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Jo det blev ett nytt nummer trots allt. F a s m
det inte fanns ndgon redaktor. Det ar er glada
ordforande som har satt ihop detta nummer i
all hast. Det ar ett nummer sorn m4nga
kommer tycka ar trAkigt. Men nyttigt.
Det tar upp allt som man behover veta om
stadgar, godord, utbildning av gydjor och
godar, att ordna blot, om "Hogtider och blot".
Med andra ord massor av info, men inte s4
mycket att Iasa for att det ar "bara" roligt
-Mikael Perman.
VAV I N ~ A onm
R
YAM M ~ M ?
Som medlem stoder du Samfundet och visar
ditt intresse for en levande nordisk sed, historia
och tradition. Nar du blir medlem f i r du en
tidning som heter "Hur ar man asatroende
idag". Den beskriver vad det kan innebara att
leva med seden i ett modernt samhalle. Som
ett forsta utskick fhr du o c k d senaste numret
av "Mimers Kalla". Som medlem f i r du sedan
alla utskick och tidningar, och lagre kostnad p4
blot och liknande. Du f i r hjalp om du ska starta
godord eller hilla namngivning for dina barn
eller Iara dig nigot inorn seden.
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Som medlem hoppas vi att du vill visa upp en
serios och verklig bild av v i r foma sed, att du
vill IAta traditioner f i ett utrymme i ditt liv. Vi Tidigare nummer av mmers kalla:
hoppas o c k d att du vill ta del i en utveckling - Du kan bestalla dessa genom att satta in
av dig sjalv genom den forna seden. Vi hoppas 40 kronor per tidning plus 10 kronor fdr
ock& att den utvecklingen kommer att ha en port0 p i postgiro 51 91 25-9 och skriva
bra balans mellan din egen utveckling sch din ditt namn och adress + vilka nummer du
vill ha.
familj och samhallet.
For att f6 bli medlem mhte du stalla upp p&
vira stadgar, och du miste vara myndig eller
ha milsmans tillsthd.
Det kostar 150 kronor per &r att bli medlem.
Finns det fler i familjen (pA samma adress),
kan de bli medlemmar ack& for 15 kronor. Du
satter in pengarna pa postgirokonto 51 91 25-9
och skriver ditt namn och adress och att det ar
rnedlemsskap som du vill ha. Tio procent av
medlemsavgiflen g i r till att kunna bygga ett
hov (asatempel) i framtiden.

Artiklar i Mimers K%lla.
Vill du att vi ska skriva en speciell
artikel i tidningen? Eller har du en egen
artikel sorn du vill ha in? Skicka den i sli
fill till oss, eller kontakta oss &nu hellre
via v5r hemsida och &d ett +ma2
Har du foton som du tycker v i kan ha
med i tidningen, sii ir det bara att sZinda
in. Eller bra kvaden, bokrecensioner,
eller att det finns en intressant utstahing
nigonstans. Allt 2r vvilkommet!

Du, din urildriga hotiga fi
Du skhker mig trygghet
nar jag lutar min rygg mot din stam
i dig pulserar det eviga livet
Dina lov vaggar mig tjill siim11s
i denna hlrda viirld
OGrskrackt stracker sig dina m a r
upp i himmlen
brer ut sig beskydd
over hela skapelsen
Dina tre rMer rotar sig djupt
under gudamas boningar
under jiittamas hemvist
och over diidsriket
Din tjocka grova bark
trotsar varje fara, varje viider
evigt gron stiir du
Hjalp mig,
med det som komm
Copyright-- Sven Kastens

Odens tvl korpar
Hugin och Munin spanar
fibn himlavalvet
ner p i vir harjade Jord
och minns heliga lwdar.

Ett miiktigt stenblock
ristat med tydda runo
stir i ekdungen.
Minnet av hbjiirn lever
kampen gav omen Gda.

RISTNING
Solens strilar nir
klipphallens ristade bilder
av ett karlekspar.
En fdrstenad omfamnhg
kvar fiin lycklig tidsilder.

Den dodligt skiina
valkyrian Hild rider
en svavande hist
till stridsplatsensurladdning
hon avgor vem som segrar.
Copyright: Mats Hc

Vi iir,tvii medlemmar som
har bildat kuWoreningen
Brages Runor i Vaxjo. Vi
Zir inriktade p i att levandegora den fomordiska
mytologin i vira alster. Vi
valkomnar alla intresserade
att delta i verksamheten. Vi
iinskar aven kontakt rned
medlemmar i Smiiland Br
t.ex gemensamma utflykter.
Kontaktperson: Sven
Kastens tfi 0470-10445
email
sven.kastens@mail.bip.net

Hogtider och blot.
Som minga av er dkert vet hiller vi pB
att skriva en bok sorn heter h6gtider och
blot Det ar meningen att den ska vara en
hjalp och en inspiration for alla sorn vill
fira hogtider och blot. Det betyder inte att
den ar en norm for hur vi i samfundet
maste fira vira hogtider och blot. Vi har
ingen norm, och vi ska inte heller ha
nagon norm. Daremot ar det kanske bra
att f i en del inspiration....
Vad innehiller den di? Ja detta ar
innehtillsforteckningen:
1.
Inledning.
2.
Sveriges Asatrosamfimd, en
presentation. Vad fir samfundet, hur iir
det uppbyggt, vad sysslar samfundet
med.
Vad iir "fom sed", asatro? Hiir h s en
3.
genomging av vad olika medlemmar
tycker i olika fiigor. Det h s en
presentation av gudama. Det finns
ocksi ett avsnitt om hur man kan
uppfatta gudama och makterna.
4.
Hur tiden tiiljes. Hur d t t e man tid
Grr, nlr ho11s bloten Err. Hur fdrholl
man sig till miinen? Vad var en
runstav?
5.
Heliga platser. V i typer av heliga
platser fams det fin, och hur kan vi
hitta platser idag. Fanns det ett tempel
i Uppsala, och hur kan det isifall sett.
ut? Vad iir ett Vi, ett Hov, en Harg.
Gydjor och godar. Vad iir en
6.
gydjalgode, hur utbildas dom, vad ska
de g6ra.
7.
Praktiska fiigor Er att hilla blot. Hur
planerar man, vad &a man thka pi,
vad kan det kosta.
8.
Kontaktlista. Var kan man hitta godar
och gydjor, persaner som kan nyttiga
saker, olika godord, lokaler man kan
hyra, musiker och andra samfUnd
9.
Samfhdets stadgar. Dessutom gis
stadgarna igenom och Grklaras.
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Sen kommer avsnitten med de olika
hiigtiderna och bloten. Kapitel10 till 16
handlar om de Sstidsbundna bloten.
Varje kapitel iir uppbyggt av tre avsnitt. Det
forsta beskriver den historiska, folkloristiska
bakgrunden till blotethogtiden. I detta avsnitt
finns ocksii moderna uppfattningar som
beskriver varfor vi.kan fira de olika bloten p i
ett visst att idag, och vilken ar den andliga
betydelsen av respektive blot och hogtid.

1:

13.

Nioirsblot - storblot var nionde ir.
Detta tar upp myten kring nioirsbloten
som den presenteras av Adam av
Bremen. Vad gjorde man egentligen
vid "Nioirsbloten"?Vad ska vi gora
idag, om vi har nioirsblot?
Juletid - alla festligheter kring
vintersolsthdet. Hur fkades jul forr?
Fanns det ett julblot? Var kommer
julgranen fiin? Lucia?
4dventskalendern? Tomten?
Xsablot - v5rdagjiimningen. I ett
~apiteltar vi upp blot som hills under
sena vintedidiga viren. &
Disatinget egentligen det tidigare
Julblotet, eUer ar det ett tidigare blot
vid virdagjamningen?
Valborg vken kommer. En del
material fiin andra fester under viren
och firsommaren fiam till midsommar
k s med ockG.

-

Darfor ar det viktigt att ni inte bara laser
igenom Hogtider och Blot, utan att ni
ock& berattar for oss vad ni tycker och
vad som ska andras. Hogtider och blot
ska alltd vara ett modernt d t t att ha en
folkreligion. Vi gemensamt skapar v i r
Sed steg for steg. E t e r den utvecklas
med tiden och v i r egen okade insikt. Vi
hoppas att boken kommer att leva ett
eget liv, och att alla som anvander den
kommer att komma tillbaka med
synpunkter och eget material.
Vad kommer hela kalaset att kosta dA? Vi
har en enkel pri&ttning, och det ar
ungefar 50 ore per textsida, plus
kostnaden for piirmen och porto.
Nu ska vi a l l t d borja att ge ut den och
det ar ungefar 350-400 sidor som vi
kommer att ge ut i forsta omgingen. Det
som ar fardigskrivet ar kapitel 1 till 9 plus

kapitlet om jul, midsommar, alva-blotet,
avsnittet rned dnger och kvaden samt
boklistan. Det betyder att den har
omgingen kostar 280 kronor.
Enklaste Gttet att bestalla ar att dnda in
pengama pA virt postgiro, och noga
skriva ert namn och att det ar "Hogtider
och Blot" ni vill ha. Alternativet ar att kopa
den vid nigot av bloten. Den kommer
forhoppningsvis finnas med att kopa till
Midsommar.
Sedan kommer vi att fardigstalla resten i
ett eller tvA paket till. Det kommer troligen
att ta ett Br innan alla delar ar ute. Ni kan
inte bestalla alla delar p i en gAng, utan vi
s8ljer dem del for del tills allt ar fardigt.
Den lilla vinst som gors, kommer att g i till
samfundet.

Att bilda godord.
Sarnfundet bildades . sorn en ideell
forening. Det var en enda forening, som
gallde for hela landet. Det gick bra da vi
var sorn mest hundra medlemmar. Men
idag ar vi snart 400 medlemmar, och det
blir stort och opersonligt och otympligt.
Darfor har vi redan fran forsta borjan
tankt att samfundet egentligen bara skulle
vara en samarbetsorganisation for flera
mindre foreningar. Och det ar det vi kallar
"godord".
Det ar i godorden sorn det hela ska ske.
Sarnfundet ska bara finnas for att
underlatta det, och vara ett gemensamt
ansikte utat. Om vi har flera mindre
foreningar, kommer man att Iara kanna
alla battre, och man har storre mojlighet
att paverka hur allt ska se ut sjalv. Det blir
personligare och det blir troligen battre p i
det sattet ockd. Det enda ar att det kan
vara lite trogt att komma igang. Men det
ar da sorn samfundet kommer in. Det ska
kunna hjalpa er att komma i g h g med ett
godord.

Frin samfundets sida ar alltd ett godord
en lokal forening, men det maste inte
betyda att ett godord alltid bara fungerar
for en viss ort. Visst man kan ha ett
godord for Malmo, sorn "Sunna godord".
Men det m k t e inte vara uppdelat per ort.
Man kan lika garna gora ett godord sorn
ar inriktat pA niigot speciellt omride av
den forna seden. "Hugflygts koklag" ar ett
exempel pa ett godord sorn ar inriktat mot
personlig utveckling och sejd.

SI forsta steget att komma iging med ett
godord ar att kontakta radet, och frhga
om det finns manga som bor i omradet.
Det kan vi svara pa, och ge er adresser
eller till och med gora ett utskick och
fr&ga vilka sorn vill vara med. Man bor
nog vara minst 5 intresserade for att
kunna starta p5 riktigt.
Sen ska ni trWas nigonstans. Kanske
forgker ni fli till pub-moten da ni t M a s
ijver en pilsner en ghng i manaden.
Kommer man SA Iangt, brukar det kunna
rulla pa
bra. Man kanske pratar ihop
sig om vad man ska ha for inriktning, vad
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man vill syssla med. Skriv ner det och
sand det till radet. Ett godord behover
stadgar, sorn alla andra ideella
foreningar. Det kan samfundet skriva at
er, rned era ide'er om vad ni vill halla pa
med som grund for stadgarna.

Nar man f i t t fram stadgar sorn kanns
bra, har man ett forsta Brsmote, sorn
blir det mote diir godordet fomtellt
bildas. Det maste protokollf6ras,
speciellt om ni vill bli en ideell forening
och kunna g4 till postenlbanken f6r att
fa ett postgirolbankgiro, eller ett
postfack, eller fa billigare porto f a era
utskick. Eller fa hyra billigare lokaler
fr&n kommunen, eller ha nagon sorn
helst chans att f& nagra bidrag.

Det finns n&gra punkter som maste st&
rned i stadgarna.
Det mhte st& att godordet har e2
demokratisk grundsyn, star for religios
tolerans och religionsfrihet, tar avstand
fran rasism, att det utovar sin religion i
linje
rned
Sveriges
lagar
och
forordningar, inte slaktar djur sorn en del
I av en ceremoni, haller hogtider och
fester fria fran otillatna droger.

I
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Vad for saker sorn man m k t e besluta
om och skriva ner i protokollet ar vem
sorn blir invald i godordets styrelse, och
att stadgarna galler. Det mAste sG
vilket datum sorn motet var, och at€det
ar justerat (underskrivet), helst av tv&
personer. Det ar bra om man beslutar
om medlems-avgifter vid motet ock&,
och nar man ska ha sina normala
Qrsm6ten.

Godordet maste ha ett namn, men det
behover inte heta nagot rned godord i.
Det Scan lika garna heta blotlag, gille,
koklag, gall, Tors vanner, eller nagot
annat.

Daremot behover inan inte valja nigon
godelgydja pa en g&ng. Man behover
inte ha granskare fran forsta stund. Det
ar bra om sjalva verksamheten far v4xa
fram rned tiden. Det kan vara bra att
starta rned en liten styrelse pa tre
personer.

Det maste st& att godordet ska vara
anslutet till Sveriges Asatrosamfund.

Man kan o c k d planka frAn samfundets
stadgar, men om man gor det ar det bra
om man gor godordets stadgar enklare
och kortare, eftersom ett godord inte
behover lika stor organisation som ett
samfund. Det ar bra om stadgarna ar
sa riktiga som mojligt fran f6rsta borjan,
Mersorn det a
foreningstekniskt
omstandigt att andra i stadgarna.

Troligen kommer de sorn 8r rned i
godordet att krava nagon form av
bokforing av pengarna sorn alla
medlemmar betalar in. Samfundet kan
hj4lpa er komma igang rned en enkel
bokforing. Nar ni blir storre kommer ni
kanske behova mer avancerad
bokforing rned kontoplaner, attestratter,
rned mera, rned mera. Det kan vi ock&
ge er mallar for, men det ar fullsthdigt
onwigt att tanka pa for en ideell
f6rening rned upp till ett par hundra
medlemmar. Om ni har en vettig bokfiiring, och ni har stadgar sorn uppfyller
det man kan krava av en ideell
fcrening, kan ni anmala er till
ett
skattemyndigheterna och fa
organisationsnummer,
och
bli
?friadesom ideell forening.
sk

1
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Vad kostar allt?
Hur a det rned forhallandet till
samfundet, vad gor samfundet, och vad
gor godorden sjalva? Frarnfor allt, vad
kostar hela kalaset?

De olika godorden at inte rned och
betalar p& hovkontot, det ingar inte i
dessa 60 Kronor. Det ar endast de som
ar direkt anslutna i samfundet sorn
betalar 15 kronor per ar for detta. De
godord sorn vill vara rned i detta f&r
allt& betala in det separat.

Samfundet ska ta ut sii lite pengar sorn
mojligt av godorden. Det betyder att
senaste Qrstinget har beslutat att
godorden betalar 60 Kronor per ar och
medlem. Att samfundet tar betalt pa
detta satt ar alltsti nagot som beslutas
pa arstinget for samfundet, alltd inte
av radet.

Hur mycket ska godorden ta ut i
medlemsavgift? Ja det maste ni
besGmma sjalva. Vill ni ta precis det
sorn kravs for samfundet, ar det er sak.
Vill ni ta 1000 Kronor om aret ar det er
sak. Tar ni ingen medlemsavgift, utan
tiicker allt rned andra pengar ar det
ocksii er sak.

De pengarna ska betala tidningsutskick
(2 per Ar), hemsidan for samfundet,
andra utskick till exempel vid blot,
forskargruppens kostnader, ceremonigruppens kostnader, vart gemensamma
bibliotek, halla medlemsregister, ta fram
kurser sorn till exempel godelgydja
utbildningen.

fad 9% man i ett godord?
Vad gor man sen da? Ja det ar bara att
Mrja for fullt. Det ar respektive godord
sorn bestammer sin egen verksamhet
och hur mycket det ska vara..

Ju storre samfundet blir totalt, desto fler
ar rned och delar pa detta, darfor
hoppas vi att vi inte ska behova hoja
detta. Kan vi enka det dA? Knappast,
eftersom det finns en nedre grans sorn
vi kan ga till, eftersom en tidning sorn
du laser nu, kostar 10-15 Kronor per
nummer och medlem att gora och
skicka ut. Det kommer inte att andra sig
speciellt mycket om vi inte blir
Btminstone 3000 medlemmar.

Hur ofta mots man? Det ar helt och
hallet upp till er. Manga vill t M a s
gtminstone en gAng varje mAnad. Men
det maste inte vara regelratta blot da.
Blota da ni tycker att det ar ratt. Det
finns inget sorn sager att ni ska blota si
eller sii m&nga ghnger per Br, det ar
ntigot mellan er och gudarna. Men kom
ihag att blotet ar viktigt for godordet
ock&, det gor att ni kommer att kanna
varandra, och har roligt tillsammans.
Som sagt, ett godord behover inte bara
syssla rned blot. Man kan halls pa rned
kultur, prata om moralfragor, bygga ett
gudahov, Iara sig fornnordiska sprtik,
h&la pa rned hantverk, Iasa sagor, halla
pi4 rned friluftsliv, rned historia, ha
kurser, segla, grilla, sejda, spela
folkmusik, ata julbord, dansa kvaddans,
diskutera Eddan, kara sig om
skaldskap, Iara sig galdra, halla pa rned
folklivsforskning, studera runor, eller
bara tr#fas i storsta allmanhet och
prata en del och kanske dricka en 61.
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Nya god
Det finns tva egentliga w o r d bildade i
sarnfundet nu. Det ena har funnits i
ungefar ett ar, och heter Sunna godord,
och hiller till i Malmij-omridet, och det
andra heter Hugflygts koklag och hiller
till i StockholmsomrAdet.

Sunna godord.
Sunna godord har bildats i Malm6omridet, men man tar aven emot
medlemmar utanfijr Malmo. (Kanske
nigot for "exilskaningar" som saknar
sin hembygd?) Sunna godord har ingen
specialiserad inriktning, utan ar mer eW
allmant godord for Skane. De har
hunnit att hills flera blot under aret, och
de halter ock& pubkllar p i puben
"Lilla Frej* vid Sodervam i Malmo. Det
ar forsta fredagen i varje mAnad, tiden
ar mellan 18:OO och 21:OO.
Det ar en rnedlemstidning pa ghng
under viren, och man har fatt igQngen
egen hemsida. Och sjalvklart firar man
de vanliga bloten. Det ar ratt mAnga
medlemmar i sarnfundet i Malm6omradet sorn inte ar med i Sunna
godord annu, men om ni vill ta kontakt
med Sunna, kan ni ringa eller skriva till:
Hakan Lindh, Vitemollegatan 22B, 214
42 Malmo, tel. 040- 23 8674.

HugRygts koklag.
Det forsta man reagerar pA Br fiirsgs
namnet. Koklag ar helt enkelt en fin
omskrivning for blotlag. Hugflygt
betyder helt enkelt att ge hagen
vingar... Hugflygts koklag finns i
Stockholrnsomradet, men det ar
egentligen inte alls inriktat pa nggot
speciellt geografiskt omride utan
istiillet inriktat
en viss del av den
forna seden. Bakom namnet finns allt&
en inriktning pa personlig utveckling,
blot och ceremonier sorn hor till detta
omrhde. Ett exempel ar sejdande.
Hugflygt har bara hunnit att halla ett
blot, och det vat Alvablotet nu senast i
borjan av November i samband med
mjwkursen. (Dar fanns dock ingen
sejd eller liknande med.) Dagen darph
hell Hugflygt sitt farsta styrelsemote,
och Johan Davidsson (aven kallad
"JD") valkand sejdkarl ach ceremonigruppens ledare blev vald till gode for
Hugflygt. Det betyder att samfundet
har f&tt sin forsta riktiga gode! Att det
just blev "JD", var val kanske inte en
overraskning for de som har varit med
om nigot av de manga blot han hallit i.
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Gydjor och godar ska ha en god
kannedom om forn sed.
Gydjor och godar ska kunna beratta
myter, sagor, sjunga kvaden, och vara
duktiga p i frarnfijrande infor grupper.
Gydjor och godar ska ha en allman
kannedom om andra religioner.
Gydjor och godar ska bedriva ett eget
arbete for personlig, mental och andlig
utveckling.
Gydjor och godar ska kanna till
samfundets och sitt godords stadgar,
och leva i enlighet med detta.
e

Gydjor och godar ska ha en arlig,
rattfram,
sanningsenlig,
modig,
vankar, slaktkar, givmild personlighet.
De ska ha en god kansla for heder.
Med andra ord, de ska uppfylla alla de
personliga egenskaper sorn man
ansig vara viktiga inom den forna
seden for 1000 i r sedan.
De ska ha en forstielse for
manniskors. praktiska vardag, och de
krav de moter.

Utbildninnens innehill
Att bli godelgydja innebar alltsi en
mangd olika saker, och detta miste man
Iara upp sig i under en Iange tid. Allt ar
indelat i tre omriden, och de omridena
studerar och ovar vi var for sig.
Det forsta omridet kallar vi "Seden" och
det handlar om gudarndmakterna,
ceremonierna och historian.
Det andra omridet kallar vi 'Varlden",
och den gsuppen best& av amnen sorn ar
kopplade till forskning, till dagens
samhalle och v i r moderna varld.
Det tredje omridet kallar vi "Manniskan",
och det handlar om psykologi, personlig
utveckling och liknande.
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Vi kommer att borja med det vi kallar
seden, med en inriktning p i de
irstidsbundna
bloten,
sorn
Jul,
Midsommar, Alvablot, och liknande.
Hur ar kursen u~pland?
Att gh p i den har kursen ar inte sorn att
g i i en normal skola. Det ar isellet ett
pigiende samtal och diskussion kring
vissa amnen. Visst finns det viss fakta
Sam ska inhamtas och Iaras, men det
viktiga ar sedan vad man gor med denna
kunskap, hur man omsatter den i
praktiken. Darfor trycker vi hirt p i olika
praktiska ovningar. Det kan vara allt frin
att ova sig i framforande, till att skafFa en
egen drakt.
Eftersom vi inte tror p i en verklighet sorn
ar uppdelad i olika itskilda fack, laser vi
stora delar av materialet under varje
ska Iara
huvudrubrik invavt i,varandra.
p i ett satt s i att allt vi Iar ska attas i ett
sammanhang. Man kan inte klara kursen
genom att bara "plugga" in allt. Man
miste delta och ova ockd.
Detta ar en kurs sorn staller krav. Man
ska f i ett betyg och intyg efter att man
gitt igenom kursen. Det betyder ocksg att
det finns en risk att man inte klarar av ett
avsnitt forsta g&ngen. D i f i r man forsoka
igen, tills man blir godkand. Det enda
dttet att bli underkand, ar att ge upp.
Det har betyder att det kommer att ingi
olika tjvningsuppgifter i kursen, och man
har inte klarat av ett avsnitt forran man
utfort ovningsuppgiftema, sorn kan vara
bide praktiska och teoretiska. Forutom
ovningsuppgiftema kommer det att bli ett
antal olika prov och tester under kursens
ging. De kommer ocksi att vara bide
praktiska och teoretiska.
En stor del av de teoretiska testen g i r ut
p i att man ska kunna ha en genomtankt
uppfattning, och att man ska kunna
framfora den uppfattningen.

&sting, det ar Pnyo dags fir Prsting.
Under Mars minad ska vi hilla irsting. Om ni
har forslag till vem sorn ska sitta i styrelsen
ska ni hora av er till valberedningen (se
Ratatosks ruta). Har ni fiigor som nivill att vi
ska ta upp och besluta om, & hiir av er ocksi.
Nar? Den 28-e Mars, det iir en SSndag.
Tid? Klockan 13:OO-18:OO.
Var? Dalslandsgatan 2. Skanstull, Stockholm.
Det iir en vanlig port, och den Brsta diirren
efter porten iir en samtingslokal f i r
Hyresglstfdreningen. DZir Ir vi Om du
kommer med kollektiva Brdmedel, iker du
tunnelbana till T-banestation Skanstull, och
det Zir i samma stora kvarter sorn kopcentret
sorn heter "Ringen". Annika Greek kan hjllpa
er med nlrmare beskrivningar om ni ringer
08-640 4138.

Vid Arsting skall foljande punkter
avhandlas och om nodvandigt
avgoras genom omrostning :
1. Upprattande av rostlangd.
2. Val av tvA justerare tillika
rostraknare.
3. Fragan om tingets utlysande i
ratt tid.
4. Ordforandes Arsberattelse vad
galler hela organisationens utveckling, forandring.
5. RAdsgydjansl-godens Arsberattelse vad galler andliga
fragor.
6. Verksamhetens granskares
arsrapport

kommande Aret.
14. Godkannande av verksamhetsplan och budget for det
kommande aret.
15. Motioner
15:l Holger Eliasson vill att vi
antar en etisk regelsamling vad galler arkeologiska utgravningar.
15:2 Annika Greek och Kent
Brattehag vill att redaktor,
ceremonigrupps-ledare
och forskargrupps-ledare
inte ska behova vara en
del av riidet. Kraver en
stadgeandring i 59.
153 Annika Greek foresldr
ocksi att godorden inte
maste
sanda
en
representant till rAdet.
Kraver en stadgeandring.
15:4 Mikael Perman och Johan
Davidsson vill ha gront ljus
for godelgydjakursen
155 Holger Eliasson vill ha
tillagg i stadgarna, mot
vald
sorn
samhallsforandrande medel. Det
galler §5 i stadgarna.
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16. 0vriga frAgor
17. Meddelande om var och nar
tingsprotokollet finns tillgangligt.

Har ni nigra speciella Mgor sorn ni vill ta
upp, ska ni h6ra av er till nigon i styrelsen,
helst Kent Brattehag sorn l r tillforordnad vice
ordforande. Om ni inte gor det, iir det inte
siikert att vi kan ta upp fitgan p i irsmiitet,
eftersom en del fitgor kraver att alla har en
god cham att tiinka igenom fitgan first.

7. Kass6rens Qrsberattelse vad
galler ekonomiska fragor.
8. De ekonomiska granskamas
arsrapport.
9. Friga om bokslutets fastst4llande.

Detsanrma galler om ni vill Eresli nigon till
styrelsen. Dt miiste ni hora av er till
valberedningen, senast tvi veckor i fdrvag,
det lniiver stadgarna. SI att vi kan fa fiam om
det Zir personer sorn ar irmpliga att sittia i
styrelsen.

10. Fraga om ansvarsfrihet for de
fortroendevalda.
11. Val av nya granskare for
ekonomin och verksamheten.
12. Val av nya fortroendevalda.
13. Beslut om arsavgifter for det
sida- 15

MAQ?

Lordagen den 24-6 Maj. (He1gen innan Valborg.)
UUR OW VAQ?

Vi ska vara i narheten av Gnesta. Det ar ett hus ute i skogen. Det ligger intill en sj6,
tillhorande eka och bastu. Huset ar ganska stort, med plats for att sova ever.
Har ar en fin karta for er sorn har tankt att Aka bil:

Mat NyKOpltlg OCtl

Nonkdping

For er sorn vill Aka kollektivt, di tar ni pendelt&get sorn g&r mot Sodertilje. Det sorn ni i
forsta hand ska Aka med ar det som avgAr 13:15 frAn Stockholms central. Det ar viktigt att
ni tar just det Gget, for ni ska byta pendeltAg p& stationen sorn heter SodertAlje hamn. Dar
g&r man over perrongen och hoppar pA det tAg sorn gAr till Gnesta. Om ni tar n&gonannan
tid, si passar inte bytet och ni f4r vanta. Det finns ett tidigare tig, sorn gAr 11:IS. Det har
ock& ett passande byte till Gnesta.
Hela resan tar ca 1 timme. Vi finns vid Gnesta station for att skjutsa er till blotplatsen.
Om ni kommer senare, kan vi inte lova att vi kan komma och skjutsa er, utan ni f&r ta er ut
till huset sjalva.

r n A AR m KrnKAUS.
Gnesta koper in potatis, brod, smor, sallad och annat kring. Plus frukost for siindagen. Du
tar rned dig nBgot sorn passar till knytkalaset. Ta rned er sB mycket som ni behover for att
ata er matta av det ni vill ha med. Skriv ner pA inbetalningslappenvad ni t4nker ta med, s&
att vi inte stir dar rned 43 omgingar laxlhda eller stekt kotlettrad. Ta helst rned sedant
som inte behover mer tillagning an uppvarmning p i plats. Ta rned er egna dryckeshorn,
bestick, egen tallrik och upplaggningsfat.

- k man under 18 Br kostar det bara

Priset ar 130 kronor och inbetalas p i pg. 51 91 25 9.
60 kronor. Barn under 5 Qrgratis

vm UAR u-=
Lordagen
15:OO Vi borjar rned sjalva blotet.
16:OO ~r det dags for blotgille.
18:OO-Sent Har vi annat program. Eld har vi forstis. Men ta inte rned smallare och
raketer. De skrapar ner och skrammer de stackars volvona.
Det ar extra kul om ni kommer p i nigot som ni vill gora. Sjunga, spela, Iasa nhgot,
spela teater, eller ordna passande lekar och upptig.
Sondagen
Vi ater frukost, bastar och hjalper till rned stadningen.
SOVA dm?

Det finns utrymme i huset for att sova over. Bamfamiljer kan sova utan problem i eget rum.
Ni mBste dock ta rned lakan och ijmgott och eget sovtacke.

FRAOOR?
Har ni frigor om blotet, eller vill hjalpa till, eller annat, s i hor av er. Kent Brattehag har
telefon 0158-125 34. Mikael Perman har 070-343 8982, men n i s inte f~rrani April, pga
resa.

Fiirfrdgan om kraftdjur.
Jag hiiller p i rned att skriva en bok om shamanska trumresor och tekniker och i denna
kornmer jag att skriva ett kapitel om kraftdjurlfylgjor och deras symbolik
Min tanke iir att basera detta kapitel pa upplevelser och erfarenheter med kraftdjur och
shamanska ceremonier, sA det jag skulle uppskatta iir om ni som vill svara pA ett par fi-@or
och skriva till mig.
Detta vill jag veta:
Namn, Alder, kon, vilken ceremoniell tradition du filjer, vad fir kraftdjur du har, FEM
attribut/ symbolviirden& knyter till djuret och £iivilligt att uppge en stark upplevelse rned
din fjrlgja
S h d till Johan "JD" Davidsson Malmviigen 10A 8Tr. I91 61 Sollentuna, 08-35 09 57 eller
E-mail: j. d@angelfire.corn

Vad tycker vi om att man grilver tit gamla gravar och hegar?
Minga i samfbdet ar uppr6rda over att man
griiver ut gamla gravar, och placerar vira
fdflader i montrar p i museer. Men samtidigt
ar arkeologin viktig fdr oss som vetenskap!

Forslag
Forslag gidlande etisk policy f i r Sveriges
A s a t r o s a e d , gallande arkeologiska
utgrivningar, gravfjmd, fornfjmd, fasta
fornllmningar, museifiremi3 mm.
Foljande beslutsunderlag iir menat att ge
konkreta regler fir en etisk policy kring dessa
fiigor.

Vad ska vi g6ra med det har? Holger
Eliasson, har t W tiU, och har skrivit ner ett
fdrslag p i hur han tycker att Samfhdet ska
fdrhilla sig till utgrivnhgar, avsiktliga och
oavsiktliga.

1. Gravfiad (kvarlevor efter mtnniskor)
a) Samfhdet bor sprida upplysningar och
information om vart man kan v&da sig, om
man hittar ett gravfjrod

Det dr viktigt att ni h e r igenom detta, och
tycker till. Det ar flera Ji&gor som vi vill
Jidga er.
-Ska Santtndet ha rikflinjer som denna i
olikacfidgor?

b) Samfhdets styrelse kan, om den vill, ge
uppdrag till nigon att utarbeta etiska rid om
hur vi tycker att man skall bevara gravar som
hittats "av en slump" och utan att arkeologer
varit inblandade.

-Eller sku vi bara ha en diskussion om det?
-Ska den diskussionen i s&fall skrivas ner, sd
aft ni kan l&a vad oZih personer tycker i
olikacfi&gor?

c) Samfhndet bor mdvika att ge negativa eller
fdrdomande komment'arer i etiskt haseende,
om nigot gravfynd har blivit fdrstort. Det kan
minga ginger vara d att detta skett av en
slump, pga brist p i kunskap eller en
olyckshandelse, och det ar hursomhelst inte
samhdets uppgift, att agera sorn en domstol,
firdoma nigon, eller syssla med bevisning i
dessa fiigor

-Eller km vi ha riktlinjer som inte @ ndgot
sdtt bestammer vad d Z e m m a m ska tycka i
olikaJi.&gor.
-A; de riktlinjer sum Vi-vdrdaren ldmnar som
forslag bra?
-EZler skufMaget dmlras, mh i s&fall hw?
-Finns det flercfihgor dLir ni tycker att vi sku
ha riktlinjer?

-I sd fall vilkafldgor?
Detta fir fiigor sorn vi vill stalla till
medlemmarna. Det i r bra om ni svarar, till
styrelsen, till redaktiiren, eller till vir
hemsida. Holger har lagt in detta Erslag sorn
motion till virt nasta &sting.
Alla synpunkter rorande fGrslaget, kan till
dess sZindas till Holger Eliasson p i email:
holeli@hildisvin.pp. se
I*

I

2. Fornfvnd (umhittade Grerniil)
Samfhdets styrelse kan valja mellan
a) att inte ha nigon etisk policy alls f6r liisa
fornfynd.

eller
b) upplysa om, att man kan allmila f o o d
till
eller andra myndigheter
3. Arkeolcwiska undersiikningar
a) Samfhdet bor inte st; sorn automatisk

motstindare till all nutida vetenskap, eller alla
arkeologiska undersijkningar. Miinga av de
arkeologiska mdersokningar sorn numera
genomfdrs, miiste anses sorn etiskt godtagbara
enligt Samfhdets syn. Till exempel kan det
ju vara d,att en undersiiknjng eller en

'

oppning av en grav d s t e giiras, fdr att riidda
eller flytta fdremiil, sorn annars kunde bli
fdrstorda, t.ex i samband rned byggen ow.

godtagbart, och 8r snarast nigot sorn kanske
borde forsvaras av samfhdet, istallet fdr att
kritiseras.

b) Fiiljande regler E r hur man bediimer
arkeolgiska un&siikningar kan gllla, fib
"fall till fkll":

4: Avslutade verksamheter:
Fornlamningar och fornlamningsomriiden

b 1. UtgraMingar motiverade av ett rent
"vinstintresse" i ekonomisk form, eller i
samband med en ren exploatering, tex i syfte
att locka turister till en viss plats, i syfte att
hitta guld eller viirdefdremiil, eller fdr att siilja
olika E r e d l eller fora dem ur landet
(firbjudet enligt fornminneslagen, och
Unescos principer) bor raknas som ett oetiskt
beteende.
b2. Utgriivningar sorn innebar, att hela
fornlimningar eller fomllmningsmiljiier helt
fdrstors, utan att nigot annat ingrepp har skett
(vagbyggen, byggen av hus eller infkastruktur
kan ibland vara nodvandiga) i r "etiskt
tveksamma" och det kan h a s anledning f"or
samfundet, att ingripa i 1dana fall.
NodvZindigheten av vissa byggprojekt kan
ibland ifrlgasattas.

b3. Utgriihgar som innebiir, att skelettfjmd
av miinniskor eller andra likdelar hamnar p i
annat stalle, hanteras p i ett skymfligt eller
vanvordigt siitt (dvs av icke-arkeologer eller
av medicinskt outbildade personer vetenskapliga undersokningar miiste anses
etiskt godtagbara ) eller enbart "lagras" utan
att vidare undersokning sker (tex
antropometriskt, befolkningsmassigt ow) kan
ock& anses sorn "etiskt tveksamma".
b4. Utgravningar som innebar, att enbart
l'statistiska undersiikningar", "stickprov" och
liknande genomfdrs, med Erstorelse av
graven som fdljd, eller nar bevarandeintressen gravt lsidosiitts, kan ock1 anses
"etiskt tveksamma".
b5. UtgraMingar, som har till syfte att
R ~ ~ D Dkvarlevor
A
efter dnniskor fih
fdrstorelse (sk "skyddsgravning"eller
"rlddningsgrivning")pga etiska ski1
(vagbygge, ras, naturkatastroc annan
exploatering sorn hotar att fdrstora
fornlamnhgarna) miiste anses etiskt

a) S a h d e t s styrelse ansluter sig till svensk
fornminneslagst~g,och fattar ett
principbeslut om, att den i huvudsak far
riknas som etiskt godtagbar.
b) Samfimdets styrelse kan besluta, att skador
p i fomlimningar osv, ska rapporteras till
myndigheterna, om det kommer till
Samfhdets khnedom. Samfundets styrelse
kan ock1 anmala personer som "fivilliga"
till att vara runstensfaddrar, virdare av gravar,
vi-vlrdare och liknande, i den mln
samfhdets resurser medger detta.
c) Samfimdet bor inf"ora nya etiska normer E r
vad som INTE kan anses etiskt godtagbart,
bara efter styrelsebeslut eller beslut av varje
godord i samfundet

och liknande:
a) Foredl som redan firms i museum, i lager
osv ar hela svenska folkets egendom, och
Samfimdet bor verka fir, att de inte
fdrskingras, fdrstors eller avyttras. Samfimdet
bor istallet verka fdr, att firexnilen fir vara
kvar p l museum, istallet fdr att de firstors.
b) Samfundets styrelse kan, om den vill, ge i
uppdrag i t t. ex samfhdets godegrupp att
hllla en kort ceremoni fdr de personer, vars
kvarlevor redan iir utstallda p i museum.
c) Samfhdet kan verka fdr, att f d r e d l och
kvarlevor sorn b e k e r sig i lager, p i deponi
osv skall studeras, istallet fdr att ligga
bortglomda.
d) Om f d r e d l p i museum, i lager osv
Grvaras 1att de riskerar att fdrstoras, sii kan
samfimdet:
dl) fdrsoka verka fdr, att de far en battre v b d
av experter i fiamtiden, eller
d2) overvaga ny gravsiittning av fdredlen

6. Om nv rnavsfittnin~av kvarlevor efter

miinniskor. eravfvnd mm.
Samfhdet bor v e r b fir en ny gravsiittning
av dessa fjmd endast om alla nedanstiende
krav ar uppfjdda:
a) bevarande pli museum kan inte ske
b) vetenskapen stir ointresserad i s o r *den
c) lagring eller liknande hos experter pt
bevarande inte kan komma Sdga
d) man riskerar, att kvarlevorna annars
fdrstors.
7. Om en nv mavslttnim~av kvarlevor osv.
ska Grekomma, s i miste Samfundet
samverka med:
a) upphittaren av sjalva det ursprungliga
gravfjndet
b) kulturminnesvirdens representanter, om de
varit inkopplade

c) allmiinheten i e g t , eIIer "folkp%orten"
f i r gravsiitbhgen skall ske
Samfimdet b6r i sii fill hiilla de h I e r osv
som anses nodvandiga, Xall ingen av de parter
som namns hir ovan har ntgot att invada
emot det. Om nligon part har nag& att
invanda emot ntgon av vira ceremonier,
bor vi respektera detta, och inte komma med
fdrdomande uttalanden eller flera krav.
GravsIttnjngen b6r sedan ske p i en plats, som
Ir avskild och siiker vad giller fiamtida krav
p i exploatering, byggen osv sii att inga nya
stomingar av de diidas vila W f f a r eller om
d tyv8r.r inte kan ske
att dema stoning blir sii liten som m6jIigt.

-
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Bures uppvaknande
Ett berg inholjt av a o s t
reser sig ensamt emot skyn
idror glider nerfd.r dess branter
Audhumlas strava tungan stickar
i eviga tider
Sakta trader formerna fiam
Spastiska ryckningar far genom varje muskel
Ett forliisande skrik
ekar over ett ode landskap
dar livsgivande mjolk
ger lugn och trygghet
De fdrsta stapplande fotstegen
i den djupa nysnon
f"arisen att stona av s d r t a
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Nya riidsmedlemmar.
Jo, det ar sa att ni maste barja tanka p i
att skicka in forslag p& nya rAdsmedlemmar till valberedningen. Det ar
Carl Schultz Stovelvagen 12, postnr 126
40 Hagersten, tel 08-744 2279 och
Alexandra GrAby, Solsundavagen 16,
postnr 131 46 Nacka, tel 08-718 4172
sorn ska ha era forslag.
Man kan bli vald till radet pa tv& olika att.
Dels valjs en person frQn varje godord.
Dels valjs ett antal andra vid arstinget.

Ratatosk, den pigga och glada
ekorren, har for tillfallet slutat
fora
elaka piihopp och
okvaden vidare, utan forsoker
istallet beratta lite om vad sorn
hant i samfundet sedan den
tidigare tidningen, och fram till
nasta.
Medlemslistan.
Forra Qrstingetfick vi i rQdetuppgiften att
gora en medlemslista, eller medlemsmatrikel. Den listan ar till for att man ska
kunna hitta andra medlemmar p i samma
ort mycket Iattare.
Samtidigt sa vi att ingen skulle behova
vara rned pa den, om man inte ville. Det
betyder att ni mhste tala om ifall ni vill st4
rned pa listan. Det sorn ska st& dar ar ert
namn och er adress, och om ni vill, ert
telefonnummer och ifall ni ar intresserad
av nAgot speciellt.. .
Vi fors6kte att fa in namn p& alla er sorn
vill st& rned p& listan, bAde genom att be
om det pa hemsidan, och i Mimers kalla.
Hittills har vi bara fAtt in ett 15-tal
personer sorn vill st& med ph listan. Det
blir inte mycket till medlemslista, & det
galler att ni hor av er och talar om att ni
vill st& pa den listan sorn d n d s ut till alla
medlemmar.

Men vilka behover vi dii?
Vi behover en ny redaktor for Mimers
kalla. Den som blir redakt6r ska inte
arbeta ensam, utan det ar tankt att den
ska jobba i samma gang som de sorn
skapar hemsidan. Vill du vara redaktor
utan att sitta i rQdet? Det g i r att ordna
ockd. Du behover ha en hyfsad dator,
och du har mQnga sorn skriver artiklar, tar
bilder och gor annat, & du behover inte
st& for allt material sjalv.. . Intresserad?
Prata rned Johan Liven, v i r nuvarande
redaktor pQ telefon 08-776 3789.
VQr kassijr, lnger Skarp vill sluta vara
kassijr, for hon har varit det i fyra &r nu.
Hon kan Iara upp er i denna mycket
viktiga syssla, sQ kontakta henne p&
telefon 070-692 5664.
For forskargruppen vill HQkan Lindh sluta
sorn ledare, och isallet hQlla pQ rned
Sunna godord i Malmo. Han kommer
dock sitta kvar i rQdet som representant
for Sunna godord. Ring honom p& 040-23
86 74 for att fa reda p i mer.. .
Ceremonigruppens ledare, Johan JD
Davidsson vill ock& sluta. Han kommer
dock forts6tta arbeta rned godelgydjeutbildningen och Hugflykts koklag.
Om ni ar intresserade av det, & kontakta
" J D PQ 08-350957.. ..
0vriga styrelsemedlemmar staller upp for
omval, men sjalvklart kan du aven foresla
nya personer till alla styrelseposter. Eller
fora fram till valberedningen om du tycker
att det ar nhgon sorn absolut inte ska
valjas om eller valjas in i radet.

Pubmiiten.
For ett tag sedan hade vi ate en m o n s fiin
en l kallad Wicca-coven i Stockholm, sorn
arbetade med att samla a h som ville till en
pubkvall i mlinaden. Det h5r hhar slagit val ut,
och motena ir ofta mycket viiIb&kta.

UPPSALA Den andra torsdagen varje h a d ,
kl 19 p i William's Pub, ~ u s e 9 .
Ofta korta firedrag, aIla vigar vilkomua
Kontakta Martin p i 018-25 58 31
eller msundstedt@mailbip.net .

En stor del av de sorn kommer Zir fiin
Samfhdet, och det firms a n h "asatroende"
som gir dar ockl. Bland alla a n h sorn filjer
Keltisk sed, (Druider!) eller rrt6var Engelskt
inspirerad haxkonst. (Dtx som kallas Wicca.)

Pagansk picknick i pingst.
Sondagen den 2315 klockan tohr samlas vi
utacor Gamla Uppsala kyrka (I UppsaIa
alltst). DIrefter gir vi ut bland de anrika
Gamla Uppsala hogar, och 3ter och dricker
gott.

Nu okar man p i och bjuder in till ddana pubkvallar i flera stlder runt omkring Sverige,
och samfhdets medlemmar iiI a l l t l inbjudna
att delta. Observera att det inte iiI samfbndet
sorn ordnar detta, utan andra grupper!

Ett flertal traditioner kommer att vara
representerade, och dagen e I l s av olika
ceremonier, bland annat f i r att 68ka firstHelsen
mellan vira olika vagar.

~TEBORG
Den firsts tisdagen varje
&ad, k119 p i Step Inn (Jbtorget,
hornet vid Linggatan). Kmtakta Katarina p i
t h 031-18 97 67.

Damma av hasten, rulla ut den flygande
mattan eller grav upp din nattgren. Hur du
kommer dit ar inte det viktiga, utan ATT du
kommer!

LINKOPING Den firsta tisdagen varje
d n a d , k119 p i Linktipings Bokcafk,
Ostgotagatan 18. For nibmare information,
kontakta Mari eller Peter, tfn
013-17 57 06 eller *post
marhol90@student.liu.se .

Kontakta Martin Suudstedt fir nlimare
upplysniWw-9
tel. 018-25 58 31
e-post msundstedt@mail.biip.net

STOCKHOLM Den forsta torsdagen varje
minad, kl19 p i Brother Tuck,
Sodermalm (T-bana Skanstull). Fiir narmare
information, kontakta Sara eller
Magnus, t k 08-702 09 92 eller e-post
sara.bergkvist@sinfo.se .
~

~

-

Det fdrsta livet
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De vita sniimassoma vlller
fiam till avgrunden
f i r de h a n d e stortar ner
i ingenting
Eldhavets gnistrande vigor
tornar upp sig en sista g h g
fir att rasa ner
i ingenting
Det oundvikliga m6tet exploderar
till liv
Dimman sveper in
kroppen sorn vilar iiver gapet
Ymer

