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Stort tack till Jim Lyngvild som har delat 
med sig av de vackra och kraftfulla fotona 
av völvan till detta nummer av Mimers 
Källa.

Äring och frid i det nya året tillönskas dig  
av rådet, goderingen och redaktionen för  
Mimers Källa. 
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Vill du bidra? Maila ditt alster (bifoga fil) till: mimers.kalla@samfundetfornsed.se

Återigen

Återigen kan vi samlas och mötas. 
Återigen kan vi träffa nära och 
kära.  Återigen kan vi samtala och 

tôlas. Återigen kan vi ta i hand, kramas och 
vara nära. 
 
I väntan på ”återigen” har vi lärt oss att träf-
fas, hålla möten, samtala och fira högtider 
i Nätheim. En lärdom och kunskap jag 
tycker vi ska ta med oss när vi återgår till 
det ”normala”, eller rättare sagt, det nya nor-
mala; och det är förmågan att kombinera 
möten i Nätheim med de fysiska mötena.  

Återigen möter vi tillsammans gudar, mak-
ter och människor på rådarnas platser. 

Återigen kan vi hålla det stora vårblotet i 
Gamla Uppsala och för att fira återigen så 
planerar vi ett gille på kvällen efter vårblo-
tet. Återigen får jag resa på tjänsteresa runt 

om i landet och då passar jag återigen på 
att bjuda in till pubhäng där vi kan mötas 
och umgås på plats.  

Återigen ser jag fram mot att få träffa er 
alla.

 Eder ordförande Bruse LF Persson

Tack!

God jul!
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Tema VöLvan

Det har säkert inte gått många 
förbi vad temat för detta nummer 
av Mimers Källa är: Völvan. Att 

ha ett tema för ett nummer av en tidning 
kan uppfattas som tudelat; det kan både 
begränsa om man har otur och inspirera 
om man har tur. 

Svenska Akademins ordböcker defi-
nierar ”tema” som bland annat ”ämne för 
diskussion eller studier”. En annan defini-
tion som låter mycket mindre torrt är ”en 
berättelses hjärta”, och just hjärta (och kan-
ske även själ) är något jag hittar mycket av i 
artiklarna i det här numret. Här delas friskt 
med sig av medlemmarnas upplevelser, 
tankar, känslor, experiment… tillsammans 
med en härlig dos ren kunskap.

Hjärta kommer det även att bli extra 
mycket av i nästa nummer, för då hade 
redaktionen tänkt sig att temat skulle 
vara kärlek. Även det ett ord som rym-
mer mycket; kärlek kan ju vara platonisk, 
erotisk, sentimental, krånglig, obesvarad, 
galen, oväntad… och den kan ställa till lika 
mycket som den ordnar upp.

Den som känner att hen har något 
på hjärtat (inbakad ordvits helt av-
siktlig), skicka dina alster redan nu till  
mimers.kalla@samfundetfornsed.se

Hjärtans välkomna! 
redaktör Sandra Lindholm-Svensson

Völva, foto: Jim Lyngvild,  
modell Ane Halsboe-Jørgensen

Det sker en julmånadsmorgon:
när ljusbågen är tänd
och spjälorna vrids upp

sitter en krona i björkens topp.
Korpen är nu alltså tvåfaldig:
ryggarnas krökning om ett tomrum,
stjärtarna spända i kors,
bröstpartierna utåtvälvda,
skallarna en tveudd.

Kronan på de två högsta kvistarna
mot vaddigt dagsgrått
som klykan i gavelspetsen
hos långhuset eller hovet. 

Charlotte Thyra Manliusdotter

Håg och minne
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Det är långt från Matador till 
völvan…

Debatt i Danmark. Konstutställ-
ning sätter i gång debatten om 
kristendom och hedningar.

Det är långt från Korsbæk till Midgård, 
men skådespelaren Ghita Nørby passar in 
lika bra på båda ställena. Det är henne du 
ser på framsidan som völva. Fotot är taget 
av Jim Lyngvild, en dansk asatroende 
konstnär som ligger bakom en ny utställ-
ning på Køge Museum i Danmark, ”Vølver, 
Guld og Guder”.

Till utställningen har Jim skapat 10 
porträtt av kända kvinnor som völvor. För-
utom Ghita Nørby ser vi även sångerskan 
Søs Fenger, tv-värden Cecilia Frøkjær och 
inte minst den nyutnämnda kultur- och 
kyrkoministern Ane Halsboe-Jørgensen 
( foto på sidan 4). Och den sistnämnda ska-
pade verkligen debatt i Danmark då fotot 
blev publicerat. Ministern blev beskylld för 
att svika den kristna tron. Hon anklagades 
bland annat för att reklamera för ockultism 
och ”djävelskap”, och debatten på Face-
book var milt sagt intressant. Inte minst på 
grund av att riktigt många danskar kom till 
hennes försvar.  Ministern själv tog dock 
kritiken med upphöjt lugn, och är i stället 
glad för att vara med i utställningen. Hon 
kommenterade kritiken till Danmarks 
Radio med följande uttalande: ”Det hand-
lar om danskt kulturarv, och den historia 
som har format oss allesammans. Den vill 

jag väldigt gärna vara med om att förmedla 
eftersom jag tror att vi blir klokare på vilka 
vi är idag genom att förstå var vi kommer 
ifrån. Det är bland annat det, som den här 
utställningen ska uppnå.” 

Utställningen har också som mål att 
väcka diskussion och skapa större förståelse 
för den forskning som pågår i Danmark 
om vikingar och den mytologiska världen. 
Den diskussionen har de alltså redan fått, 
innan utställningen ens har öppnats.

Njut av de fantastiska völvorna som 
Jim Lyngvild har skapat, och om du får 
tid, så ta en tur till Danmark och se hela 
utställningen. Den öppnas den 2:a de-
cember. Mer information hittar du på: 

https://www.museerne.dk/koge-museum/
udstillinger/

Ann Lindholm-Svensson

En völva är en kvinna som bland annat utö-
var sejd för att komma i kontakt med ande-
världen och makterna för att få råd, spå om 
framtiden eller ändra i väven. En man som 
sejdar kan kallas sejdkarl. Sång, trummor 
och stav är vanliga attribut under sejden. 

I det här numret har medlemmar skickat 
in texter och dikter som rör völvan och  
sejden. Tack för era bidrag! 

Om völvan
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Mellan en turkos gryning
och det obekanta
nytt guld på hösten.

   *
Vintervälvning.
Guld på silver.
Hur mycket är solen? 

Charlotte Thyra Manliusdotter

Ring och tvivel

Völva, foto: Jim Lyngvild

Alexander Slotte, eller Alexander-
farbror som han kallades inom 
familjen, var min mammas farbror 

och hon pratade ofta om honom med be-
undran. Han föddes 1861 i Nedervetil i 
Finland och dog 1927 i Helsingfors, som 
barn till häradsdomare Carl Johan Slotte 
och Anna Elisabeth Varila. Han var intres-
serad av teater – bland annat var han en av 
eldsjälarna bakom idén om att skapa en fin-
landssvensk teater, med inhemska artister  
och arbetade en tid som scenisk ledare vid 
Svenska Folkteatern i Helsingfors. Han var 
också författare och skrev en hel del folk-
lustspel. Många av hans dikter har tonsatts, 
bland andra Plocka vill jag skogsviol och 
Slumrande toner. 

Alexander var mycket intresserad av sin 
hembygd i Svenska Österbotten i Finland 
och skrev både poesi och prosa med motiv 
från dessa trakter som ett ode till den bygd 
där hans vagga stod. 

Budskapet är universellt, en vårdnad för 
fädernas slit och vad de åstadkommit till 
gagn för efterkommande släktled. Hans 
dikt Slumrande toner talar nog till männ-
iskor i både Finland och Sverige.

I min ungdom var Alexander-farbrors 
dikter och sånger kanske inte de som man 
tänkte på så ofta men i och med stigande 
ålder har jag börjat uppskatta dem mer och 
mer. Min absoluta favorit är Slumrande 

Alexander Slotte
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Inför de åtta stora årsbloten mailas nyhets-
brevet Rune Hund ut till alla medlemmar. 
Om du inte får nyhetsbrevet, ta kontakt 
ordförande (se sid 3). 

I Rune Hund får du information om blot 
som hålls runt om i landet, nyheter från 
rådet och goderingen samt tips om vad 
som är på gång i Samfundet.

Tips!

toner som jag kommit att älska. Lite nos-
talgiskt kanske, men hans dikt går rakt in i 
hjärtat när jag besöker de platser där mina 
förfäder bott i många sekler. Den stämmer 
till eftertanke och vördnad för dem som 
vandrat här före oss och vad de genom sitt 
arbete åstadkommit till gagn för efterkom-
mande släktled. 

I en alltmer globaliserad värld är det vik-
tigt att komma ihåg sina rötter och dikten 
talar till alla människor oberoende av vari-
från man kommer.

Tonsättningarna till Alexanders dikter 
finns på YouTube, som (741) Slumrande 
toner och (790) Slumrande toner. 

Slumrande toner — fjärran ur tiden,
Toner ifrån stugor, från fält och vänan lid,
Sällsamma röster ur gravarnas dunkel,
Jubel och kvalsång från hänsovnas strid .

Vaknen alla, höjen eder!
Fädernas budskap
I bringen till söner, till lyssnande tid.

Står inunder rönnen lutande stugan,
Mossbeväxt är trappan och ogräsen gro.
Innanför rutornas gröngamla stängsel
Minnena de sova i ljudlösan ro.
Böj ditt huvud! Träd försiktigt!
Helig är platsen,
Där fädernas hägnande andar bo.
Slocknande kolen vi tända på härden.

Varsamt vi taga det kära i vår vård.
Spinnrocken surrar vid lågande brasan,
Medan vi väva på sägnernas bård.
Flamma forneld! Lys vår gärning!
Lys genom tiden
För sönerna väg hem till fädernas gård.

 Jan Sundqvist

Völva, foto: Jim Lyngvild
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Blotlag byter namn

Andrimner, den sotsvarte kocken, är 
den som var kväll tillagar maten åt 
gudarna i Valhall. Naturligt då att 

låta den sotige ge namn åt vårt matglada 
blotlag.

Namnbytet från Forn Sed Uppland 
till Blotlaget Andrimner skedde officiellt 
vid vårt femårsfirande i augusti 2021. Till 
blotlagets ära hade en skylt tillverkats, en 
kluven gren av lind med namnet Andrim-
ner inristat. Skylten är ännu inte helt klar – 
kanske ska bokstäverna målas i med tuggad 
albark och kol. Den invigdes ändå genom 
att beströs med aska, som även användes till 
att dekorera våra ansikten till Andrimners 
ära.

Vårt blotlag bildades alltså en augus-
tikväll 2016. Den kvällen bjöd makterna på 
alla väder: Sunna lyste på oss, molnen ska-
pade skådespel på himlen, och Tor dund-
rade in med ett regn som fick oss att söka 
skydd under tallarna. Därefter klarnade 
himlen igen och vi kunde ha vår picknick 
på berget med utsikt över Hjälstaviken och 
till ackompanjemang av snattrande tranor. 

Sedan dess har vi träffats där en vardag-
kväll i augusti varje år. Nu gick vi laget om 
och höjde hornen för minnen med blot-
laget. Det har då varit många väldigt fina 
stunder tillsammans! Vi har skådat havs-
örn, vandrat till Hel och tillbaka, lagat mat 
tillsammans av råvaror vi odlat, druckit te 

och fnittrat som tonårsfyllon, väckt själva 
månens nyfikenhet, utforskat runor och 
blotat till samfundets gudastöttor, skrat-
tat gott åt allt och inget, och stöttat var-
andra när livet varit svårt. Vi har blivit fler 
mer åren, och vi är oerhört glada att vi har 
varandra och vår sed. Nu hoppas vi att vi, 
genom att anropa Andrimner, ska kunna 
locka fram riktiga gillen igen framöver. 

Som en blotlagsmedlem uttryckte det:

Andrimner, Andrimner, Andrimner,  
Andrimner, Andrimner, Andrimner, And-
rimner, Andrimner, Andrimner, Andrim-
ner, Andrimner, Andrimner

Blir det gille nu?

Äring och frid, må vi få njuta av varan-
dras och makternas sällskap många gånger 
till! Och av god mat förstås.

Sandra Lindblom

Sandra Lindblom blotar,  foto Charlotta Tyllered 
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Sejden i vår tid

Sejden har urgamla anor.
Svält, utebliven jaktlycka, farsoter, 
ofruktsamhet och släktfejder. Bara 

några exempel på de många faror som våra 
förkristna förmödrar och förfäder måste se 
i vitögat. Livet var en kamp för överlevnad. 

Motgångar tolkades som ett uttryck 
för makternas misshag eller rent av vrede. 
Genom offer och besvärjelser kunde den 
drabbade försöka blidka de mäktiga asarna, 
vanerna och andra naturmakter som för-
passats till dagens mytologi. Man anlitade 
kvinnor och män som hade särskilda för-
mågor att kommunicera med makterna 
och utröna deras vilja. Dessa völvor och 
gandmän försatte sig i ett förändrat med-
vetande med hjälp av trummor och sär-
skilda sånger, så kallade vardlokkur. I detta 
tillstånd kunde de vidga sina sinnen och se 
och uppleva saker som var förborgade för 
andra människor. 

I vår tid lever vi med helt andra hot. 
Faror som riktar sig inte bara mot den en-

skilda människans överlevnad utan mot 
hela vår planet. Det kan vara frestande att 
gripas av vanmakt inför de övergrepp som 
sker mot människa och natur idag. Kan-
ske är det inte konstigt att vi, var och en 
på sitt sätt, försöker vända vanmakt till ett 
positivt handlande förenat med personligt 
ansvar på ett andligt plan. Några av oss an-
vänder sejd för att försöka väcka de skyd-
dande krafter som återupprättar balansen 
på Moder Jord.

Sejd är alltså en magisk ritual med ur-
gamla anor. Sannolikt går den tillbaka 
till tiden då fruktbarhetskulten rådde i 
Norden. Gudar som Freja, Frej och Njord 
tillbads, vilket många ortsnamn i Sverige 
vittnar om. Vi vill gärna tro att sejden i sin 
mest ursprungliga form var extatisk och 
laddad med erotisk urkraft. Ett förändrat 
medvetandetillstånd var ofrånkomligt för 
att få en djupare kontakt med andevärl-
den. Men sejden var i likhet med andra 
traditioner levande och förändrades med 
omkringliggande verklighet. Under viking-

Hjällesittning, Sylvia Hild
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atiden inträdde stora politiska och religiösa 
förändringar som urvattnade sejden vilket 
man också kan ana i de skriftliga källorna. 

De nedskrivna berättelserna om sejd i 
Eddan, i sagorna och i de arkeologiska fyn-
den är sparsamma och lämnar oss i ovisshet. 
En nutida sejd är heller inte ett försök att 
återskapa en forntida föregångare. Det gäl-
ler snarare att skala av alla föreställningar 
från den norröna kulturen och genom eget 
praktiserande tränga in i sejdens väsen. 

I Ynglingasagan sägs att Oden själv för-
stod den konst som rymmer den största 
av krafter, nämligen sejd. En konst som 
han också sägs ha lärt av Freja. Med sejd 
kunde Oden förutsäga människors öden, 
orsaka död och sjukdom och ta själskraft 
från en och ge till en annan. Såna berät-
telser ledde till att folk fordom såg på sejd 

med misstro, ja rentav rädsla. Forskare 
har klassificerat sejden som vit eller svart,  
divinatorisk eller skadlig. Idag köper vi inte 
sådana fördomsfulla beskrivningar och 
utövar heller inte sejd i destruktiva syften.  
Vi talar hellre om spådomssejd som hand-
lar om att skaffa dold kunskap. Eller så 
talar vi om kraftsejd som handlar mer om 
att samla och rikta kraft för att påverka en 
situation eller en plats som behöver hjälp 
eller skydd.

Begreppet ergi skulle enligt gamla källor 
göra gällande att det är omanligt att sejda. 
I Ynglingasagan sägs ”Med denna magiska 
handling följer så mycket ergi att män inte 
praktiserade sejd utan skam, därför lärdes 
denna konst ut till prästinnorna”. Men  
begreppet ergi var snarare en spegling av 
hur samhället definierade manlighet och 
sexualitet. Mycket i sejden går ju tillbaka 
till vanerna där sexualiteten sågs som  
livsviktig och firades rituellt. 

 Sejd innebär att frivilligt förlora kon-
trollen och det är lätt att se den sexuella  as-
pekten av extas. Sjungandet som framkallar 
vaggande höftrörelser, en otämjd livskraft. 
Klart att detta sågs som skamfullt i en 
manlig krigarkultur. Kanske är det också 
där vi får leta efter det motstånd som om-
gärdat sejden i det gamla asatrosamfundet,  
numera Samfundet Forn Sed. Idag sejdar 
både män och kvinnor utan vare sig skam 
eller blygsel. Kunskapen om sejd är snarare 
en omistlig tillgång för samfundet. 

Völva, foto: Jim Lyngvild
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Sejd av idag är som nämnts tidigare en 
framprövad ritual. Efter nästan 40 år måste 
den ses som en tradition. Anpassad till 
vår moderna livsstil vilket innebär nej till  
droger och destruktiva syften. Det handlar 
om att skapa balans och positiva föränd-
ringar i sammanhang som är större än det 
enskilda jaget. 

Thorbjörg Lillvölva  
Hur återuppväcktes då sejden från alla års-
lager av förbjuden eller hemlig kunskap? 
Man skulle ju kunna säga att den på 70-
talet spirande nyfikenheten på shamanism 
och de amerikanska urfolkens andliga 
världssyn fungerade som en väckarklocka. 
En vilja att utforska vår egen nordiska 
tradition. Ivriga studier av sagan om 
Thorbjörg Lillvölva och Eddan blev den 
tändande gnistan. Ett litet gäng träffades 
kring elden, trummade, sjöng och prö-
vade att gå in i ett förändrat medvetande 
för att få en upplevelse av andra världar. 
Ur dessa möten föddes så småningom 
det shamanska nätverket Yggdrasil som 
kom att få en avgörande betydelse för 
sejdkonstens utveckling i Skandinavien. 

1982 hade man hittat en fungerande 
form för sejden och särskilda sejdsånger 
eller vardlokkur började spridas. Kretsen 
av sångare och trummare, völvans ned-
dragna huva och stav samt den uppbyggda 
hjällen blev bärande element i sejdritualen.  
Trumgrupper bildades runt om i landet 
och nordisk shamanism blev ett begrepp 
som med åren skulle nå långt utanför Sve-

riges gränser. De här åren var färgade av 
hänförelse och extas. Sejden var en kollek-
tiv ritual som tillförde deltagarna härligt 
utlevande energi. Med tiden övergick dock 
sejdandet till ett mer disciplinerat utö-
vande och större fokus riktades mot syftet 
för sejden.

Den stora utmaningen kom med Han-
staskogen utanför Stockholm. Hansta-
skogen hade en sällsynt biotop och var 
ett mycket uppskattat andningshål för 
de lokalt boende. Men kommunpoliti-
kerna ansåg att den eftertraktade marken 
lämpade sig bäst för kontorsbyggnader. 
Situationen hade blivit kritisk. Ett gäng 
från Yggdrasil ryckte ut i skogen en kväll.  
Ställde sig på det så kallade Solhylleberget 
och gjorde en sejd i sin mer primitiva form 
och skyddsrunor ristades i berget och gav 
arkeologstudenter huvudbry.

 1986 samlades Yggdrasilfolket till 
vintersolståndsceremonin Starbrak i 
Gustavsbergs slottspark.  Och här inträf-
fade thurssejden som senare skulle få my-

Sylvia Hild i völvans roll
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tologisk status och ledde till en abrupt 
vändning i kommunens byggplaner. Det 
som skiljde den här sejden från andra 
var att deltagarna hade druckit alkohol.  
Jörgen I. Eriksson hade tagit staven (gan-
den) men han avbröts hela tiden av en 
deltagare som drev narr med ritualen och 
var väldigt provocerande. Han gick till 
fysisk attack och skrek ”Jag är trummans 
ande och förfäderna talar genom denna 
trumma”. Den natten gick rimthursarna 
inte att stoppa. Temperaturen föll till 26 
minusgrader. Vattnet frös i ledningarna 
i huset där vi bodde. Kylan höll i sig och 
när byggjobbarna kom till Hansta kunde 
de inte starta maskinerna. Kommunpoli-
tikerna beslöt vid nästa möte bokstavligen 
att ”lägga projektet på is”. Rimthursarna 
hade gjort sitt.

Kampen gick vidare. På den stora ängen 
i Hanstaskogen byggdes en sejdhjälle. I tio 
års tid sejdade vi regelbundet för skogen. 
Parallellt jobbade andra grupper och Ast-
rid Lindgren för skogens bevarande i den 
fysiska verkligheten. 1996 fick Hansta sta-
tus som naturreservat. Vi firade segern med 
att uppföra ett skådespel om vår kamp där 
vi själva var skådespelarna. 

Nätverket Yggdrasil finns inte längre 
men nya grupper har tagit över sejdtradi-
tionen och utvecklat den efter sina behov. 
Grupper i Danmark följer Thorbjörg Lill-
völvas sejd och sjunger völvan i trance. I 
Sverige förstärker vi sången med trummor. 
När undertecknad och danska Anette Höst 

skulle hålla en workshop i sejd på IASC:s 
första möte i Århus hade vi alltså helt olika 
utgångspunkter för upplägget av kursen 
men jag vek mig så småningom eftersom jag 
var gäst i landet. Det var också spännande 
att se och deltaga i en renodlad sångsejd. 
50 personer som sjöng en i ögonblicket 
frammanad vardlokkur. Tror dock att sång-
formatet passar bättre i en liten grupp. Sak-
nade den vilda, mer extatiska kraften i en 
sejd som har både sång och trummor.

 I det dåtida asatronätverket hade sejden 
inte någon plats, möttes snarare med miss-
tro särskilt från manliga följare. Sejdkursen 
på IASC blev en dörröppnare. Intresset var 
stort och sejden införlivades nu också of-
fentligt som en naturlig del av den forna 
seden runt om i Europa. 2013 fick jag en 
inbjudan av en isländsk gydja att hålla en 
sejdkurs på Island där man till min för-

Völva, foto: Jim Lyngvild
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våning inte praktiserat eller hade någon 
större kunskap om sejd. Vi var sju kvinnor 
som möttes i ett ensligt hus långt ut på 
landet. När alla deltagarna sejdat slogs jag 
av att dessa kvinnor hade så mycket lättare 
att överlämna sig till sejden än jag sett hos 
kvinnor hemma. 

Idag praktiseras sejden som en kollektiv 
ritual där alla medverkande bidrar med 
kraft och i vissa fall också seende. Sejd-
utövaren, völvan, eller om det är en man, 
gandmannen, sitter i ett högsäte eller på 
en upphöjd sejdhjälle.  Völvan har en huva 
neddragen över ögonen och mellan benen 
håller hon en stav, ganden. Runt hjällen 
står sångare och trummare vilka kallas 
för radlid. I forn tid skulle radliden bestå 
av nio kvinnor. Sången, vardlokkur (själs-
lockare), och kraften från trummorna rik-
tas mot völvan. Hon färdas på den energin 
in i andra världar för att söka kunskap eller 
hjälp att uppfylla syftet med sejden. Syftet 
bestäms oftast av gruppen. 

När völvan fått kontakt med makter 
eller andra hjälpare och ser sin uppgift slut-
förd kan hon välja att stanna kvar mellan 
världarna och svara på frågor som deltagare 
ställer henne. En spådomsritual som i stort 
sett är inspirerad av berättelsen om Thor-
björg Lillvölva i Erik den Rödes saga. 

När völvan är i förändrat medvetande-
tillstånd (själsflykt) kan hon resa till andra 
världar, exempelvis följa Yggdrasil genom 
de nio världarna för att skaffa kunskap. 
Hon kan uppleva olika verkligheter sam-

tidigt. Eller som det sägs i Völuspa ”Hon 
såg långt och vida i alla världar.” Det är hel-
ler inte ovanligt att hon förkroppsligar sin 
fylgja. Vardlokkurn kan lätt bli extatisk. 
Den skall hjälpa völvan att kalla på de an-
dehjälpare hon behöver för att fullfölja sitt 
uppdrag. Ibland kan sången också behövas 
för att kalla tillbaka völvan. Samma sång 
men med en annan rytm och annat syfte. 
Kulningen, lokk, är en sentida släkting till 
vardlokken. 

När man försöker hitta/skapa sejd-
sånger är det viktigt att sångaren överläm-
nar sig själv och låter kraft strömma genom 
sången. Men sjungandet kan också utveck-
las spontant till en så kallad vildgalder, ett 
utlevande sångsätt där allas röster blandas i 
kakafoni. Det extatiska sjungandet känne-
tecknar också galdern. Ett trolldomskväde 
för besvärjelser. Den sjungs högt och gällt i 
ett speciellt versmått och beskrivs i Eddan 
som bitande och skarp. 

Ganden är lika viktig som sången och 
har givit namn åt völvan som betyder ”stav-
bärerskan”. 

 Sylvia Hild i völvans roll
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Gandens viktigaste uppgift är att hjälpa 
völvan (alternativt gandmannen) hålla rikt-
ning och fungera som en antenn i vilken 
kraften från jord och himmel strömmar. 
Den för tankarna till världsträdet så klart. 
Vid själsflykter kan den också fungera som 
ett ridverktyg att jämföra med häxans kvast 
i senare tider. 

Den kollektiva kraft- och spådomssej-
den är kanske den mest omtalade delen av 
den nordiska sejdtraditionen. Den rymmer 
också andra element som vanligare utövas 
i den privata sfären. Här kommer runmagi 
och galderkonsten in liksom uteseta. När 
de kristna prästerna tog strupgrepp om 
sejdkonsten var medvetandeförändringen 
det första som förbjöds. Kvar blev trolldom 
och magi utan förändrat medvetande men 
som fortfarande var förankrat i naturen 
och naturandarna. 

Sången, hjällen, staven är en kombina-
tion som ger sejden ett unikt särdrag även 
om liknande ritualer finns på annat håll. 
Den samiska nåjdseansen, som jag själv 
föredrar, är vildare och mer ostrukturerad 
men där är det nåjden själv som trummar 
sig i trans tills han faller och de omkring-
stående tar över trummandet. När nåj-
den är klar, eller inte vill komma tillbaka, 
måste han sjungas tillbaka med förföriska 
och sexuellt laddade löften av en jungfru. 
Något som vi tar lättare på idag. 

Sejd i Offerdalen
För några år sedan var jag inbjuden till fes-

tivalens Jordens Hjärtslag i Jämtland. Ar-
rangören Carola Olsson alias Ravenstar 
önskade att jag offentligt skulle göra en sejd 
för god årsväxt och fred. Ju mer jag tänkte 
på syftet desto mer fundersam blev jag. För 
mig är det avgörande att en sejd görs för ett 
närliggande och välkänt syfte. Carola hade 
säkert ett altruistiskt syfte men i min värld 
kunde den goda årsväxten om det ville sig 
illa hamna i fel åker. Jag begränsade syftet 
till att gälla god årsväxt, näringskraft och 
fred i Offerdals kommun där festivalen 
hölls. Jag var medveten om att en sejd av 
detta slag krävde en särskild vardlokkur. En 
locksång som kallade på krafter som över-
ensstämde med syftet.  Den fann jag i du-
schen som är det bästa stället för att mana 
fram sånger.

Offerdal i Jämtland,  foto: Korpmor

På festivalen samlade jag en liten grupp väl-
sjungande och magiskt bevandrade kvin-
nor. Vi övade tills vardlokkurn satt som en 
smäck. Sejdhjällen hade vi placerat på en 
gräsklädd sluttning ut mot Hällsjön med 
Hälleberget som en högrest avslutning på 
världen på andra sidan sjön. Regnet hade 
fallit under dagen men i samma ögonblick 
jag tog plats på den renskinnsklädda hjällen 
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och placerade staven mellan benen, brast 
Sunna ut i ett stort leende. Jag drog ner min 
ugglehatt över ögonen och stängde ute lju-
set för att kunna släppa fram det inre ljuset. 
Kvinnorna började sjunga och trumma och 
allt fler besökare drogs till cirkeln runt hjäl-
len. Jag satt redan på ett stycke brinnande 
drivved och reste världarna runt i sökandet 
på kunskap. 

Jag såg rädsla förgifta bygden och på 
kyrkogården mullrade det under gravarna. 
De som gått före hade inte funnit ro utan 
krävde av de levande att verka för samför-
stånd och inte känslomässigt påverkas av 
gamla händelser. 

På Hällberget dök självaste Audhumla 
upp som den urgamla älgkon. Med ett om-
skakande råmande öppnade hon sitt juver 
och strida strömmar av näringsrik mjölk 
rann mot bygden Offerdal med uppma-
ningen att lyssna på de äldsta och offra i 
tacksamhet.

Innan jag ganska utmattad somnade den 
kvällen i festivalens magiska gudinnetem-
pel sökte en ung kvinna upp mig. Hon hade 
efter sejden besökt en gammal ortsbo som 
berättade att stor osämja rådde på bygden 
av gammal hävd. Släktfejder, gammal histo-
ria av häxbränningar och oförlösta sorger. 
Hon förstod precis varför det mullrade på 
kyrkogården. När nu Urkon lovade god 
årsväxt och de döda krävde att bygdens folk 
sluter fred med varandra hoppas jag på en 
bättre framtid för Offerdal.    

Völvefynd på Grönland
Kanske var det just på grund av min per-
sonliga erfarenhet av sejd och mina ofta 
återkommande tankar på Thorbjörg Lill-
völva som jag hoppade högt när en dansk 
arkeolog offentliggjorde ett märkligt 
fynd i Vatnahverfi på sydvästra Grönland 
i somras. Han hade två år tidigare hittat 
en ovanlig stencirkel som visade sig vara 
översta delen av en båtformad hydda. Inuti 
bara en och en halv meter på bredden och 
två meter på längden. Husets unika form 
och extrema belägenhet, uppe på en bergs-
kam bara några få meter från inlandsisen 
och helt oskyddat för väder och vind, gav 
arkeologen Christian Koch Madsen något 
att begrunda. Kunde någon överhuvudta-
get bo på en så utsatt plats? 

Völva, foto: Jim Lyngvild
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Ännu mer huvudbry fick han när han 
grävde fram ett antal föremål ur hyddan 
som helt tycktes sakna mening eller inbör-
des sammanhang. Spelbrickor, valrosstän-
der, renhorn, en fårtand, en sälknota, ett 
kohorn och ett fårhorn, en kam, lite fett-
sten, spetsen av en järnkniv, en bit av ett 
kopparspann och eldslagningssten av två 
olika material. Inget av detta hade något 
värde under medeltiden. Det kunde väl 
bara vara en trollkvinna som hade en så 
märklig kombination av ägodelar?

Christian Koch Madsen måste gå till 
Erik den Rödes Saga för att få pusselbi-
tarna på plats.  Och där mötte han sagan 
om Thorbjörg Lillvölva. Det såg ut som att 
han hade hittat en völveboning. Föremålen 
hade sannolikt en gång varit laddade med 
magisk kraft som skulle styrka völvan i hen-
nes sejdarbete, var den slutsats han drog. 
Och därmed trodde han sig ha funnit det 
första fysiska beviset för völvor i Grönland.

Hyddan i sig är ett mysterium. Vinter-
tid blev det extremt kallt och om det inte 
vore för britsen och eldstaden skulle den 
aldrig ha kunnat användas som boning. 
Men hyddan kan ha brukats som säter. 
Det var vanligt att nordborna hade sätrar 
för djurhållningen under sommaren. Där 
var det effektivt att mjölka, torka kött och 
skinn eller samla på foder på ett ställe nära 
djuren. Men i takt med att klimatet hård-
nade och den lilla istiden utbröt omkring 
1250 så övergavs sätrarna och nordborna 
övergick gradvis till att jaga säl. Kanske var 

det just invid glaciären Sermeq Kangilleq 
som en völva hittade den idealiska platsen 
för sitt behov av avskildhet från nyfikna 
blickar. 

Christian Koch Madsens slutsatser har 
mött kritik från kollegor som efterlyser 
bevis. Men Koch Madsen menar att före-
målen inte är så tillfälliga som det först kan 
verka. De är utvalda, om än på kriterier 
som arkeologerna inte förstår idag. Kam-
men tror man sig kunna datera till efter 
1200-talet. Hyddans böjda långväggar 
pekar på vikingatid men omvänt är hyd-
dans båtform så unik att den inte går att 
tidsangiva. Svaret kommer kanske när da-
teringen av föremålen är klara.

Sylvia Hild 

Völva, foto: Jim Lyngvild
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Redaktörens närgångna frågorna till 
våra goda och gydjor fortsätter, och 
detta nummer av Mimers Källa är 

det goden Lars Goldammer som har tagit 
sig tid till att stilla vår nyfikenhet. 

Berätta lite om dig själv? 

Lars Goldammer, född i Tyskland (med 
svensk far och tysk mor) men uppväxt i 
Stockholmstrakten. Fick mig berättelserna 
om asar och vaner till livs vid skogspro-
menader med min far som barn. Började 
blota för mig själv i tonåren, men utövan-
det bleknade med tiden och glömdes av. 
Någonstans runt 2008 återupptäckte jag 
hedendomen bland de jämtländska fjällen, 
myrarna och skogarna när jag bodde i Öst-
ersund. Väl tillbaka i Mälardalen träffade 
jag på andra hedningar av olika slag och 
började engagera mig. Nu bor jag i Upp-
land och ägnar min tid bland annat åt att 
arbeta som jurist, äta god mat, dricka goda 
drycker, göra elektronisk musik och leva 
familjeliv med fru och liten son.

Vad hoppas du kunna bidra med till 
Samfundet?

Jag är en person som tycker om att pröva 
och ompröva, utforska och ifrågasätta. Det 
kan förhoppningsvis vara till nytta i Sam-
fundet. Dessutom har jag blivit tillräckligt 
mycket byråkrat genom åren för att hålla 
ett vakande öga på stadgar och sådant.

Tror du att covidpandemin har ändrat 
hur folk ser på inte bara naturen, men 
kanske även på naturreligioner som vår?

Covidpandemin påverkar på många 
sätt. Till en början väcktes säkerligen en 
hel del ”större” frågor utifrån den föränd-
rade vardagen. Tyvärr ingår det dock i 
förutsättningarna att möjligheten till sam-
tal om sådant med andra människor har 
begränsats – det låter sig inte göras så bra 
över sociala media eller möten via zoom. 
Jag kunde själv konstatera att betydligt fler 
var ute i skog och mark förra våren/som-
maren jämfört med tidigare år, men om det 
innebär en förändrad syn på naturen och 
naturreligioner vet jag inte. Jag tror att kli-
matfrågan i högre grad än covidpandemin 
påverkar vårt förhållande till naturen.

Om du hade tilldelats ett Nobelpris, vad 
hade det varit för?

Jag är alldeles för mycket generalist 
för att komma ifråga för några som helst 
spetskompetensutmärkelser. Dessutom är 
jag för lat. Men låt oss anta att jag hade en 
annan självdisciplin och mer fokuserad ta-
lang; det jag skulle sikta på vore litteratur-
priset, som hednisk och milt surrealistisk 
poet, essäist och berättare.

Sandra Lindholm-Svensson

Våra godar och gydjor
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Jag frågade tidigare i somras i Samfun-
dets Facebookgrupp om det fanns in-
tresse för att jag skulle laga vikingamat 

och presentera recepten i Mimers Källa. 
Svaret blev ett rungande ja. Alltså tar jag 
mig tacksamt an detta goda uppdrag. Den 
första maträtt jag (med nutida hjälpmedel) 
lagat är en vitkålsgratäng med skyr.

Vad ni behöver för denna maträtt är:
• 1 vitkålshuvud (ca. 1 kg). Ett halvt 
räcker om ni lagar för mindre än 5 per-
soner.
• En halvliter skyr (jag köpte min i 
mjölkdisken).
• 1 ½ - 2 äpple(n) beroende på storlek 
(ca. 250 gram)
• Peppar
• Kummin (inte ett måste men jag 
tycker att det passar bra till sältan och 
syran)

Lägg två matskedar smör i en stor ugn-
fast form. Det spelar ingen roll om du har 
smöret ovanpå de övriga ingredienserna 
eller i botten.

Hacka eller riv vitkålshuvudet. Man kan 
antingen göra på klassiskt vis och finhacka 
kålen, eller riva med ett rivjärn. Jag gjorde 
det senare. Det är ganska tidsintensivt. Jag 
behövde nästan en timme för hela huvudet. 
Har du en köksmaskin hemma är det defi-
nitivt att rekommendera.

Skär sedan äpplet i tunna skivor och 

blanda med (eller lägg ovanpå) kålen.
Krydda med peppar och kummin och 

blanda i skyren.

Värm en ugn till 175°. Låt gratängen stå 
i ugnen i en timme. Rör om i gratängen en 
gång till och servera varmt eller kallt.

Jag bjöd min fru på gratängen till lunch 
och hon sa att jag gärna får laga den fler 
gånger. Syran från vitkålen och äpplet parar 
sig verkligen mycket bra med skyrens sälta.

Detta är en prisvärd rätt som gör en 
mätt utan att vara för tung. Och inte bara 
det, den är även nyttig! Vitkål är fullpackat 
med vitaminer och kan hjälpa till att reg-
lera blodsockret och matsmältninge, samt 
är bra för magen (källa healthline.com). 

Även äpplen är fulla med nyttiga vita-
miner och fibrer. Dessutom är de en bra 
källa till viktiga phytokemikalier (källa: 
Harvard School of Public Health). 

Samt, sist men inte minst, skyr som är 
fattigt på fett, kalorier och kolhydrater 
men rikt på b-vitaminer, mineraler och 
protein (källa healthline.com).

Detta är alltså en vikingarätt som du kan 
njuta av med gott samvete. Smaklig måltid!

 
Martin Ekdahl

Forn mat  
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På Samfundets årsting i april 2020 
beslutades att Samfundet skulle 
ställa sig bakom idén om naturens 

rättigheter. Som Henrik Hallgren beskrev 
det i Mimers Källa nr 44 (sommar 2021) 
kommer Samfundet främst arbeta med 
den andliga aspekten av naturens rättighe-
ter.  För hedningar kan det kännas ganska 
naturligt att naturen har rättigheter; ett 
vanligt synsätt inom seden är att jorden är 
besjälad. Skogen, forsen och stenar har sina 
rådare. Världen är befolkad, inte bara av 
människor och djur utan av otaliga väsen 
vilka också har rätt till sin existens.

Jag vill tipsa om boken Naturens Rät-
tigheter - att skapa fred med jorden av Berg, 
Berg och Hultman. Den tar upp flera goda 
exempel på var och hur naturens rättighe-
ter implementeras på olika platser i världen. 

Linda Stiernberg 

Vi har återigen fått in den första delen 
av blotboken Vet du, hur du blota skall i  
Samfundets  lager!

Om du inte hittar den på ditt bibliotek har 
du alltså möjlighet att köpa den på samfun-
dets hemsida. 

www.samfundetfornsed.se/store

Tips!

Boktips

Neil Price heter en arkeolog som 
ursprunligen kommer från Skott-
land och nu är professor vid 

Uppsala Universitet. Det första jag såg av 
honom var tre föreläsningar på youtube, 
bland annat The Children of Ash: Cosmo-
logy and the Viking Universe. Sök på hans 
namn  på yotube så hittar du fler filmer. 

Han har gett ut böcker också, jag vill 
tipsa om The Viking Way  som ur ett arkeo-
logiskt perspektiv tar upp völvans roll i det 
vikingatida samhället. 

Boken tar bland 
annat upp olika 
gravar och vad 
som hittats i 
dem, exempelvis 
sejdstavar. 

Linda Stiernberg
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Nästa års almanacka som Samfun-
det tagit fram stoltserar med må-
nadsbilder av Stor-Thomas.

Stor-Thomas är en hedning som har 
praktiserat vad som kan kallas nordisk 
schamanism och runmagi sedan början på 
90-talet. 

Under flera år ledde han kurser och 
trumcirklar runt om i Skandinavien plus 
botade och sotade då folk kom och ville ha 
hjälp med det. Nuförtiden utövar han det 
mest för sig själv.

Hans konst, som har dubbats ”hällrist-
ningsnaivism” kom till som ett slags dag-
boksanteckningar då det skrivna ordet blev 
för svårt, platt och pretentiöst för att be-
skriva erfarenheter från andevärlden. 

Mimers Källa har glädjen att kunna pre-
sentera denna intervju med Stor-Thomas!

Stor-Thomas och konsten
Du har skapat bilderna för nästa års al-
manacka, de är väldigt lockande och full 
med symbolik. Vad var det du ville visa/
lyfta fram för de olika månaderna?

Tack, det har varit jättekul! Jag har job-
bat med starka, stora uttryck och symboler 
i bilderna för jag vill de ska vara lätta att se 
tvärs över rummet då kalendern hänger 
där på väggen. Jag har tagit avstamp i några 
av de ritualer och högtider som firas inom 
Samfundet men också studerat gamla run-
kalendrar och historiska skrifter för att 
hitta folkliga traditioner och deras sym-
boler. En del roliga små doldisar (bl.a. ett 
självporträtt) och lönnrunor har det givet-
vis också smugit med, för sån är jag.

Dina alster går att hitta i fler hedniska 
samband, som framsidan på Havamal 
Samfundet tryckte och Nordic Animism 
skickar med vykort som du skapat som 
en gåva när man beställer från deras 
hemsida. Målar du helst hedniska motiv, 
eller skapar du annat också?

Ja, nuförtiden blir det mest sådana 
motiv eftersom det är så jag lever och det är 
i den mytvärlden min frisjäl far runt i. An-
nars blir det en hel del ”roliga gubbar” och 
monster också, eller landskapsmålning i 
akvarell. Jag gör lite av varje. Är man sugen 
på att se mer av min konst hittar man mig 
på instagram under @xoziii.

Stor-Thomas, foto: han själv
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Almanacka för 2022

Även inför kommande år ger Samfundet 
Forn Sed ut en almanacka. Även nu är sol-
vändorna och månfaserna markerade, dess-
utom är torsdagarna innan vänt prydda 
med små ljus som tänds ett efter ett när 
vi närmar oss jul. Almanackan innehåller 
också korta texter om högtider och blot 
och så klart de vackra bilderna som Stor-
Thomas har skapat. Passa på att köpa  den 
från samfundets hemsida.

www.samfundetfornsed.se/store

Tips!

Vilken roll tror du att konsten har för 
den hedniska sfären? Stärker den vår ge-
menskap? Underlättar den utövandet? 
Kan den hjälpa vid andlig utveckling och 
sökande innåt?

Oj, ordet är så brett och kan betyda så 
mycket! Sedens Konst kan ju vara allt från 
altararbete, sömnad av ceremoniella kläder, 
smyckes-smidande till motorsågade guda-
stöttor och hemskrivna visor. 

Om vi begränsar ”konsten” till just det 
att måla och rita tror jag verkligen det kan 

vara ett starkt verktyg att ha med sig på 
vägen. 

Den kan förklara våra upplevelser bättre 
än ord vissa gånger, både för oss själva och 
dom vi delar den med, för att den är mer 
direkt och hugger djupare. Inte behöver 
man vara speciellt duktig heller för att få 
ned kraft-fulla bilder på papper - kolla bara 
på mina streckgubbar! Det viktiga är att 
man vågar börja. Törs stirra fram linjerna 
på det vita papperet och fylla i dom. Det 
kan vara en andlig resa i sig det där och jag 
uppmuntrar alla att prova på.
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För alla medlemmar!

Genom att logga in på MyClub får du till-
gång till mer information om Samfundet. 

Exempelvis kan du läsa alla äldre Mimers 
Källa och Rune Hund i pdf-format. 

Är du med i ett blotlag eller annan grupp i  
Samfundet kan du nå dem via MyClub. 

Om du inte har inlogg, kontakta ordfö-
rande (se sidan 3 för kontaktuppgifter).

Tips!

Forn sed Närke

Vi hälsar det nybildade blotlaget 
Forn Sed Närke välkommen till 
Samfundet Forn Sed Sverige! 

Under året har fyra medlemmar i Samfun-
det startat ett blotlag i landskapet Närke. 
Till hösten skickade de in ansökan om att 
ansluta blotlaget så att det blir ett officiellt 
blotlag inom Samfundet Forn Sed. Det 
gick självklart igenom och nu gläds vi alla 
åt att blot hålls regelbundet på fler platser 
i Sverige.

Du kan följa blotlaget på Instagram  
@forn_sed_nerke

Vill du komma i kontakt med någon 
i blotlaget så finns deras kontakt-
uppgifter på Samfundets hemsida: 
 
www.samfundetfornsed.se/samfundet 
och klicka på Godeord och blotlag

Forn Sed Närkes symbol, skapad av goden Räv 
samt Anders, medlem i Forn Sedd Närke.

Det är vi som är blotlaget Forn Sed Närke 
- hör av dig om du vill blota med oss!
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Fem ön 4

Till Ön bjöd jag en vars 
namn är skogens.
Ögonen var djupa, dju-
pare när vi dansade.
Hon berättade om de fem 
tingen i vår världsände.
I gott syfte skulle vi sedan fara. 
När jag tvekade skänkte 
hon mig sin blick.

Huvan jag fick var F:s hatt, 
underifrån vilken
hans öga en gång hälsat mig på Ön.
Det höga bordet tog vi som vår hjälle.
Vi, det var vi i timmerhuset, en krets.
Sången övades in, som skulle leda.
Till varje farare hittades en stav.

Om varje färd var vi två, i var sin ände
av det upphöjda. Tvåfalt och enskilt
skulle vi fara i framönskat syfte.
Någon visste om A., en svag och plågad,
osamlad, oförverkligad, ofullföljd.
Jag visste om hans namne.
Jag sänkte huvan över ögo-
nen, sången började.
Jag höll den stampande sta-
ven upprätt, sången gick.
Jag for iväg på staven efter ett minne,
eller: en plats i ett land-
skap, eller: en kraft.
Plats-kraften som var minne 
hörde till A.:s namne:
den vidunderligt klare, i sig samlade,
den i lugn vilja förtätade,

i mycket olik mig; men jag 
var genomströmmad.
Jag famnade mönstret och 
riktade det mot A.,
och blev ett tag starkt hos 
en jag aldrig träffat.
Sedan for jag tillbaka, 
och när jag anlänt
höjde jag staven vågrätt, det var tecknet.

Jag undrar om A. blev 
lugn, viljeklar, stark.
Jag vet att mycket hände. 
Och en kort stund
var jag völva på hjälle, ute på Ön.

Charlotte fick inspirationen till denna dikt 
från upplevelsen av en sejdsession i Sam-
fundet Forn Sed Sveriges regi för snart tio 
år sedan. Sejden introducerades och leddes 
av Sylvia Hild, som Charlotte bjudit in som 
gästföreläsare till kursen »Naturens medi-
cin« vid Nordens folkhögskola Biskops-
Arnö, där hon då studerade.

Underrubriken »Ön 4« syftar till numre-
ringen av denna dikt inom en svit av fyra 
om Biskops-Arnö, Ön. De andra dikterna 
har dock ingen direkt anknytning till den 
forna seden.

Charlotte Thyra Manliusdotter
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Returadress: Samfundet Forn Sed, c/o Persson,
Kärrtorpsvägen 65, 121 55 Johanneshov

En droppe  
betraktelse nummer 101

SAMFUNDET FORN SED
Hemsida: www.samfundetfornsed.se
Facebook: www.facebook.com/samfundetfornsed
Instagram: @samfundetfornsed
Youtube: www.youtube.com/SamfundetFornSedSverige

En droppe i havet
en människa på jorden
en eker i navet
en bokstav i orden

Vi är alla så små
som de försöker fånga
Men om man är två
är jag dubbelt så många

  Bruse LF Persson

Sommaren 2021 blev vi 600 medlemmar! Och vi fortsätter att växa.


