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 I år drogs Frö runt på 
en vagn genom kungliga 
huvudstaden. Det var Bilröst, 
blotlaget för hbt-personer, 
som deltog i Europride.� �
� Sidan�9
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 Nordisk sed är ett brett 
begrepp som sträcker sig även 
utanför Nordens gränser. 
Följ med längst upp i norr 
– till Grönland.
� Sidan�12

Forn�sed��
på�Grönland

 Nästa år hålls det första 
internationella lägret för 
asatroende. Så se till att 
boka in slutet av juli 2009 
redan nu!
 � Sidan�11

Stort�hedniskt�
läger�2009

 Går de “trasiga” myterna att “restaurera”? Ja, 
åtminstone enligt artikelförfattaren om man 
arbetar med thursa- vana- och asakrafterna 
som analytiskt instrument. Sidorna�16�–�19
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Hösten��
är�här

 I dag är bastun mest avkoppling i Sverige, 
men vad kan vi läras oss av bastubadandet i 
folktron och av de indianska svetthydde-
ceremonierna? Sidorna�20–�25

Om�bastun�i�folktron�
–�är�bastandet�heligt?

Så�kan�vi�åter�skalda�
sant�om�makterna

Blotlager Regins nyanlagda harg.



I BÖRJAN AV JANUARI höll jag och Nina en 
namngivningsceremoni för vår lilla dotter Hella. 
När vi planerade firandet hade vi ett problem: 
Var skulle vi hålla till? Om ceremonin ägt rum 
under sommarhalvåret hade valet varit självklart. 
Då hade vi hållit den utomhus, på en vacker 
naturskön plats. Men vi ville inte vattenösa vår 
dotter utomhus i januari! Och vår lilla lägenhet 
i Stockholm var för liten. Vi försökte kontakta 
olika klubbstugor och scoutstugor, men allt 
kändes trögt. Så föreslog Nina att vi skulle fråga 
Liberala-Katolska kyrkan om vi kunde få hålla 
vår hedniska ceremoni i deras lilla träkyrka, inte 
långt från där vi bor. I början var jag lite skeptisk 
och tveksam, men vi bestämde oss ändå för att 
gå dit och fråga. 

VI TRÄFFADE BISKOPEN och han var 
glädjande nog mycket öppensinnig. ”All religion 
är bra religion” sa han och berättade att han 
var ute mycket i världen och reste. ”När jag är 
i Indien är jag hindu, när jag är i Thailand är 
jag buddhist…” Han såg uppenbarligen alla 
religioner som olika vägar till det heliga, och 
att olika platser och kulturer har sina namn på 
det gudomliga. En attityd jag tror många av oss 
hedningar känner igen oss i. 

Så vi fick lov att hyra kyrkan för att utföra 
knäsättning, vattenösning och namngivning 

efter forn sed. Vi tog bort stolarna och lät 
deltagarna stå i en stor cirkel runt vårt gudastall, 
med bilder av Oden, Tor, Frej och Freja … och 
med jungfru Maria och Jesus bakom oss vid ena 
väggen.  Ceremonin blev mycket vacker och 
uppskattad av alla. Och att vi utförde ceremonin 
i en kyrka var någonting som faktiskt gav en 
extra dimension till det hela. Vi vet ju att kristna 
kyrkor här i norden ofta byggdes på gamla 
hedniska kultplatser. Nu vet vi att det går lika bra 
att göra det omvända: Att genomföra hedniska 
seder på kristna kultplatser! Och förutom att 
vi fick tillgång till en vacker lokal (som faktiskt 
gav en viss känsla av hednisk hallbyggnad), så 
gav det också tillfälle till ett positivt möte över 
religionsgränserna. Det är alltid glädjande när 
fördomar slås sönder – som den fördom en del 
av oss hedningar dras med, som säger att ”alla 
kristna är intoleranta”. Biskopen i Liberala-
Katolska kyrkan var ett uppfriskande bevis på 
motsatsen.
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Hedningar�
på�Facebook
 Det sociala verktyget Facebook 
har satt sina tentakler i var 
och varannan svensk och föga 
förvånande har hedningarna sina 
grupper och nätverk på Facebook. 
Sveriges asatrosamfund heter 
en grupp med 48 medlemmar. 
Där meddelas olika blot och 
medlemmarna delar bilder med 
varandra. Är du på Facebook så 
tittat in!

Bifrostfolket har återuppstått 
på Facebook och håller liv i sitt 
nätverk via gruppen “Bifrostfolket 
Asaförening.”

I Danmark finns gruppen 
“Friends of Yggdrasil (Yggdrasils 
venner)” som stödjer föreningen 
Yggdrasil som för några år sedan 
köpte loss en skog för att göra den 
till ett vi.

Här kan man se fina bilder 
på viet man anlagt och vackra 
gudabilder. Bland så mycket annat. 
Som det brukar vara på Facebook.

Sed�i�vardagen�tema�för�
samfundets�höstträff
  Helgen 17-19 oktober kommer Sveriges Asatrosamfund 
anordna en höstträff med temat ”seden i vardagen”. Vi hade 
detta tema för två år sedan och det har tillkommit många 
medlemmar sedan dess som inte varit med tidigare så det 
finns värde i att hålla samma tema. Dessutom så händer 
det en hel del inom oss människor på två år så det kan vara 
spännande att återbesöka liknande frågeställningar som för 
två år sedan. 

Vi samlas fredag kväll kl 18 och avslutar efter lunch 
söndag eftermiddag den 19 oktober. 

Vi kommer att ha:
l  Samtal och reflektion om Sedens delar under 
dygnet, veckan och året
l  Blot och gille
l  Skapande samtal om seden i vardagen
l  Enkelt ceremoniellt stenbad (bastu)
l  Samtal om råden för ett bra liv: Nio etiska nycklar; 
Mod, Ärlighet, Värdighet, Trofasthet, Redighet, 
Frikostighet, Flit, Tålamod, Självtillit.
l Vandring i tystnad.

Vi kommer hålla till på natursköna Veskijärve i Sörmland 
med tillgång till bastu., Veskijärve är en scoutgård mellan 
Järna och Gnesta, med vacker natur runtom, passande 
för både blot i gemenskap och enskildhet. Besök gärna 
Väskijärvi i förväg på hemsidan: http://www.veskijarve.
com. 

Kostnaden kommer att vara 250 kr för medlemmar och 
300 kr för icke medlemmar. Anmäl dig senast 3 oktober 
genom att betala in avgiften på vårt plusgirokonto 51 91 
25-9.  Skriv ”höstträff ” på inbetalningskortet. 

 Nu går det att köpa pins igen! 
Priset för märket är 40:- styck. 
Mejla Kenth Öfverberg så får du 
reda på precis hur du ska göra 
(sas@ofverberg.se). 

Samfundets�snygga�
kavajslagsmärke�

 Just nu finns tankar om att försöka starta upp ett 
eventuellt blotlag i Dalarna med omnejd. Det har kommit 
en del förfrågningar om ett blotlag ifrån hedningar 
utspridda runt omkring i Dalarna. Om du skulle vara 
intresserad och känner dig manad att träffa hedningar i 
Dalarna så skicka mig ett mail, så kan du vara med ifrån 
början. 
 KENTH ÖFVERBERG 
 Kontaktperson i Dalarna
 kenth@ofverberg.se

Blotlag�i�Dalarna��
i�vardande
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Fira�Yule�i�långhus!
 Vintersolståndet är ett av de stora bloten i Seden och 
i år har du möjlighet att fira och blota tillsammans med 
Makter och människor i ett långhus.  Fira och helighåll 
Yuleblot och Gille i järnåldershuset i Ösmo, cirka 5 mil 
söder om Stockholm. 

Det går att sova över i huset, så tag med kläder som är 
lämpliga för vädret och temperatur, mat för dig själv och 
mat till dig och en till för Yulegillet.  

Datum: 20-21 december 2008
För mer information och anmälan kontakta

Aldo Gartz, gode
(aspgartz333@hotmail.com)
Erik Johnson
erik@halvdan.se, 073-771 79 37, 08-500 103 76 
Eva Johnson
eva@halvdan.se, 070-952 85 76, 08-500 103 76
Per Lundberg, kontakt från rådet
skalleper@skalleper.com, 0733-90 86 81 

 Projektet Goderingen – som 
SAs deltar i – hade sitt andra möte 
under två dagar i början av juni, i 
Stockholm.

Vid denna andra ring deltog sju 
personer, varav fyra är medlemmar i 
Sas. En deltagare var ny. 

Fokus låg på hur ett 
grundläggande årstidsbundet blot 
utförs och skillnaderna mellan dessa, 
vad gäller makter, fokus och anda.

Vidare arbetade ringen med 
frågor kring hur man kommunicerar 
makterna.

Utgångspunkten var under 
hela mötet vad en ovan, möjligen 
sökande, blotdeltagare rent konkret 
ser och ser göras under ett blot, 
förättat av gode/gydja.

Arbetsmetoden var som tidigare, 
talrundor, diskussion och workshop, 
med samstämmighet som avgörande 
faktor för beslut.

Nästa möte föreslogs hållas på 
senhösten innan Jul, men ingenting 
är bestämt.

Andra�Goderingen

 Sekreteraren i samfundet, 
Gunnar Creutz har tagit ett 
utmärkt iniativ och lagt upp en 
mängs småfilmer på YouTube där 
han förklarar vad forn sed är både 
på svenska och engelska. Det finns 
också filmer ocm runor och olika 
heliga platser och en del filmer 
från blot och andra händelser i 
samfundet regi.

Titta in på hans sida:
http://www.youtube.com/user/

Achird1

Hedningar
på�YouTube

 Håller du på med något hantverk och vill synas eller 
hålla kurser i ditt skapande? Kanske har du en egen 
hemsida med försäljning? Då kan det vara idé att kontakta 
Hantverksgruppenoch att länka från SA:s hemsida. Vi 
håller även på att utveckla en Webbshop. Så om du har 
idéer om saker som du skulle vilja fanns till försäljning, 
så hör av dig till. 
 KENTH ÖFVERBERG
 Hantverksgruppen
 kenth@ofverberg.se

Hantverkande�medlemmar��
i�Sveriges�asatrosamfund!

Så här trevligt är det att hålla gille i  järnåldershuset i Ösmo.
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Årstinget�2008��
–�En�gemytlig�helg�på�Österlen

Två godar och en ko närsom dimman tätnar runt Ales stenar. 
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Samfundets årsting hölls på 
Backåkra vandrarhem på Österlen 
i Skåne en helg i slutet av april 
2008. 

För egen del tog jag semester på fredagen så att 
jag kunde komma ner dit utan att stressa. Vi var 
fyra i bilen från Göteborg och på vägen ner hann 
vi bese gånggriften Gillhög i Barsebäck och en 
mängd runstenar kring Kulturen i Lund. Vi kom 
så fram till vandrarhemmet och möttes av gamla 
så väl som nya vänner. Där var både medlemmar 
och gäster. Bland gästerna märktes Helena 
Valorinta och Martin Hansen från Forn Siðr- 
Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark, Haimo 
Grebenstein från Verein für Germanisches 
Heidentum e.V., samt två trevliga tjejer som var 
med för att samla material till ett skolarbete om 
asatro. Hela helgen kom att präglas av en mycket 
gemytlig stämning. Någon av de yngre deltagarna 
liknade årstinget vid en lyckad släktträff där 
släktingar i alla åldrar träffades. 

På fredagskvällen så gick vi på en promenad 
i mörkret för att komma ner till havet. Man 
kände sig så nära makterna på de gräsbevuxna 
sanddynorna i stjärnornas glitter. Någon stannade 
dock kvar på vandrarhemmet för att ta emot 
de sent ankommande. Vi som fortsatte genom 
mörkret kom strax till en stätta och på andra 
sidan fanns en väg. Här visade det sig att folk 
hade olika uppfattning om vilket håll som ledde 
till havet. Så typiskt oss hedningar att alla vill gå 

sin egen väg. Jag hörde till dem som gick åt höger 
och passerade genom Backåkra naturreservat 
och Hagestads naturreservat för att slutligen nå 
havet. Väl nere på stranden hälsade vi havet på 
olika sätt. Henrik Hallgrens flöjtspel för att hälsa 
havet spelade jag in med mobiltelefonen och det 
finns utlagt på YouTube för den som vill uppleva 
lite av stämningen. 

PÅ LÖRDAGEN ägnade vi morgonen åt en 
långfrukost i vandrarhemmets stora kök. Därefter 
tog själva årsmötesförhandlingarna vid. De sista 
frågorna på dagordningen fick vi dock skjuta på 
till efter lunchen. På eftermiddagen ägnade vi oss 
åt gruppdiskussioner och jag tror att alla på så 
sätt fick möjlighet att yttra sig, både medlemmar 
och gäster. Gruppdiskussionerna avslutades med 
att vi alla tillsammans diskuterade igenom det 
som framkommit i grupperna. Intressant nog 
så rådde det en tydlig samsyn i de frågor som 
diskuterades. 

Helgens största upplevelse var lördagskvällens 
blot inne i skeppssättningen Ale stenar alias 
Kåsebergaskeppet. Vi tog bilarna till Kåseberga 
för att därifrån gå vandringsleden upp till 
stenkretsen. Dimman låg tät och gav en stark 
stämning av en annan tid och en annan värld. 
När vi skulle träda in i stenkretsen stod vår 
rådsgydja Sylvia Hild där vid stävstenen med 
renande vatten, som hon strök i pannan på oss 
deltagare. Vi ställde oss så i en ring i mitten av 
den skeppsformiga stenkretsen. Omvärlden 

fortsättning på nästa sida t

Foto: LARS-ERIK LÖFGREN
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EN var försvunnen i dimman, så allt som fanns 

kvar var en ring hedningar, en stenkrets och 
ett gäng nyfikna tjurkalvar eller om det nu 
var kvigor. Efter att Skalle-Per Lundberg i 
flaxande godedräkt schasat bort de nyfikna 
nöten kunde blotet fortsätta. Det var Henrik, 
Skalle-Per och Sylvia som höll i blotet. 

I BLOTET INGICK en majgreveceremoni, 
vilket var något nytt för många av oss. Torleif 
klädd i pälsmössa representerade Vintern och 
gick stolt runt och morskade sig, men in kom 
Niclas, som representerade Våren, med gröna 
kvistar i sina kläder. Vinter och Vår drabbade 
samman och snart vann Våren över den 
sturska Vintern. Våren eller Majgreven delade 
sedan ut blommor till oss alla. 

En del av oss var frusna efter att ha stått 
där i den kalla dimman, men vi blev alla 
uppvärmda av det efterföljande gillet. Bland 
annat berättade Henrik inlevelsefullt om 
Skogsrået och Skalle-Per drog en rolig variant 
av Trymskvida på engelska för att även våra 
utländska gäster skulle hänga med. 

EFTER SÖNDAGENS FRUKOST 
samlades vi för att sammanfatta helgen. 
Skalle-Per skickade runt hornet i ett 
stämningsfullt lag-om där var och en fick 
berätta vad de uppskattat med helgen och 
om de saknat något. Då många av oss skulle 
köra direkt efteråt var det klart och friskt 
vatten i hornet. 

Efter vissa missöden med att starta en 
bil så kom vi dock alla iväg från Backåkra 
vandrarhem. Några av oss slog dock följe 
och vi besökte två spännande hällristningar. 
Det var Yxhällen i Simrislund strax utanför 
Simrishamn och Dansarehällen i Järrestad. 
Båda hällristningarna är ristade i vit, hård 
kvartsit och därmed extremt välbevarade. 
Sedan splittrades vi upp och några besökte 
den fantastiska Havängsdösen medan andra 
besåg det senmedeltida Glimmingehus. 
Sedan bar det hemåt. Så man var trött, men 
nöjd och belåten när man kom hem på 
söndagskvällen. 

Ett stort tack till alla – medlemmar såväl 
som gäster – som förgyllde denna underbara 
årstingshelg på Österlen i Skåne!

 GUNNAR CREUTZ

Henrik och Per i godedräkter i blotcirkeln.

Gydjan Syliva blotar.

Själv tingsförhandlingarna. Ordförande Henrik Hallgren 
redogör för ett eller annat.

Tretton röstberättigade och åtta gäster slöt upp till årets 
ting som hölls på Backåkra vandrarhem.
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Samfundets formella 
årstingsförhandlingar 2008 hölls 
sista lördagen i april på Backåkra 
vandrarhem utanför Löderup på 
Österlen i Skåne. Närvarande 
på förhandlingarna var tretton 
röstberättigade och åtta gäster. 
Ordförande för mötet var Lennart 
Berger och undertecknad var 
mötessekreterare. 

Samfundets verksamhetsberättelse, 
kassörens årsberättelse och den 
ekonomiska granskarens rapport 
lästes upp och godkändes, medan 
verksamhetsgranskarens årsrapport 
avgavs muntligen och godkändes. 
Någon årsrapport från rådsgoden 
förelåg inte då vi formellt sett inte hade 
någon rådsgode under föregående 
år, istället redogjorde Per Lundberg 
muntligen för vad han och Carl Johan 
Rehbinder haft för verksamhet under 
det gångna året. Därtill rapporterade 
Henrik Hallgren tillsammans med 
Per om Goderingens arbete, vilket 
bland annat kommer att utgöra 
grund för revideringen av samfundets 
stadgar. Efter att bokslutet fastställts 
och godkänts så beviljades rådet 
ansvarsfrihet för det gångna året. 
Därmed var föregående års verksamhet 
avslutad. 

NU KOM VI TILL VAL av det nya 
rådet. Ordförande Henrik Hallgren, 
vice ordförande Per Lundberg och 
kassör Lars-Erik Löfgren valdes på två 
år föregående årsting så de sitter kvar. 
Även Niclas Hjelm sitter kvar, men nu 
som ledamot. Tre nya rådsmedlemmar 
valdes. Gunnar Creutz som sekreterare, 
Kenth Öfverberg som ledamot och 
ansvarig för hantverksgruppen, samt 
Saga Bergh som ledamot och ansvarig 
för internationella kontakter. Vidare 
valdes Per Lundberg och Sylvia Hild 

ill rådsgode och rådsgydja. Samfundets granskare 
Inger Skarp och Mikael Perman omvaldes. 
Vad gällde valberedningen så kom någon med 
snilleblixten att kontaktpersonerna, som ju var 
och en bör känna till de aktiva medlemmar som 
finns i deras områden, skulle utgöra valberedning. 
Lennart Berger och Nils Sjöholm beslutades 
därför att bilda valberedning tillsammans med 
de kontaktpersoner som är villiga till uppdraget 
och inte redan har plats i rådet. 

Årsavgiften för 2009 beslutades att höjas 
till 200 kr/år för fullbetalande medlemmar 

och 50 kr/år för familjemedlemmar. 
Verksamhetsplanen för det kommande 
året godkändes därefter. 

DÄREFTER BEHANDLADES de tre 
motioner som inkommit till årstinget. 
Den första var godkännande av den 
stadgeändring som förra årstinget 
beslutade om, vilken innebär att det i 
§3 tillfogas att samfundet regelbundet 
håller blot. Denna stadgeändring var 

ju nödvändig för att vi skulle kunna bli 
ett trossamfund. Den andra motionen 
rörde begravningsplats för samfundets 
medlemmar och årstinget biföll att 
samfundet ska verka för att tillhanda 
hålla en sådan. Tredje motionen handlade 
om att skicka ut medlemslistan till alla 
medlemmar så att var och en lättare kan 
få kontakt med andra hedningar i sitt 
område. Problemet med detta är dock 
att det måste ske på ett sätt som inte 
bryter mot Personuppgiftslagen (PUL). 
Motionen bifölls, men rådet får kolla 
upp hur utskicken lämpligast bör göras. 
Två övriga frågor behandlades. Att få ut 
vår tidning Mimers källa till biblioteken 
beslutades det att rådet får behandla. 
Om SAs diskussionsforum beslutades 
att det ska finnas kvar men i förändrad 
form. 

Efter att mötessekreteraren meddelat 
att årstingsprotokollet skulle läggas ut på 
SAs_aktiv inom en vecka så avslutades 
årstingsförhandlingarna. 

 GUNNAR CREUTZ
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Det�här�beslöts�på�tinget

Gunnar.

Saga.

Lars-Erik.

Kent.
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Vid årstinget i april 2008 valdes Sylvia Hild 
och Per Lundberg till rådsgydja och rådsgode.  
Dessa titlar eller funktioner finns enligt 
samfundets stadgar i paragraf 9, 13 och 17. 
Rollerna är ännu inte klart definierade utan här 
finns det öppenhet för ett samtal i Samfundet. Vi 
har båda en presentation på samfundets hemsida 
och vi kommer i nästa nummer av Mimer Källa 
att utveckla hur vi ser på våra roller och funktion 
som gydja och gode och vad vi kan bidra med 
för att utveckla den andliga diskussionen i 
samfundet och Seden. Vi är både med i det 
utforskande arbete och den utveckling som sker 
i Goderingen. 

Gydjan och goden har hittills tagit sina roller 
i ett fröjdeblot vid sommarsolståndet. Det var 
ett drygt 50-tal deltagare vid blot och gille som 
firades i Järna, fem mil söder om Stockholm.  
Goden har hållit tre vigslar eller handfästelser 
i maj, augusti och september. I anslutning 
till vigseln i september så hölls det även en 
namngivningsceremoni med knäsättning. 

Vi planerar nu för höstmötet 17-19 oktober i 
Veskiijärve, i Sörmland mellan Järna och Gnesta. 
Temat för träffen är ”Seden i vardagen”. Det finns 

mer information om denna träff på samfundets 
hemsida. Inför vintersolståndet planerar vi ett 
Yulblot och gille som kommer att hållas 20-21 
december i ett järnåldershus i Ösmo, cirka fem 
mil söder om Stockholm mot Nynäshamn.  

Höra gärna av dig om du har frågor som du 
vill samtala om eller om du vill veta hur du kan 
hålla ett blot eller rit i livet. Vi finns till för dig! 

 SYLVIA HILD
 PER LUNDBERG

Du kan kontakta oss på följande vis:

 sylvia.hild@comhem.se
 070-303 96 30
 skalleper@skalleper.com
 0733-90 86 81

Här�är�din�rådsgode�och�rådsgydja!

Redaktör�för�Mimers�källa�sökes!
Nuvarande redaktör för Mimers källa slutar vid årskiftet och Sveriges 
asatrosamfund söker nu en ny redaktör. Arbetet består till stor del av 
planering av innehållet i tidningen i samarbete med tidningens skribenter, 
samt att få inte materialet och sedan redigera samman det.

Lyckligtvis har samfundet många duktiga skribenter och fotografer som 
bidrar till tidningen. Så ofta gör tidningen sig självt! Redaktören behöver 
bara arrangera “dirigent”. 

Den gamle redaktören ställer upp och stöttar och lär upp den nya redaktören 
och kan också hjälpa till med själva redigeringen av tidningen till att börja 
med. Det är ett utmärkt sätt att lära sig journalistiska arbetsmetoder och 
den sköna tidningsmakarkonsten!

Hör av er till redaktören Yens Wahlgren på mimerskalla@hotmail.comM
iM
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Hedningar�på�Europride
SOM DE FLESTA NOG KÄNNER TILL så 
omnämner Tacitus att det i en fjärran forntid i 
våra trakter, eller i norra Europa, ska ha funnits 
en ceremoni när Gudinnan Nerthus fördes 
genom landet. Det ska ha varit en fredlig tid då 
alla eggjärn lades undan.

Jag har under några år tänkt att man skulle 
återuppta detta på något sätt men då – givetvis 
– utlämna de människoffer som verkar skymta 
i Tacitus text. Jag är själv homosexuell och då 
prideparaden varje år är det ställe då vi homo, bi, 
och transpersoner manifisterar vår rätt till kärlek. 
Så det verkade vara en bra idé att slå ihop de två. 
Jag och Håkan har pratat om detta i några år, 
men av olika skäl har det inte blivit av. Men i år 
klaffade allt och vi kunde genomföra det. Så med 
hjälp av Johan Svärdshammar förfärdigade vi en 
Fröstaty samt en banderoll med texten “Bilröst 
hbt-hedningar” – Bilröst är en rikstäckande 
grupp för homo, bi och trans hedningar.

BILRÖST ÄR OCKSÅ ett annat namn för 
regnbågen och då regnbågen har blivit en symbol 
för hbtq-folk så tyckte vi det var passande. 
Trots att vi gått ut och berättat om detta på en 
community för hbt-folk, som heter qx, och där 

det även finns några grupper med hbtq-hedningar 
så visade medlemmarna där inget intresse. Calle 
Rehbinder ställde dock upp så att vi åtminstonde 
blev tre i paraden. Vilket behövdes då det krävdes 
två personer för att hålla banderollen samt en 
att framföra den cykel som drog kärran med 
Fröbilden. 

Vi samlades i Humlegården i Stockholm där 
paraden skulle avgå ifrån. Vanligvis brukar det vara 
strålande sol men just den här dagen så bestämde 
sig makterna för att åtgärda torkan.

Det hällregnade ett bra tag. Vi tog skydd under 
ett träd och genomförde några varv lagom. Så var 
det dags för själva paraden – då var det skönt nog 
mest uppehåll. Vi och speciellt Fröbilden väckte 
en vis upp-stånd-else. Vissa undrade vilka vi var 
och ställde frågor, andra fattade precis vad det 
rörde sig om och vissa fnissade generat.

Vi hade tänkt göra en ceremoni när vi kom 
fram till Pride-parken, där paraden avslutades, 
men då var vi så trötta och blöta att det inte  
blev av. Men vi såg detta som en bra början på 
nåt som förhoppningsvis kommer att bli årligen 
återkommande. Vi måste ju få till en Frejastaty 
till nästa gång med.

 CHRISTOFFER WARKANDER

Stolta Bilröstare i rengbågsparad – Europride 2008. Frö åker i cykelvagnen bakom. Foto: HENRIK HALLGREN
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Det har blivit allt vanligare 
att bekänna sig till naturnära 
religioner och livsåskådningar med 
anknytning till myt och mystik. 
Detta är givetvis glädjande både 
för de sedan länge troende, som nu 
får se sin cirkel vidgas, och för de 
som sökt eller söker finna en grupp 
där de trivs och känner sig hemma. 

Att hitta och knyta an till människor med 
liknande värderingar har blivit mycket enklare 
på senare tid – främst tack vare tidningar, 
TV och Internet, men också på grund av 
intresseuppsvinget för och godkännandet av 
alternativa trosrörelser. Just nu ser vi också 
framväxten av en generation som vurmar för 
ämnen som magi, historia, miljö och traditionellt 
hantverk. Både forntiden och det forna sättet att 
leva har under de senaste årtiondena synliggjorts 
på ett helt annat sätt i samhället.

Till skillnad från medlemmar av många 
religiösa församlingar innanför och utanför 
Sveriges gränser, är anhängare av forn sed ofta 
ganska isolerade. Delvis beror detta på att 
antalet medlemmar av Svenska Asatrosamfundet 
och andra samfund inriktade på forn sed är 
relativt blygsamt i jämförelse med exempelvis 
statskyrkliga och frikyrkliga grupper. Dessutom 
bor ofta de medlemmar som faktiskt finns ganska 
långt ifrån varandra. Detta kan medföra att det 
blir svårt att känna och uppleva gemenskapen 
inom ett samfund, då det kan dröja mellan 
träffarna och det inte är alldeles lätt att pussla 
ihop många enskilda personers scheman och 
ordna transporter till datumbestämda blot och 
andra ceremonier.

Givetvis kan man blota på egen hand, eller 
tillsammans med en eller en flera likasinnade, 
men det är något speciellt att med sina egna 
sinnen uppleva de människor som man har 
något gemensamt med. Att lyssna till deras ord, 
se deras gester och känna deras närvaro.

Kanske är det här någonting som sakta 
håller på att förändras. Det är inte längre 
enbart skandinaver som ägnar sig åt forn sed 
och asatro. Numera finns det föreningar 

och samfund utspridda över hela världen. Det 
finns självklart skillnader mellan dessa grupper, 
men det finns minst lika mycket som för oss 
samman.

Hos våra engelska grannar i västerled finns 
påtagliga spår kvar av vikingarnas plundringståg 
och bosättningar. I Petersborough utanför 
London hölls nyligen en festival kallad 
”Heathenfest”, anordnad av vikingaföreningen 
Wodens Hearth. Under festivalen bjöds det på 
tal, workshops, uppträdanden och autentisk 
historisk mat och dryck.

Engelska BBC håller för närvarande på att 
spela in en TV-serie kallad ”Around the World 
in 80 Faiths” i vilken asatro ska finnas med som 
ett inslag. Danska samfundet Forn Siðr har 
fått en inbjudan att utföra ett blot som ett av 
inslagen i serien. De som är intresserade av att 
veta mer om när och var denna ritual äger rum 
– och om möjlighet finns att få deltaga – kan 
kontakta något av Forn Siðrs blotlag.

Längre söderut, i Tyskland, finns det också 
asatrorelaterade föreningar och grupper. Om 
man inte ser tyska språket som ett hinder (utan 
som en allierad), är exempelvis Internetsidan 
Skaldenmet värt ett besök, främst på grund av de 
sånger och dikter som man kan läsa och lyssna 
till. Adressen dit är http://www.skaldenmet.
com/index.htm.

Vad gäller grupper och aktiviteter inom 
Skandinavien finns norska Foreningen 
Forn Sed, som bland annat anordnar ett 
höstblot i Sandefjord den 11 oktober och en 
sommarblotfestival i Oslo i april 2009. En 
annan norsk grupp är Åsatrufellesskapet Bifrost, 
som nyligen har kommit i gång på nytt med 
medlemstidningen Bifrost Tidende.

I Danmark finns, vilket tidigare nämnts, 
samfundet Forn Siðr, med många blotlag som 
samlas hösten och vintern igenom för att blota 
och umgås. I Odense i Danmark finns snart 
också möjligheten för anhängare av den forna 
seden att jordfästas på en hednisk gravplats. 
Även Norges asatroende strävar efter att få en 
egen gravlund. Är detta kanske något vi också i 
Sverige borde försöka ordna?

På Island huserar Ásatrúarfélagið, som nyligen 
har öppnat ett nytt nätforum, som du hittar 
på adressen http://asatru.is/spjall/. Om du har 

Forn�sed�i�världen
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vägarna förbi Reykjavik kan du också passa på att 
besöka föreningen på riktigt – varje lördag håller 
Ásatrúarfélagið öppet hus kl 14-16.

Att forn sed är på frammarsch i världen är 
oerhört positivt! Inte minst för att det kan medföra 
att isolerade troende finner likasinnade och skapar 
grupper som sedan tillsammans kan skapa en 
gemenskap som sträcker sig runt hela jordklotet.

 SAGA SUNNIVA BERGH
Styrelseledamot med ansvar för internationella kontakter

Asatroende världen över har mycket att se 
fram emot. I Bogensholmlejren, Danmark, 
hålls nästa år ett första internationellt läger för 
asatroende. Danska samfundet Forn Siðr agerar 
värd för tillställningen och en mängd andra 
europeiska grupper kommer att lämna bidrag till 
programmet, däribland Sveriges Asatrosamfund.

Under en veckas tid kommer det att finnas 

möjlighet att deltaga i utbildningar i ämnen som 
hantverk, runor och sejd; rekreationell verksamhet 
och sociala aktiviteter som blot, bål och 
marknader. Lägret kommer att äga rum 27 juni till  
2 augusti 2009. Är du intresserad av att åka dit, 
antingen som besökare eller som medarrangör? 
Kontakta gärna styrelsen!

 SAGA SUNNIVA BERGH

Sommarläger�för�asatroende�2009
Boka in 27 juli till 2 augusti redan nu!
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Medlemmar�i�listan�Asatru-EU:

Forn Siðr – Danmark
Åsatrufellesskapet Bifrost – Norge
Sveriges Asatrosamfund – Sverige
Eldaring – Tyskland
Verein für Gemanisches Heidentum
Tyskland
Het Rad – Nederländerna
De Negen Werelden – Nederländerna
Gotland Forn Sed – Spanien
The Kith of Yggdrasil – Storbrittanien



12                 

Text: SYLVIA HILD  | Illustration: KARALE

å områden på 
jorden har bjudit 
in människor till en 
så obarmhärtig kyla 
och otillgänglig natur 
som Grönland.  Ändå har 

olika inuitstammar, med ett avlägset förflutet 
i Asien, kommit och gått här i 4500 år.  Tack 
vare en imponerande uppfinningsrikedom och 
anpassningsförmåga har människor klarat att 
överleva. Under årtusenden har man utvecklat 
och fulländat en teknologi med specialiserade 
vapen, skinnbåtar och välisolerade bostäder och 
kläder.  Och sida vid sida med den materiella 
överlevnaden har man blidkat naturens hotfulla 
krafter med en shamanistiskt färgad andlighet 
som grundar sig på kulten kring djurens rådare 
och isbjörnen som heligt djur. 

1721 kom den första missionären till 
Västgrönland i ett fåfängt hopp att hitta en 
överlevande spillra av den forna norröna kolonin. 
Några nordiska hedningar hittade han inte utan 
han riktade snart in sin missionsgärning på 
”vildarna”.  Så kom det sig att urbefolkningen 
utsattes för en våldsam kulturimperialism där 
efterföljande danska och tyska missionärer 

utrotade den ursprungliga religionen. I 
mitten på 1800-talet var alla människor 
på Västgrönland döpta. Östgrönländarna 

däremot upptäcktes först 1884 och nåddes 
därför av missionärerna långt senare. Här 
öppnade sig en guldgruva för antropologer och 
andra forskare att studera en näst intill oförstörd 
kultur och religion. 

HUR UPPFATTADE DÅ grönländaren världen 
och naturen? Man hade inga föreställningar om 
en eller flera gudar eller någon tro på en kraft som 
skapat världen. Livssynen grundade sig i stället 
på de erfarenheter som gjorts genom oräkneliga 
släktled och som fördes vidare genom myterna. 
Med myternas hjälp kunde man orientera sig i 
världen och någon skillnad mellan naturligt och 
övernaturligt gjordes inte. 

Man trodde på det onda som lurar i mörkret 
och hotar genom storm och smyger sig inpå 
i fuktiga dimmor. Det goda behövde ingen 
tillbedjan. Livssynen var snarare fatalistisk. 
Det som sker skall ske. Denna mörka livssyn 
stod i bjärt kontrast till livet på boplatserna 
där skrattet och humorn andades sorglöshet. 
Men det var bara på ytan. Folk var otrygga och 

Nordisk�sed
–�à�la�Grönland

F
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misstänksamma mot varandra. Och eftersom alla 
var beroende av varandra vågade man inte släppa 
fram frigjordhet och rakryggade samtal. Det var 
alltså inte bara naturens andeväsen som hotade 
utan kanske mest den ondska som människorna 
skapade själva genom hat och avundsjuka.

Nu hade förfäderna gett anvisningar om hur 
man skulle bekämpa det onda genom magi 
och ett omfångsrikt regelverk av tabun. Man 
kunde också skydda sig med hjälp av amuletter, 
trollformler och i sällsynta fall offer. I särskilt 
allvarliga fall behövdes dock starkare krafter 
än så. Det behövdes människor med särskilda 
förmågor som kunde verka som förmedlare 
mellan boplatsen och andevärlden. En sådan 
människa kallades Angakoq.

Verklighetsuppfattningen var animistisk 
det vill säga naturen var levande, full av olika 
livskrafter som i princip inte skilde sig så mycket 
från människorna.  Det kunde till exempel 
handla om övernaturliga väsen, ett virrvarrr 
av groteska djur och människoskapelser som 
gav näring åt hårresande historier i hyddan 
om vinterkvällarna. Det kunde också vara 
människo- och djursjälar. I den mytiska urtiden 
gjordes ingen skillnad mellan människor 
och djur. De var likaberättigade. Släktskapet 
visade sig i att både människor och djur hade 
en själ. Bara angakoqen kunde se dessa själar. 
Man mänskliggjorde hela naturen. Allt, djur, 
människor, naturfenomen ja till och med 
begrepp som skratt och sömn hade en inre 
energi som gjorde dem levande och fick dem att 
fungera på ett visst sätt.

Den existerande världsordningen behärskades 
av en speciell mystisk och abstrakt själ som kallas 
Sila. Luften eller allt som är utanför huset. Sila 
var varken ond eller god men mycket farlig 
för den som inte förstod att umgås med den 
kraften. Som elektricitet ungefär. Sila talade 
till människorna genom stormar och snöfall. 
Silas funktion var att säkra att de traditionella 
normerna och tabureglerna vid död och födslar 
följdes.

DE MÄKTIGASTE AV NATURENS hotfulla 
livskrafter var djurens beskyddare, Havets 
Mor och Månmannen. Båda hade rollen som 
övervakare av att tabun och regler efterhölls i 
samband med fångsten.

De arktiska ekosystemen är extremt 
känsliga. Det kan räcka med några få graders 

temperaturhöjning för att sälarna skall dra sig 
norrut. Cykliska förändringar av temperaturen 
kunde få katastrofala följder för de lokala 
fångstsamhällena. Enligt grönländarna berodde 
inte missfångst på naturens lynnighet utan den 
orsakades av människorna själva. När man bröt 

Angakoqen kammar håret på Havets Mor.

Passagen till dödsriket.

Trollformel byter ägare.

fortsättning på nästa sida t
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mot gamla oskrivna regler för hur fångstdjuren 
skulle behandlas.

Djurens antal var konstant, de levde i sitt eget 
rike men kom på frivilligt besök till människorna 
för att få gåvor som tack för att de lät sig dödas. 
Djurets själ återvände sen till de sina och tog 
plats i en ny kropp. Om det hade behandlats väl 
återvände det gärna för att låta sig dödas på nytt. 
(jmfr Thors bockar och galten Särimner)

DET VAR EN SOCIAL PLIKT att respektera 
tabuna och deltaga i riterna. Den som inte gjorde 
det blev utstött ur kollektivet. Som exempel på hur 
djuren ville bli behandlade kan vi 
ta isbjörnen vilken krävde stora 
omsorger eftersom den sågs som 
en jämlike med människan och 
en högt uppburen gäst. Huvudet 
vändes mot den riktning som 
själen måste ta för att hitta hem. 
Näsborrarna fylldes med sot så 
att den inte skulle kunna lukta sig 
till människor i framtida jakter, 
munnen smordes med späck 
för att behaga björnen. Hjässan 
dekorerades med småpynt som t 
ex stövelsulor som ju var särskilt 
bra att ha för ett djur som går så 
långt.

Fångstriterna är i sällskap med 
andra övergångsriter som utövades 
vid t ex födelse och död. Stadier 
som sågs som särskilt farliga 
eftersom själens och kroppens 
krafter då kunde ta sig våldsamma uttryck. Det 
krisartade låg i att både människor och djur var 
rädda för döden. Människor som hade varit i 
beröring med en död eller bar sorg uppfattades 
som orena och måste underkasta sig stränga 
arbets- och mattabun för att inte skrämma bort 
fångstdjuren. För kvinnorna kunde det innebära 
att de inte fick se uppåt (Sila) eller ut mot havet, 
inte nämna fångstdjuren vid namn eller komma 
i beröring med något som hade med djuret att 
göra.

Djuren var nämligen särskilt skeptiska mot 
kvinnor. De kunde inte stå ut med menstruation, 
abort eller födsel.  Så i dessa övergångsfaser 
isolerades kvinnorna från de övriga på boplatsen 
och måste underkasta sig stränga taburegler. 
(Kanske bidrog alla dessa regler till att folk lättare 
lät sig kristnas?) 

Havets Mor var alltså en av de överordnade 
krafter som såg till att reglerna efterlevdes. Enligt 
den äldsta myten var det en flicka som stöttes 
bort från samhället därför att hon vägrade att gifta 
sig. Hennes far kastade henne överbord och när 
hon förtvivlat klamrade sig fast vid kvinnobåtens 
kant högg fadern av henne fingrarna. Fingrarna 
förvandlades till havsdjur och själv levde hon 
vidare på havets botten i ett jättehus. Från sitt 
hus kunde hon övervaka alla boplatser på land 
och kontrollera att hennes djur behandlades med 
respekt.

När människorna bröt mot reglerna satte sig 
deras gärningar som smuts i 
hennes väldiga hår. Eftersom 
hon saknade fingrar kunde 
hon inte kamma sig. Hon blev 
fruktansvärt arg och stängde 
inne alla djur utom räckhåll för 
människorna. Den ende som 
nu kunde rädda situationen 
var angakoqen som med sin 
frisjäl gjorde den farliga resan 
till hennes hus. Väl där måste 
han övermanna henne för att 
komma åt att kamma hennes 
hår. Orenheterna förvandlades 
till fångstdjur som simmade 
iväg igen. När angakoqen sedan 
återvände kunde han med sin 
berättelse avlösa människornas 
apati och förtvivlan med ny 
energi.

Månmannen var den 
maskulina motsvarigheten. En stor man klädd 
i ett vitt björnskinn med sotfläckar. Han både 
säkerställde djurens rättigheter och verkade för 
att befrämja fruktbarhet och kontrollera ebb och 
flod. Han kom ofta på besök i människornas 
land (vid mörkermåne). Om vintern kunde 
man se honom på hundsläde för han var en 
ivrig storjägare. Under sina besök roade han 
sig gärna med kvinnorna. Om en kvinna sedan 
råkade bli med barn kunde hon alltid skylla på 
Månmannen.

MÅNMANNEN ANVÄNDE EN stor käpp som 
straffredskap. Men ännu hellre blåste han genom 
ett stort rör för att framkalla snöstorm som straff. 
När hans syster Solen visade sig igen på våren 
blev han våldsamt upplivad (Han åtrådde henne 
i hemlighet). Han bröt upp isarna som fördes 

Den gruvliga trollkvinnan som 
försöker få angakoqen att skratta så 
att hon kan skära ut hans lungor och 
äta dem.
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bort med tidvattnet och naturen återföddes.
Människan delades in i tre delar nämligen 

själen, namnet och kroppen. Själen uppfattades 
som evig. Det är den som gör dig till människa. 
Egentligen är den sammansatt av många 
småsjälar som ger respektive kroppsdel liv och 
funktion. Tillsammans utgör de människans 
livskraft vilken strålar ut genom munnen. När en 
människa dog lämnade själen henne. I dödsriket 
tog den form igen för att de döda skulle känna 
igen varandra.

Kroppen var förgänglig men all sjukdom och 
olycka som drabbat en människa under livet 
stannade kvar i kroppen. Därför var den döda 
kroppen oren. Namnet uppfattades som en själ 
till vilken hörde vissa egenskaper. Därför fick 
barnen ärva sitt namn efter en död. Den döde 
fick ingen ro förrän namnet gått vidare.

Utan fruktan mötte man döden. Men så snart 
man började fundera över dödens mystik kunde 
sinnena bli allvarliga.  När en människa skulle dö 
flyttades alla ägodelar ut ur hyddan. När människan 
väl var död snördes liket in i en skinnpåse och 
kastades i havet eller begravdes under en stenhög. 
Den som rört vid den döde blev oren och måste 
underkasta sig olika reningsceremonier. Då 
underlättades den dödes resa till dödsriket Men 
bröt man mot reglerna kunde den döde dyka upp 
på boplatsen och hämnas.

SORGEN VARADE I ETT ÅR. Under denna 
tid skulle den dödes själ krypa fram under ett 
hårt spänt skinn för att pressa ut alla livssafter 
och ta sig in i ett av de två dödsrikena. Den som 
dog på havet eller i barnsäng kom till Havets 
Mor där det var varmt och 
fanns mat. Alla som stensattes 
kom till Månmannen i stället. 
Däruppe var livet lättjefullt 
men kallt och man fick nöja 
sig med bär och korpkött. När 
de döda spelade fotboll med 
ett valrosshuvud kunde man 
se deras lek som norrsken.

I den religiösa världsbilden 
fanns också tron att den 
enskilda människan kunde 
påverka och neutralisera 
osynliga makter. Amuletterna 
var materiella symboler 
för egenskaper som ansågs 
ge människan skydd. Den 

verkade i förening mellan bäraren och den 
symboliserade kraften men hade ingen kraft 
i sig. Trollformler var ett annat verksamt knep 
för att skydda sig. Orden var mycket gamla och 
genom att frammana dem skapades en magisk 
kraft. En riktigt kraftfull formel hade ett högt 
värde och gick i arv. Man kunde också förhandla 
sig till en formel.

Offer var inte så vanligt men förekom. Till 
exempel när man passerade ett farligt strömställe 
eller en isfjord så kunde man slänga ett stycke 
sälspäck till platsens själ (rådare).

Det fanns också redskap för att rikta förgörande 
kraft mot en fiende. Man tillverkade ett magiskt 
föremål av djurdelar och en bit av ett barnlik 
till exempel och andades in livskraft till detta 
förgörande monster genom sina könsdelar och 
genom att uttala en trollformel. För att kunna 
tillverka en sådan tupilaq krävdes färdigheter i 
häxkonst.  Det var bara angakoqen som kunde 
neutralisera kraften från en tupilaq. Skulle den 
som var målet för tupilaqen ha starkare kraft en 
avsändaren vände tupilaqen tillbaka och dödade 
sin skapare. 

I SIN ”FORNA SED” hade grönländarna (i 
likhet med andra inuitfolk) en identitet och en 
förklaringsmodell för livets alla skeden. Med 
kristendomen fick de nya värderingar på ont och 
på gott. Priset blev att man förlorade sin identitet 
och sitt kulturarv. En utveckling som exploderat i 
allvarliga konsekvenser. Grönland har skurit sig i 
hjärtat och med dryckenskap, våld och självmord. 
Men i denna tragedi växer ett nytt självmedvetande 
fram och många börjar nu söka sina andliga rötter 

i den gamla tron. Den blir allt 
synligare i konst, teater, musik 
och symboler. Eller som den 
grönländske sångaren Rasmus 
Lyberth säger:

”När vi grönländare 
samarbetar med vår gamla 
eskimåiska kultur och förbinder 
den med kristendomen eller 
buddismen eller vad vi nu väljer 
så får vi bättre styr på tillvaron. 
På Grönland har vi glömt både 
trumdansen och kajaken men 
nu kommer de tillbaka med det 
andliga intresset. Vi kommer 
i förbindelse med vår gamla 
kulturs hjärtslag.”
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enom detta får vi månne möjlighet 
att öppna tappkranen till Odrörer 
i vårt förhållande till myten och 
åter kunna skalda sant om de 
enskilda makternas specifika kraft 
och funktion. Månne rätt förstå 

vilken laddning den enskilda makten har i vårt 
möte med den.

Månne öppnas också möjlighet att betrakta 
människans konstitution och förstå oss på oss 
själva som väsen.

Okej, häng med på denna spekulerande 
tretakt: Völvans Spådom, vers 18 i original och i 
svenska skalders och översättares versioner:

Önd þau né áttu, 
óð þau né höfðu, 
lá né læti 
né litu góða; 
önd gaf Óðinn, 
óð gaf Hænir, 
lá gaf Lóður 
og litu góða.

Ande de ej ägde, 
omdöme ej hade, 
ej livssaft, ej läte, 
ej livlig färg.
Ande gav Oden, 

omdöme Höner, 
livsaft gav Lodur 
och livlig färg
( Brates övers )

Ej anda de hade, ej hug de ägde, 
ej blod, ej later, ej gudalikhet; 
ande och hug gav Oden och Höner, 
later gav Lodur och gudalikhet.
( Thalls övers )

Ej ägde de anda, 
ej omdömets gåva, 
ej livssaft, ej stämma, 
ej livsvarm färg. 
Anda gav Oden, 
omdöme Höne, 
Lodur livssaft 
och livsvarm färg.
( Åkerbloms övers )

De ägde ej ande, 
de ägde ej själ, 
ej blod, ej stämma, 
ej blomstrande hy;
Odin och Höne gav ande och själ,
Lodur gav blod och blomstrande hy.
( Collinders övers )

Så�kan�tappkranen�
till�Odrörer�öppnas

Ofta hör man att Eddans material är fragmentariskt och 
troligen saknar stora delar.
   Inte minst när det gäller asynjornars roller och specifika 
funktioner.
   Jag prövar här att utgå från Vs: 18, gör några antaganden 
och använder dessa som ”formel” för att kunna betrakta 
mytmaterialet ur en synvikel som höjer sig en aning över 
mytens direkta berättelse. 

Text & Illustration: ALDO GARTZ

G
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Embla och Ask får alltså egenskaper i gåva av 
tre starka och kärleksfulla asar.

Dessa gåvor utgör människans konstitution.
Ask och Embla har redan fysisk form då 

bröderna finner dem, men får här kroppens liv 
och formas till gudalikhet av Lodur

Vem är Lodur? Snorre kallar honom antingen 
Vile eller Ve. Somlig forskning gör gällande att 
Lodur är identisk med Loke. Oklarhet råder. 

Men, låt oss göra följande antagande:
Lodur ger form och liv till kroppen. Han 

deltar också i formandet av den 
fysiska världen genom ”slakten” 
av Ymer.

Ymer är Urkroppen och 
Urthursen. Thursarna drivs av 
fysiska behov och instinkter.

Låt oss anta att Lodurs gärning 
är knuten till kroppen.

Låt oss anta att Lodur är 
densamma som Ve. Ve är samma 
ord som ”vi” eller ”vei” och 
betyder ”helig plats”, ”blotplats”.

Sägs det inte att kroppen är 
vårt tempel?

I min spekulation har Ask och 
Embla begåvats med kroppens 
liv; det vill säga fysisk form 
och funktion. Instinkt, fysiska 
behov och autonoma kroppsliga 
funktioner.

Jag väljer att kalla detta 
”Thursakraft”.

LIKSOM ALLA ANDRA 
organismer här i Midgård, så har 
människan fått del av Ymer. Vi 
har alla kropp, oavsett om vi är 
människor, hundar eller björkar. 
Vi har alla del i Ymers stoft och blod. Genom 
thursakraft förenas vi alla i födelse, växande, 
slitage och död. Orsak och verkan. Vi har alla 
denna motor och container för ytterligare 
egenskaper.

Lodur är en av ”trenne älsklige och starka 
asar”. 

I sin gåva till människan verkar han genom 
andens kraft – asakraft – eftersom han beskrivs 
som en as. 

Gåvan är ”platsen”, ”tempelbyggnaden” för 
det heliga. 

Kropp. Thursakraft.

I thursakraften finns det mest fundamentala 
drivkrafterna för överlevnad.

Det är i thursakraft vi söker flockens ”kropp”; 
dess skydd och blinda styrsel.

För spädbarnet är det en överlevnadsgaranti 
att höra till moderns kropp, familjens kropp, 
och så vidare. 

Thursakraften är vårt behov av gemenskap 
i blotlag, hockeylag, parti eller annan 
gruppstyrka.

Thursakraften bär fram egenskaper 
som till exempel 
överlevnadsinstinkt.

BEGREPPET ”ÓÐ” har 
de svenska uttolkarna av 
Eddamaterialet valt att 
kalla ”omdöme”, ”hug” och  
”själ”. Höners gåva är alltså 
detta.

Kan dessa olika ords 
användning peka ut 
innebörden av original-
textens ” óð” ? 

”Omdöme” handlar 
i allra högsta grad om 
varseblivning, perception, 
kognition, det vill säga 
sinnenas förmåga till 
tolkning av intryck.

”Hug” är en ålder-
domligare variant av ”håg”. 
Etymologin beskriver hug 
med ord som; ”sinne”, 
”tanke”, ”minne” och 
”lust”.

”Själ” är ett ord som 
i dag ofta är ersatt med 
grekiskans ”psyke”. Den 

moderna psykologin i sin tur, talar allt oftare om 
kognition, hellre än psyke. 

Sinnen och uppfattningsförmåga. Kognitiva 
förmågor. Lust och minne.

Man kan vara hågad, komma ihåg eller 
hugfästa, lida av hugsot etc.

Ordet ”óð” har också tolkats som ”raseri”, 
”frenesi”. Odrörer rör upp sinnena, etc.

Att Frejas make heter Ódr hör förstås också 
hit.

Jag utgår alltså från antagandet att Höners 
gåva till Ask och Embla är sinnenas möjlighet; 
det vill säga ”själ”.

Odins gåva är Asakraften.
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Vem är då mytens Höner? Snorre kallar 
honom eventuellt Vile. Vilja, lust, känsla. ”Den 
hågade”, månne? 

Snorre låter dessutom berätta att det är Höner 
som skickas till Vanahem i utbyte mot Njord 
(Gylfaginning: 22). Vanerna är besvikna över 
bytet, på grund av av hans ambivalenta hållning. 
Är denna ambivalens en beskrivning av just 
sinnenas flyktighet och känslans ombytlighet? 
Är Viles vilja den som styrs av känslans makt? 
Den vilja som inte är fri, utan som är vilja undan 
obehag, för njutning, för glättighet och åtrå ? 

Synnerligen ambivalent, i så fall.
Han är i alla händelser associerad med 

Vanahem och vanen Njord. Detta i kombination 
med ”óð” / själ, det vill säga sinnenas intryck och 
uttryck; till exempel olika känslor.

Jag kallar denna gåva för Vanakraft.

VANAKRAFT GER ASK OCH EMBLA – och 
därför mänskligheten – själens kraft.

Den består av egenskaper som vi delar med 
många andra (om inte alla? ) organismer.

Med den har vi begåvats med möjligheten att 
genom sinnena uppfatta omgivningens signaler 
och svara omgivningen med samma sinnen.

Dessa sinnen ger oss inga alternativ. Psyket 
följer naturliga mönster.

Vi kan –  i själslig mening – bara följa de 
genetiska koderna och har samma uppsättning 
emotioner, sinnesintryck och levnadslopp som 
våra förfäder. Runt, runt i ett fixerat kretslopp.

Själen ger oss inga NYA svar. Den upprepar 
nedärvda svarsmodeller.

Detta är den gudomliga vanakraften: 
Bevarandet och upprepandet, möjligheten att 
samla och förnimma intryck.

Av Odin får Embla och Ask gåvan ”önd”, 
vilken de svenska uttolkarna av Vs: 18 alla kallar 
”ande” eller ”anda”.

Denna gåva är den mest svårbeskrivna av 
dem alla. Den hör till mysteriet i att vara just 
människa.

ODIN ÄR ASEN PER SE. Därför kallar jag 
denna gåva för Asakraft.

Den består av unikt mänskliga egenskaper 
som vi som art är ensamma om att ha.

Genom (w)Odins gåva är vi människor den 
enda organismen i Midgård som har förmåga 
att i helt NYA situationer forma helt NYA VAL, 
grundade på – och dessutom ställda i motsats! 

–  till tidigare erfarenheter.
Andens kraft är kraften i kultivering, 

raffinering, abstraktion och kreativitet.
Och därför också den rörliga kraften 

bakom förnuft, tanke, rationalitet och logik. 
Klarhet.

Vi kan alltså fritt VÄLJA att GÅ EMOT själens 
fixerade svarsmönster om det är oss till gagn. Vi 
kan välja att ta ut en riktning, skåda ett ideal  
(i en särskild ”anda” så att säga) och omforma 
våra känslor kring detta.

Detta kan till exempel en hund aldrig 
göra. Hunden kommer att upprepa nedärvda 
svarsmönster. Bara det.

Det fria valets kraft bärs fram i asakraften.
Ask och Embla har genom asakraften getts 

möjligheten att hjälpa kropp och själ till styrka 
och skönhet.

Anden kan stödja själen, aldrig tvärtom. Det 
är genom andens kraft som till exempel själslig 
behandling (terapi) når framgång och resultat.

Själslig nöd kan väcka anden, men är aldrig 
ett stöd för en andlig diciplin/ tro. Tvärtom 
måste man ge själen rätt proportioner. Kanske 
rent av lämna den ett tag, för att få möjlighet 
till distans.

Beslut som fattats i affekt är sällan – om 
nånsin –  bra beslut. Det må gälla beslut fattade i 
förälskelse, såväl som i fötvivlan eller hat.

Den gudomliga asakraftens gåva skiljer oss 
från naturen och hänvisar oss till fria val och 
rationella beslut. Vi har fått möjligheten att vara 
skapande.

Dessa�antaganden�ger�alltså:�
Människans natur består av kraften från 

makternas tre huvudätter.
Dessa tre ätter har i myten utbyten av 

varandra. De är fosterbarn, sluter förbund, 
blodsbrödraskap, fredspanter, makar, älskare 
och älskarinnor till varandra. Vidare berättas om 
svek, krig och splittring mellan dem.

Genom att betrakta myten utifrån detta 
tredelade – asa-, vana- och thursakraft 
– kosmologiska systems perspektiv, så föds 
möjligheten att se bortom den enskilda mytens 
innehåll. 

Det blir möjligt att definiera skillnaden mellan 
vaner och asar.

Det blir möjligt att utifrån det befintliga 
mytmaterialet, ”restaurera” mytens trasiga delar, 
genom den givna inre logik som uppstår så att 
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säga ”mellan” skriftmaterialet.
Låt oss pröva att se på just dis och asynja, i 

ljuset av de definitioner jag nämnt ovan.

Eir�till�exempel:
Det som finns skrivet om Eir kommer från 

Fjölsvinnsmål (Fjm): 38 och Gylfaginning 
(Gyg): 38.

Enligt Fjm: 38 så återfinns gudinnan Eir (”den 
försonande, förnöjsamma”) i Frejas ( ”Frun”) 
följe tillsammans med Hlif (”den skyddande”), 
Hliftursa (”den skyddande taggen”?), Tjodvara 
(den folkbevarande”) , Bjärt 
(”den bjärta”), Blek (”den 
ljusa”), Blid (”den milda”) , 
Frid (”den fridfulla, fredliga”) 
och Aurboda (thurs, Gerds 
mor, Heid/Gullveigs tredje 
inkarnation, som nästlar sig 
in i Frejas följe) 

Gyg: 38 informerar helt 
kort i uppräkningen av 
asynjor att ”Den tredje är 
Eir – hon är den bästa av 
läkare.”

Så, Eir (försoningens kraft)  
finns där Freja (själens/ 
sinnenas fröjders feminina 
ledare) har sitt högsäte.

Vanakraftens Freja är 
upptagen till asarnas krets. 
Sinnesnjutning och kärlek 
hör alltså hemma inom den 
andliga sfären.

Eir sägs vara den bästa av 
läkare. Underställd kärleken 
och sinnesintryckens makt, 
är hon bärare av försoningens 
kraft. Vad menas egentligen 
här?

Begripligt blir det om vi åter ser på vanakraftens 
Freja och hennes plats i Asgård.

Kärleken har en särställning!
Eirs påstådda funktion som läkare handlar i 

själva verket om helande. Det är förstås därför 
hon anses vara den bästa!

Helande är inte detsamma som bot.
Ett tillspetsat exempel, här:
Att hitta kärlek och försoning, med sig själv, 

sitt öde och sin omgivning, när man bär på en 
dödlig sjukdom; det hör till helandets process.

Denna helandeprocess handlar om känslor 

och känslors hanterande. Freja och Vanakraften. 
Eirs värv siktar framåt. Hon erbjuder en väg. 

Vägen går via ett öppnande inför kärlek bortom 
sinnesnjutning. Försoning och förnöjsamhet efter 
vanakraftens skräck, sorg, ilska, uppgivenhet, 
eller annan känsla som kan tänkas rasa genom en 
människa som vet att den kommer att dö innan 
det ”egentligen borde ske”. 

Därefter behövs Eirs perspektiv och kraft. 
Försoning. Accepterande.

Eir är bärare av asakraften. En asynja. En makt 
att vända sig till för den som vill vara människa 

och välja att vara hel. Som inte ger 
efter för thursakraftens instinkt, 
eller förlorar sig i vanakraftens 
hjul av att vara ”utom sig av sorg”, 
klänga fast vid minnets sentiment, 
eller fastna i känslor av att vara ett 
offer.

LISTAN PÅ EXEMPEL kan göras 
lång. Vad innebär det till exempel 
att thursakraftens Aurboda finns i 
Frejas följe? Vad kan det betyda för 
förståelsen av att vara människa?

Tappkranen till Odrörer är 
öppen.

Synen  på vad ”andlighet” 
egentligen är kompliceras ofta av 
kristet tänkande, som föreslår att 
andlighet är något som bara går 
att nå genom frälsaren Kristus 
och som därför står utanför 
människans medfödda natur. 
Kroppens funktioner är syndiga 
och det är oklart om bibeln gör 
distinkt skillnad mellan ”ande” 
och ”själ”. 

Nyandlighetens New Age har 
inte varit till gagn heller i detta 

avseende. Vad som helst, till och med det mest 
dunkelt mystiska, eller romantiserande av magi 
och mirakler tycks  definieras som andlighet.

Genom att dela in gudaätterna kosmologiskt 
i thursakraft, vanakraft och asakraft, och se dem 
som tre delar av en helhet, så skulle vi kunna 
definiera vår andlighet som just det: en tredelad 
andlighet, som erkänner  inte bara anden, utan 
även kroppen och själen, som väsentliga för vår 
åskådning.

Hednisk religiositet och livets mening är att 
nå balans mellan dessa aktiva krafter.

Det fria valets kraft bärs fram i asa-
kraften.
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Text: MIKAEL PERMAN

Bastun har en gammal och bred 
tradition i Finland, men också i 
Sverige. De flesta av oss har badat 
bastu som avkoppling. Men det är 
inte lika känt att bastun också är 
en plats för magi, för kontakt med 
förfäderna, och för visdom. En del 
har säkert hört talas om indianska 
”svetthydde-ceremonier”. Hur 
mycket har de egentligen att göra 
med genuin indiansk kultur, och hur 
mycket är missförstånd? Och finns 
det någon likhet med skandinavisk 
bastutradition? Framför allt, varför 
har man andliga ceremonier i 
bastun?

När börjar vi bada bastu i Sverige? Vi vet 
inte, men den allmänna uppfattningen är att 
bastun kommer till Sverige som senast under 
vikingatiden. Man tror att den kommit från 
Ryssland via Finland.  I Ryssland finns en 
bastutradition väldigt snarlik den finska saunan. 
Det betyder att varje bondgård i Ryssland har en 
bastu, och man badar på lördagen, och badet är 
en reningsritual och samtidigt en festlighet.

Att bastubadet är mycket gammalt i 
Finland, kan vi förstå.  Det finns en detaljerade 
reseskildring från 1630-talets Finland , där en 
tysk beskriver bastubadandet som en välspridd 
företeelse som väcker den största förundran hos 
honom.Vi kan också läsa Kalevala, för bastun 
nämns flera gånger i Finlands nationalepos. 

Kalevala är visserligen sammansatt under tidiga 
1800-talet, och utgiven i sin mer kompletta 
form först 1849, men traditionen som sådan 
med denna typ av kväden, är mycket äldre. I den 
fyrtiofemte runosången så ska Louhi föda sina 
barn i form av sjukdomstursar, men hon plågas 
länge av att barnen inte vill födas. Det är först 
när hon kommer till bastun, som själva födseln 
fungerar och nio sjukdomstursar sprids över 
landet, och Väinömöinen måste gripa in och 
utföra en boteceremoni i bastun . . .

Nu var Väinö illa ute,
Kalevala sängliggande
i de fasligaste plågor,
utan namn och aldrig mötta:
golvet ruttnade till sörja,
täckena begynte varas.

Då for gamle Väinömöinen,
siaren för alla tider,
för att rädda dem som drabbats,
lösa deras liv ur faran.
Han tog strid med själva Tuoni,
gick i krig mot sjukdomarna.

Han gick för att elda bastun,
göra ugnen het för badet:
veden var så ren som tvättad,
sedan vågor vaskat upp den.
Han bar hemligen in vatten,
tog in kvastar i all tysthet,
lövet lät sig villit blötas,
mjukas i det värmda vattnet. 

Han göt honung över ugnen,

Bastu
stenbad

svetthydda
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redde till ett mäktigt mjödbad,
på den heta högen stenar,
klapperstenarna som glödde.
Därvid yttrade han orden,
läste upp en längre läsning:
Kom nu Jumala i badet,
kom i värmen, höge Fader,
kom med läkning kom med hälsa,
kom med lugn, förläna sämja!
Driv var helig gnista undan,
släck allt helig slagg som glöder,
sänk i jorden bad som bränner,
sopa bort det bad som skadar;
skydda dem som du har skapat
från att brännas och fördärvas.

Detta fortsätter ju förstås med många fler 
strofer, men den som är intresserad kan ju läsa 
Kalevala i Mats Huldens och Lars Huldens 
översättning från Atlantis förlag med ISBN 91-
7486-053-4, där jag lånat ett stycke. Jag skulle 
också kunna exemplifiera med gamla samiska 
botarceremonier som utförs med stenbad, men 
det blir ju lite för långt, kanske?!

Vi har ju också en uppfattning om att 
lördagen, ja det är ju just ”lögardagen”, alltså den 
dag i veckan som man skulle bada på, om man 
inte badade mer ofta förstås. Namnet ”lördag”, 
är ju gammalt i Sverige, det finns redan på 
vikingatiden, precis som våra övriga namn på 
veckodagarna. Just denna likhet med Finland 
och Ryssland, ser man som en koppling österut 
och till bastuseden.

VI KAN OCKSÅ SE ATT själva badandet är 
en förberedelse för festligheter eller rent utav för 
andliga ceremonier. Om man inte badade annars, 
så hette det ju att man skulle bada till Jul och till 
Midsommar, just som en rening före högtiderna. 
Detta är förstås helt logiskt. Säg att du lever 
på en liten gård med liten eller ingen kontakt 
med andra än de som bor på gården. Ni går där 
stora delar av året, och vänjer er fullständigt till 
er miljö med allt vad det innebär av bakterier 
och sjukdomar. Sedan ska du helt plötsligt, 
det vill säga till Jul och Midsommar, resa iväg 
till en mötesplats för många andra människor. 
Självklart vill du inte framstå som en oborstad 

Lördag – lögaredagen – dagen då man skulle bada i veckan hade sitt namn redan under vikingatiden. Var det redan då i 
bastu man reande sig?

fortsättning på nästa sida t
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lantbo då. Du vill också att alla ska vara så rena 
som möjligt, ohyra minskad till ett minimum, så 
att det inte sprids så mycket olika smittor.

Seden att bada bastu är hur som helst välspridd 
i Sverige redan under medeltiden, då det finns 
”stenbadstugor” i flera städer, bland annat i 
Stockholm, där en gata hette just Bastugatan. Vi 
kan spåra detta namn tillbaka till år 1496. 

Att det kallas omväxlande för stenbad och 
omväxlande för bastu är inte så konstigt. ”Bastu” 
är ju en förkortning från ”badstuga”. Stenbad 
beskriver hur man värmde upp bastun förr i 
tiden. Man hettade helt enkelt upp stenar tills 
de var glödande, och sedan fick de hetta upp 
badstugan genom att de glödande stenarna fördes 
in i bastun, och fick värma direkt eller alternativt 
användes för att värma upp vatten, som i sin tur 
användes för tvättning efter själva bastubadet.

MEN BASTUBADET MINSKAR i popularitet 
under 1500-talet, och försvinner mer eller mindre 
i svenskbygderna i Sverige, medan bastu både 
som bot och som nöje bevaras i finskbygderna 
och de samiska bygderna. Till slut blir bara 
kallbadhusen, och till viss del brunnsdrickandet  
kvar i det egentliga Sverige, som ett sätt att härda 
sig eller vila upp sig.

Varför minskar bastubadandet i Sverige? Vi 
kan finna två svar. Den ena orsaken är att olika 
könssjukdomar sprids via bastun. Det beror på 
att de som redan är sjuka dras dit för att få bot, 
och dessutom kommer det prostituerade till 
baden, för att sälja sina tjänster.

Den andra anledningen är förstås att det 
inte längre ses som moraliskt korrekt att 
människor av olika kön vistas nakna i ett mörkt 
rum tillsammans. Speciellt som det dessutom 
förekommer både festande och prostitution 
i samband bastubad, i de större städerna. Den 
kristna kyrkan var starkt emot renlighet, både 
i Sverige och i Europa i stort. Renligheten 
som sedvänja kom från öster, antingen i form 
av ryska bastubad, eller i form av muslimska 
renlighetsregler. Och båda två var ju förstås helt 
oacceptabelt för den kristna, kroppsförnekande 
religionen.

Hur som helst försvinner bastun gradvis i 
Sverige, och de sista traditionella bastustugorna 
finns i de svenska finnbygderna, och de lever kvar 
in på tidiga 1900-talet. Bastun och åderlåtningen 
lever kvar som samisk botekonst in på 1900-
talet.

Det är vid början av 1900-talet som det vänder. 
Vid denna tidpunkt börjar man att åter bada 
bastu mer allmänt i Sverige, och folkupplysningen 
försöker få bönderna att återuppta bastubad som 
ett sätt att förbättra hygienen på landsbygden. 
Det lustiga i detta är att det i många fall präster 
som är föregångsmän i denna förändring också.

Svetthyddor�hos�indianer�.�.�.
Olika former av varma ångbad har förekommit 

hos många folk kring vår jord. De kulturer som 
mest liknar den skandinaviskt/ryska traditionen 
är de som finns hos många skilda indianfolk i 
nordamerika och Mexico. Och det är en av 
alla dessa varianter, som har tagits upp av 
nyshamanska rörelser och New-age-rörelser, och 
som kallas ”sweat-lodge” på engelska, vilket ofta 
brukar översättas med ”svett-hydda” på svenska.

Svetthydda är för övrigt en dålig översättning. 
Dels är det en översättning från olika indianspråk, 
till engelska, och sedan har det engelska ordet 
översatts till svenska, på ett mindre korrekt sätt. 
Själva översättningen kommer sig säkert av att 
man badar i något som liknar en hydda. Alltså 
en stommer av ganska tunna böjbara träspön 
som knyts ihop med remmar, och som täcks 
över med hudar, eller kanske rent utav filtar eller 
pressenningar.

Men ordet ”lodge” betyder så mycket mer 
än ”hydda”. Det betyder också ”förråd” och 
kan användas som vårt svenska ord ”loge”. 
Och ”lodge” har inte bara betydelsen av 
själva byggnaden, utan också en betydelse av 
SAMMANKOMSTEN i sig, alltså tillfället då 
flera människor samlas, alltsåden speciella sociala 
organisationen och möte.

SÅ DEN SVENSKA översättningen ”svetthydda” 
är så smal, att den faktiskt är felaktig. Vi kan tydligt 
förstå detta genom att läsa om olika indianska 
traditionerna. En bastubyggnad som ser ut som 
en hydda   finns bara hos vissa indianstammar. 
Andra stammar bygger sina bastubyggnader av 
plankor, timmer, lera eller av sten. De stammar 
som använder sig av stenbad sträcker sig alltså 
ifrån Mexico i söder, upp till Kanada i norr, så 
hur bastubyggnaderna ser ut, är förstås en spegel 
av hur deras övriga byggnader ser ut.

I ”standardmodellen” av svetthydda hos 
nyshamaner, så sitter man ju i en cirkel, med 
stenarna i mitten, som man sitter kring en eld 
i en lavvu eller goathi (=kåta). Inte heller detta 
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är gemensamt för alla indianska bastubyggnader. 
En hel del av dessa har en utformning som mer 
påminner om en skandinavisk bastu.

Det är också lätt att tro att ceremonierna är 
likadana hos alla stammar. Men detta är också 
fel, förstås. Och bastuhus indianerna används 
inte heller enbart till ceremonier. Precis som 
hos oss, kan man bada bastu av precis samma 
skäl som vi gör det. Att det är avkopplande och 
renande, eller det är helt enkelt ett sätt att umgås 
och kanske ha lite festligt.

Som oftast när det gäller import av olika 
företeelser från 
främmande kulturer, så 
saknas ofta nyanserna. 
Det blir ofta en tävling 
i att tillgodogöra sig 
smådetaljer, medan 
man missar de viktigare 
och mer grundläggande 
aspekterna av en 
tradition. Olika 
ceremonier blir ryckta 
ut ur sitt kulturella 
och samhälleliga 
sammanhang, och 
överförenklade.

Vad gäller just 
stenbadet, så har det 
delvis gått bättre än vad 
det ofta brukar göra. Flera 
personer har försökt, 
och som jag ser det, 
lyckats riktigt bra med 
att överföra inspiration 
från indianska stammar 
till svenska förhållanden. 
Man har lyckats just genom att man har haft 
god kännedom om skandinaviska andliga 
traditioner.

Men�hur�går�det�till?
Men hur går en stenbadsceremoni till hos 

nyshamaner, och vad syftar den till? Vad 
åstadkommer den? Jag får nog svara på det 
enklaste först, ungefär hur den går till!

Man måste förstås börja med att skapa 
förutsättningarna för stenbadet. Man måste 
bygga en svetthydda, man måste samla lämpliga 
stenar, och man måste ha tillgång till lång ved 
och en säker och bra eldplats. Ja, det är också bra 
om man har en plats intill sjö eller flod, men det 

är faktiskt inte nödvändigt.
Svetthyddan ska byggas på en lämplig öppen 

plats. Man ska bygga den enligt vissa ceremoniella 
mått och steg, och det ligger självfallet en stor 
symbolik i val av träslag, antalet slanor, vilka 
stenar man lägger ner i hålen för slanorna, och så 
vidare, och så vidare. Jag tänker inte ens försöka 
skriva ner allt detta, för att jag har aldrig lärt mig 
det, trots mer än 15 års regelbundet badande av 
denna bastuvariant. 

Vad som är funktionellt viktigt är att man 
bygger hyddan ganska tät vad gäller slanorna, så 

att det finns två slanor 
med ca 60 cm avstånd 
i varje väderstreck, 
vilket gör totalt åtta 
slanor. De skjuts ner 
i jorden, så att de 
kan knytas ihop med 
remmar, och bilda 
något som kan liknas 
vid en halverad boll 
som ligger på marken. 
Detta utseende 
fullbordas genom 
att man lägger in tre 
nivåer med vågräta 
slanor som går runt 
hela hyddan, förutom 
just där dörren ska 
vara. 

Det är alltså denna 
träställning som ska 
täckas med filtar, 
presenningar eller 
hudar från bisonoxar, 
det vill säga vad man 

råkar ha hemma som fungerar. Det är meningen 
att täckningen ska göra att svetthyddan blir totalt 
mörk för de som sitteri den, och den ska ocksaå 
vara så välisolerad att den kan behålla värmen 
inombords tämligen länge.

Nu ska man se till att det också finns en grop 
i mitten av hyddan, och den ska vara klädd 
invändigt med sten, för där ska de rödglödgade 
stenarna ligga vid själva ceremonin. Det ska 
finnas en dörr av tyg/skinn/presenning, som 
sluter tätt.

Det finns många detaljer utanför, som 
har ceremoniell betydelse. Ibland sätter man 
ner käppar som målas i olika ceremoniellt 
betydelsefulla färgkombinationer i de olika 

fortsättning på nästa sida t
Heligt rum? Foto: MARTA ROSTEK
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väderstrecken, ibland placerar man ett sorts altare 
mellan elden och ingången. Överhuvudtaget är 
de olika riktningarna för öppningen, elden, osv, 
väldigt viktiga. Men det viktigaste utanför själva 
hyddan är förstås elden där man värmer stenarna 
tills de blir rödglödande.

Det finns tre kategorier av deltagare i 
ceremonin. Dels finns det hjälpredor, som inte 
går in i själva hyddan, utan de hjälper till utanför 
med att vakta elden, bära in de heta stenarna, 
eller lämna in vatten, eller springa andra ärenden 
under själva ceremonin.

Dels finns det de som deltar i själva ceremonin 
och sitter i en cirkel runt de glödande stenarna 
i mitten.

Slutligen finns det en ceremoniledare, som 
är motsvarigheten till en blotgode/gydja eller 
skipare, som leder ceremonin.

Om vi tänker oss att rätt stenar valts, som 
inte spricker i elden, de har värmst upp av 
medhjälparna, under ledning av goden, som 
väljer antal stenar som ska ligga i hyddan från 
början, så är vi färdiga att börja ceremonin. 
Fast egentligen har ju ceremonin börjat långt 
tidigare vid byggandet av hyddan, valet av stenar, 
tändande av elden.

DE SOM SKA IN I HYDDAN är nakna, men 
har möjligen med sig något att sitta på i hyddan. 
Många gånger så ställer sig personerna i kö i 
sådan ordning att de får sitta i ”sitt” väderstreck. 
Man går alltså in i hyddan krypande på alla fyra, 
eftersom dören är låg och hyddan är inte speciellt 
hög den heller. Sedan kryper man medsols runt 
hyddan till sin plats. Det är nödvändigt att göra 
så, annars skulle risken för allvarliga brännskador 
från de glödande stenarna vara stor.

Goden vänder sig till den första i kön, och 
välsignar honom/henne. Han kallar in himlens 
och jordens och platsens makter i deltagaren. 
Sedan får han/hon krypa in. Detta upprepas för 
alla deltagarna, och sist av alla stiger goden in i 
hyddan och sluter dörren.

Sedan kommer den första tredjedelen av själva 
ceremonin. Den leds av goden, som åkallar alla 
de makter som han vill ha relationer till under 
ceremonin. Det brukar ofta bli många och det 
följer ofta en uppgjord turordning mellan olika 
makter. Ofta, men långt ifrån alltid, så kallas helt 
enkelt hela världen in, i symbolisk form genom 
ett väl balanserat urval av makter. Samtidigt 
som det är en turordning i detta, så är det också 

en skapelseprocess från urtid in i nutid till 
framtid. Om vi ser hur detta har anpassats till 
skandinavisk tradition, så använder man ofta den 
24-staviga runraden som ett sätt att inkludera 
hela universum och dess dynamiska förändring 
från ursprung till Ragnarök.

Självfallet MÅSTE man inte göra så. Man 
kan även utföra en ceremoni där enbart en makt 
kallas in, för ett speciellt syfte, men det är relativt 
ovanligt.

Genom hela den första delen så blotar goden 
genom att hälla vatten på stenarna. För det 
använder han en skopa som han hämtar upp 
vatten ur en hink. Som ni förstår så blir det 
kvävande hett och fuktigt i denna typ av bastu. 

Den första delen tar lång tid, ofta längre än 
en halvtimme, och mycket blotande sker till de 
rödglödande stenarna i mitten. Det gäller att 
mjuka upp deltagarna både fysiskt men framför 
allt andligt. Goden ska alltså känna efter hur 
deltagarna förhållersig till värmen. Han ska veta 
om det finns många sturska krigare, eller om det 
finns medvetna och följsamma deltagare. Han 
ska skala av så mycket som möjligt av attityder 
och uppfattningar hos deltagarna, och låta dem 
vara nakna inför sig själv i det som ses som en 
livmoder i ceremoniell form. 

Inledningen är alltså lång för att befria deltagarna 
från vardagen, befria dem från egouppfattningar, 
befria dem från försvar, befria dem från attityder. 
För att prata i datatekniska termer, goden ska 
åstadkomma en återstart hos deltagarna. Det är 
inte alltid möjligt, framför allt inte då deltagarna 
är mycket olika till läggning och vana med 
ceremonin. Det kräver mästerskap hos goden för 
att leda fram detta hos alla deltagare.

DET ÄR DETTA SOM GÖR stenbadet i sin 
indianska form så effektivt. Du har en metod 
som renar dig inte bara fysiskt genom bastun, 
utan det skalar också bort onödiga delar av dig 
själv, både tillfälligt så det varar under ceremonin 
som helhet, men med tiden också hos dig utanför 
bastun. En återkommande beskrivning av detta 
är ”för alla mina relationer” som framsägs vid 
vissa tillfällen under ceremonin, bland annat då 
man går utifrån svetthyddan som pånyttfödd.

Just detta är centralt, ”för alla mina relationer”. 
Men det är återigen en dålig översättning till 
svenska. När vi hör ordet relationer, så tänker vi ju 
på förhållanden till andra människor. Men det är 
ett alldeles för begränsat sätt att se på betydelsen 
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av detta. För detta mantra elle r bön inbegriper 
även djur, natur, förfäder, lärare, ja allt som har 
påverkat mig andligen under hela min livstid, 
och kanske även från tidigare inkarnationer. 

Först när alla relationer är renade och klara, 
först när attityder släppts, ja då fortsätter man 
med del två i själva ceremonin. Det är i denna 
del som själva det andliga arbetet ska utföras. 
Här finns det stora variationer, för vad som är 
avsikten. Återigen vad man än har tänkt sig att 
göra under denna del, så vinner den otroligt 
mycket på att kunna utföras  i ett så klart och 
renat andligt tillstånd.

Traditionellt är ceremonier för botande 
mycket vanligt, medan i New-age-sammanhang 
är man mycket mer inriktad mot personligt/
eget växande. Om man ska jämföra med finska 
bastutraditioner, så är ju de också mestadels 
inriktade på botande och närliggande frågor, då 
bastun har ceremoniellt/magiskt perspektiv. Så i 
svetthyddan kan vi hitta en boteceremoni eller 
en ceremoni för att släppa inre begränsningar 
eller kontakt med förfäderna, eller rätt och slätt 
att se visioner och få vakendrömmar om olika 
sammanhang och frågor.

Del tre i ceremonin är avslutningen. Det 
betyder ett långvarigt tackande av alla inbjudna 
makter. Det är en del då man ska förankra det 

arbete som utförts i del 2. Avslutningen slutar 
med att man kryper ut ur denna ceremoniella 
livmoder, pånyttfödd, med bönen; för alla mina 
relationer.

Det kan finnas en fjärde del också, och det är 
att man överlåter bastun till de döda förfäderna 
efter att de levande gått ut. Detta har även skett i 
skandinavien i gammal tid.

Slutsats�.�.�.
Är det bra att vi inför stenbad i vår andlighet 

igen? Ja, jag tycker det. Det har helt klart funnits 
en gång, och det berodde på att det fyllde ett behov. 
Vi har återigen tagit till oss bastun rent allmänt, så 
varför inte låta den bli något i stil med vad den var 
för länge sedan. En ceremoniplats som man helgar 
precis som andra heliga platser. (Vilket är precis 
vad finnarna gör än i dag, undviker svordomar 
och annat ringaktande i bastun.)

Men om vi låter oss inspireras, ska vi inte 
glömma att hos indianerna är bastun helig, och 
den som leder en bastuceremoni ska verkligen 
vara integrerad i hela deras andliga kultur och 
inte bara kunna de nödvändiga handgreppen 
i själva ceremonin. Det betyder att de menar 
att man bör ha badat bastu i ceremoniell 
form under kanske 10 år, innan man ska leda 
ceremonier själv.

En Sweat lodge hos cheyennerna i USA fotograferad den 8 december 1910. Foto: EDWARD S. CURTIS



Böcker Har du läst något intressant? Skriv en recension till Mimers källa!

Replik�till�Völuspa�mest�kuriosa
Hon – Samtal med våra förfäder
Erling Kittelsen | Ellerström

26

“HON” MED undertiteln 
“samtal med våra förfäder” är en 
bok som har några år på nacken, 
och som jag bäst kan beskriva 
med ordet annorlunda.

Boken skall enligt 
författaren vara en “replik i 
diktform till Völuspa” där 
han “låter vår egen tid och det länge sedan 
förflutna mötas”. Boken består egentligen av tre 
olika delar, dels en nyöversättning av Völuspa av 
Jan Karlsson, dels Kittelsens så kallat poetiska 
svar till denna nyöversättning på varannan sida, 
samt i slutet även den isländska originaltexten 
med fotnoter av Kittelsen.

Allt det där lät ju spännande tyckte jag när jag 
sprang på den för några år sen och köpte den, 
men den gången vart det en miss och jag kan 
inte personligen rekommendera den annat än 
som ren kuriosa.

Jag vänder mig dels mot själva nyöversättningen 
som jag finner stel och träig jämfört med äldre 
översättningar som till exempel den av Erik Brate, 
men framför allt kan jag inte med Kittelsens 
“poetiska svar”. Många av dem är alldeles för 
långa och enligt min mening svåra att helt se 
kopplingen till den vers i Völuspa de refererar 
till, längden på dem gör dem också ganska stela 
och jobbiga att läsa, och jag kan inte alls med 
hans upprabblande av moderna företagsnamn 
och varumärken (att jämföra med eddans 
uppräknande av varelsers eller folks namn).

Völuspa 19 i Erik Brates översättning:

En ask vet jag stånda,
den Yggdrasil heter,
ett väldigt träd, överöst
av vita sanden.
Därifrån kommer daggen,
som i dalarne faller,
den står evigt grön
över Urdarbrunnen.

Völuspa 19 i Jan Karlssons nyöversättning:

En ask vet jag stå,
heter Yggdrasil,
stammen hög, vattnas
av vitt slam.
Dagg kommer därifrån,
i dalar faller det,
står alltid grön,
över Urds brunn.

Kittelsens poetiska svar till Jan Karlssons version 
av ovanstående:

För att motta världen
vara nästan osynlig på plats
motvikt till det synliga, flytande
som lutar sig mot något för att finnas till
trosriktningens nyckel, lönsamheten
resurserna i fickan på den som gör 
kalkylerna
naturligt ledde det till nedgångstider
för ju mer det skulle löna sig
desto mindre återstod för människan att
motta
till slut bara en fläck, en grankott
några trodde var en ark, hon såg
att räddningen just inte lönade sig
måste häva barmen
och få skapelsen med sig
innan den sista kotten satte segel

Nej, denna bok passade mig inte alls.
 MIKAEL R.
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JAG SITTER HÄR 
med ett litet häfte jag 
har fått på mailen som 
PDF-fil. 

Ett häfte som 
Sveriges Asatro- 
samfund har givit ut 
och som handlar om 
asatro. En förklaring 
vad asatro är.

Det är modigt gjort, och efter vad jag har 
förstått har det varit på väg i flera år, men inte 
kommit ut eftersom man först skulle hitta en 
formulering och ett innehåll man kunde stå för.

Häftet inleds med en text där Henrik Hallgren 
ganska kort redogör för häftets innehåll och 
anledningen till att man satt ihop det. Här står 
ett par ytterst viktiga meningar.

”Förhoppningsvis kan många sedutövare känna 
igen sig i mycket av det som beskrivs i texten, men 
troligtvis kommer ingen känna igen sig i allt. 
Därtill är seden alltför mångfaldig, varierad och 
personlig.”

Det här stämde absolut på mig. Det var 
passager där jag nickade gillande och tänkte, ja 
just det, sådär är det allt – och sen var det ställen 
där jag kände att njaa . . . njaej, nej, det där har 
de missförstått.

För även om jag naturligtvis erkänner att det 
finns många ingångar till seden, så vet jag ju 
innerst inne att det är jag som har rätt. Och nog 
är det väl så för de flesta av oss? Egentligen är det 
vår egen tolkning och förståelse för seden som är 
det som är närmast ”det riktiga”? Konsten består 
väl i att samtidigt erkänna att de andra också har 
rätt, samtidigt. 

Och det är ju precis detta som gör det här 
häftet till egentlig en omöjlighet. Det går inte 
att fånga seden i ett enkelt häfte. Vi är ju ett 
samfund av människor som alla vet att vi har 
rätt, och dessutom vet att vi har rätt att ha rätt. I 
alla fall ska ingen annan komma och berätta hur 
det hela hänger ihop. 

Och ändå har styrelsen i SAs lyckats med det, 
tycker jag.

Jag är imponerad, både över att man 
faktiskt har genomfört projektet och över 

resultatet.
Efter inledningen kommer följande avsnitt, 

fördelade på 28 sidor och illustrerat med vackra 
foton:

l Vad är forn sed?
l Leva med seden
l Etik, moral och forn sed
l Livsåskådning
l Makter, väsen och gudar
l Vet du hur du blota skall?
l Årets högtider
l Livets ceremonier
l Sveriges asatrosamfund

En allmän förklaring på vad modern asatro 
kan vara, som jag förmodar just famnar de 
flesta, även om ingen kan bekräfta allt. Den 
går genom de mest väsentliga punkterna, 
påpekar frågeställningar där det finns olika 
ståndpunkter och leder läsaren igenom en liten 
aha-upplevelse.

Jag tycker att man lyckas med balansgången att 
vara allmän utan att bli vag, att vara precis utan att 
bli dogmatisk. Det här häftet kan faktiskt förklara 
vad vi är, för en utomstående. Det behövs faktiskt 
inte en hel bok, som jag tänkt, för att förklara 
detta fullgott. Jag tror till och med att det är bra 
att det inte är mera text än det är.

Och naturligtvis kan jag hitta saker att kritisera 
och påpeka, det kan man väl alltid? Den perfekta 
produkten finns ju inte. En innehållsförteckning 
saknar jag till exempel. Jag hade också tyckt om 
att ha namn på dem som skrivit de olika texterna. 
Men handen på hjärtat, skulle det innebära en 
avsevärd förbättring av häftet? Nej, vi är nere i 
petitesser, i småsaker. Kritik, som om jag framför 
den, bara får det mig själv att verka liten och 
småaktig.

Några människor i Sverige har gjort ett 
ypperligt arbete. 

Kan ni  inte översätta häftet, så att resten av 
det hedniska nätverket i Europa också får glädje 
av det?

Skämt åsido, Det här häftet är helt enkelt bra. 
De som bidragit till det förtjänar all ära.

 HELENA VALORINTA
 Forn Sidr, Danmark

Forn sed i nutid
Sveriges Asatrosamfund
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VID ÅRETS BESÖK på 
(medeltidsveckan på) Gotland 
hittade jag och hann läsa en ny 
spännande liten bok vid namn 
”En gotländsk Edda” av Eva Sjöstrand & Anne 
Nilsson.

Boken säger sig utgå från bildstenarna på 
Gotland och prövar berätta något slags “alternativ 
edda” med ett gutniskt perspektiv utifrån dem, 
men själv ser jag nog mest Eva Sjöstrands egna 
tankar snarare än bildstenarna, men det spelar 
faktiskt inte så stor roll egentligen. Till och från 
känns den en smula gutenationalistisk och ibland 
känns det som texten nästan motsäger vad där 

tidigare skrivits i ett försök att tillskriva gutarna 
goda egenskaper och få allt annat att vara kristen 
efterhandspropaganda.

Däremot har jag lite svårt för formatet på 
texten, det är varken rim eller vers så som jag är 
van vid dessa, kanske dikt men väldigt fri sådan 
och utan rytm eller takt i styckena. Jag gav därför 
nästan upp vid första försöket att läsa den men 
efter att ha bläddrat lite förstrött i den, hummat 
lite och känt att den nog kanske var intressant 
ändå gav jag den ett andra försök och tycker 
nog efter genomläsning att den nog ändå är rätt 
intressant att ha läst. 

 MIKAEL R.

Diskutera gärna boken på det nya forumet, 
www.asatrosamfundet.se/forum

JAG VILL TIPSA om en 
intressant bok, som jag varmt 
kan rekommendera.

Det är en roman av 
Gotlandshistorikern Dick 
Wase, och den heter 
Utfärden.

Romanen tar sin början vid julen 995 då 
landsdomare Lodbrok på Eire gård samlat 
släktingar till blot, gamman, sjunga völsesånger 
och ungdomlig älskog på höloftet, för att bringa 
lycka och fruktbarhet på gårdarna. 

Denna festlighet blir också upptakten till 
den utfärd som iscensätts kommande vår då 
två skeppslag handelsbönder hoppas finna 
rikedomen på en resa i österled till Särkland 
och till själva resrutten har författaren låtit sig 
inspireras av runinskriften i Pilgårdsstenen från 
Boge.

Under resans gång försvinner våra dagars 
hjälteglorior runt dessa “vikingars” hjässor och 
istället framskymtar dessa mäns syn på sig själva.

Att de i kraft av att vara fria gutar och nordbor 
är bättre och viktigare än alla andra fria män 
och denna människosyn får fullt genomslag mot 
kvinnorna och framför allt mot trälar av båda 
könen.

Jag tycker att det var en spännande bok, och 
dessutom gav den en annorlunda inblick i hur 
våra förfäder kan ha tänkt och känt för drygt 
tusen år sedan.

 CARL JOHAN REHBINDER

Dick Wase har givit ut boken på eget förlag, 
så vill du köpa boken kan du göra det direkt från 
Dick.

Kolla länken: http://www.oeisspeis.se/bocker/
page4.html
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