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redaktionen
Många av den här upplagans artiklar handlar om
värdegrunder. Ordet syftar på 'regler' för
uppförande, som en grupp människor delar
gemensamt. Det kan gälla stora, löst definierade
grupper som nationer, världsdelar eller politiska
partier, där värdegrunderna ofta är outtalade men
som märks så väl när man reser utomlands och
stöter på det som är annorlunda. I andra fall är de
tydliga, nedskrivna regler, liksom stadgarna i Forn
Sed Sveriges förening som alla vi medlemmar
skrev under när vi gick med. Vi tar även med en
snabb översikt om besluten från Uppsala tinget.
Du vet väl om att du kan ansöka till Samfundet
för pengar till hednisk verksamhet? Detta gör du
genom att ta dig in på
http://www.samfundetfornsed.se/, klicka in
under fliken ‘Medlem’, och klicka på ‘Stöd för aktiviteter’. I år delade samfundet ut sammanlagt 13.600
kronor till olika blotlag, personer och verksamheter runt om i landet, och vi tar en titt på vad det har gått
till.Johan Fogelberg delar med sig av sina tankar om nornorna och Love Kölle om liv som blot. Ross
Downing berättar lite om germanska gudar som vi har glömt. Utöver detta finner ni även artiklar som rör
allt från midsommar till midvinter- därför säger vi god jul och til árs ok fríðr!
Emma Hernejärvi
Maja Gunnarsson
Ross Downing
Cover art/logga av Ghassan Nasri
-Dessutom har vi försökt att ge tidningen lite mer stil, med syfte att inspirera er, vi vill gärna höra vad ni
tycker- mer sånt eller mindre?
“Odin on Yggdrasill” av Hellanim, notera Mimers källa ner till vänster!
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varför runor?

Runor har en konstig plats i våra hjärtan. För många av oss är dom en del av New Age-kulturen, för andra
står runorna för en del av estetiken som drog oss till den forna seden. Många av oss glömmer att runorna
var en viktig del av nordens historia, inte bara under vikingatiden utan även långt efter medeltiden.
Runorna har varit viktiga kunskapsförmedlare genom tiderna. Jag tycker inte att vi använder dom
tillräckligt mycket i den hedniska miljön. Inspirationskällor, historisk skrift eller mystiskt språk från Oden
själv... dom hör hemma inom Hedendom, och jag hoppas ni tycker dom hör hemma i Mimers källa!
Ross Downing, redaktör

Runristaren avbildar sig själv på dopfunt i Bridekirk, Cumbria, England
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godar och gydjor samlades under temat död och begravningar
Goderingen bestående av samfundets godar och gydjor träffades under en helg i början av juni för att öka
kunskaperna om död och begravningar.
Vi tränade oss i bemötande av personer som är
döende. Hur kan vi som godar och gydjor vara
till stöd och hjälp för hedningar som befinner
sig i livets slutskede?
Vi fördjupade våra kunskaper om juridiska och
praktiska frågor i samband med begravningen
och

tydliggjorde

hur

en

hednisk

begravningeceremoni kan se ut. Helgen var
mycket givande och vi som arbetar som gydjor
och godar åkte därifrån med ett stärkt
förtroende och motivation att bidra med våra
kunskaper och erbjuda service till samfundets
medlemmar i händelse av död och begravning.
Henrik Hallgren, Rådsgode
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hednisk värdegrund
Jag har tänkt mycket på vad hedniska värderingar kan vara, men för nästan allt jag kan komma på så inser
jag att det inte stämmer för alla hedningar jag känner. Vi har en värdegrund för vårt samfund, och den är
otroligt viktig för att vi ska kunna känna oss trygga att när vi ställer oss i blotcirkeln med andra medlemmar.
Men vad är en hednisk värdegrund?
År 1973 skrev grundaren till Odinic Rite, John Yeowell (som rörde sig i vänskapkretser med the British
Union of Fascists) en lista över nio ord som blev grunden för det som kallas the Nine Noble Virtues, de
nio ädla dygderna, som skulle vara en slags destillering av Hedendomens moral och etik. (Redaktion:
Dessutom skrev dom Nine Charges of Odinism). Dessa dygder togs även upp av Asatru Folk Assembly
med små modifikationer av t ex “Hospitality” (gästfrihet). Den ursprungliga versionen kunde tolkas som att
t ex invandrare är välkomna i ens hem, vilket därför ändrades till “Kinship (släktskap) is better than
alienation (utanförskap)”. Det finns så mycket som är fel med det här att det är svårt att veta var man ska
börja, men det som kanske slår en först när man läser är kanske inte att det är dåliga värderingar – mod,
sanning, ära, trofasthet, disciplin och så vidare är inte dåliga värderingar – men det är värderingar som snarast
tycks passa för vikingalajvare än för hedningar i ett modernt samhälle.
Om jag satt mig att skriva ner nio etiska lärdomar som
Hedendomen givit mig hade det handlat mer om kärlek,
familj, livets cyklicitet och naturens och årets växlingar
(för att nämna några idéer jag får sådär på rak arm), och
det skulle inte vara dåliga värderingar, men det skulle vara
mina. Skulle de passa dig? Några kanske skulle göra det,
och kanske att du tycker att du har svar på vad som
hednisk moral och etik är, men jag kan nästan garantera
att bland andra hedningar så kommer det finnas många
som inte håller med dig. Vi hedningar kan inte, anser jag,
ha några sådana enkla budord, eftersom det inte är
Hedendomens natur.
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Hedendomen har många gudar, och många vägar till varje gudom. En god vän har sagt, halvt på skämt och
helt på allvar: Om du har nio hedningar i ett rum så finns där tolv åsikter. Och där har vi den värdegrund
som jag kan ställa mig bakom – mångfalden. Vi kan blota ihop med hedningar som tror annorlunda än vi
själva, eftersom det är självklart att vi alla har rätt att hitta vår egen väg till det gudomliga.
Det är en attityd som kan överföras till större sammanhang också, som ordspråket lyder: “envar blir salig på
sin tro”. Precis som mångfalden är viktig för ekologin är den det för det mänskliga samhället, våra olikheter
gör oss starkare. Ju större variation det finns inom en population desto större sannolikhet är det att en av
variationerna ska vara framgångsrik om något nytt och oväntat inträffar. Man kan också se det som att ju
mer vi värnar om andra desto större möjligheter har vi själva; genom att se till att lagen ska behandla alla
religioner lika kan vi se till att vi inte särbehandlas negativt i våra interaktioner med samhället och våra
medmänniskor.
Vid Godegården, strax norr om Härene, alldeles intill
vägen mellan E20 och Fåglum, finns hällristningar av
fötter i alla storlekar. De ristades in för mer än 3 000
år sedan, under bronsåldern eller yngre stenåldern.
Kanske är det ett uttryck för samhällets mångfald? En
symbol för samhällets gemenskap? Kanske visste de
något vi har svårt att sätta ord på, en värdegrund som
vi kanske borde bära med oss i vardagen.
Och som jag nämnt ovan är mångfalden något som är oupplösligen förenat med Hedendomen. Vi har
många gudar, många gudasläkten och runt om på germanskspråkigt område har vi, och har vi haft, många
olika varianter av hur gudar och makter vördas och har vördats förr. Små och stora makter har mottagit
blot, bön och varit centrala för bruk. Somliga har blotat nästan enbart till Tor, andra till Freyja eller Frey,
men precis som hinduernas fraktala utövning har de varit en enhet i mångfald, mångfaldig enhet. Och det
tror jag är en värdegrund att stå på.
Räv Skogsberg, Gode
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ett spännande beslut på årstinget
Jorunn Houvenaghel, Ordförande meddelar:
En hälsning från sommaren…
Gerd har sin frodiga klädsel, med grönska och liv i mark och luft. Hagar,
fält, träd och skog är fulla med nytt liv som kalvar, föl, killingar,
kycklingar, puppor, valpar, kid, med fler.
Rådet fick sin proposition godkänd av årstinget angående att undersöka
möjligheten att skapa en officiell blotplats vid kungshögarna i Gamla Uppsala. Det är ett jättespännande
projekt som ännu är i sin linda men som vi hoppas ska resultera i att vi får en plats markerad av ett stenblock
eller en harg (stenröse) som är tillägnad den forna seden. Vi håller er informerade om hur det går. Har du
tips och funderingar kring utforming eller annat gällane detta projekt är du alltid välkommen att höra av dig
till rådet på: radet@samfundetfornsed.se
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tankar om nornorna
I Mimers Källa nr. 33 var Patrik Johanssons dikt "Ödet känner du väl till" publicerad. En mycket vacker
och tankeväckande dikt som fick mig att fundera kring begreppet öde kopplat till sedens väv och nornornas
roller. Dikten fick mig också att än mer beslutsamt agera för att motarbeta de troll och tursar som kryper
fram över Europa, men det är en annan historia.
I den nordiska folktron
väver

Nornorna

ödets

trådar. De tre väverskorna är
Urd som väver det som varit,
Verdandi som väver det som
är, och Skuld som väver det
som ska komma. Men är deras
väv fast och oföränderlig som en
väv från en ordinär vävstol? Vad
gäller Urds väv av det som
varit är det naturligtvis så.
Det som har skett har skett
oavsett vad historierevisionisterna hävdar. Att det sedan finns fler versioner av det som skett, fler synvinklar
och fler upplevelser av samma skeende är naturligt. Allt annat skulle vara omöjligt då varje människa ser
utifrån sitt perspektiv. Vad gäller Verdandis väv av det som sker just nu anser jag att vi har stora möjligheter
att påverka vår egen tråd och hur den vävs. De möjligheterna har vi utifrån vilka vi är, vad vi varit med om,
vad vi kan och vad vi tror oss veta. Och utifrån att vi alltid har valmöjligheter i varje given situation. Även
om de i var stund begränsas av mängden möjliga val just där och just då.
Vad gäller Skulds väv av det som ska komma är jag högst osäker, även om jag har en tanke om hur det kan
vara. Jag är helt övertygad om att framtiden inte är bestämd. Jag är också helt övertygad om att det inte finns
någon högre vilja som uttalar hur det ska bli. Jag tror att framtiden i stället består av en uppsjö av möjliga
händelser. Det resonemanget i relation till den nordiska folktrons perspektiv ger mig sinnebilden av att
Skuld är den av väverskorna som är allra mest alert i sitt arbete. Hon hanterar oupphörligt ett myller av
möjliga trådar som skulle kunna bli aktuella att fästa i vävstolen. Hon är ständigt beredd att knyta vidare
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utifrån trådar som hennes syster Verdandi lägger till väven. Jag ser för min inre blick en väv som under
Verdandis och Skulds flinka fingrar är ständigt föränderlig, och som oupphörligt vibrerar.
Då vi människor är ansvariga för nuet i våra egna liv, och själva fattar aktiva beslut utifrån de trådar Verdandi
visar oss behöver vi vara medvetna. Däri ligger vår roll och ett stort ansvar.
Vi måste anstränga oss att se bakåt. Både för att se helheter och stora skeenden, samtidigt som vi behöver
vara alerta på detaljerna som påverkade de stora händelseförloppen i Urds väv.
Vi måste också anstränga oss att ha en medvetenhet kring valen vi kan göra i varje givet ögonblick. Att ställa
oss frågorna "vad kan jag göra?", "varför skulle jag välja just den vägen?" och "vad kan det vägvalet få för konsekvenser?".
Vi måste slutligen anstränga oss att utforska de eventuella framtida val vi kan komma att ställas inför.
Försöka se olika scenarier. Testa olika tankar. Vårt bästa bidrag till oss själva och våra medmänniskor är att
göra detta både med medvetet förnuft, liksom med alla våra sinnen på ett mer visionärt och utforskande
plan.
Johan Fogelberg

Redaktionen rekommenderar:
http://www.goodreads.com/book/show/11714079-the-norns-in-old-norsemythology
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värderingar i samfundets stadgar
Vilka värderingar har vi hedningar? Det är på sätt och vis en omöjlig fråga. Hedningar bekänner sig inte till
några budord om hur vi skall leva. Det innebär såklart inte att vi saknar värderingar, men vi har en förståelse
att etik inte enkelt kan fångas i budord och påbud. Världen är komplex och mångfaldig och dynamisk och
därför behöver våra värderingar vara öppna och flexibla.
Samtidigt har vi valt att skapa ett samfund där hedningar kan komma samman, och då behöver vi ett visst
mått av värdemässig enighet, en gemensam förståelse för att kunna skapa en gemenskap. Vissa kallar det
för en värdegrund.
Stadgarna utgör basen i vårt samfund. Den grund vi alla ställer oss bakom som medlemmar. Därför är det
bra att läsa stadgarna för att få en inblick i de värderingar som genomsyrar vårt samfund.
Att formulera värderingar eller en värdegrund i stadgar är en svår balansakt. Det är lätt att bli för specifik så
att stadgarna inte blir så allmängiltiga som de behöver vara för att fungera. Samtidigt är den motsatta risken
att värderingarna bara blir fraser och fina ord som är så allmänna att de kan tolkas hur som helst eller inte
får någon som helst betydelse i realiteten.
Jag kommer i den här texten lyfta fram några värdeladdade ord och formuleringar i våra stadgar och fundera
kring dem och ge mina egna tankar om hur de kan tolkas. Jag kommer särskilt lyfta fram möjliga konflikter
och värdemässiga motsägelser vi kan hitta i stadgarna och se hur vi kan hitta vägar att lösa detta.
naturens värden
När vi talar om värden och Hedendom så är det nog många som tänker på vår relation till naturen. På
samfundets hemsida beskriver vi den forna seden som en naturreligion. För oss som lever med forn sed är
landskapet och naturen inte bara en passiv bakgrund eller ett objekt att utnyttja. Naturen är helig och
manifesterar gudarnas krafter. Landskapet är befolkat av vättar, väsen och rådare. Det gör att värderingar
blir centrala i vår relation till resten av naturen. Det är något som är tydligt på flera ställen i våra stadgar:
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“Den forna seden är arvet från våra förfäder och förmödrar. Den har vuxit fram genom årtusenden i samspel med naturen och
i öppen kontakt med andra kulturer. Forn sed syftar i grund och botten till att upprätta goda relationer mellan människor,
natur och makter, till allas gagn och glädje.” (Paragraf 4)
“Forn sed utgår från naturens och tillvarons helighet.” (4b)
“Vi utövar seden i samklang med naturens växlingar och årets högtider” (5b)
“Vi utövar seden genom att vårda, värna och väcka de heliga platserna i landskapet.” (5d)
“Vi utövar seden genom att leva med heder och livsbejakelse i våra relationer till människor, natur och makter”. (5i)
humanistisk livssyn
Ett av de avsnitt som tydligast uttrycker värderingar hittar vi i paragraf 6 som kallas just “medlemskapet och
samfundets värderingar”. Där står:
“Samfundet är öppet för alla som har en humanistisk och demokratisk livssyn och som erkänner alla människors lika värde
oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Samfundet och dess medlemmar ska också stå för religiös tolerans och religionsfrihet
i det mångkulturella samhället.”
Här finns det flera begrepp och formuleringar att fundera kring. Ett centralt begrepp här är humanism.
Humanism nämns som det första värdemässiga begreppet i paragrafen och kan ses som en
sammanfattning av de efterföljande värderingarna om demokrati, jämlikhet, religionsfrihet och tolerans.
Humanismen är en idétradition som betonar den enskilda människans värdighet, att alla människor är
jämlika och att det finns ett allmänt människovärde. En humanistisk livssyn innebär ett ställningstagande
för de mänskliga rättigheterna. Alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön, ursprung eller sexuell
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läggning, som det står i våra stadgar, är ett tydligt uttryck för en sådan humanistisk livssyn. Det innebär med
andra ord ett tydligt ställningstagande för en respekt och jämlikhet mellan människor och ett
ställningstagande emot alla former av ideologier som vill reducera människovärdet, såsom rasism och
fascism och många former av religiös extremism. Samfundets stadgar är också mycket tydliga i sitt
avståndstagande mot försöken att koppla seden till talet om “raser” eller genetik:
“Forn Sed är inte bunden till blodsband eller genetisk härstamning utan är öppen för
alla som finner den meningsfull.” (Paragraf 4)
Men humanismen är inte problemfri. Humanismen sätter människan i
centrum, och har traditionellt sett behandlat resten av naturen som
underordnad människan, som ett objekt och en slav. Med humanismen
följer ofta ett bagage av mänsklig arrogans mot allt annat levande. Denna
livssyn står i skarp kontrast till den relation till naturen som den forna seden
uttrycker och som jag beskrev ovan i samfundets stadgar.
Ett helhetsperspektiv på stadgarna ger oss därför vid handen att samfundet står för en sorts humanism som
lämnat sin arrogans gentemot naturen bakom sig, som sätter människans värde och rättigheter i ett större
sammanhang där hela naturen och tillvaron är helig. Jag har i blogginlägg på samfundets hemsida tidigare
föreslagit att samfundets syn på naturen som helig kan uppmuntra oss att ta ställning för naturens och
jordens rättigheter för att balansera de mänskliga rättigheterna.
Demokrati – tinget – är en grundbult inom
forn sed. Det betyder idealt allas delaktighet
i att fatta viktiga beslut som berör dem, och
om den möjligheten saknas åtminstone få
sina intressen representerade då beslut
fattas. En “demokratisk livssyn” som det
står uttryckt i stadgarna förstår jag som att
vi medlemmar i samfundet står för en vision
om en demokratisk värld och att vi strävar
efter att praktisera den så gott det går i vår organisation. Demokrati kan som jag ser det inte reduceras till
en specifik modell för beslutsfattande. Det är snarare ett ideal om verklig delaktighet som våra modeller
försöker komma så nära som möjligt. Det är en vision som vi hela tiden kan sträva att röra os närmare.
Demokratin som idé har tydligast formulerats inom den humanistiska traditionen, och därmed bygger den
på visionen om människans grundläggande jämlikhet, men också på samma ovan nämnda arrogans
gentemot allt annat levande. Utifrån samfundets syn på naturen och tillvaron som helig och att skapa goda
relationer mellan människor, natur och makter, så kan vi fundera på om detta kan leda till en ny vision om
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demokrati. Är en demokrati möjlig som öppnar upp representation för ekosystem och för andra arter än
människan, där vi kan låta jordens mångfaldiga röster höras?
ett mångkulturellt samhälle – vad innebär det?
Silverring hittades i en kvinnograv från 900-talets Birka,
ringen bär en inskription på Arabiska som betyder “Till Allah”
Det mångkulturella samhället är ett laddat begrepp
idag. Idag vill t ex sverigedemokraterna inte kalla
sig rasister, men de är tydliga med att de har en
negativ syn på det mångkulturella samhället.
Sverigedemokraterna har visionen om ett mer
kulturellt homogent samhälle.
Det finns något i seden som riskerar locka till ett
sådant homogenitetstänkande. Att återknyta till
traditioner och rötter kan lätt leda till en syn på att
en viss form av religion är mer naturlig än andra, att den forna seden är vår naturliga andlighet och att andra
religioner då är onaturliga och främmande element. Då blir det mångkulturella samhället och
religionsfriheten ett problem.
Samfundet har valt en helt annan väg. Vi bejakar att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Därmed går vår
vision på tvärs med sverigedemokraternas. Vi tror inte på ett kulturellt homogent samhälle, det är inte
möjligt att skapa ett sådant samhälle, och det är inte heller önskvärt. Det mångkulturella samhället skapar
en rik kreativitet och mångfald som är oerhört berikande. Den
forna seden är en del av denna kreativa mångfald. Mångfald är på
många sätt den forna sedens signum. Vi bejakar en mångfald av
makter och andliga uttryck. Vi vill undvika ett dogmatiskt
tänkande om att det finns en sann eller naturlig religion. Vi vet att
livet utvecklas och förnyas genom mångfald.
Till höger: Oden i Hegge stavkyrka, Øystre Slidre i Oppland, Norge
Samtidigt är det i detta sammanhang helt centralt att inte blanda
ihop ett erkännade av det mångkulturella samhället med de
extrema former av mångkulturalism som föreslår att vi skapar ett
uppdelat samhälle där olika kulturella grupper har tillåtelse att leva
efter olika lagar och regler. Att leva i ett mångkulturellt samhälle
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får inte innebära att vi accepterar att exempelvis vissa grupper i samhället lever efter sharialagar. Det innebär
inte heller att vi relativiserar människors värde och jämlikhet och lika rättigheter utifrån någon förment
respekt för kulturella olikheter.
En humanistisk livssyn, som samfundet medlemmar ju skall stå för, innebär som ovan beskrivet att vi står
för en universell moralisk ståndpunkt som hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Religionsfrihet
innebär frihet att kunna utöva sin religion men också frihet för individen att välja religion eller slippa religion
om en så önskar. Vi bejakar olika religiösa
uttryck och praktiker, men endast om de
bekänner sig till vissa grundläggande ideal som
vårt samhälle vilar på, som respekt för
mänskliga

rättigheter

(och

naturens

rättigheter?), religionsfrihet och demokrati.
Som samfund strävar vi efter att den forna
seden ska behandlas som jämställd med andra
religioner.

Kristendomen

bör

inte

ha

privilegier. Ingen religion bör ha privilegier
framför andra.
slutord
Jag har lyft fram några värdeladdade
begrepp och formuleringar som vi finner i
våra stadgar och försökt se hur vi kan förstå
dem på ett sätt så att de inte motsäger
varandra. Förslagen ovan är inte en
tolkning som samfundet eller rådet antagit
som sin, utan är mitt personliga försök att
inleda en diskussion kring hur vi kan förstå
de värderingar som uttrycks i våra stadgar.
Henrik Hallgren, Rådsgode
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mitt liv som blot: om blotet som livsfilosofi

För många är blotet en central del av seden. Att i takt med årets skiftningar blota i sällskap av likasinnade
skänker en härlig känsla av gemenskap och samhörighet, och fler än en hedning skulle nog beskriva
gåvogivandet som ett viktigt sätt att vårda relationerna till makterna. Vidare fungerar blotet ofta som en
betydelsefull länk till svunna tider, innan kristendomens intåg i Skandinavien blotades det trots allt rätt
ofta. Exakt hur dessa blot gick till, och exakt vad offergåvorna bestod av, är svårt att säga säkert, men att
det förr var tämligen vanligt med blot råder det knappast något tvivel om. Med andra ord är blotet en del
av vårt gemensamma kulturarv, vilket i sig är meningsskapande och låter utövarna ta del av en
mellanmänsklig berättelse som är större än dem själva som enskilda individer.
För vissa personer har begreppet ”blot” dock en bredare innebörd, och syftar inte nödvändigtvis enbart
på de riter som beskrevs i ovanstående stycke. Jag är en av dessa personer. För mig är blotet i första hand
en livsfilosofi, något som är konstant och vardagsnära snarare än ceremoniellt och tydligt avgränsat i tid
och rum. För mig är blotet en mentalitet, en speciell inställning till livet. Det är en ansats att försöka släppa
taget om vissa saker, i syfte att få tillbaka något mer, något större. Kortsiktig förlust mot långsiktig
vinning, skulle man kunna säga.

www.museumsilkeborg.dk ’Hvorfor skulle Tollundmanden dø?’
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Alla som genomfört en flerårig utbildning, ser till att hålla kroppen i form, som lärt sig ett hantverk eller
till exempel ett helt nytt språk, vet att uppoffringar är en förutsättning för att uppnå resultat. För att
komma någon vart måste vi helt enkelt offra tid, energi och tankekraft, och i vissa avseenden göra avkall
på den bekvämlighet som präglar det moderna samhället. Detta är såklart många gånger lättare sagt än
gjort, och i vissa sammanhang kan det vara direkt farligt att offra för mycket, vilket de som gått in i väggen
med största sannolikhet kan skriva under på. Men icke desto desto mindre än denna till synes enkla insikt,
att ett visst mått av uppoffring förr eller senare är oundviklig, en ofrånkomlig del av vad det är att vara
människa.
Blotet som livsfilosofi blir däremot ett sätt att förlika sig med denna sanning, ett av flera exempel på hur
seden kan ta sig uttryck i faktiska handlingar. Oavsett hur vi ser på de gamla sagorna och Eddadikterna
finner vi där många exempel på hur makterna bejakade (själv-)uppoffring på olika sätt, hur även de i
någon mening blotade. Berättelsen om när Oden offrar sitt ena öga för att i gengäld få dricka ur Mimers
brunn är ett känt och typiskt exempel på hur asarna ger för att få. Detsamma gäller Allfaderns nio dagar
långa plågor, som ju resulterar i nya, viktiga insikter om runorna, och deras innebörd. För att kunna binda
Fenrisulven betalade Tyr ett dyrt pris i form av sin egen arm, men i gengäld gjorde han i och med detta
livet betydligt lättare för de andra asarna. Tor offrade sin stolthet och klev utanför sin så kallade
”komfortzon” när han gick med på att klä sig i brudlin, men genom att göra något han kanske helst hade
velat undvika fick han å andra sidan också tillbaka Mjölner, hans kanske allra viktigaste ägodel. Hela
Ragnarökmyten kan beskrivas som en enda stor skildring av hur en generations uppoffringar gör livet
bättre för nästkommande kull. Om ni frågar mig är makterna inspirationskällor helt klart värda namnet,
och i de gamla myterna duggar offrandet tätt.
Ett annat sätt att se på blotet är att tänka att själva
gåvoaspekten egentligen inte handlar så mycket om att
ge makterna något de inte redan har, som att ge tillbaka
något som man lånat av dem. När allt kommer kring är
varje människas tid på jorden mycket kort. Insikten om
vår egen dödlighet leder allt som oftast till att vi
klamrar oss fast vid det som är här och nu. Våra
hjärnor är dessutom konstruerade att belöna snabba
kickar, vilket också leder till att vi hellre ägnar oss sånt som är kul för stunden än sådant som kanske ger
avkastning först om några år, eller inte alls.
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Snabb tillfredsställelse och materiella ting kanske skänker lugn och njutning för stunden, men precis som
med allt annat (inklusive livet självt) så är denna njutning flyktig och förgänglig. Prylarna och välbehaget är
i någon mening därför aldrig helt och hållet vårt, utan istället något som vi bara för stunden fått låna av
världen, av makterna, och som tillvaron förr eller senare kommer att kräva tillbaka, på ett eller annat sätt.
De krafter som skapade och som
dikterar verkligheten kommer alltid
få sista ordet, och den människa som
redan har mycket vill som bekant
ofta ha mer.
Min poäng är inte att asketism är det
enda rätta, att man aldrig skall ha kul
eller att njutning automatiskt är
något fult eller skadligt. Tvärtom. Jag
uppmanar alla människor att ta del av allt det goda som livet har att erbjuda, förutsatt att ingen annan
kommer till skada på något sätt. Jag tror dock att blotet som livsfilosofi och själva insikten att det roliga
bara är tillfälligt ironiskt nog faktiskt skänker det tillfälliga ett större värde än om vi tar det för givet och
intalar oss att det aldrig tar slut. För mycket av det goda kan som bekant lätt leda till devalvering – hur kul
skulle det egentligen vara om det var julafton varje dag, året om?
Mitt lösningsförslag går därför ut på att försöka acceptera att allting går över, att allting har ett slut. Att
aktivt och självmant försöka släppa taget om saker och ting, att ge tillbaka det som lånats, istället för att
förgäves hålla kvar. Att offra det som ändå är förgängligt, att blota till makterna. Varje dag. Hela tiden.
Love Kölle
Bättre är intet bedja än att blota för mycket;
gåva önskar, att gengåva gives.
Bättre är intet sända än alltför mycket slopa.
Så ristade Tund före tidsåldrarna,
när han reste sig upp,
när han återkom.
-Håvamål 145
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den inkluderande hedniska midsommaren

Jorunn C Houvenaghel, ordförande
Räv Skogsberg, gode
Bruse LF Persson, rådsmedlem
Midsommar upplevs nog av många som den svenskaste
av alla våra högtider, och det är också den öppnaste och
mest inkluderande. Dess rötter går långt tillbaka i
historiens

dimmor;

den

omnämns

i

nordiska

Kungasagorna och troligen har en midsommarfest firats
mitt i sommaren så länge det funnits människor här.
Vänster: Olaus Magnus xv: 10 Midsommarafton ca 1550.
Midsommaren är en tid av ljus, prunkande grönska och glädje – det är en ren fruktbarhetshögtid. Det är
också en högtid som är starkt präglad av folktro och traditioner, såväl gamla som nyare. Sill, nubbe och
sommarens första färskpotatis är för många ett måste, precis som midsommarstången och de små grodorna.
Det som är så fantastiskt med en högtid som
midsommar är dock att det inte finns någon som
kan bestämma hur du firar, för det finns ingen som
“äger” den högtiden. Visst finns det kristna som
firar Johannes döparens dag, och visst firar vi
hedningar Frejs och Gerds bröllop, men det
viktigaste för alla nordbor är ändå att detta är den
tid då dagarna är som längst och nätterna är som
kortast. Oavsett livsåskådning kan vi tillsammans
fira den ljuva sommartiden och ljuset på
midsommar. Det är en öppen och inkluderande
högtid som inte utesluter utan bjuder in. Då är vi
inte religiösa eller ateister, inte infödd eller
nysvensk.
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Vi hedningar firar midsommaren av religiösa skäl, vi firar de skiftande årstiderna och livet som alltid
återkommer. Vi gläds åt att andra också tycker att den här tiden är värd att fira, och anser att alla på ett eller
annat sätt firar samma sak på sina sätt: livet och kärleken. Vi må vara födda på olika platser och tillbe olika
gudar, men midsommar är viktig för alla.

Gefendr heilir!
Gestr er inn kominn,
hvar skal sitja sjá?
Mjök er bráðr,
sá er á bröndum skal
síns of freista frama.
-Håvamål 2
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utrotningshotade gudar

Grønsund i Danmark
Man kan inte tro på en gud som man inte vet finns. Som engelsman i Sverige, och hedning, kan det
kännas lite tråkigt att inga svenska hedningar känner till några av mina gudar. Särskilt med tanke på att
dessa gudar är “svenska”. De flesta hedningar världen runt har fastnat för en väldigt begränsad idé om
nordisk mytologi. Det innebär att information från t ex Danmark eller Storbritannien utesluts och går
förlorad. Som modern hedning tycker jag att man har en plikt att bevara och ge nytt liv till tron på de
gamla gudarna. Om inte vi gör det, vem annars? Jag ska inte predika, men jag hoppas att jag åtminstone
väcker lite intresse.
Vade- Wade på engelska, och Vaði på fornnordiska; förekommer i den fornengelska Widsith och den
isländska Þiðrekssaga. Han bar sin son Völund över Grønsund i Danmark, inte helt olikt Tor som bär Egil
över Elivågor. Hans mor ska ha varit en havsgudinna. Han finns i folkminnet i England, oftast förknippad
med havet eller kusten, och dyker även upp i sagor om Thunor –den fornengelska Tor.
Franks’ Casket, från 800-talets England, troligen en blandning av vikinga- och anglosaxiska traditioner.
Völund och valkyriorna- också stavat Valand på svenska,
heter Wayland på engelska. Han förekommer i
Völundskvädet (Vǫlundarkviða), och är avbildad på
Ardrestenarna och ett amuletthalsband av guld från
tempelområdet Uppåkra i Skåne. Han är en gudomlig
smed, också kallad alvernas hövding, en av hans fruar är valkyrian Hervor. Hans andra fru heter Bödvild,
eller Beadohild på engelska. Hon nämns på flera inskrifter på Hadrian’s Wall av germanska legosoldater i
romersk tjänst. Hon verkar ses som en valkyria och har flera altare bredvid ett av Tyrs altare. Völunds
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magiska ringar, svärd, hjälm och rustning nämns i flera sagor. Enligt Saxo Grammaticus är han smed till
svärdet som Höder använder för att döda Balder.
Egil- även kallad Aurvandil, och Earendel nämns som bågskytte i myten om Völund och även på den
engelska Franks’ Casket. Han är också son till Vada, finns nämnd iVǫlundarkviða och myten om Tors
kamp mot Hrungner. Han är gift med gudinnan och völvan Gróa (Grógaldr). Tor bar honom över
Ellivågor, hans tå blev frostbiten av vintergatan, så Tor förvandlade tån till en stjärna. I en fornengelsk
dikt förekommer han också som stjärna då han kallas för ’ljusaste ängel, satt i himmelen för människans
välstånd’.
Völund amuletthalsband från tempelområdet
Uppåkra i Skåne.
Amlode- Son till Egil, beskrivs i Chronicon
Lethrense (Lejrekrøniken) och Saxo
Grammaticus källor av fornnordisk mytologi;
Gesta Danorum. Han nämns även av Snorre
som Amlóði. I Eddan hittar vi kenningen för
havet som kallas “Amlóða mólu” (kvarn), vilket kan betyda att Amlode är samma figur som Frode i
Grottsöngr. Han var inspiration till Shakespeares “Hamlet”. Amlodes mor är Gerutha- vilket skulle kunna
vara Egils fru Gróa. Det är även möjligt att Amlode är samma gud som Gróas son Svipdag, från Grógaldr
och Fjölsvinnsmál i Svipdagsmál.
Byggvir- (bjugg, ett sädesslag)
kallas Bēow på engelska,
beskrivs som en mystisk
förfader i Beowulf. Byggvir
nämns i Lokasenna,
tillsammans med sin fru Bejla,
som Frejs tjänare. Vid ett
gästabud hos Ägir påpekar
Byggvir att utan honom skulle
de församlade inte ha något öl
att dricka.

Byggvir/Beow och Bejla, gjord av den engelska gydjan Thorskegga.
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minnet sitter kvar
Vissa har frågat mig varför det är så viktigt för mig att Samfundet Forn Sed tar avstånd från rasism.
Anledningen är, att jag minns mitt 90-tal. Jag minns Ny Demokrati-klistermärken på lyktstolparna, jag minns
rasistgäng på gatorna, jag minns klasskamraten som skrek "ut med blattarna!". Jag minns min egen rädsla,
för som barn så förklarade min mor rasisterna såhär: de tycker illa om utlänningar och invandrare, alla som
inte är helt svenska, och du ska akta dig för dem. Det var nog först som tonåring jag förstod att rasisterna
inte prioriterade angrepp mot halvfinnar, men rädslan som barn var ändå äkta. Bytte över till att tala svenska
när ett sånt där högljutt gäng med rakade skallar och svenska flaggan gick förbi.
Jag minns hur rasisterna använde sig av hedniska och nordiska symboler. Vikingar, runor och Mjölner. När
jag var 14 och köpte mitt första smycke med Tors hammare, så var jag rädd för att folk skulle tro att jag var
rasist när jag bar den. Numera har rasisterna alltmer gått över till att tala om kristendom och "europeiska
värderingar", snarare än asakult och "nordiskt blod". Men minnet sitter kvar hos många, hur nära det var
att vår nordiska mytologi blev kapad av våldsam nationalism. När jag i senare tonåren sökte efter ett hedniskt
sammanhang, så var samfundet (som då hette Sveriges Asatrosamfund) den enda organisation som väldigt
tydligt tog avstånd från rasism. Till skillnad från vissa andra organisationer som fanns runt 2006-2007, så
var nazisterna inte glada över Asatrosamfundet, utan talade illa om det. I forum för "rasmedvetna" och
"nationella" så skrevs det aldrig uppskattande om Asatrosamfundet. Samfundets hemsida hade på den tiden
en digital nidstång mot rasism. Så därför, bland de hedniska grupper jag som tonåring kunde hitta genom
att googla, så gick jag med i Sveriges Asatrosamfund, numera Samfundet Forn Sed.
Oavsett vem dina förfäder var, så ska du känna dig välkommen i våra sammanhang. Oavsett om du är
sverigefinne som jag, eller svensk sedan flera generationer, eller om du flydde från kriget till Sverige förra
året.
Emma Hernejärvi

Möt konstnären Ghassan Nasri, en asatroende som bor i det islamska
landet Tunisien. Han har ingen europeisk härkomst som han känner till
men ber till våra gemensamma gudar varje dag.
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värdegrunder och personlig ärlighet
Ärlighet innom Hedendomen är kanske den enda riktiga värdegrunder som alla (eller i alla fall de flesta)
grupper och utövare av modern Hedendom värderar - om så inte ärlighet mot andra, så åtminstone ärlighet
mot och om sig själv. Jämfört med många andra religioner handlar Hedendom, med sina rötter i Havamál,
mindre om ett sätt att tro och mer om ett sätt att leva och sträva efter självförverkligande. När moderna
utövare sträcker sig från animistiska naturdyrkande hippies till de vit-makt-baserade grupperna som växer i
Amerikanska fängelser, har vi verkligen inte mycket gemensamt med dem som följer samma gudar men i
ett helt annat hörn av den Hedniska tron - och så är gott. Men Hedendom i sin grund är ofta väldigt prakstisk
- i kontrast till monoteistiska religioner handlar det minst lika mycket om utövarna som utövandet. Ärlighet,
åtminstone mot sig själv, är en enorm del av detta.
Men ärlighet är en process som vi aktivt måste följa genom
hela våra liv, snarare än ett personlighetsdrag som vi hux
flux föds med. Det är, när allt kommer omkring, något av
det särtsammaste och svåraste vi kan utsätta oss själva för
- att acceptera saker som ofta är väldigt svåra att acceptera.
Ömmande saker, som personen du kommit på att du
egentligen inte är, eller personen du vill vara men inte vet
hur du kan bli. Drömmar som du skjutit undan, människor
som du prioriterat över dig själv till ett allt för högt pris,
den trasiga familjen du kanske kommer ifrån och som har
format dig till något du kanske inte längre vill vara.
Det kan handla om en partner eller en vän som du vet att du måste lämna för din egen hälsas skull men som
du fortfarande älskar, eller att acceptera sina egna misstag, svagheter, och alla de gånger vi skadat andra
människor, medvetet eller ej. Det som vi kanske är frestade att
skylla på andra. Allt det där som, om vi inte lägger märke till det
och tar hand om det, är vad som förr eller senare sätter käpparna
i hjulet för oss. Våra “osynliga värdegrunder”, våran skuggsida.
Ändå är självärlighet det viktigaste du kan göra för dig själv och
det liv som du vill leva. Att erkänna vad du verkligen vill. Att
acceptera personen du föddes som... även om det kanske inte var
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personen som din omgivning ville att du skulle vara. Personliga värderingar gagnar oss och människorna vi
älskar fullt ut endast när vi medvetet har valt dem för att de passar oss, inte bara för att vi fått dem som
barn och accepterat dem utan att ifrågasätta. När dessa värderingar följs är de vad som gör våra liv
meningsfulla att leva, och när vi kör över dem - kanske för att vi inte medvetet vet att vi har dem, eller för
att vi tystar ner dem för att prioritera “viktigare saker” - känns våra liv snabbt tomma på verkligt innehåll.
Med det i bakhuvudet är det kanske inte så konstigt att ärlighet är det enda som verkligen genomsyrar den
Hedniska kulturen, hur olik den ena formen må vara jämfört med den andra.
Allt gott.
Maja Gunnarsson

Blott själen gömmer,
vad i hjärtat bor,
ensam sin känsla han känner.
Ingen sjukdom är värre
för en själfull man
än att leva, men intet belåten.
-Håvamål 95
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en lärorik helg om gruppdynamik och demokratien: utbildning för religiösa ledare
Tidigare i vår anmälde jag mig till en utbildning arrangerad
av nämnden för statens stöd till trossamfund (SST) som
heter Ledarskap, Religion och Demokrati. Den riktar sig till
unga ledare inom trossamfund (t ex konfirmationsledare,
imamer, styrelsemedlemmar, etc), målet är att vi ska lära oss
att arbeta demokratiskt, med rättvist ledarskap, samt till viss
del samarbeta interreligiöst. Kursen är organiserad i form
av tre helger, fullspäckade med övningar, föreläsningar och
diskussioner.
Redan innan första kurstillfället så fick jag en del material hemskickat till mig. Information om SSTs
verksamhet, bland annat. Där stod det om förra gången utbildningen hölls, förra året var första gången för
kursen. Jag ögnade snabbt igenom deltagande organisationer, och drog slutsatsen att ingen hedning eller
naturdyrkare hade varit med förra gången.
Väl på idylliska Lillsved Folkhögskola, där kurshelgen
hölls, så bekräftades det att jag var inte bara en enda forn
sedaren, utan även den enda från en polyteistisk
tradition. På plats fanns representanter från både sunnioch shiamuslimska organisationer, protestantiskt och
ortodoxt kristna, en jude och en grupp från Alevitiska
Riksförbundet..
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Aleviter, för den som inte känner till det, är en
minoritetsgrupp, främst från Turkiet, som med
sina religiösa traditioner ofta förtryckts av
majoriteten i Turkiet och andra muslimska
länder.
Deltagarna var för det mesta öppna och
ödmjuka, och vi kom väl överens.
Givetvis var jag tvungen att flera gånger
förklara vad min religion hette, vad vi trodde på, och så vidare. Jag var den exotiska, även om jag passade
givetvis på att ställa frågor till dem andra också. Den här första helgen fokuserade på demokrati och
ledarskap. Vi fick testa olika metoder för att låta alla komma till tals, och lärde oss om olika typer av
ledarskap. Dessutom en föreläsning om mänskliga rättigheter, något jag ofta tyckt varit lite luddigt och svårt.
Jag funderade på det här med mänskliga rättigheter
och samfundet. Vi har alltid varit noga med att
påpeka att vi inte diskriminerar baserat på kön,
etnicitet etc. Men jag tror inte någon har formulerat
det som mänskliga rättigheter i sig. Men till skillnad
från många av de andra trossamfunden som fanns
representerade i gruppen (t ex Svenska Kyrkan) så
brukar vi inte arbeta för mänskliga rättigheter
utanför samfundet. Jag har inte sett FSS anordna
något soppkök eller gå med någon demonstration för utsatta människors rättigheter. Å andra sidan, kanske
är det så att olika religioner drar till sig olika sorters engagemang. Enligt min erfarenhet så brukar hedningar
bry sig mer om miljöfrågor och naturvård, om man ska generalisera. Men skulle någon inom FSS vilja ge
vård till utsatta i Eirs namn, eller engagera sig för äring
och fred världen över, så skulle jag applådera det med.
Även om jag själv är snarare engagerad främst i miljöoch naturvård.
Platsen vi var på var mycket vacker, skärgård och skog.
Jag passade på efter middagen första dagen att gå en
sväng i skogen. Vitsippor överallt, surrande humlor.
Jag hälsade skogens rådare, och då hörde jag ett duns
och prassel bakom mig i buskarna. En liten stund blev jag skrämd, tänkte att nu är det säkert någon som
följer efter mig! Men eftersom inget mer hördes, och jag såg ingen, så fortsatte jag mig hälsning. Då såg jag
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vad som orsakat ljudet, ett rådjur hoppade förbi mig. Jag väljer att se det som en hälsning tillbaka från
skogsrået.
En del lustiga missuppfattningar uppkom under kursen. Första kvällen skulle vi visa upp varsitt föremål
som hade någon form av koppling till vår tro eller vårt ledarskap och berätta om det. Jag visade upp min
bronsmedaljong med världsträdet på, som jag har fått i gåva av Titibaka, en hednisk smyckesmed. Efter att
jag förklarat vem jag är, vad smycket symboliserar, i vilket sammanhang jag fått det, och besvarat många
frågor kring den forna seden... så frågar en man som hade en del problem med språket, om jag var från
Svenska Kyrkan.
Lördag kväll testade jag gymmet på Lillsved, samtidigt
tränade även två killar från kursen. När 17-åringen från
Linköping fick reda på att jag var biolog, men ändå
(med hans ord) “fett religiös” så blev han nyfiken. Han
sa att han trodde att alla naturvetare “tror vi är apor”.
Jag svarade, javisst, människor är apor. “Nej, men, du
vet, de tror att vi bara är djur”. Ja, det tror jag också,
svarade jag. Jag tror han hade svårt att föreställa sig hur
man som ledare i en religion inte ser människor som
förmer än andra djur. Han släppte ämnet efter ett tag.
Trots att jag blev ibland missuppfattad och sedd som exotisk, så trivdes jag. Jag lärde mig saker som jag tror
jag kommer få nytta av. Ser fram emot nästa helg vi alla möts igen, då i slutet av augusti. Jag bifogar en liten
ruta med en metod som kanske blotlag eller andra grupper kan ha användning av under sina möten, som
jag lärde mig under kursen. Jag hoppas också på att nästa år kursen hålls, så ansöker någon mer från vårt
samfund eller liknande organisationer. Vi må vara få, men vi behövs!
Emma Hernejärvi
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mötesmetod från demokratiakademin
Om ni är en liten grupp och har redan bestämt vilka frågor ni ska diskutera, men vill organisera samtalet
lite och se till att alla deltar, kan ni testa den här metoden.

•

Skriv upp på ett papper vilka frågor ni ska diskutera (t ex, “vad fungerade bra förra gången vi höll
blot?”) och hur lång tid ni ska lägga på varje fråga. Ni kan dela upp en stor fråga till ett par mindre
delfrågor.

•

Varje fråga kanske ni lägger ned 5-10 minuter på.

•

Lägg efter varje kategori av frågor en punkt där ett par minuter sätts åt sidan för att skriva ned
besluten.

•

I början av mötet, välj en värd, en sekreterare och en tidshållare.

•

Värdens uppgift är att se till att alla får komma till tals, och att man håller sig till ämnet.

•

Sekreteraren antecknar, och tidshållaren ser till att gruppen håller den tiden man bestämde i
förhand.
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tillåtelse att tro
Ett flertal av artiklarna i detta nummer handlar även om samhället, socialpolitik och mänskliga
konstruktioner. Det är sällan man talar om gudarna. Som gode Räv var inne på i sin artikel ”hednisk
värdegrund”, hedningar är såpass fria och egensinniga att det är svårt att prata om ‘en guide’ för
hedningar. Det låter kanske lite pessimistiskt, men å andra sidan ser det kanske lovande ut inför framtiden
att vi inte styrs av en ideologi som inte kan anpassa sig till nutiden. Hur ska man då tala om vad vi tror på?
Vi tror på mytologin, vi har ju sagorna gemensamt, det är lätt att glömma att de egentligen är grunden till
vår religion eller sed. Hur du tolkar gudarna är ju upp till dig, liksom hur du vill uppfostra dina barn och
vad du vill lära dom om gudarna, deras egenskaper och personligheter.
Nyligen har jag sett ordet ‘världsåskådning’ diskuteras mer och mer bland skandinaviska hedningar, jag
spårar det till Amerikanska influenser; “heathen worldview” är en återkommande benämning som sprider
sig snabbt online.
Vad man menar med “worldview” är att det tar tid att bli hedning
och lära sig det ”rätta sättet” att bli hedning. Problemet med detta
är att själva ordet i sig är motsägelsefullt, och innebörden, att man
ska ”uppslukas av den gamla läran; och se vår värld från ett
historiskt perspektiv” (ett ganska ouppnåeligt och underligt mål
egentligen) – det finns inte en värld utan flera världar - nio, eller
sju enligt Woden (Oden) i den fornengelska “Nine Herbs Charm”.
Vad är det då man försöker åstadkomma med ett uttryck som
‘heathen worldview’? Det är ett försök att kontrollera eller influera
nykomlingar till Hedendom att följa en dogma. Problemet med
det är att det inte finns någon tydlig dogma. Det är snarare fråga
om härskarteknik, ett sätt att styra nykomlingar som söker sig till religionen inom en viss grupp, som t ex
Folkism eller Tribalism.
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Man ser på dessa gruppers användning av
orden “folk” och “tribe” (stam) att fokus är
på samhället och människor, inte gudar och
tro. Om vi ha “fler- världs-åskådning” måste
man kunna prata om alla dessa världar, utan
att fokus är på människor. Om vi fortsätter
brottas med kaoset av vår värld, Midgård,
som samhället kallar ’världen’, kommer vi
inte närmare gudarna, utan är ängslade av
mänskliga röster. Vi hör inte gudarna som
talar från sina världar.
I blot och - för dom som tror på det - böner,
öppnar vi en dörr från en värld till en annan
och kommer närmare gudarna. Detta gör oss
mer hedniska. Den rätta ’världsåskådningen’
är din personliga relation till gudarna, något som ingen annan kan lära dig. Din bild av gudarna kan
influeras av information - det du har läst eller det du vet om historiska källor - det du presenteras med i
media som film, konst och musik - men hur du ser gudarna är unikt för dig. Varför pratar vi inte om
gudsåskådning?
Ross Downing
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därför går samfundet forn sed i prideparaden
Förra våren uppmärksammade media i stora
delar av världen att Ásatrúarfélagið, det
isländska

samfundet

för

asatro

och

Hedendom, inlett det länge väntade bygget av
sitt

tempel,

det

första

statssponsrade

hednatemplet på 1000 år. Nyheten väckte inte
bara glädje, utan även ilska bland dem som
ogillar att islänningarna är inkluderande och
bland annat viger samkönade par. Det gick så
långt att olika former av hot uttalades mot
templet och företrädare för Ásatrúarfélagið. I
det läget slöt en samlad kår av europeiska
hedniska och asatroende organisationer upp bakom det isländska samfundet och i en manifestation som
tillslut kom att samla tusentals människor från hela världen sa vi: “Vi står med Ásatrúarfélagið!”
Hedendomen visade att man inte lät skrämma sig av extremister och mobbare.

Höger: International Asatru Summer Camp 2015
med Asatru EU organisationer
Även Samfundet Forn Sed Sverige, det
registrerade trossamfund som vi tillhör, skrev
under manifestationen, och vi har sedan
länge tagit ställning för hbtq-rättigheter. Vi
höll bröllopsceremonier för både olikkönade
och samkönade par redan innan lagen
erkände samkönade äktenskap, och vi gick i
Stockholms Prideparad 2009. Nu är det dags igen att markera att oavsett sexuell läggning, kön eller
etnicitet så är du välkommen att söka kontakt med makterna och blota med oss. Ödet kan se olika ut för
oss människor, och vi har inte rätten att lägga oss i ditt sexliv eller ditt könsuttryck. Om du som kvinna
känner för att gifta dig med en kvinna, så är det sjävklart att du också ska få avlägga löften inför
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människor och makter. Om du inte känner igen dig i den könsetikett som står i folkbokföringen, så är det
upp till dig.

Oden från Lejre
Inte ens gudarna följer alltid patriarkala köns- och heteronormer. Tor klär ut sig till kvinna inför ett bröllop
med en jätte för att få tillbaka sin mäktiga hammare. Oden sysslar med den kvinnliga sysslan sejd. Loke
föder barn. Och för Freja, den stora kärleksgudinnan, är det en självklarhet att hon alltid väljer själv vem
hon gifter sig med.
Tyvärr finns det fördomar om hur religion i allmänhet ska vara, och fördomar om den forna seden i
synnerhet. Det finns de som tror att om man blotar till nordiska gudar, så måste man vara macho, nationalist
eller våldsam. Men där håller vi inte med. Vår sed är inkluderande och jämställd. Men för att förtydliga att
vi som Sveriges största hedniska trossamfund står upp för allas lika värde och att kärleken är värdefull, så
väljer vi att än en gång vandra I Prideparaden i Stockholm.
Jorunn C Houvenaghel, Ordförande
Emma Hernejärvi, Vice ordförande
Räv Skogsberg, Gode
Per Lundberg, Gode

För mer om information om Stockholm Pride och paraden, se
http://www.stockholmpride.org/joinstockholmpride/Anmalan-Parade/
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varför stödja ursprungsfolkens kamp mot dakota access?
Just nu sker den största sammankomsten av ursprungsfolk i USA på över hundra år. De har sedan april i år
enats i kamp mot oljeledningen Dakota Access i North Dakota som förstör deras heliga platser, deras
gravfält och hotar dricksvattnet från Missourifloden.
Ofta beskrivs det som att de protesterar. Själva ser de sig snarare som försvarare. Försvarare av vattnet.
Försvarare av sina heliga marker. Försvarare av sina förfäders och förmödrars gravplatser. Flera av Dakotaoch Lakotastammarnas heliga områden har redan blivit förstörda under bygget. I indianfolkens gamla
berättelser talas om “den svarta ormen” och de identifierar nu denna svarta orm som oljeledningen, vilken
kommer kunna transportera en halv miljon fat olja om dagen.
Representanter från minst 250 olika stammar av Nordamerikas ursprungsfolk finns på plats i det läger som
byggts upp i Siouxernas reservat “Standing Rock”. Dessutom har representanter för ursprungsfolk från olika
delar av världen rest dit i solidaritet. Bland annat maoris från Nya Zeeland, samer från Sverige och indianfolk
från Amazonas. Ursprungsfolk runtom i världen förenas i kampen mot det storskaliga industrisamhällets
rovdrift. De inser att de är enade i sin kamp för sin mark, sina heliga platser och en djup respekt för Moder
Jord.
Några av våra medlemmar medverkade i ett
internationellt hedniskt samarbete med
youtube- videon “Norse Prophecy on
Standing Rock”, en mäktig framställning av
Grottasöngr, som utfärdades i samband med
musikgrupperna Heilung och Helisir. Den
har över 7000 views hittills, kolla upp den
och sprid ordet!
Industrisamhället ser världen som “resurser”, som enbart råvaror att utnyttja. Naturen reduceras till ett
själlöst objekt för människors girighet. Det leder inte bara till att naturen och de heliga platserna förstörs.
Det förstör också de kulturer som under tusentals år levt i samspel med landskapet, och vars identitet är
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rotad i landskapet. Och inte bara det. Det förstör också allas vår värdighet som människor. Genom att agera
utifrån industrialismens världsbild glömmer vi bort vår uppgift: att vara en del i det stora sammanhanget,
att bidra med balans och skönhet. Att leva med respekt och heder i våra relationer till allt levande.

Skådespelaren Chris Hemsworth som Tor, med Maori (Nya Zeeland) regissör Taika Waititi i en ’Mjölnir’ t-shirt..
När vi föröder landskapet runtom oss, ödelägger vi också grunden för vår egen existens och mening.
Samfundet Forn Sed Sverige stödjer ursprungsfolkens försvar av sina heliga platser och det levande vattnet.
Samfundet Forn Sed Sverige solidariserar sig med ursprungsfolken i kampen mot Dakota Access.
Vi vet att vi alla är sammanbundna, att allting påverkar allting annat. Samma kamp som förs där, förs också
här i Sverige. Vi ser den kampen hos samer som kämpar för sina marker mot gruvbolag. Och det handlar
inte bara om ursprungsfolkens marker. Överallt är landskapet fyllt av heliga platser, där gudar och gudinnor
bor. Vårt samfund har som en av sina uppgifter “att vårda, värna och väcka de heliga platserna i landskapet.”
Men dessa platser offras obevekligen i den industriella “utvecklingens” namn.
Vi hedningar ser tillvaron som helig. I vår sed strävar vi efter goda relationer mellan människor, natur och
makter. Detta går inte ihop med en samhällsutveckling som betraktar naturen som död råvara.
Försvararna vid Standing Rock för inte bara en kamp som vi vill stödja. De ger oss också en uppfodrande
påminnelse – att försvara våra egna heliga platser, att försvara Moder Jord, och därmed vår egen värdighet.
Henrik Hallgren, Rådsgode
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bokrecension: nordiska gudar, författad och illustrerad av johan egerkrans
En barnbok är viktig för en religion, särskilt en religion
som växer som vår och som för många av oss började
med våra egna barndomsminnen av historier om
religionen. Sagorna är sedens hjärta, men vi pratar
sällan med varandra om gudar och väsen, istället sitter
vi framför skärmen som blir större och större för varje
år och matas med explosioner och själlösa manus.
Jag är ett stolt vuxet barn - jag älskar bra historier - och
att återberätta en saga är hela poängen med en muntlig
tradition. Det kan vara svårt att ta till sig någon annans tolkning av en historia som har personlig betydelse
för en, man vill kanske inte se sin favoritbok filmatiseras och omformas, som t ex en ny Game of Thrones...
Det är kanske ännu svårare att läsa en historia om
gudarna man tror på, med starka personligheter som man
känner lika väl som sina egna familjemedlemmar.
Jag kan tycka att Egerkrans bilder är lite väl influerade av
Fantasy, och mindre John Bauer än vad jag hade önskat,
lite för ”retoucherade” och datoranimerade. Men boken
är ju inte till för mig, den är tillägnad framtiden. Kanske
är den överhuvudtaget inte riktad mot hedningar, vi äger
ju trots allt inte sagorna - dom tillhör världskulturen.
Om jag var barn idag hade jag antagligen älskat boken,
som en bra efterföljare till “Nordiska Väsen”. Men som
vuxen kan jag tycka att den känns lite plastig ibland
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jämfört med de dammiga, över 100-år gamla Viktorianska klassiker jag växte upp med, som böckerna av
Arthur Rackham eller William Morris.
Till vänster: William Morris –“The Story
of Sigurd the Volsung and the Fall of the
Niblungs” (1876). Det var bättre förr.
Frågan är om jag hade velat att mina
barn hade älskat boken? Vill jag att
mina barns första bild på Tors
ansikte är dataanimerat eller spelas av
den australienske skådespelaren Chris
Hemsworth i en blond peruk?
Några av bokens illustrationer har
dock fantastiska detaljer, som bronsåldersvapnen Oden, Vili och Ve använder mot Ymir vid tidens
gryning eller de senare sagotidernas vapen som Heimdalls vikingasvärd och Tyrs långsvärd som påminner
om en skottsk claymore. Detaljer som dessa förstärker nyanserna i sagornas utveckling och kronologi.
Jag

tyckte

väldigt

mycket om den allra
sista bilden i boken, en
bild av Sutton Hoohjälmen, trots att det
kanske saknas riktigt
sammanhang

eller

förklaring.
Illustrationerna ger en
bild av en ganska
mörk, vild och rå
mytologi, något som
skiljer boken från tidigare sedda illustrationer t ex från 70-talet, med sina färgglada, urvattnade återbilder av
“folkhemmets” gudar. Det ska Egerkrans tackas för, han har återinfört det kusliga och farliga djupet till
framtida generationers arketyper av gudarna. Men även om Egerkrans lyckas skapa mystik och atmosfär
finns det typiska inslag av populärmedia i form av t ex Tolkiens “orcher”, något som enligt mig inte är
autentiskt. Boken saknar ibland originalitet, brister ibland i sin avbildning av historiska kläder, smycken och
vapen – med tanke på den rikedom av artefakter 3000 år av nordisk arkeologi har avslöjat, känns det tråkigt
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att man inte utnyttjar den kunskap som finns. Det finns så mycket som hedningar inte ens känner till i form
av vårt historiska arv.
Boken ger heller inte mycket förståelse för
de nio världarna. Ta till exempel Rasmus
Berggreens

illustrerade

roman

www.thefallofgods.com, en återberättelse of
Vale som snart ska filmatiseras. Visionen är
mörk, vild, jordnära, historiskt bekant med
också väldigt annorlunda och fascinerande.
Men det är ingen barnbok.
Jag vill inte kritisera Egerkrans allt för mycket - frågan är om boken är bra nog för att skapa drömmar och
väcka fantasin hos framtidens barn? Svaret på det är ja.
Boken är den bästa i sin klass just nu, och kommer vara det länge. Rekommenderad till barn i alla åldrar.
Ross Downing

Ljus och mörker strider mot varandra i Egerkrans vision av Ragnarök..
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vet du vad? du får fira Lucia precis hur du vill

Det händer varje år vid juletid, bråken om traditionerna – man kanske kan säga att det är en tradition. I år
är det särskilt otäckt hur människor har uttalat sig om ett barn, de hätska kommentarerna i olika nättrådar
berör helt förståeligt många mycket djupt. Det är osannolikt att det skulle gå att nå fram till en vettig
diskussion med dem som tar på sig rätten att uttala sig på det sättet om barn, men det finns andra som kan
vara öppna för resonemang. Den historiska personen, den senare helgonförklarade Lucia, används i
argument både för och emot olika lucior. Det missar dock att luciafirandet hos oss har mycket lite med det
henne att göra.

Illustration från den varmt rekommenderade boken “The Origins of Drama in Scandinavia” av prof Terry Gunnell
Välkände folkloristen Jan-Öjvind Swahn gick så långt som att säga att det hade inget gemensamt utöver
namnsdagen, och tittar man på dess historia är det helt uppenbart. Det moderna firandet är mer
tillrättalagt än de gamla folkliga, och en ansträngning har gjorts för att knyta det till helgonlegenden på
olika sätt. Det är dock en nykonstruktion under 1900-talet och inte en gammal tradition. De gamla
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traditionerna, och det har med säkerhet aldrig funnits en
enda luciatradition, har varierat stort över landet och genom
tiderna. De allra äldsta är eventuellt en slags fortsättning av
(eller sammanblandning med) gamla hedniska firanden av
vintersolståndet. Vid den tiden inföll vintersolståndet runt
den 13 december på grund av ett litet fel i den julianska
kalendern, och firandet tycks ha gått ut på att människor
iklädde sig djurhudar och djurmasker. Olika former av
utklädnad har sedan följt med: Lussebrudar, lussegubbar
och lussetroll, för att nämna några, har på olika ställen varit fokus för firandet, och de lussande har krävt
mat och sprit i gårdarna.
Först mot slutet av 1700-talet och
under 1800-talet börjar element som
känns igen i det moderna firandet dyka
upp i högreståndsmiljöer, men långt in
på 1900-talet innehöll lussetågen
sådant som för många skulle anses
främmande, som sotare och bagare.
Parallellt med detta fortsatte dessutom
lusse att firas med masker, upptåg och
annat. På vissa ställen i Västergötland påminde
lussefirandet under 70- och 80-talen mer om
dagens Halloween: Barn klädde ut sig till något
otäckt och gick runt i grannskapen och tiggde
godis. Men vem har rätt att bestämma hur 13
december ska firas? Det är själva kärnan i
frågan. De som blir upprörda över att personen
som tar Lucias roll inte är kvinna, blond eller
vad de uppfattar som svensk, tycks känna att
det tar ifrån dem deras tradition. Men vem
bestämmer över traditionen?
Höger: Den isländska Grýla av þrándur þórarinsson,
antagligen en kvarlämning av fornnordiska och
brittiska traditioner om den skrämmande hedniska
tron på jul. Inte helt olik Julbocken eller Krampus.
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Ofta är svaret att svenskarna måste få bestämma över sina traditioner, men även utan att gå in på den
svåra frågan vem som är svensk så uppstår ju problemet att även många av dem som alla är överens om är
svenska har olika uppfattningar.
Många hedningar firar Lucia för att barnen går i skolor där det anordnas luciatåg eller för julkänslans skull.
Andra ser i lusse en levande hednisk tradition med rötter i urgamla seder och bruk, men en tradition som
vuxit och utvecklats med tiden, så som allt levande måste göra.
Trädets rötter ser inte ut som kronans lövverk, men är del av samma träd. Och som hedningar är det
levande, föränderliga och självförnyande något vi bejakar och hyllar. Det frusna, stelnade är inte levande,
det som inte lever blir ett minne blott.
Så till sist finns det bara en som bestämmer. DU bestämmer. DU bestämmer över dina traditioner. De
som vill ha luciatåg med en blond flicka i vit dräkt och ljus i håret kan anordna det, men de kan inte få lov
att bestämma hur vi andra ska göra.
Jorunn Houvenaghel,
Ordförande
Räv Skogsberg,
Gode
Även publicerade på: http://nyheter24.se/debatt/870620-hedningar-vet-du-vad-du-far-fira-lucia-precishur-du-vill 2016-12-13

För mer information om den brittiska/isländska Grýla, hennes Jólasveinar (se bilden ovan) och jólaköttur,
klicka på: http://odroerirjournal.com/gryla-grylur-groleks-and-skeklers-medieval-disguise-traditions-inthe-north-atlantic/
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ekonomsik översikt av bidrag, år 2016/2017
Som de flesta nog vet, går det att söka bidrag från FSS i form av stöd till Hednisk verksamhet och Hedniskt
utövande. Informationen har även släppts i kortfattad form i Rune Hund, och går att läsa i orginalform i
Tingshandlingarna som är tillgängliga för alla medlemmar. Att söka ekonomsikt stöd från FFS kan du göra
via http://www.samfundetfornsed.se/. I år gick 13.600 kr till Hednisk verksamhet för Forn Sed Sveriges
medlemmar.
5.000 sek gick till blotlaget Forn Sed Stockholm, och ska täcka kostnaden för vintermöte, en konstkurs med
hedniskt tema och mjödbryggning för att ersätta mjöd som tidigare köpts dyrt från Systembolaget.
Blotlaget Forn Sed Göteborg beviljas 1.000 kr för kostnader för mjöd och andra blotlagskostnader.
Emma Hernejärvi beviljas 1600 kr för uppstart av en Hednisk ungdomsgrupp och likalhyra för denna.
Räv och Birka Skogsberg beviljas 3000 kr för en resa till Bifrosts årsting i Norge i studiebesökssyfte.
Elli Jobring och Henrik Hallgren beviljas 3000 kr för nödvändiga inköp i samband med en inspelning av
Hednisk musik.
Beslut om beviljade ekonomiska bidrag fattas av Uppsala ting.
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GODEORD NORD
Godar och gydjor finns ännu inga bosatta i godeordet. Följande är ansvariga för
godeordet:
Henrik Hallgren, Bor i Stockholm
Kontakt: henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Sylvia Hild,Bor i Stockholm
Kontakt: sylvia.hild@samfundetfornsed.se
BLOTLAG
Frejas blotlag blotlagvesternorrland.blogspot.com

GODEORD ÖST
Godar och gydjor:
Henrik Hallgren, Bor i Stockholm
Kontakt: henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Sylvia Hild, Bor i Stockholm
Kontakt: sylvia.hild@samfundetfornsed.se
Emma Hernejärvi, Bor i
Stockholm
Kontakt:emma.hernejarvi
@samfundetfornsed.se
Per Lundberg, Bor i Järna/Mölnbo
Kontakt: per.lundberg@samfundetfornsed.se
BLOTLAG
Blotlaget Forn Sed Stockholm
https://www.facebook.com/Forn-Sed
Stockholm-338473359683755/
Kontakt:
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
BLOTLAGET FORN SED UPPLAND
Kontakt: jorunn.houvenaghel@samfundetfornsed.se
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GODEORD VÄST
Godar och gydjor:
Martin Domeij, Bor i Göteborg.
Kontakta: martin.domeij@samfundetfornsed.se
Birka Skogsberg, Bor i Dalsland
Kontakt: Birka.skogsberg@samfundetfornsed.se
Markus Räv Skogsberg, Bor i Dalsland
Kontakta: markus.skogsberg@samfundetfornsed.se
Erik Otterberg, Bor i Göteborg
Kontakta Erik:erik.otterberg@samfundetfornsed.se
Graciela Bilhöfer, Bor Alingsås
Kontakta Graciela: graciela.bilhofer@samfundetfornsed.se
BLOTLAG
Forn Sed Göteborg
https://www.facebook.com/fornsedgoteborg?fref
=s
Kontakt: martin.domeij@samfundetfornsed.se
Forn Sed Värm-Dal: Blotlaget Fröskog
https://www.facebook.com/FSVDBF/?fref=ts
Kontakt: markus.skogsberg@samfundetfornsed.se

GODEORD SYD
Godar och gydjor (Finns ännu inga bosatta i godeordet):
Erik Otterberg, Bor i Göteborg
Kontakt: erik.otterberg@samfundetfornsed.se
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HAR DU BYTT ADRESSUPPGIFTER?
Fyll i formuläret eller meddela medlemsansvarig Per Lundberg.
JORUNN HOUVENAGHEL (ORDF.)
JORUNN.HOUVENAGHEL@SAMFUNDETFORNSED.SE
Mail till rådet: radet@samfundetfornsed.se
http://www.samfundetfornsed.se/
https://www.facebook.com/samfundetfornsed/
FSS på Instagram
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