistiska och
finna sin plats i världen, säger hon.
antidogmatiska drag som centralt i
Hon beskriver också rådsgydjans
sin religiösa uppfattning. Hon har
uppgift som tjänande, inspirerande
erfarenhet från både Wicca och ritualmagi och är idag medlem i både Birka dansar loss efter vår- och undervisande.
– Som rådsgydja har jag den
SFSS och det fristående blotlaget Ur- blotet i Uppsala 2010.
Foto: HANS STÅLBRAND
avundsvärda uppgiften att lägga ner
Naud.
mycket tid på att lära mig sådant som
På det personliga planet är Freyja
hennes fulltrogna och hon omtalar ibland sin vi behöver för att bygga vår Sed, säger hon. Jag
egen utövning som ”vanabhakti” (efter den hin- ser fram emot att få träffa många människor att
duiska hängivenhetstraditionen bhakti). Hon lära mig av, och lära ut till. 
strävar efter att integrera ett aktivt och hängivet

19:e december, kl 15-18. Slottsskogen, Göteborg

Foto: DAVE DYET

ÖPPET JULBLOT MED
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För mer information, se www.samfundetfornsed.se

Text: MÅRTEN BÄCKSTRÖM

OM ORDET

JUL

Att julen är det nordiska namnet på den över
hela Europa, sedan urminnestider firade
solvändningen, känner de flesta till. Men vad
betyder egentligen ordet jul?
I en av Eddans dikter Hranvagaldur Odins dvs
Odens Korpgalder finns något som kan leda oss
på spåret. I början av vers 15 talas om:
Jamt thotti Jórunn
jólnum komin,

Jämt syntes för Jorunn
Jolnarna komna

Ordet jólnum, jólnar framkommer även på andra ställen i Eddan och indikerar gudarna som
kollektiv, ungefär som Regin. Eftersom även
Oden har binamnet Jolnir, skulle man kunna
anta att namnet är byggt på detta Odensheite.
Men det kan lika väl vara omvänt att Oden fått
heitet efter ett kollektivt namn på gudarna.

Foto: MICHEAL FAES

I sådana fall kommer ordet jul från jól. Det
man inom språkvetenskapen kallar synkope dvs
vokalväxling har sedan gjort att ó ett blivit ett u,
ungefär som Thorsauker blivit Torsåker.
Vi kan alltså anta att JUL betyder gudarna och
därmed blir julafton, gudarnas afton. Att dricka
jul som gamla berättelser talar om är alltså att
dricka gudarna till.
Tillönskar alla en riktigt god jul. En god gudarnas afton. 
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Text: ERIK OTTERBERG

Hon

som håller svälten från vår tröskel
Vintern är den tid då gudinnans Skades makt är
stor. Vem är då denna gudinna och vad är det som
hennes kraft egentligen innebär? Mimers Källa
bjuder er på vandring under midvintermånen...
Hon kallas Skade. Hon kallas Öndurdis,
snöskogudinnan, den skidande isdrottningen.
Jag kallar henne månväktarinna och bergens
härskarinna. Hon är jägaren och vandrerskan,
hon är den vilda och obetvingade. Hon är den
som håller svälten från vår tröskel. Jag är hennes
följeslagare och hon är min. Låt mig bjuda er
med ett stycke på vår färd tillsammans.
Fulltrogenhet
Många av oss som lever med seden har en eller
flera fulltrogna. Av alla de makter, gudar, gudinnor och rådare som vi känner finns det de som
vi har en alldeles särskild relation till. Det är inte
så värst annorlunda från hur våra vardagliga sociala nätverk ser ut. Vi har en del nära vänner,
andra personer är mer av ytligt bekanta och somliga har vi kanske bara träffat någon gång som
hastigast. Så finns de där speciella vännerna, de
som vi kan berätta allt för, eller de som vi inte
ens behöver tala med, där ord är överflödiga, där
10

man förstår varandra, ömt och intimt utan verbal kommunikation. Genom att tänka på våra
relationer med makterna genom denna analogi,
våra vardagliga relationer, kan vi få syn på hur vi
egentligen närmar oss det gudomliga.
Min egen relation med Skade uppstod smygande, nästan omärkligt. När jag först började
medvetandegöra min hedniska andlighet var
Njord i centrum för mitt kontaktsökande. Som
många nyblivna hedningar drogs jag till vanerna. De tycks mig vara just sociala, bemötande
och välkomnande makter. Men med tiden upptäckte jag att snarare än Njord var det hans hustru Skade som talade till mig. Det var delvis en
förvånande upplevelse men jag valde att möta
den med öppenhet och ett lyssnande och när jag
väl förstod vad det var gudinnan ville säga mig
tycktes det plötsligt självklart.
Så är det ju med relationer. Vissa väljer man
aktivt, andra liksom bara kommer till dig, utan
att du hade kunnat förutse det. Inte sällan är det

just dessa relationer som visar sig bli allderles särskilt betydelsefulla i våra liv.
Vintergudinnan
Vintern är en tid av hjärtskärande kontraster. En
tid av bittraste köld och isande mörker, den tid
då döden och hopplösheten står oss som närmast. Samtidigt är det den tid då vi firar jul, då vi
tänder tusentals stearinljus, kurar ihop oss under
filtar i soffan med varm choklad eller glögg, då vi
söker oss till varandra för att uppleva värme, generositet och glädje. Vi har tur som lever i en tid
då vi kan skruva upp elementen och då affärerna
där vi handlar är lika fyllda, om inte mer, med
mat under vintern som vilken annan tid på året
som helst. Men det är inte så länge sedan som
det var långt ifrån självklart att du skulle kunna
överleva till våren.
Det är en farlig tid, kaosmakter och oknytt
stryker runt husknutarna. Det är därför passande
att vintern är Skades tid. Hon representerar nämligen just detta: å ena sidan det oförutsägbara,
det som ligger utanför vår kontroll, vinterns piskande snöstorm, det som faktiskt kan skada oss.
Skade hör samman med vinter och med natt,
med de oländliga bergen långt borta i fjärran,
med vargarnas tjut och de djupa snödrivorna.
Dock är hon också en fruktbarhetsgudinna.
En annorlunda fruktbarhetsgudinna, inte den
ömma äringsgiverskan, utan en bärare av jaktens
och vildmaktens föda. Hon är den som håller
svälten från vår tröskel, men hon kräver kamp,
hon kräver att vi ger oss ut i kölden, att vi lämnar det säkra och trygga bakom oss för att kunna
överleva.
Liksom vintern är pedlar hon mellan dessa
kontraster, köld och värme, hunger och glädje.
Liksom vintern lämnar hon ingen oberörd.
En nordisk Artemis
Det finns många olika sätt att lära känna makterna på. Ett av de mest självklara är att blota till
dem. I blotet möter människan och det gudomliga varandra, umgås, byter erfarenheter med varandra. Genom att blota till en gud eller gudinna
kan vi upptäcka saker om dem. Det finns också
andra slags intuitiva metoder, meditation och
sejd för att bara nämna två.

Man kan också närma sig makterna på ett intellektuellt plan, genom att läsa myter och berättelser om dem, analysera dem, grubbla och lära
sig. Personligen anser jag att en lagom blandning
av dessa metoder är allra bäst.
När jag läser om gudar och gudinnor är det
inte bara Edda och nordiska sagor jag utgår ifrån,
jag ägnar mig även åt komparativt mytstudium.
När jag läser om grekiska, egyptiska eller indiska
gudar kan jag upptäcka paralleller till min egen
tradition och få syn på saker som jag inte annars
skulle upptäckt.
Skades motsvarighet i den grekiska myten är
gudinnan Artemis. Liksom Skade är hon jaktens och vildmarkens gudinna. Religionsvetaren
Karen Armstrong lyfter fram just den här typen
av gudinna som en av människlighets äldsta, ett
arv från de paleolitiska stenåldern, den stora jägargudinnan, mäktig och stark.
Både Artemis och Skade beskrivs som kvinnor med total kontroll över sin egen sexualitet.
Artemis är den stora jungfrugudinnan medan
Skade med sitt manligt klingande namn klär
sig i rustning och vapen. De representerar en
kvinnlighet bortom traditionella normer och
värderingar.
Artemis är också en mångudinna. Detta är
helt logiskt eftersom månen med dess faser alltid
förknippats med menstruation och kvinnlig sexualitet. Någon sådan tydlig koppling finns inte i
källmaterialet när det gäller Skade, men det är en
aspekt som jag helhjärtat lånat in i min personliga sed. Numera försöker jag hålla fullmåneceremonier som en del av min egen Skadekult.
Utveckla på egen hand
Med den här artikeln hoppas jag kunna sätta
igång er egen fantasi. Utveckla och bygg på relationerna med just de makter som ni själva har
ett särskilt förhållande till. Ni kommer upptäcka
saker, både om dem och om er själva och har ni
tur kan det komma att påverka inte bara er sed
utan även ert liv i stort.
Oavsett om du har en fulltrogen eller inte gäller
samma sak i umgänget med gudar och gudinnor
som i det vardagliga livet. En bra relation kräver
tid, energi och förmågan att lyssna till varandra.
Glöm inte det. 
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Text: ERIK OTTERBERG

Vem är det som komer med julklapparna hemma hos er?
Är ni som de flesta familjer är det sannolikt en jultomte av
något slag. Men hur är det med julbocken? Källan reder ut
ett och annat om våra klapputdelare.

Om jultomtar

och julbockar

Det är den mest välkända klichén av svenskt ju- klappar slinker pappa tillbaka in, ojar sig över att
lfirande vi kan tänka oss. Någon gång under den han missat tomten – i år igen. Någon tidning har
senare delen av julaftons eftermiddag, kanske han inte med sig.
direkt efter att Kalle Anka och Bengt Feldreich
Jag tror att de flesta av oss har upplevt någon
falskskrålat färdigt till ”Ser du stjärnan i det blå”, slags version av ovanstående scenario under vår
kanske först några timmar senare om det ska ätas uppväxt. Varje familj har förstås sina egna seder.
julmiddag först (den exakta tidpunkten vari- Under många år var det jag själv och min lilleerar förstås från familj
bror som tomtade och
till familj), reser sig far
en gång fick min farmor
i huset ur soffan och
vara tomtemor, vilket så
deklarerar att han, till
här i efterhand framstår
ingens förvåning, glömt
som lite oväntat genusatt köpa tidningen och
medvetet. Bilden av
måste ge sig ut i detta
traditionen har vi dock
ärende. Han klär på sig
alla ganska klar för oss
och försvinner ut i juloch det viktigaste är
natten.
just detta: På julafton
Efter en kort stund
kommer jultomten med
bultar det på dörren och
klappar. Trotts detta är
barnen vet knappast till
det ändå inte så länge
sig av anspänning – de Staffanssångare med tjusig julbock från Nås i Dalarna, tidigt sedan som jultomten ervet ju vem som kommer 1900-tal.                                           Bild: NATIONALENCYKLOPEDIN satte sin föregångare i det
att stå på andra sidan
allmänna medvetandet.
när de öppnar. Mycket riktigt, han kom även För i äldre tradition var det ju istället julbocken
i år. Jultomten, denna mystiska mytiska figur som kom och knackade på dörren.
som på samma gång bor i ett slott på nordpolen
och någonstans i den stora skogen inte så långt Bockar och Tor
bort, träder in för att ge alla sina julklappar, vilka Exakt var, när och hur julbocken uppstod förredan ligger snyggt arrangerade under granen lorar sig i historiens dunkel. Det finns källor från
och har gjort så i alla fall sedan julaftonsmorgon. medeltid som talar om olika former av karnevalTomten skrockar, läser på alla presenterna, blir iska upptåg med utklädnad som gemensamt initrugad en gammeldansk (det krävs inte mycket slag runt juletid och det verkar inte omöjligt att
övertalning), önskar därefter alla god jul och ger en eller annan bock kan ha funnits med i dessa
sig av emedan han ju har många hem kvar över parader. Så långt fram som på 1800-talet ska det
hela jorden att besöka innan natten är till ända. varit sed i vissa delar av landet för ungdomar
Allt medan barnen sedan frenetiskt öppnar sina att dra runt bland traktens gårdar för att sjunga
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julbocksvisor och framföra enklare skådespel. I
utbyte fick de med sig mat till ett gille som hälls
under mellandagarna. Naturligtvis var åtminstone en av de unga utklädd till bock.
Seden att binda halmbockar vid juletid tycks
också gå långt tillbaka i tiden. Kring dessa halmbockar finns också en rad traditioner upptecknade. En går ut på att man skulle gömma bocken
hemma hos någon när man var på besök. Denne
hade sedan i uppgift att försöka smuggla tillbaka
rätt bock till rätt ägare. Det finns också beskrivet
hur man kunde ställa halmbocken på julbordet
och bära fram en tallrik med mat till den. Ett
blot till julbocken med andra ord!
Att det finns en stark hednisk bakgrund till
alla dessa traditioner är naturligtvis uppenbart.
Bockens status som heligt djur hänger förstås
samman med djurets koppling till Tor. Eftersom Tors vagn i myten dras av de två bockarna
Tanngnjost och Tanngrisner förbinds Tors kraft
med bocken, i någon mening är bocken både
en symbol för guden och den plats där gudens
megin finns samlad.
Följdaktigen kan man också notera ett nyväckt
intresse för julbocken balnd hedningar. Det finns
flera anledningar till detta. Dels figurens mytologiska konnotationer, dels bockens ursprung i en
äldre folklig sed, opåverkad av senare kommersialisering och amerikanisering. Men hur är det
egentligen med jultomten?
Helgon, vättar och Jolnir
Det är ett ofta upprepat påstående att den moderna jultomten med sin stora runda mage, sin
röda dräkt och sitt joviala ho-ho-ho-ande är en
reklamskapelse, framtagen av Coca-Cola i början av 1900-talet. Det är delsvis en sanning med
modifikation. Oomtvistligen har teckningarna
av Colatomten haft en stor betydelse men reklamtecknaren Haddon Sundblom som var up-

phovsman till bilderna (en man med svenskt
påbrå, för övrigt) hade andra, äldre illustrationer
att gå tillbaka på. Inte minst den svenska konstnären Jenny Nyström, vars tomtar i jugendstil
hade stor spridning runt förra sekelskiftet, även
internationellt.
Överhuvudtaget är jultomten som figur ett
spännande tvärsnitt över kulturella influenser.
I gestalten hittar vi såväl de klassiska nordiska
tomtarna, naturväsen som vakar över människornas gårdar, som det kristna helgonet St.
Nikolaus. Nikolaus, bland annat barnens och
pantbankernas skyddshelgon, ska ha levt i nuvarande Turkiet under 300-talet.
Firandet av detta helgon har historiskt framförallt varit omfattande i nuvarande Nederländerna och delar av Tyskland. Där har man den
6:e december, som är Nikolaus dag i den katolska
helgonkalendern, firat med parader, utklädnad,
gåvor till barn och liknande seder som vi alla
känner igen. Via de gamla hollänska kolonierna i
den nya världen spred sig detta firande sedan till
Förenta Staterna och det är i denna amerikaniserade form som St. Nikolaus sedan försts vidare
ut i världen.
Intressant nog finns det mycket som tyder
på att det lågtyska firandet av St. Nikolaus går
tillbaka på betydligt äldre traditioner som rent
av är hedniska. Det är ju inte ovanligt att äldre
hedniska seder under medeltiden omvandlats till
helgondyrkan. Det skulle i så fall betyda att bakom det turkiska helgonet gömmer sig en annan
gestalt, en hednisk gud som ger sig ut på färd
under juletid - Jolnir eller Oden.
Så kanske ska vi inte se det hela som en fråga
om antingen julbock eller jultomte, eller huruvida den ena är mer hednisk än den andre. Säkerligen finns det plats för dem båda två, för såväl
torsbock som Jolnir när det är dags att dela ut
klapparna där under granen. 

Jultomte som tycker om amerikansk läsk.
Den klassiska reklambilden
av Haddon Sundblom
kanske inte skapade
tomten, men nära nog...
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Text: MARTIN DOMEIJ

Julen som period
Ibland känns det som om julen börjar tidigare och tidigare
varje år, åtminstone när man tittar i affärernas skyltfönster.
Men kanske finns det en poäng med att julen ska få ta tid?
Rådsgoden Martin Domeij funderar över julen som period
och hur vi kan rama in den rituellt.
Den 21. december klockan 23:38 2010 står solen som lägst på himlen på norra halvklotet, eller,
som man kanske skulle säga i ett mer fysikaliskt
sammanhang: jordaxelns norra del lutar maximalt bort från solen.
Detta ögonblick kallas för vintersolståndet
och är något som högtidhålls i många kulturer på
olika sätt. Av praktiska skäl kanske man inte firar
på just det exakta klockslaget, utan kanske i anslutning till den natt som ligger närmast klockslaget och därmed är den längsta på året, eller,
vilket kanske är vanligast, på ett fixerat datum i
en kalender som inte helt följer jordens rörelse.
Inom forn sed brukar vi kalla detta firande julblot. Vi högtidhåller att årshjulet vänder, att vi
nu är på väg ut ur mörkret snarare än på väg in
i det. Vi tackar vinterns makter för det mörker
som ger oss tid och ro att blicka inåt snarare än
utåt. Vi tänder ljus, äter av den mat som traditionellt inte var färdig att ätas förrän nu och vi
samlas med släkt och vänner och ger varandra
gåvor.
Lusse - Juletidens början
Men förutom att vara ett ögonblick är också julen en period. Man talar ju ibland om juletid,
och ur ett mer traditionellt perspektiv inleddes
denna period då den sista slakten för året var avslutad och man hade förberett sig för den allra
mörkaste och kallaste tiden på olika sätt. Även
idag talar vi om tidsperioden “över jul och nyår”
som en sammanhängande enhet, och få är de
som vill arbeta i “mellandagarna”, alltså de dagar
mellan de kristna juldagarna och kalendernyåret.
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På sätt och vis kan man säga att denna period
börjar redan vid Lucia. Visserligen är det inte
så många som kan ta ledigt redan då, men det
är åtminstone ett slags startskott för julen, med
glögg och pepparkakor och inte minst lussekatter. Lucia är förstås ett kristet helgon från Italien,
men genom den kalender som användes under
medeltiden, den julianska, kom vintersolståndet
att infalla ungefär den 12. eller 13. december.
Lucienatten, eller lussenatten, som det blev med
ett mer nordiskt uttal, kom att bli en inledning
på julperioden, och inte ens införandet av den
gregorianska kalendern, som rättade till missförhållandet något och flyttade vintersolståndet
till 21 eller 22. december, förmådde rucka på de
folkliga traditionerna kring lussenatten. Denna
natt inledde den välförtjänta julvilan, och även
om det inte kan vara så idag är det nog ändå vid
denna tid som många känner att julen står för
dörren.
I blotlaget UrNaud har vi ett par år firat lusseblot. Inspirerade av äldre berättelser om hur
Lussa kommer och kontrollerar och inspekterar
att man städat och gjort färdigt inför julen har vi
bjudit in henne i hemmet och tackat för att hon
kommer med julen. Vi har tänt ljus för henne
och hållit gille till hennes ära. Vi har också tjuvstartat lite på julmaten, men kanske inte ägnat
oss åt riktigt samma frosseri som vid julblotet.
Tore - Juletidens slut
Om sedan juletiden börjar vid Lucia eller Lussa
och når sin höjdpunkt vid solståndet måste den
rimligen också ha ett slut. I våra moderna tradi-

Foto: ERIK OTTERBERG och STOCK.XTG

tioner har vi två datum i början av januari som
brukar markera just detta: Trettondedag jul den
6. januari samt Tjugondedag jul eller Knut den
13. januari. I just svensk tradition verkar det senare av dessa två datum vara något starkare.
På Island firas sedan gammalt en högtid
som heter Þorrablót, och som markerar inledningen på den gamla månad som heter þorramánuðurinn. Numera infaller detta någon
gång mellan den 19. och den 25. januari, men
det gamla datumet var ungefär den 12. januari,
tre veckor efter vintersolståndet.
Firandet brukar numera bestå i att man äter
traditionell vintermat, som på Island kan vara
blodpudding, inälvsmat och dylikt. þorrablótet
var också det första blotet som hölls efter den begränsade religionsfrihet som infördes 1874, och
vissa anser till och med att detta blot i förkristen
tid var det största blotet i västra Skandinavien,
större än julblotet.
Hur det än månde vara med den saken markerar Þorrablótið eller Toreblotet början på en ny
period: Julmaten är slut och man får ta av det
konserverade och inlagda. Man blickar framåt
mot hög- och eftervintern, som ju ofta är eller
åtminstone var svår och tung, med vårens värme
så långt borta.
I myten är Tore kung över gotlänningar, kväner och finnar, men i folktron är han en gråskäggig
vintervätte och vandringsman som vid tiden då
det är som allra kallast, ungefär tre veckor efter
vintersolståndet, drar omkring mellan gårdarna
och ser till att djuren får sitt vinterfoder och ger
goda råd till människorna om hur de ska få mat

att räcka och vilket arbete de bör utföra fram tills
dess att snön smälter. Som tack för detta vill han
gärna ha mat, dryck, kläder och kvinnligt sällskap i gengäld.
Förra julen avslutade vi i UrNaud med att
hålla Toreblot. Trots att vi förstås ser kopplingen
mellan Tjugondedag knut och det ursprungliga
datumet för Þorrablótið valde vi att lägga det på
Trettondedag jul, mycket för att denna dag är en
helgdag i kalendern.
Den exakta tidpunkten är kanske inte det
viktigaste, och sedan tyckte vi också att det var
lite roligt att låna en tidpunkt för högtiden av
kristendomen, som ju i sin tur har lånat några
av oss. Vi skrapade ihop det sista av julgodiset,
lagade mat som kändes “vintrig”, tackade julens
makter för julvilan, och åkallade Tore och bad
honom att leda oss in i Toretid.
På så sätt har vi fått en början på juletiden med
Lussa och ett avslut på densamma med Tore.
Möt makterna
Vilka är då Lussa och Tore? Ja, om det kan man
dryfta länge och väl. En del kanske ser dem som
aspekter av andra gudar, till exempel Freyja eller Frigg och Tor, andra som unika men ganska
okända asar eller vaner, åter andra som vättar eller tomtar, och så vidare. Svaret får man nog ta
reda på själv, i blot, meditation, sejd, eller hur
man nu föredrar att kommunicera med makterna.
För som vanligt är det inte vår tro som förenar
oss utan vår sed. 
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Nationalromantikens förenklade bild tar ofta över i
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