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Gudarna skapade världen, och när vi skapar
är vi en del av det gudomliga. Walther
Rathenau sätter ord på det: "Konst är ett
omedvetet, skapande betraktande av det
gudomliga." Inom den druidiska traditionen
finns uttrycket "awen" som är ett walesiskt
ord för "(poetisk) inspiration" och som har
använts för att beskriva bardernas gudomliga
inspiration.
Vi är många sedare som skapar. Sånger,
dikter, målningar, smycken, gudastatyer...
listan kan göras hur lång som helst. Vi borde
dela med oss mer av det vi gör! I det här
numret går vi djupare in på skapandet - läs
bland annat om skaldemjödet, hur du diktar
enligt fornnordiskt versmått och hur du gör
ditt eget mjöd!
Sedan står givetvis julen för dörren - och
med det jul- och midvinterblot.
Förhoppningsvis är ni många som
bestämmer sig för att fira midvinter
tillsammans med Samfundet Forn Sed i
Slottskogen i Göteborg den 18:e december.
Jag önskar er alla en riktigt god jul - hur ni än
firar den - och tackar för det år som har gått.
Arbetet med tidningen går vidare och
fortsätter att utvecklas även under nästa år.
Och som alltid: har du tankar, funderingar
eller bidrag i form av text eller bild - skicka in
det till mig! Tillsammans skapar vi en ännu
bättre tidning.

Sara Larsson, chefredaktörMimers Källa
sara. larsson@samfundetfornsed. se
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INNEHÅLL

Vi föddes mitt emellan
och så bråttom ut mot ljuset
Över oss bodde himmel
Under oss bodde jord
Vi föddes till en mellanvärld
som förtroligt bar upp våra nakna fötter
och med glädje lät oss andas
genom år av spunna trådar
Unga och starka tog vi åkerns mull
i våra händer, kramade den
och kände liv
Törstiga tog vi källornas vatten i våra
munnar,
smakade det
och kände liv.

Vi föddes mitt emellan
och så bråttom ut mot ljuset
De som gått där innan oss
fick ett märkligt drag kring munnen
när vi sade att ”nu kan vi allt!”
Och sedan lärde de oss mer
och lite till
Över oss bodde himmel
Under oss bodde jord
Och i oss fanns en längtan
efter det som ej kan ses
Och de som gått där innan oss
bleknade i kvällningen
en efter en i dimman

Med lekfullhet och skapande
för själens och handens verk
strök vi över ytor
av sten och trä och tanke
För minne och för hug,
för dem vi såg komma
och dem vi såg gå
För glädjen i det öga
som skulle vändas mot vårt arv

Vi föddes mitt emellan
och så bråttom ut mot ljuset
Över oss bodde himmel
Under oss bodde jord
Och allt vi älskade fick jorden
och himlen fick vår gråt
Och varje steg var lånat ,
varje andetag en aning
om att vara mitt emellan
levande och död

Åldrade och trötta tog vi åkerns mull
i våra händer, kramade den
och kände tröst
Och vi lade oss att vila,
gick så makligt in mot ljuset
Över oss bodde himmel
Under oss bodde jord

Ulv Vendelkorp

Framsidesbild:
Alexander Bågenholm
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Mimers Källa nr 27 Nya skapande seder skapar seden
När jag inte är ordförande i Samfundet
Forn Sed Sverige är jag, bland annat,
regissör och konstnärlig ledare för
teatergruppen Fröa Konstnärliga Teater.
(Namnet är förstås ingen slump.) Just nu
håller vi på att repetera en pjäs av Jean-Paul
Sartre som ska ha premiär till våren. Jag
har bearbetat originalpjäsen något.
Förutom att regissera skriver jag också
själv egna texter, jag har översatt
dramatexter, alltifrån Shakespeare till
musikaler, bland annat ”Jesus Christ
Superstar” ironiskt nog.

Jag kan inte minnas någon gång i mitt liv
då jag inte velat ägna mig åt att skapa. När jag
var barn ville jag bli serietecknare. Eftersom
jag då mer eller mindre levde på en
populärkulturell diet bestående av Bamse,
Bobbo och Tintin var det inte särskilt
förvånande. Något slags anlag för att teckna
har jag nog men det blev aldrig så att jag
tämjde och tränade den sidan ordentligt. Jag
upptäckte andra former av berättande som
passade mig ännu bättre.
Många av samfundets aktiva medlemmar

är kreativt eller konstnärligt verksamma.
Somliga skriver dikter, andra skriver och
spelar musik. Någon dansar, en annan reser
runt i landet och ger berättarföreställningar.
Somliga ägnar sig åt bildkonst i olika former.
De målar, skulpterar eller snidar fantastiska
gudastöttor i trä. I det här numret ska vi
uppmärksamma just den sidan.
Ibland kan jag fundera på om det finns

något i seden som sådan som gör att den drar

till sig så många konstnärligt sinnade
människor. Kanske handlar det åtminstone
till viss del om att seden är en religion som
man måste skapa själv? Den moderna
samtida seden har ännu bara några få
decennier av historia bakom sig. Det finns
inga fast etablerade former att falla tillbaka
på. Även om vi hämtar inspiration från
traditioner som kan sträcka sig tusentals år
tillbaka i tiden är det fortfarande en process
där vi måste välja och omforma för att
resultatet ska passa oss idag. Vi har inga
psalmböcker vi kan gå till, vill vi ha sång och
musik i våra blot måste vi skapa dem själva.
Vi bygger våra altare och skapar våra bilder
av gudar och makter. Vi diktar och vi skaldar.

Personligen är jag övertygad om att detta var
en av de saker som drog mig till seden, just
det faktum att den inte är färdig, att den hela
tiden måste skapas och födas på nytt, att det
finns utrymme för oss alla att pröva oss fram i
hur vi själva känner att vi på bästa sätt kan
kommunicera med makterna, enskilt eller
tillsammans med andra. Det är en religion
som behöver min kreativitet. Och även om
den generation hedningar som kommer efter
oss kommer att ha långt mycket mer av en
grund att stå på än vad jag som inte vuxit upp
med seden har så hoppas jag ändå att den
förblir ofärdig, ständigt i utveckling så att
även de har en chans att vara kreativa och
skapa den sed som passar dem.

Erik Otterberg

Rådet

Ordförande: Erik Otterberg, erik.otterberg@samfundetfornsed.se
Vice ordförande: EmmaHernejärvi, emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se
Kassör: Rune Forssén, rune.forssen@samfundetfornsed.se
Kassörens assistent: Nathalie Otterberg, nathalie.otterberg@samfundetfornsed.se
Sekreterare: Gunnar Creutz, gunnar.creutz@samfundetfornsed.se
Rådsgydja: Birka Skogsberg, birka.skogsberg@samfundetfornsed.se
Rådsgode: Martin Domeij, martin.domeij@samfundetfornsed.se
Internationell kontaktperson och kommunikatör: Markus Skogsberg, markus.skogsberg@samfundetfornsed.se
Biträdande kommunikatör: Alexander Bågenholm, alexander.bagenholm@samfundetfornsed.se
Ledamot: Saga Sunniva Berg, saga.sunniva.berg@samfundetfornsed.se

Godeord

Norrland: Birka Skogsberg, birka.skogsberg@samfundetfornsed.se och Martin Domeij, martin.domeij@samfundetfornsed.se
Svealand: Henrik Hallgren, henrik.hallgren@samfundetfornsed.se och Sylvia Hild, sylvia.hild@samfundetfornsed.se
Götaland: Erik Otterberg, erik.otterberg@samfundetfornsed.se och Markus Skogsberg, markus.skogsberg@samfundetfornsed.se

Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation, och för att nå ut till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i tre
administrativa regioner, godeord. Dessa är Götaland, Svealand och Norrland. Inom varje godeord finns gydjor och godar som medlemmar
kan vända sig till för att få hjälp med till exempel bröllop, namngivningar och själavård.

LEDARE

Vi har inga psalmböcker vi
kan gå till, vill vi ha sång
och musik i våra blot måste
vi skapa det själva. Vi
bygger våra altare och
skapar våra bilder av gudar
och makter. Vi diktar och
vi skaldar.

"
"
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...noterar att den Hedniska Kalendern för
2012 utgiven av Mimers förlag är grymt
snygg – men bland alla gudomar och
varelser saknas uppenbarligen en runhund!

...roas av saker som andra kanske
provoceras av. Som det på internet funna
citatet: "Asatro i modern tappning är
dessutom namnet på en mycket obehaglig,
sällsynt flummig variant av New Age (likt
det förvirrade sammelsurium som
praktiseras av Svenska Asatrosamfundet)".

...noterar även att ingen ulv går säker nu
när Naturdemokraterna har bildats, med
en nollvision för varg som främsta
målsättning. Naturligt var då menar de?
Ulvpartiet någon?

...noterar att det finns något som heter
Occupy Heathens på Facebook som
tydligen går ut på att stödja Occupy
Wallstreet-rörelsen. Kan dock inte låta bli
att undra varför de ska ockupera
hedningar?

...läser att DNA tyder på att Tutankhamun
var västeuropeisk och en av kvinnorna i
Osebergsskeppet från Mellanöstern. Vi rör
på oss, och har tydligen alltid rört på oss!

...noterar att det finns ett penismuseum på
Island. Museet har varit öppet sedan 1997
och fick 2011 sin första mänskliga penis i
samlingen.

...på tal om Nornornas väv i förra numret,
landade tanken på spindeltråd:
"Om en spindeltråd skulle vara lika tjock
som en tumme skulle den troligen kunna
stoppa en jumbojet i luften. Spindeltråd
har nämligen ett par extrema egenskaper:
Den är oerhört töjbar och jättestark för att
vara så lätt. I förhållande till sin vikt är
spindeltråd faktiskt starkare än stål.
Om man kunde framställa stora mängder
spindeltråd på syntetisk väg skulle man
kunna använda den till mycket, till
exempel i skottsäkra västar eller air bags."
(information från Universeums utställning
om Mimetik)

OMVÄRLD

I mars 2010 startade bygget av det största
vikingaskeppet i modern tid. När skeppet står
färdigt i mars 2013 kommer det att vara ca 35
meter långt och ca 8 meter brett. Till det
kommer ett 300 kvm stort segel av silke.
Medan tidigare byggen av vikingaskepp
enbart utgår från arkeologiska fynd, så
kommer Draken Harald Hårfagre att byggas
enligt en levande norsk båtbyggartradition,
men där även arkeologiska fynd och norrön
litteratur kommer att spela stor roll.
Är du intresserad av ett sjöäventyr så söker
båtbyggarprojektet nu besättning. Totalt
kommer skeppet att ha 50 åror, och det krävs
två personer vid varje åra. Man söker även 12
personer som ska segla skeppet.

Draken Harald Hårfagre

Amerikanska pol iser får ledigt

för hedniska högtider

Nya upptäckter ger nytt ljus på Stonehenge -
varför det byggdes och när. Nya rön antyder
att platsen var helgad redan 500 år före själva
stenarna restes, och att platsen var kopplad
till någon slags soldyrkan. Man har även
försökt att rekonstruera en helig
processionsväg.
Det var vid en undersökning av platsen med
en slags röntgen som man hittade två gropar
på östra och västra sida av Stonehenge.
Vidare forskning visade att groparna är
linjerade med solnedgången och
soluppgånger på dagen för
sommarsolståndet. Chansen för att den
linjeringen ska vara en slump är extremt
liten. De upptäckte dessutom att solen stod
rakt över den mittersta stenen klockan 12 på
dagen - en sten som är riktad rakt söderut.
Upptäckterna har lett till att man nu
kommer att undersöka stora områden runt
Stonehenge för att se om där finns fler
historiska platser.

Nytt l jus på Stonehenge

Djävulen funnen i målning

I Rom har man nyligen funnit djävulen i en
av Giottos mest berömda takmålningar i den
heliga Franciskus basilika i staden Assisi.
Djävulen är gömd bland molnen i en scen
som föreställer St Francis död och är målad
som en siluett med krokig näsa, horn och
listigt leende. Målningen är 800 år gammal.

Rune Hund...

Foto: Gareth Wiscombe

Illustration: Steinar Iversen

En liten by som tidigare enbart har existerat i
myter och sagor blev i september 2010
identifierad som en av världens viktigaste
vikingaplatser.
År 841 började vikingarna övervintra på två
platser på Irland, snarare än att bara plundra
och dra vidare. Den ena platsen var Dublin
och den andra, Linn Duachaill, trodde man
var försvunnen ur tiden.
I över 200 år har man försökt finna staden
igen, och vid en utgrävning i Co Louth fann
man äntligen fynd av platsen under ett
jordbruksområde vid byn Annagassan. På
grund av att staden under så lång tid har varit
begravd under jord, är den orörd och en stor
källa till unika fynd. Hit tog vikingarna sina
långbåtar för reparation, och platsen var
under många år en stor handelsstad. Några av
de fynd som har gjorts på platsen är bland
annat vikingatida silver, irländskt järnarbete
och reparationsverktyg för skepp.

Utgrävningar av världens

viktigaste vikingaplats

Hedniska polisofficerer i USA har nu fått
rätt att ta ut ledighet för att fira sina
högtider, där de bland annat "lämnar mat ute
för de döda" och för deltagande i "ogenerad
promiskuös sexualitet" skriver MailOnline.
Detta efter att "The Pagan Police
Association" har blivit officiellt erkända som
en stödorganisation för mångfald inom
poliskåren. Hedniska högtider kommer med
andra ord att få samma status som julen för
kristna och ramadan för muslimerna.
Reglerna kommer också innebära att
hedningar inom polisen hedanefter har rätt
att svära på sin egen religion i en rättssal.
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Tid: Söndagen 18:e december, kl. 15:00
Plats: Slottsskogen, nedanför
Björngårdsvillan, Göteborg

För andra året i rad bjuder Samfundet Forn
Sed Sverige in till öppet jul- och
midvinterblot i Göteborg. Söndagen den 18:e
december kl. 15 samlas vi nedanför
Björngårdsvillan i Slottsskogen. Där kommer
vi att lysa upp den mörkaste av årstider, ta
farväl av året som gått och möta det nya som
ska komma. Tillsammans kommer vi att ta del
av berättelsen om hur Sol försvinner, hur
vinterns makter råder, hur Jolnir och de döda
ger sig ut på den vilda ritten och hur slutligen,
när mörkret verkar som mäktigast, Sol
återvänder.

Blotet är öppet för alla, medlemmar som icke
medlemmar, såväl för vana sedare som för
nyfikna som aldrig varit med om blot förr. I
ceremonin kommer vi även att ha tillfälle för
personliga blot – så ta med något som du vill
offra till makterna. Tag också gärna med egna
gudabilder att ställa på altaret.
Tänk på att vintertid är förkylnings- och
influensatid. Medtag egen bägare/horn att
dricka och skåla ur.

För mer information, håll utkik på
samfundets hemsida:
www.samfundetfornsed.se

Välkomna på jul- och midvinterblot

SAMFUNDSNYHETER

Har du frågor till rådsgoden? Skriv till
Mimers Källa och få svar i tidningen!

GODEORD

En Suttungamjöð gaf Oðinn ásunum ok
þeim mönnum, er yrkja kunnu (Och
Suttungamjödet gav Oden åt asar och de
människor som kunde skalda) står det i
Skáldskaparmál.

Ordet yrkja betyder att skriva poesi eller att
skalda, men det betyder också att att odla
jorden. Längre ner i texten används ordet
på ett sådant sätt att det står klart att det är
skalderna och inte bönderna som fick
mjödet, men dubbelbetydelsen av ordet
kvarstår och pockar på uppmärksamhet.
När man odlar tar man jorden till hjälp.

Kraften finns i jorden, det man själv gör är
att styra den, man försöker kontrollera
jordens megin för att skapa något vi kan
äta eller glädjas av. Kanske är det detsamma
med att skalda – alltsammans finns kanske
där redan, vi styr det bara till papperet med
vår kunskap och visdom.
Den störste inom vishet och skaldande,

Oden, har som bekant också ägnat sig åt
att yrkja jorden. Resultatet kallar vi Tor.
Ur vishet kommer styrka. Åtminstone

på jorden.

Martin Domeij, Rådsgode

Ur vishet kommer styrka

God äring!
God fred!
God jul !

Vi välkomnar Blotlaget Regin – Forn Sed i
Skåne som har blivit del av samfundet.
Blotaget har elva medlemmar och omfattar
Skåne. Det bildades officiellt vid ett möte
förste oktober och välkomnar alla
intresserade att kontakta dem om man vill
komma på blot. I framtiden kommer de att
ha en egen hemsida, men förnärvarande når
man dem via kontaktpersonen Åsa
Åkesdotter på telefonnummer 0736-297829
eller e-post: aasa_aakesdotter@hotmail.com

Foto: Inácio Pires

Skånskt blotlag
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"Myten ger oss en karta som
vi kan använda för att förstå
oss själva"

Skapandet – en gl imt av gudarnas visdom

I öppningsessän i boken Skaldemjödet i berget talar litteraturvetaren Lars Lönnroth om
det dubbla synsätt på diktande och konstnärligt skapande som man kan hitta i Snorre
Sturlassons Edda. Å ena sidan beskrivs diktkonsten som en väldigt teknisk färdighet,
omgärdat av specifika regler och förutsättningar, som en idrott (Snorre använder just det
begreppet) och tävlan skalder emellan om vem som på bästa sätt behärskar spelets regler.
Det är just dessa regler som Snorre Sturlasson vill lära ut när han listar exempel på
versmått och kenningar. Genom att lära sig och förstå de reglerna kan i princip vem som
helt bli en skald och poet, åtminstone förefaller det så.

Å andra sidan finns också myten om
skaldemjödet. Genom myten får vi i stället
bilden av kreativitet och skapande som något
synnerligen mystiskt och övernaturligt till sitt
ursprung. Diktandet förbinds här med det
gudomligas själva grundessens. Det är en
urkraft bortom det mänskliga, något
oförklarligt, kraftfullt. I det här perspektivet
är skaparförmågan långt ifrån något som är
tillgängligt för alla – tvärtom är det något
esoteriskt, få förunnat, en gåva given från
makterna till somliga men inte till andra. I
myten är inspirationen, symboliserad av
skaldemjödet, hårt bevakad, undangömd i
jordens innandöme. Att erövra det är ett
farligt uppdrag.
De här två grundsynerna på konst och

skapande är nu inte unik för Snorre eller den
nordiska traditionen. Överallt där människan
har talat om sin förmåga att hitta på och
formge har dessa båda perspektiv funnits. Vi
hittar dem fortfarande i dag. Det finns en
aldrig sinande flod av böcker som handlar om
hur man skriver filmmanus, teaterpjäser,
kriminalromaner, noveller, dikter,
journalistik, rocklåtar och mycket annat. Alla
försöker dessa böcker göra precis samma saker
som Snorre gör i Eddan och Aristoteles
gjorde i Om diktkonsten. Genom att
analysera vad som fungerar och vad som inte
fungerar i det som skrivits och gjorts tidigare
formuleras regler och förhållningssätt. ”Gör
så här”, säger dessa böcker, ”så kommer du att
lyckas”. Bläddra i vilket studieförbunds
kurskatalog som helst och du kommer att
hitta massvis med kurser i precis samma
ämnen. Högskolor och universitet runt om i
världen bedriver konstnärliga utbildningar.
Att skriva eller att skapa skulle alltså vara
något som man kan lära sig och få en examen
i.

The Raven
Ett exempel: Den amerikanske poeten Edgar
Allan Poe skriver i The Theory of
Composition om hur han skapade sin
berömda och mycket suggestiva dikt The
Raven. Trots att dikten själv träder fram som
hypnotisk och trolskt febrig för läsaren
beskriver Poe med vetenskaplig precision hur

han valt varje enskilt ord efter att ha bedömt
hur deras ljud skulle frambringa en speciell
stämning. Allt framstår som närmast
matematiskt beräknat
Vid sidan om detta lever också vår

föreställning om det konstnärliga geniet och
inspirationen. Vår vardagliga erfarenhet säger
oss att somliga personer bara har det där, vad
det nu är. Det där som gör att de bara inte
kan låta bli att hitta på eller formge, måla,
snida, rimma eller vad de nu kan göra. Och
som alltid när vi träffar någon som har en
begåvning som vi själva inte har förstår vi inte
hur de gör det, hur de kan få det att se så lätt
och enkelt ut. Vi förnimmer något mystiskt.
Även för den som själv besitter en

begåvning av något slag kan det vara en gåta
var den egentligen kommer ifrån. Många
författare vittnar om att den värsta fråga man
överhuvudtaget kan få är: ”Var får du dina
idéer ifrån?”. Den frågan är nästan omöjlig att
besvara. Antingen hamnar man i direkt
banala beskrivningar av typen: ”Tja, just den
här idén fick jag när jag stod i fruktdisken och
plockade äpplen” – eller så får man ge sig ut
på det metafysiska planet. Vilhelm Moberg
brukade ofta beskriva det som att romaner
och romanfigurer kom till honom, som från
någon plats utanför honom själv, och att han
inte hade något annat val än att skriva om
dem. Han är långt ifrån ensam i den
uppfattningen.

Konst som ersättare av religionen
Föreställningen om det konstnärliga geniet
har varit extra stark i västerlandet ända sedan
romantiken på 1800-talet. Det var då som
filosofer började bygga tankesystem där konst
och estetik gavs en direkt andlig betydelse.
Estetiken sågs som den kraft som kunde
förbinda människans disparata förnimmelser
av verkligenheten med varandra. För somliga
kom konsten i princip att ersätta religionen.
Mellan dessa synsätt pendlar vår förståelse

av kreativitet. Här kan vi se en parallell till de
två sätt att uppfatta och tolka världen som
religionsvetaren Karen Armstrong talar om –
logos och mythos. Logos står för det
naturvetenskapliga och ”förnuftiga”, den
mekaniska förklaringsmodellen av
universum. Mythos är sagan och berättelsen,

TEMA: VISIONER

Text: Erik Otterberg
Bild: AtifGulzar, stock.xchng
Jakob Sigurðsson

TEMA: SKAPANDE
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ett sätt att förstå världen som visar på dess
inneboende samband och djupare
betydelser. Vi behöver båda perspektiven
för att kunna förhålla oss till allt vi upplever
och är med om. Det ena utesluter inte det
andra.
Myten ger oss en karta som vi kan

använda för att förstå oss själva. Men om vi
vill förstå den mystiska sidan av inspiration
och konstnärligt skapande bör vi alltså titta
närmare på den myt som behandlar just
detta, myten om Kvase och skaldemjödet.
Vi hittar myten i den del av den prosaiska
Eddan som kallas Skáldsskaparmál.

Kvase och Skaldemjödet
Det börjar med ett krig. I tidernas gryning,
långt, långt tillbaka i den avlägsnaste av
forntider utkämpar två gudaätter sina
strider mot varandra, asarna mot vanerna.
Det här kriget är i de myter vi har bevarade
höljt i visst dunkel. Vi vet inte riktigt exakt
varför de två släkterna kom att kriga med
varandra. Det finns ledtrådar här och var, i
Völvans spådom exempelvis, men någon
tydlig bild av kriget och hur det
utkämpades ges aldrig.
Under en period var det populärt att

tolka det mytiska kriget som en metafor för
en verklig religionskonflikt i det
fornnordiska Skandinavien. Man tänkte sig
att i äldre fredliga bronsålderstid hade
folket, i ett matriarkalt samhälle, dyrkat
vanerna, fruktbarhetsgudarna. Sedan skulle
andra mer krigiska folk fört med sig de
krigiska och manliga asagudarna. En
konflikt mellan de två trossystemen skulle
sedan ha uppstått innan slutligen de
sammanfogades.
I dag anses den teorin som avfärdad.

Polyteistiska religioner brukar inte hamna i
den typen av konflikter utan har oftast ett
naturligt utbyte med varandra när de
kommer i kontakt. Några konkreta bevis för
matriarkala civilisationer har inte påfunnits.
Dessutom – föreställningen om vanerna
som entydigt fredliga och asarna som
entydigt krigiska är tämligen förenklande.
Freja är minst lika mycket en krigargudinna
som något annat och Frej har sitt svärd
(även om han skänker bort det) , Tor och
Siv är i högsta grad fruktbarhetsmakter.

Gudarnas vidsom sprids
Kriget mellan asar och vaner har väckt en
hel del spekulationer, historiska såväl som
teologiska, genom åren men till stora delar
är det ett missriktat fokus. Anledningen till
att så lite sägs om själva kriget i myten är att
det är inte kriget som myten vill berätta om.
Poängen är att det blir fred. Gudarna inser
att krig och våld inte är rätt sätt att lösa sina
konflikter på. Istället samlas man, håller
ting och hittar en lösning på fredliga vägar.

Man byter gisslan med varandra. Njord
kommer till asarna och tar Frej och Freja
med sig. Höner och Mimer far till vanerna.
När man hållit ting får sedan alla gudar,

av båda ätter, gå fram till ett kar och spotta
i det, som ett tecken på det förbund man
nu slutit. Genom gudarnas saliv förmedlas i
myten delar av deras visdom. I karet finns
nu all gudomlig visdom och kunskap
samlad. Härnäst tar gudarna detta kar och
förvandlar det till en levande varelse. Han
får namnet Kvase. (Eller Kvaser eller Kvasir.
I den här artikeln utgår vi från
namnformerna i Karl G. Johanssons och
Mats Malms översättning av Snorres Edda.)
Kvase innehåller gudarnas samlade vetande,
”ingen kan fråga honom om någonting som
han inte har en lösning på”, han vet och
förstår allt. Gudarna sänder nu honom ut i
världen för att sprida denna visdom till
människor och väsen.
Som vi strax kommer förstå är detta en

beskrivning av inspirationen – gudarnas
visdom. Det säger något om hur man
förstod skaldekonsten och dess kraft,
genom den kunde människor få kontakt
med kunskaper och sanningar som annars
hade varit helt förborgade.
Gudarnas syfte var alltså från början att

sprida detta över världen till alla – det är
därför som Kvase sänds ut. Hans uppdrag i
världen blir dock kortvarigt – Kvase
kommer till två dvärgar som bestämmer sig
för att ta livet av honom. De tar vara på
hans blod i en kittel och två kar, och sedan
blandar blodet med honung till mjöd.
Skaldemjödet har skapats. Vad som var
menat att sändas ut i världen, till alla
människor har nu blivit rövat och
tillfångataget.
Inte heller dvärgarna får ha någon längre

glädje av sitt rov. Kort efter att de slagit
ihjäl Kvase dödar dvärgarna också en jätte
och hans hustru. Vi får aldrig veta varför
men inte heller dvärgar kommer undan
ostraffat. Den döde jättens brorson,
Suttung, kommer för att hämnas. Han
fångar dvärgarna och som ersättning för
sina döda släktingar kräver han
skaldemjödet. Suttung tar det med sig hem
och gömmer undan det djupt inne i ett berg
som heter Hnitberg och sätter sin egen
dotter Gunnlöd att vakta det.

Visdom göms i berget
Hittills har alltså jakten på den gudomliga
visheten åtföljts av våld, svek och illasinnat
lurendrejeri. Från att han varit något som
skulle vara fritt och tillgängligt är det nu
mer undangömt och oåtkomligt än
någonsin. För att det inte ska vara förlorat
för världen för alltid måste någon bege sig
in i berget – ned i underjorden och röva
tillbaka mjödet. Det är en farofylld färd
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och den som bestämmer sig för att göra det är
Oden.
Förklädd beger sig Oden till Utgård och

trakten där Suttung bor. Oden kallar sig för
Bölverk och tar tjänst hos Suttungs bror
Bauge. (Bauges trälar har nämligen precis
dött i en ”olycka”.) Oden spenderar en hel
sommar i arbete åt Bauge och använder tiden
för att spela ut de båda bröderna mot
varandra. När Suttung inte vill låta sin egen
bror komma åt mjödet lurar Oden Bauge att
borra ett hål in i berget där mjödet
är gömt. Precis när hålet är
färdigborrat så förvandlar sig
Oden till en orm och slinker in
genom hålet. Bauge försöker få tag
i ormens svans men hinner inte
utan blir stående kvar utanför.
Väl inne i berget förför Oden

jättens dotter Gunnlöd. Han
spenderar tre nätter tillsammans
med henne, en natt för varje kar
och kittel som mjödet förvaras i.
Under tiden dricker Oden upp
mjödet och förvarar det inne i sin
kropp och när alla kar är tomma
förvandlar han sig till en örn, och
smiter. Men Suttung förstår vad
som har hänt och förföljer Oden,
även han i örnhamn. När asarna ser
Oden närma sig ställer de ut ett
stort kar där Oden kan spotta ut
mjödet. I flykten är Suttung nära
att få fatt i Oden och han råkar då
släppa ut en del av skaldemjödet
”bakvägen”. Om denna skvätt
skriver Snorre: ”det togs inte till
vara. Vem som helst kunde ta för
sig av det och vi kallar det
skaldfånarnas lott.”

Den dyrbara skapande förmågan
Hur ska vi förstå och tolka den här
berättelsen? Ett par saker har vi redan
uppmärksammat. Genom Kvase skulle
skaldekonst och gudomlig visdom ha gjorts
tillgänglig för alla. Det är en lockande tanke,
jämlik, fin. Vår erfarenhet av världen säger oss
dock att det inte är så. I myten ställs hur saker
och ting borde vara mot hur vi upplever att de
faktiskt är. Det är genomgående att
skaldemjödet hela tiden kommer att
förknippas med lögner, med svek och med
ond bråd död. Det omges av mörka energier.
Uppenbarligen vittnar myten här om hur
mäktiga krafter som poesi och konst kan sätta
i rörelse, och hur dyrbar den skapande
förmågan är.
Detta står i kontrast till hur Kvase blev till,

som föddes ur freden. Kvase är i sig själv, i sin
hela existens ett vandrande fredsfördrag, ett
resultat av ting och förhandlingar, rent
konkret en bärare av klokskap. Återigen ställs
ytterligheterna mot varandra och återigen
konfronteras en ideal verklighet med den vi
lever i. Konflikter ska inte lösas med våld utan

med samtal och förhandlingar. Detta vet vi
alla egentligen. Ändå lever vi i en värld där
människor slåss, bråkar och gör varandra illa.
Hur ska vi kunna försona dessa två saker med
varandra?
I myten beskrivs det som att den ideala

ordningen blir bruten. Kvase dräps av
dvärgarna och därmed sätts det komplicerade
händelseförlopp i rörelse som slutar med att
Oden sitter med skaldemjödet i sitt stora kar
och kan bestämma över vem som ska få ta del

av det. För somliga är det kanske ett
förvånande slut. Cirkeln är sluten och i någon
mening är vi tillbaka där vi började. Gudarnas
visdom är tillbaka hos gudarna – men det är i
alla fall inte undangömt längre. Gudarna vill
fortfarande att människorna ska ta del av
visdomen, men den här gången skickar man
inte bara ut den planlöst i världen. Istället är
Oden nu noga med vem som ska få ta del av
mjödet. Vad annat kan man vända sig av en
stormännens, kungarnas och hövdingarnas
gud. Det vore snarare konstigt om han inte
var en elitist.
Men helt otillgängligt är mjödet inte och

så finns det den del som ”inte togs till vara”.
Bilden av en skvätt mjöd som slipper ut ur
den flyende guden i fågelhamns rumpa är
drastisk och typisk för den sortens ganska
uppsluppna och grova humor som man kan
hitta i den nordiska mytologin. Den sortens
burleskerier som fått vissa forskare att tro att
skildringarna måste vara formade av senare
kristna nedtecknare som vill diskreditera den
gamla seden. Man kunde bara inte föreställa
sig att en sån attityd till det gudomliga

faktiskt kunde vara genuin. Men även i det
lite skitiga, plumpa och banala berättar
myten något viktigt för oss.

Struntskaldernas lott
Skaldfånarna (eller struntskalderna som de
kallas i andra översättningar) , de där som vill
dikta, tror att de kan dikta men inte är något
att ha, de får hålla till godo med skiten. Och
det de själva häver ut sig är därmed också skit.

Det är den vanliga tolkningen av
myten och när man lyssnar på något
riktigt dåligt – en riktigt oinspirerad
dikt, en text till någon eländig
dansbandslåt eller bottenskrapet
från ännu ett års oändliga
melodifestivaler – då är det lätt att
själv bli lika elitistisk som gamle
Allfader. Jag är bara inte säker på att
det är detta som myten försöker säga
till oss.
Den där skvätten som trängde sig

ut, den må ha kommit via stjärten,
den må vara solkad och ingen ville ta
vara på den. Men det är ändå en del
av skaldemjödet, av Kvases blod, av
gudarnas saliv. Den innehåller
fortfarande detsamma som den
gjorde från början. På det sättet är
kanske fortfarande Kvases uppdrag
giltigt. Vi kan alla få del av den
gudomliga visdomen. Den finns där
som en del av allt det vi gör och allt
det som vi skapar varje dag. Alla
människor besitter ju trots allt
någon slags kreativitet, alla kan
skapa någonting och även om det
inte är vad vi i vårt samhälle
betraktar som stor konst, värd att
sätta på piedestal, så har det ändå ett

värde. Om inte annat så för oss själva. I det
ligger en skönhet, en kraft, något som har sitt
ursprung bortom oss själva, som delar samma
ursprung som de krafter som bär upp hela
universum.
Det betyder också att varje gång du hör

en riktigt dålig text, läser en usel bok eller ser
en tramsig film tar du ändå del av gudarnas
visdom. Någonstans finns den där. Myternas
arketyper, anmödrarnas erfarenheter, allt det
som är viktigt kan inte undgå att traderas.
Det finns där för oss att ta vara på.
Den dubbelhet mellan världen som den

skulle vara och världen som den är kanske
speglas i vår dubbla syn på skapandet, å ena
sidan som en idrott med regler man kan lära
sig, å den andra som något mystiskt och
undflyende. Vi behöver båda delarna. Vi
behöver både logos och mythos för att kunna
leva i världen.
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Den hedniska julen

Julen. Knappast någon annan årshögtid har
väl lika stor betydelse för oss. Det är en tid
när familjen kommer samman. Julbord,
tända ljus, tomte, gran och julklappar är
saker vi förknippar med julen. Det är som
om vi ville skapa en värme och gemenskap i
våra hem som står i skarp kontrast till
kylan och mörkret där utanför.

Julen har djupa historiska rötter. I det antika
romerska riket så hölls ett stort
högtidsfirande den 25 december. Det var en
hednisk solfest för födelsen av guden Mithra,
också kallad ”sol invictus” den obesegrade
solen. När kristendomen blivit den
statsbärande religionen i Rom förlade man så
småningom Jesu födelse till denna dag, och på
så sätt fortsatte man ett gammalt hedniskt
firande fast i en ny form.
Även här i norden firade man jul innan

kristendomens ankomst. Ordet ”jul” är ett
fornnordiskt ord och vad ordet kommer ifrån,
ja det vet vi inte. En del menar att ordet helt
enkelt betyder ”fest”. Andra har lite
fantasifullt spekulerat i att det skulle komma
från ordet hjul som i vagnshjul, något som
vrider sig runt. Det skulle då vara årets hjul
och dess vridning som julen syftade på.

Jag och min familj brukar fira midvinterblot
tillsammans med några vänner. I skymningen
vandrar vi i tystnad upp på en höjd där vi ser
solen sjunka ned i horisonten. Så börjar
någon sjunga. Mjuka rytmiska ord till solens
lov, fler röster stämmer in. Och när solen
sjunker ned under horisontlinjen tar vi fram
ett ljus och tänder det, låter ljuslågan fånga
upp solens sista skimrande strålar. Nu känner
vi kylan krypa in på kroppen och medan vi
sjunger börjar vi stampa takten. För att ge

sången kraft och för att värma våra fötter.
Mörkret omsluter oss snabbt. Vi samlas i en
ring och tänder en eld.
Ett dryckeshorn tas fram och fylls med

mjöd. Vi häller ut lite på marken där vi står,
offrar till gudar och makter, till jorden och
dess alver. En av de gudar vi särskilt hedrar
denna afton är Jolner, julens gud. Oden i
vinterdräkt. Så låter vi hornet gå runt bland
deltagarna. Var och en tar det, höjer det och
utbringar en skål. Vi tillägnar skålen ett
personligt syfte. Det kan vara något vi är
tacksamma för, en önskan, eller ett löfte vi vill
uppfylla under det kommande året. Sen
utbringar vi en gemensam skål till äring och
fred, eller ”till árs ok friðar” som det heter på
fornisländska.
Til árs ok friðar kan sägas uttrycka kärnan

i den forna sedens ideal om det goda livet.
Orden är inte helt enkla att översätta
eftersom de innehåller många olika bottnar.
Ordet árs betyder äring eller årsväxt och
syftar på kraften i det mognande fröet, på
sådd och skörd, på djurens och naturens
fruktsamhet och växt. Det är en hyllning till
jorden och dess livsbefrämjande förmåga.
Ordet Fridr betyder fred. Inte i den passiva
betydelsen som frånvaro av krig, utan som ett
aktivt tillstånd av goda sociala band mellan
människor, samt mellan människor och
gudar. Det syftar också på en inre frid inom
varje människa, en frid som inkluderar kärlek,
sinnlighet och vällust.
Vi avslutar vår ceremoni i den kalla

vinternatten. Elden har förvandlats till
pyrande glöd. Stjärnorna blickar ned på oss.
Vi tackar gudar, makter och varandra.
Huttrande men fyllda med en inre värme ger
vi oss hem till stugan där julbordet väntar.
Ljuset, som inom sig bär solens sista strålar,

har vi med oss. Det skall stå och brinna hela
natten lång, ända till soluppgången.
Denna ceremoni bygger på tusenåriga

hedniska traditioner av att ”dricka jul” som
man sa förr i tiden. Vissa inslag i ceremonin
är mycket gamla, andra är nytillkomna.
Traditionen är inte en fossil, utan ett levande
bruk som ständigt omformas och omtolkas.
Att av deg baka figurer i människogestalt,
berättar en medeltida landskapslag, det är en
hednisk sedvänja och därmed strängerligen
förbjuden. Figurer i människogestalt av deg -
tankarna går osökt till julens
pepparkaksgubbar. Och hur är det egentligen
med tomten? Detta väsen som i folktron tar
hand om och vaktar gården. Under
medeltiden uppfattades tomten som en
regelrätt hednisk gud. Tomtaguden kallades
han. Traditionen att sätta ut gröt till tomten
på julafton kan ses som en form av blot, en
urgammal offerhandling riktad till naturens
väsen.

I forn sed är julen en högtidsfest för solens
vändning och firandet av att vi nu börjar
resan mot ljusare tider. Vi samlas för att tacka
för året som gått och för att välkomna den
återvändande solen, det nya ljuset, det nya
året. Men julen är även en högtid för de döda.
Det är en tid mellan det gamla och nya året,
en tid mellan tiderna, då gränsen mellan de
levandes och de dödas värld är upphävd. Vi
minns och hedrar våra avlidna förfäder och
förmödrar och bjuder dem till gille samman
med oss. Vi hedrar gudarna, och kanske
framförallt då guden Oden, visdomens gud,
de dödas gud, Julens gud. Men julfirandet är
för oss hedningar något mer än en högtid för
solen och för de döda. Framförallt är det en
hyllning till livet.

Text: Henrik Hallgren
Bild: John Charles Dollman
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Dvärgars bärgning och Runfaders stöld

Versmått är memetiska verktyg, hjälpmedel
för minnet, vars syfte ursprungligen varit att
hjälpa människor att komma ihåg långa
textstycken utantill. Det är inte ovanligt,
särskilt inte i äldre generationer, att man
fortfarande kan citera långa stycken poesi ur
minnet: ”Sven Dufvas fader var sergeant,
avdankad, arm och grå, han var med åttioåtta
ren och var ren gammal då”, brukar min egen
far påbörja en recitation av Runebergs kända
verk. I senare generationer är det inte lika
vanligt att lära sig långa stycken utantill, men
vi uppskattar strukturen som rim och
versmått ger.

Stavelser
Fornnordiska versmått baseras på stavelser,
stavelserim, allitterationer, kenningar och
heitin. Stavelser är ljudenheter som bygger
upp ord. Ordet stavelser består av tre sådana:
stav-els-er. De har olika betoning, betonad
och obetonad, och i det här ordet är den
första stavelsen betonad, vilket innebär att
det är den man lägger tryck på: STAV-els-er. I
fornnordiska språk bestod nästan alla ord av
en eller två stavelser, och man lade alltid
betoning på första stavelsen.
Modern svenska ser dock annorlunda ut.

Vi har många ord med fler stavelser än två
och betoningen kan falla var som helst i
ordet. Dessutom har modern svenska två
olika typer av betoning som båda kan
användas i samma ord. I ordet ”tomten” (i
betydelsen bestämd form av ”tomte”) är båda
stavelserna betonade men på olika sätt. Det
gör att skriva den här sortens poesi svårare.

Kenning och heiti
All poesi använder sig av bilder och
metaforer för att skapa ett vackert språk. I
fornnordiskt skaldeskap är det kenningar och
heitin som man använder. Heiti är en poetisk
synonym som även under hednisk tid var
ovanliga i vardagligt språk. Snorre ägnar den
senare delen av Skaldskaparmál åt dessa, men
de är inte så lätta att översätta till modern
svenska så jag kommer inte ta upp dem i den
här artikeln. Kenningar är däremot lätta att
översätta och det går dessutom väldigt lätt att
skapa nya.
Kenning är en sorts poetisk liknelse som

till exempel kan bygga på kunskap om
myterna, man benämner något genom att

ange dess relation till något annat. Det finns
väldigt enkla kenningar av typen ”Tors fru”
(dvs Sif) eller Brisingamens ägare (Freyja)
som inte kräver så ingående kunskap, men de
kan göras mycket mer invecklade. ”Syrs
sorgregn” (guld) är en kenning som kräver
att man både känner till att Syr är ett binamn
på Freyja och att hon sägs gråta guldtårar
över sin försvunne make Odd.
Andra kenningar är inte direkt kopplade

till mytologin, som ”havets häst” (skepp) eller
”skeppets rönn” (krigare) . Vissa är mer
självförklarande, men till exempel ”skeppets
rönn” kräver att man känner till att rönnen
betraktas som ett manligt träd.
Att skapa nya kenningar behöver inte

heller vara särskilt svårt. Blod kallas ofta i
fornnordisk diktning saker som ”svärdets å”
eller ”korpens vin”, men det är bilder som hör
ihop med strid och ond bråd död. Om man
vill prata om blodet som släktskap eller i
sammanhang som har med känslor att göra,
kan man till exempel skapa kenningen
”venens vin” (och på köpet få en allitteration)
som bör vara lätt att förstå för de flesta.

Du vill, Valfader, att väl jag täljer
För att binda ihop raderna i den här typen av
skaldeskap använder man allitterationer och
assonanser, eller i norröna termer: stavrim,
skothending och aðalhending. Allitteration,
eller stavrim, innebär att man rimmar på
första bokstaven eller ljudet i den första
betonade stavelsen i två eller fler på varandra
följande ord. Versraden ur Völuspå innehåller
ett sådant stavrim: ”du vill, Valfader//att väl
jag täljer”
För att komplicera det hela en smula finns

det dock ord som inte har första stavelsen
betonad, ord som förväntan och beklaga
stavrimmar alltså förväntan–vaken och
beklaga–klättra, till exempel. Dessutom
stavrimmar alla vokaler på varandra.
Assonans förkommer i två olika varianter,

skothending och aðalhending. Assonans
betyder helt enkelt att den betonade vokalen
i två ord följs av samma konsonanter. I en
skothending kan det vara olika vokaler, men i
aðalhending ska det vara samma vokal också.
En nonsensmening med skothendingar
skulle kunna vara: ”väskor och askar, fyllda
med floskler”, medan aðalhending blir: ”Eder
i hednisk Sed ger fred”.

"All poesi använder sig av bilder
och metaforer för att skapa ett
vackert språk, i fornnordiskt
skaldeskap är det kenningar
och heitin som man använder"

Det var den gamla förkristna skaldekonsten som Snorre ville bevara när han skrev sin
Edda. Skaldekonsten är en diktning som till stor del bygger på kännedom om de gamla
myterna för att bli begriplig. De guda- och hjältedikter som finns bevarade i poetiska
Eddan är skrivna på dessa gamla versmått, och när vi läser dem är det bra att veta hur de
är konstruerade, för att bättre kunna uppskatta dem.

Text: Markus Skogsberg
Bild: Kriss Szkurlatowski, stock.xchng

TEMA: SKAPANDE
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Fornyrðislag, ljóðaháttr och annat
Det finns väldigt många olika versmått, men
de som främst förekommer i poetiska Eddan
är fornyrðislag och ljóðaháttr. Andra viktiga
versmått är drottkvätt, som främst använts
för att skriva för kungar, och galdralag, som
man skriver besvärjelser med.
Fornyrðislag kan sägas vara grunden för

all fornnordiskt skaldskap. Den används för
längre, berättande dikter som Völuspå och
Þrymskviða. Varje strof består av åtta rader,
som delas in i fjärdedelar vilka kallas
”fjärdingar”. Varje fjärding består av två rader,
alltså är de tidigare nämnda raderna ur
Völuspå en fjärding:

du vill, Valfader
att väl jag täljer

Inom varje fjärding binder man ihop raderna
genom stavrim, skothending eller
aðalhending. Första betonade stavelsen i
andra raden bestämmer vilket stavrimmet blir
på den ena eller båda de betonade stavelserna
i första raden. En strof av fornyrðislag blir till
exempel:

Hören mig alla
heliga ättlingar
högre och ringare
Heimdalssöner
du vill, Valfader
att väl jag täljer
forna öden
vad äldst jagminnes

Ljóðahattr är ett versmått för samtal, som till
exempel i Hávamál och Vafþruðnismál, och
bygger på samma princip som fornyrðislag.
Den andra och fjärde fjärdingen är dock
enradig istället för tvåradig som i
fornyrðislag:

Vett den behöver,
som vida färdas;
lätt är hemma vadhelst.
Mångt ögonkast får,
den intet förstår
som sitter med kloka tillsammans

Drottkvätt
Det svåraste, och där med ”finaste”,
versmåttet var förbehållet kungar och
liknande och bara de allra skickligaste
skalderna behärskade det till fullo. Det
yppersta var att kunna improvisera på
drottkvätt, vilket måste varit en bedrift utan
dess like.
Drottkvätt består, precis som fornyrðislag,

av åtta rader i fyra fjärdingar, men varje rad
har i drottkvätt tre betonade stavelser och ska
helst ha tre obetonade också. De ska
dessutom sluta med en betonad och en
obetonad stavelse.
Den första raden i en fjärding hålls ihop av

en skothending och den andra av en
aðalhending. Sinsemellan binds raderna ihop
med stavrim, där den första betonade
stavelsen i andra raden bestämmer
stavrimmet i två av de tre betonade
stavelserna i den första raden:

TillBarres herre blotat
och björkens ve vi vördat
Mörnir blotetmottar
avMenglads gode broder
lyss tillTröngvas längtan
livet kärlek giver
när vi äringsölet
offrar i Sjofns källa

För att kunna få ihop dikter av det här slaget
krävs att man använder sig av kenningar i stor
utsträckning, annars blir det omöjligt att få
ihop alla stavrim, skothendingar och
aðalhendingar. Det tillför även en nivå av
mystik till dikten som förhöjer upplevelsen
om man förstår dem.

Galdralag
Galdralag är ett versmått för trolldom.
Strukturmässigt ser den ut som en korsning
mellan ljóðaháttr och fornyrðislag, med sju
versrader snarare än sex eller åtta.
Den första fjärdingen består av två rader

som ska ha samma inledningsord, och även
den därpå följande enkelradiga fjärdingen
börjar med samma ord som de två
föregående. Dessa tre rader vänder sig till de
makter vars uppmärksamhet man vill påkalla.

Första och andra raden ska allitterera och
vara likartade eller stå i direkt motsättning
till varandra. Andra fjärdningen ska också
allitterera inom raden och ämnesmässigt
hänga ihop med de två föregående raderna.
Generellt för alla delar av galdern är att varje
rad idealt ska ha en stavelse mer än den
föregående, enligt Lars-Magnar Enokssen.
(Exemplen nedan är min fria översättning av
en norsk vers som Lars-Magnar Enokssen
använt för att lära ut galdralag.)

Hör Frey
Hör Freyja
Hör du namnrike Njord

Tredje och fjärde fjärdingarna består båda av
två rader vardera. Tredje fjärdingen är den
aktiva, där man talar om vad man gör, vem
det handlar om eller motsvarande. Återigen
ska dessa två rader ha samma inledning och
allitterera.

Vad vi manar
Vad vi magnar

Den fjärde är målet, avsikten, viljan. Samma
ord ska inleda båda raderna och de ska
allitterera.

Frodig sak föra
Frodig seger föra

Nedan den norska varianten som ni kan ha
nytta av att jämföra med:

Lytt Frej
Lytt Freja
LyttNjardars Njord
Hva vi maner
Hva vi mestrer
Frodig sak føre
Frodig seier føre
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SKAPELSER AV SAM FUN DSM EDLEM M AR

Nyligen besökte jag Helga Trefaldighets
Kyrka i Uppsala och blev där glatt
överraskad över att ena koret hade
förvandlats till en samvaro- och
skapandehörna. Där fanns handmålade
iotakors och ikoner, teckningar av detaljer i
kyrkan, tygväskor som försetts med
textiltryck av bibelverser och lerfigurer
symboliserande olika kristna högtider.

Givetvis blir man inspirerad! Likaledes blir
man lite nyfiken på om det finns personer där
ute i resten av Sverige och världen som ägnar
sig åt att pyssla på dylikt sätt med forn sed
som grund.
För nästan tjugo år sedan besökte jag en

berättarfestival på Bolmsö i Småland och
deltog i en skapande verkstad för barn med
just forn sed som tema. Först lyssnade vi till
berättelser grundade i den nordiska
mytologin och sedan var det dags att omsätta
kunskaperna i kreativ verksamhet. Vi gjorde
gipsavgjutningar av varandras ansikten och
målade sedan kroppar till ansiktena. Vad blev
resultatet? En vacker samling nordiska gudar
och gudinnor, skapade av barns händer och
med barns tämligen stereotypa syn på
gudomar. Tor, med hammaren i högsta hugg,

fick muskler och röd mohikanfrisyr; Frej fick
blonda lockar prydda av en blomsterkrans
och Loke fick en liten svart mustasch och ett
glittrigt superhjälte-L på magen.

Sedan illustrerades hela den nordiska
skapelsen – bland annat Ginnungagap,
Mimers Källa och kossan Audhumbla – med
hjälp av silkespapper som klistrades fast på
stora pappersark. Jag minns att jag var med
och tillverkade Bures huvud som stack fram
ur isen som Audhumbla stod och slickade på.
Att ägna sig åt skapande verksamhet är inte
bara trivsamt – det bidrar också till en ökad
insikt i andra människors sätt att förhålla sig
till sin omgivning. Det är en väsentlig skillnad
mellan porträttet av Loke som superhjälte
och porträttet av Loke som står bakom en
blind gud och riktar mistelpilen mot Balders
bröst. Skaparen av ett konstverk kan med
andra ord inte bara föra fram sin egen unika
tolkning av våra världar, utan också bidra till
att förändra synen på dessa. Konstverk
besitter alltså en oerhörd makt.

Själva skapandet kan vara ett sätt att föra fram
både kritik, lovord, det vardagliga, det heliga
och skilda livssyner. Den som skapar blottar

en del av sin egen själ i sitt konstverk,
samtidigt som andra människors själar kan
påverkas när de tar del av konstverket. Den
som ägnar tid åt att skapa eller avbilda något
tillskriver förmodligen också det avbildade
någon form av betydelse, varför skapandet
också kan ses som en form av erkännande av
och vördnad inför våra världar och de varelser
som lever där.
Kyrkobesökarna i Uppsala visar med sina

skapelser att de håller sin tro för viktig och
värdefull, medan de på samma gång synliggör
sin tro både för varandra och för andra
människor. Det gemensamma skapandet blir
en gemensam högtidsstund i vilken både själ
och händer får arbeta med något
meningsfullt. Människans skapande har makt
att påverka hennes inre såväl som hennes
yttre och vi har alla en möjlighet att delta i
skapandeprocessen; att bidra med vår egen
tolkning och vår egen vision. Vi kan alla vara
världsskapare.
Har du egna erfarenheter av skapande

verkstäder med den nordiska mytologin som
grund, eller ägnar du dig själv åt att måla, sy,
brodera, snida, smida eller skapa med forn
sed som tema? Berätta och skicka bilder till
sara.larsson@samfundetfornsed.se

Skapelsen som utgångspunkt för skapande

Lussevisa
av Karin Birka Skogsberg

Lång och mörk
är Lusse natt
vinternatten är väntan;
dunklet kring husen
drar sig undan
från ljuset i julmånadsnatten

Omkväde:
Hell Dig Lussa
Helig bland heliga
Julens ljusa dis
Driv med Ditt ljus
Ur jordens dalar
Midvinternattens mörker

Hell dig som kommer
med heligt bud
om ljuset – julens megin;
du lysande dis,
du Lussebrud,
hell dig som bringar budet

(Omkväde)

Än ligger mörkret
mäktigt och kallt,
och vintern tung över världen;
vid jordens tak
jagar snart
Sunnas hästar högre

(Omkväde)

Årshjulet vrids
varvet runt
ur falnad aska föds eld;
den gyllentårade,
ljusets bringerska,
väcker, med Alfrödul, året

(Omkväde)

Var hälsad gudinna,
heliga dis,
välkommen Lussa, du vackra;
du kommer från söder
med solens megin
och vinterns mörker ger vika

(Omkväde)

TEMA: SKAPANDE

Text: Saga Sunniva Bergh

12

AnnikaWennberg snider FreyaM
id
gå
rd
so
rm
en
is
ilv
er
av
Sa
ra
La
rs
so
n
Fr
ey
il
er
a
av
St
in
a
Ja
re
ns
ko
g



Att brygga skaldemjöd

Att göra mjöd kan både vara mycket enkelt, och en svår konst. Om
du blandar vatten och honung och låter det stå, så börjar det efter ett
tag jäsa, och du får mjöd. Att få det riktigt gott eller kunna upprepa

en lyckad sats kräver dock tålamod, erfarenhet och gärna lite kunskap
eller intuition. Anteckna noga vad du gjort – när du lyckats rejält
kommer du att vilja veta hur du gjorde!

PYSSEL

Text: Fredrik Liljegren
Bild: Sara Larsson

Ingredienser
Honung – hitta helst en biodlare i området att köpa ifrån. Det går
utmärkt med osilad honung, vaxet ger bra smaktoner och kan silas bort
enkelt vid dekanteringen. Om du köper nyslungad honung som
fortfarande är flytande underlättar det enormt när det skall blandas ut
med vatten. Det blir också billigare när man ska köpa 10 kg i en hink
än i småburkar.
Vatten – kallt och friskt vatten från en helig källa i naturen är givetvis
åtråvärt, men man kan även göra gott mjöd av vanligt kranvatten.
Jäst – om du skall köpa jäst så är vanlig vinjäst bra. Du kan också göra
egen (se nedan), köpa mjödjäst (på t ex Humlegårdens ekolager) eller
be någon mjödbryggare om lite jäst.
Tålamod

Redskap
Mjödbryggning kräver inga speciella redskap. En vanlig hink eller
gammal flaska fungerar bra som jäskärl. Det finns dock en del som
underlättar:
Jäsrör – ett vattenlås för att släppa ut kolsyra och hindra luft och flyg
från att tränga in i jäskärlet.
Gummibussning – tätning mellan jäsrör och hål i lock på hink eller
honungsburk.
Jäshink – av lättrengjord plast, med lock och litermarkeringar.
Hävert – en slang för omtappning; kan ha hårdplaströr i ena ändan
för att underlätta omtappning.
Sockermätare – för att mäta sötma och beräkna alkoholhalt.

Gör egen jäst direkt i honungsburken
Ta en honungsburk med lite honung kvar. Fyll på med vatten och skaka tills honungen löst sig.
Spotta i honungsvattnet och ställ ut behållaren utan lock i naturen några dagar. Om du har jäsrör
och gummipropp, gör ett hål i locket och sätt dit jäsröret med lite vatten i; annars låter du locket
sitta löst. Låt det sedan stå i rumstemperatur i någon vecka och provsmaka. Det bör bli en söt
smak som påminner om öl. Om det smakar illa är det bara att hälla ut och försöka igen.

20 liter mjöd
Mängden honung i förhållande till vatten är givetvis upp till smak och tycke. Här är ett förslag
för den som inte har provat förr:
Sätt igång jästen i en mindre flaska med honungsvatten och låt stå en dag i rumstemperatur.
Blanda 7 liter (10kg) honung med 20 liter vatten i en jäshink, rör ner jästen och sätt på jäsrör
(eller lägg ett någorlunda lufttätt tyg över) . Räkna med en till två månader för jäsningen.

Lagring och klarning
När jäsningen avstannat är mjöden grumlig, har jästsmak, bismak av sprit samt ofta en smak som
påminner om gummi. Dekantera gärna mjödet genom att slanga över det från en jäshink till en
annan med häverten nära ytan, och lämna bottensatsen för jästförvaring. Håll jäskärlet mörkt
och i jämn temperatur för bra klarning. Med tiden faller jästen mot botten och mjödet blir allt
klarare. Vid längre lagring förvsinner det sista av jästsmaken även om någon grumlighet kan
bestå. Sprit- och gummismak förvandlas till en fyllig klar mjödkaraktär.
Vid flasktappningen kan kvarvarande grumlighet lägga sig på flaskans botten med tiden. Mjöd
som lagrats ett halvår smakar dock sällan jäst, även om man häller upp hela innehållet.

Ta hand om Kvaser
Vid första omtappningen av din mjödsats, oavsett om det är för flasktappning eller dekantering,
så har du en bottensats med gott om jäst i. En del av detta kan du hälla genom kaffefilter och
ställa i kylskåpet för provsmakning. Med sista halvlitern rör du upp jästen från botten ordentligt
och häller upp i en flaska; antingen med jäsrör eller en plastflaska för att undvika explosioner.
Det blir Kvasers hem i kylskåpet tills nästa mjödsats. Mata honom med lite honung och skaka ur
kolsyran någon gång i månaden.

Julkryddat mjöd
Lägg 2 kanelstänger och 3 kryddnejlikor i en halvlitersflaska och fyll upp till toppen med mjöd.
Se till att det är minimalt med luft för att undvika mögel på kanelen. Låt stå minst ett par veckor
(ett år går utmärkt) och häll upp genom tesil vid servering.

20 liter honungsvinäger…
Som så mycket annat, så oxiderar även mjöd. När jäsningen skall komma igång är det förträffligt
med allt syre du kan vispa ner, men framåt slutet och efter jäsningen skall dekantering,
upptappning, allt som görs utan lock och jäsrör, göras varsamt!
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TEMA: SKAPANDE

Text: Martin Domeij
Bild: W.G Collingwood

Oden är visast av alla gudar, lär vi oss i
myterna. Han vet det få vet, ser det få ser och
skaldar som få skaldar. Dessa lärdomar och
denna visdom är dock inget han har från
födseln. Istället har han på olika sätt lyckats
tillskansa sig kunskaper och visdom av olika
slag, genom sina handlingar och inte minst
genom offer.

I de myter som handlar om hur Oden utökar
sina kunskaper och sin visdom förekommer det
nämligen vid flera tillfällen också beskrivningar
av offer som Oden måste utföra för att få det
han vill ha. Dessa offer är allt annat än små och
betydelselösa, och av dessa berättelser kan vi lära
oss att om vi vill ha något måste vi också avstå
någonting annat. Ingenting är gratis, och ju
större vinst, desto högre pris. Eftersom Odens
kunskaper och visdom är så djupa är också de
offer han måste utföra mycket stora.
Centralt i dessa berättelser är alltså inte bara

vad för slags kunskap eller visdom Oden uppnår,
utan även vad han offrar för att uppnå sina mål.
I de myter som skrevs ner på 1200-talet tycker
jag att det finns tre berättelser som beskriver
dessa saker som är extra intressanta. Jag vill
därför presentera dem och ge min tolkning av
dem.

När Oden hänger sig på världsträdet Yggdrasil
söker han dold kunskap om alla världar, hur de
hänger ihop och hur han kan resa mellan dem.
Efter nio nätter får han denna kunskap, efter att
ha offrat sjalfr sjalfum mér (själv åt mig själv) ,
som det står i texten. I själva verket har han
genom att hänga sig i världsträdet bundit sitt
öde till det, och han kommer därför själv att gå
under när världen går under. Oden känner sitt
och världens öde, och han måste därför också
aktivt deltaga i iscensättandet av undergången.
Världsträdet får sitt vatten från tre källor. En

av dem, Mimers källa, finns i jättarnas värld, och
kallas också vishetens källa. Den som dricker av

detta vatten uppnår stor visdom. Oden offrar
sitt ena öga för en klunk av detta vatten. När
han har druckit kan han se allt som hänt och allt
som skall hända, överallt. I gengäld har han gett
upp sin förmåga att se ordentligt här och nu.

När asar och vaner sluter fred spottar de alla i
ett kar. Ur karet stiger Kvaser, en varelse som
kan svara på alla frågor man ställer till den
eftersom den består av asars och vaners
samlande visdom. Kvaser vandrar omkring och
lär ut denna visdom, men blir sedemera dräpt.
Dess blod blandas med honung som får jäsa till
mjöd. Man kan dricka av detta mjöd och verða
skáld eða fræðamaðr (bli skald eller lärd) , som
det står i texten. Mjödet hamnar hos jättinnan
Gunnlöð, och Oden beger sig till henne. Efter
att ha tillbringat tre nätter med henne ger hon
honom tillåtelse att dricka tre klunkar av
mjödet, som förvaras i tre kärl. Oden dricker så
stora klunkar att han tömmer de tre kärlen och
får på så sätt i sig asars och vaners samlade
visdom. Huruvida han redan hade asarnas
visdom kanske kan diskuteras, eftersom han är
deras anfader, men vanernas torde han inte haft
förut. Texten konstaterar: Hvat skal hans
tryggðum trúa? (hur kan man lita på hans
löfte/ord?) . Oden har lurat Gunnlöð, och
därigenom är det högst osäkert om någon
kommer tro på hans ord igen. Om man
betänker att denna myt och symbolik skapades i
ett samhälle där rättssäkerhet byggde på
svärandet av eder är det ett mycket stort offer:
Oden riskerar nu att inte kunna hävda sig vid
ting.

Världsträdets, jättarnas, asarnas och vanernas
kunskap och visdom gör Oden till vishetens
gud. Priset han får betala är högt, sitt öde, sin
syn och sitt ord.
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På årets höstmöte i Stockholm
samlades ca 20 personer för att prata
om ödet och viljan. Henrik Hallgren
inledde med frågan om vad vi anser att
ödet är. Det lyftes många tankar och
idéer:

• Ödet är livets spelbräde där pjäser
kan agera.

• Ödet är de osynliga trådarna mellan
allt levande.

• Ödet är alla variabler tillsammans väver
av sin fria vilja.

• Ödet är en människas önskan
att se mönster.

• Ödet är dörrar som öppnas som vi kan
välja att vandra in i eller inte.

• Ödet är hela universums vilja och
därför hela undergången.

• Ödet är det som du förstår på din
dödsbädd.

• Ödet är inte slutet i och med att vi dör.
• Ödet är det holistiska i tillvaron.

Kvällen fortsatte med en föreläsning som
kopplade samman diskussionen om ödet
med den mytologiska förklaringen
avmänniskans tillkomst. I Völvans
Spådom skapar dvärgarna först
människan: våra kroppar, alla till hankön
och i avsaknad av liv, ande och öde.
Höner, Oden och Lodin finner sedan Ask
och Embla och skänker dem tre gåvor:
andedräkt, sinnesrörelse och livspuls (likt
gudar) . Dessa gåvor gavs inte bara i
forntiden, utan förmedlas med varje
födelse och föregår våra allra första
andetag och skrik. I enlighet med Völvans
spådom kan ödet även utlösas av
nornorna Urd, Verdandi och Skuld. Urd
lägger fram alla våra möjligheter och
potential (om det är fast eller
påverkansbart är en tolkningsfråga) .
Verdandi hanterar i sin tur tillblivelse, det
vill säga vad som händer i detta nu. Skuld
har hand om vad som komma skall, eller
som en deltagare uttryckte det; kasserar in
det vi alla är skyldiga efter att vi föds - att
vi en gång också ska dö.

Lördag
På eftermiddagen ger vi oss ut till
Nackareservatet. En kort promenad i
nattmörkret, vilket redan lagt sig vid
tretiden, med fackelbärare i spetsen. Vi
samlas mitt inne i skogen för Alvablot.
Med oss har vi var sin pinne som vi funnit
på vägen till platsen. Pinnen
representerade känslor; något som
behövde dö för att något nytt skulle
kunna födas i vårt liv. Stor som liten
pinne lades på den sprakande elden och

omslöts av värmen. Vad var och en
lämnade efter sig ska här lämnas osagt. I
mitt fall delar av de förflutna vars död
behöver accepteras.

Alvablotet inleddes med en skål till
dödsgudarna representerade av Tor,
Gefjon, Hel, Oden, Ran och alverna. I
andra skålen kombinerades gudar med
hyllningar och hågkomst av vänner,
bekanta och släktingar. Efter skålarna
gick vi ut för att möta vårt öde: I en
glänta väntade nornornas tre gestalter. Var
och en uppmanade oss att ta en runa,
vilken symboliserade ett tomrum den
enskilde härbärgerar i nuet. I mitt
enskilda fall var runan lika träffade som
temat, det var för många tillfälligheter för
att vara en slump, och en tydlig vink från
gudarna. En efter en samlades vi efter
mötet åter vid elden, och i lågorna såg jag
olika öden skifta och dansa. Kvällen
avslutades med skålar i varm nyponsoppa,
vilket värmde gott i frusna sedares magar.

Söndag
Höstmötets allra sista dag och förmiddag
innehöll precis som tidigare många
härliga möten och samtal. Vi avslutade
med en sista tankevända med olika
frågetecken kring ödet:
• Går jagmed eller mot mitt öde?
• Var kommer ödet ifrån och hur lär vi
oss om det?

• Är tråkigheter en del av ödet eller
felbedömningar?

• Hade vetskapen om ödet gjort någon
skillnad?

• Är ödet en anpassning till rådande
omständigheter enligt genetiskt
programmering?

• Kan vi medvetet påverka vårt öde?
• Vem bestämde att jag föddes som
människa?

• Ska jag följa strömmen om den tar en
viss riktning eller skall jag greppa om
grenen och föras in i en annan flodfåra?

RAPPORT

Ett höstmöte i ödets tecken
Text: Niclas Hjelm
Bild: B Nollmeyer
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porto

Samfundet Forn Sed Sverige
c/o Erik Otterberg
Speldosegatan 4
421 46 Västra Frölunda

N u blir det lättare för al la hedningar att hål la
reda på hedniska högtider! M imers Käl las Förlag
ger nämligen ut en unik H ednisk kalender för
201 2. Röda dagar får säl lskap av gröna dagar.
Det vil l säga, dagar av speciel lt intresse för
hedningar märks ut i grönt. Varje månad pryds
av ett konstverk på en el ler flera av makter som
förknippas med respekti ve månad el ler årstid.
På kalenderbladet finns också en text som
beskri ver den aktuel la guden el ler gudinnan.
Konstverken är skapade av konstnären
Alexander Bågenholm och texterna skri vna av
journal isten M arkus Skogsberg, två moderna
hedningar som också studerat rel igionshistoria
akademiskt. Til lsammans återupptäcker de
spännande högtider och bjuder på vackra bilder
av gudinnor och gudar från den gamla tron.




