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Jorden har vridit sig ytterligare ett varv.
Marken har lämnats bar, kall och avskalad.
Men under ytan kämpar livet. Den svarta
myllan mjuknar, kylan lossar sitt grepp långt
ner i den mörka jorden. Vår moder under oss
tar ett djupt andetag och föder liv.
Det är något speciellt med att gräva ner
fingrarna i det där svarta och fuktiga. Att
känna värmen på ytan, och svalkan längre ner.
Jag brukar känna att jag med kontakten till
jorden också får kontakt med mig själv. Kan
fokusera och stilla tankarna. Och när jag
stillnar... då hör jag.
Det är också jorden som får stort fokus i det
här numret av Mimers Källa. Det känns
mycket relevant att vårt fokus ligger just där
just nu - för vad har våra liv egentligen för
konsekvenser på planeten? Vi kan inte säga
till våra barn att vi inget visste. Eller att vi inte
visste vad vi skulle göra åt det. Vi kan bara stå
med mössan i händerna och skamset erkänna
att det bara var vårt habegär som gjorde att vi
köpte den där nya telefonen, trots att den
gamla dög alldeles utmärkt att ringa på.
Har vi som sedare, med en mångfald av
jordgudinnor i vår historia och firanden som
följer årets hjul, ett extra stort ansvar? Enligt
mig är det vårt ansvar inför de gudar vi trots
allt möter i vår tro. Vi har ansvaret för vår
jord och för att förändra världen till det
grönare, måste vi börja med oss själva.

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

Jag är
exakt
inte alls där jag var i går
eller dagen innan.

Jag är på dammiga grusvägar
med barfotafötter.
Jag är uppe i trädet
med de grönaste löven.
Jag är han som ligger
bredvid henne.
Jag är inte där jag var
i går eller dagen innan.

Sedan dess har jag blivit
den varma vinden genom fårhagen,
den första sädesärlan på gräsmattan,
ett lyckligt minne i någons album,
en sten i en torpstugas husgrund
och en blomma i en förvildad
syrénberså.
Sedan dess har jag blivit
uppdaterad på färden
över Jorden.

Johan Vendelkorp
Framsidesbild:
NASA
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Mimers Källa nr 29 Det bru tn a u rspru n get
Är seden en gammal religion eller en ny? Är
den en uråldrig tradition som går ända
tillbaka till de första människorna som följde
sitt byte upp i Norden när inlandsisen rullade
tillbaka någon gång på äldre stenåldern eller
är det en slags nyandlig rörelse som uppstod på
1970-talet i USA och på Island? Är den något
vi ärvt från de som gått före oss eller något som
vi i vår egen generation av utövare gemensamt
skapat och givit form? Som polyteister vet vi att
sanningen inte är en – utan många. Allt
handlar om vilket perspektiv vi väljer.

Det finns ibland en önskan i hedniska
kretsar att spela upp ”det obrutna
ursprunget”, att använda det historiska arvet
som ett sätt att legitimera det man håller på
med. Jag kan förstå den önskan men för mig
känns den ändå lite felriktad. All mänsklig
religion försöker någonstans beskriva
erfarenheten av det andliga och gudomliga.
De utryck, de bilder och de bruk som de
olika trosuppfattningarna sedan begagnar sig
av är präglade av samhällerlig och kulturell
kontext. Därför kan de komma att se olika
ut, men den grundläggande erfarenheten
förblir den samma.

Visst kan man ibland känna en avund
inför de självklara och rika traditioner som
de stora världsreligionerna bär på och som
ger dess utövare en så fast grund att stå på i

sin tro och sin dyrkan. Men i de
traditionerna ryms ibland även gamla
strukturer, förtryck, dogmer och tabun, det
får vi inte glömma. I den mån vår tradition är
en bruten tradition har det också givit oss en
frihet att nu forma seden på ett sätt som
passar oss idag.

Det är inte hur gammal en viss ritual eller
sed är som avgör om den är ”sann” eller inte.
Sann blir den om den verkligen sätter oss i
förbindelse med det gudomliga. Uråldriga,
hävdvunna kultiska bruk kan också bli falska
om de töms på sitt innehåll och reduceras till
en kuliss av meningslösa ord och gester
upprepade på rutin, utan eftertanke, hjärta
och fantasi.

Vår sed idag hämtar sin inspiration från
en rad olika håll. Vi använder oss av levande
traditioner som midsommarstänger, våreldar
och julbockar. Vi studerar gamla källor och
rekonstruerar vad vi tror oss veta om hur
seden utövades i gammal tid men anpassar
den kunskapen till våra egna sammanhang.
Och ibland skapar vi nytt. På det viset bygger
vi en ny tradition, levande och i ständig
utveckling. En religion som är på samma
gång uråldrig och sprillans ny.

Erik Otterberg

Rådet

Ordförande: Erik Otterberg, erik.otterberg@samfundetfornsed.se
Vice ordförande: Emma Hernejärvi, 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

Visst kan man ibland känna
en avund inför de självklara
och rika traditioner som de
stora världsreligionerna bär
på och som ger dess utövare
en så fast grund att stå på i
sin tro och sin dyrkan

"
"
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...har läst en artikel i DN om
religionshistorikern Peter Åkerbäck som
filosoferar om att nästan allt kan vara en
religion, till exempel en burk Coca Cola.
Eller en kopp kaffe. Med tanke på hur
morgongriniga många är innan den första
koppen kaffe, går funderingarna kring om
man kanske borde införa helgonstatus av
kaffe redan nu?

...konstaterar att det knappt krävs
någonting för att kunna registrera sig som
trosamfund i Sverige. Däremot är det inte
tillåtet att bryta lagar för att utöva sin
religion.

...konstaterar också att det finns sex orter i
Sverige som heter något med Harg.

...snubblar över åsikten att
folklivsforskaren Ebbe Schön, anser att
andar och andra väsen har "förgulligats" i
vår tid. Själv tror jag snarare att människor
har "förondats".

...läser också att Ebbe Schön blev
mordhotad när han skötte lucköppningen
i julkalendern Trolltider på 80-talet, och
berättade om ett väsen i folktron varje dag.
Hur var det egentligen med åsiktsfriheten i
Sverige?

...noterar att av 1000 tillfrågade i en SIFO-
undersökning, trodde 21% att människor
kan "gå igen" (det vill säga spöka) . Nästan
lika många har haft kontakt med, eller
känt av, en avliden. "Hell!" säger vi och
lyfter skålen på disablotet.

...känner sig nog trots allt glatt överraskad
över att Kalmar kommun år 2010 anlitade
ett medium för att driva ut en ande hos en
vårdtagare inom hemtjänsten.

...och att oauktoriserat väder är numera
olagligt i Sydafrika och kan ge upp till 10
års fängelse.

..hör också om kristna och muslimer som
hittar belägg för religiös hållbarhets-
aktivism inom deras religioner. Kanske
borde de ta ett litet snack med Rick
Santorum?

OMVÄRLD

Förra året grävdes en stor harg ut i Sör -
Tröndelag, Norge.

Den hedniska helgedomen överlevde de
sista människorna som brukade det, för över
1000 år sedan, genom att det skyfflades över
jord för att skyla det. Så tjockt lager att
jordbruksmaskiner aldrig har kommit i
närheten av det.

Man gissar att hargen anlades någon gång
400 e. Kr och har därefter varit i bruk i
hundratals år, innan det slutligen täcktes
över.

Fyndet består av ett runt, stensatt
offeraltare på ca 15 meter i diameter, samt
spår efter en stavbyggnad, som troligen har
huserat gamla nordiska gudabilder.
Stavbyggnaden var rektangulär och 5,3x4,5
meter bred rest på tolv stolpar. Väster om
hovet i riktning mot stavbyggnaden har man
även funnit en processionsväg, markerad
med stenar. På platsen har man även funnit
glaspärlor, brända ben och människotänder.

Förmodligen har de som använde hargen
utvandrat från Norge när kristendomen
gjorde sitt inträde mellan 895 och 990 e. Kr
under Harald Hårfagers tid. Kanske tog de
med sig lite av jorden till sina nya boplatser -
många av dem på Island.

Stora förkristna anläggningar har inte
tidigare påvisats i Norge - däremot i Sverige
och Danmark. Nu är utgrävningen slutförd
och hargen ska bort - för alltid - för att lämna
plats åt nya bostäder.

Stor h arg fu n n en i N orge

N y rel i gi on erkän d i Sveri ge

USA:s presidenkandidat Rick Santorum tog
i februari på allvar upp kampen mot
miljövännerna - med Bibeln som stöd. Rick
Santorum menar att vi har blivit placerade
på jorden som Guds skapelser, för att
kontrollera, bruka och förvalta den klokt -
men inte med hänsyn till jorden, utan med
hänsyn till oss själva. Med detta menar han
att människan står över jorden och att vi
därför har rätt att bruka resurserna och inte
tvärt om - att jorden skulle stå över oss.

Han har säger även att vi i motsats till
jorden är intelligenta, eftersom vi kan
hantera saker.

Stor pen i s skräm m er

Rune Hund...

Göteborgs-Posten skrev nyligen om hur en
flicka utsattes för tortyrliknande misshandel,
då föräldrarna trodde att flickan var en häxa
med onda övernaturliga krafter. För att inte
smitta de övriga barnen, låstes flickan in och
isolerades från övriga familjen.

Flickan utsattes också för tortyr som kan
liknas vid häxprocesserna, som framförallt
pågick från 1400- till 1600-talet. Bland annat
tvingades flickan sitta stilla på ett golv i flera
dygn, utan att varken få lov att dricka eller
äta. Vid upprepade tillfällen fick hon ta emot
slag och hennes huvud dunkades mot golvet. I
utmattat tillstånd tvingades hon att erkänna
övernaturliga krafter.

Nu har religionen som har CTRL+C och
CTRL+V som heliga symboler, det vill säga
att genom tangentbordet kopiera - och klistra
in, blivit godkänd som religiöst samfund i
Sverige.. Religionen heter kopimism och
handlar om att kopiering är heligt - även om
det man kopierar ägs av någon annan.

Ordet kopimi kommer från engelskans
"copy me" och anspelar på viljan att kopiera.
Prästerna kallas "opar" - operatörer.
Trossamfundet har redan 3000 medlemmar i
ett tiotal länder och räknar sig som ett
missionerande förbund med syftet att
övertyga båda kristna och muslimer om
kopimismens välsignelser. Budskapet de vill
sprida är "Från alla till en och från en till alla -
och sedan tillbaka - utbyte utan början och
utan slut".
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Författaren och arkeologen David Vogt
skriver i sin nya bok att Norges största
hällristningsområden inte har något att göra
med religion, utan om politik och makt.
Bland annat tar han upp bilden av mannen
med den stora penisen, som vanligtvis tolkas
som en fruktbarhetssymbol. Vogt menar
istället att penisen var till för att skrämma.

Presi d en tkan d i d at i kam p
m ot m i l j övän n er

Tortyr vi d an d eu td ri vn i n g



I början av februari besökte en av Samfundets
gydjor, Sylvia Hild, friluftsmuseet Hägnan
utanför Luleå för att där hålla ett disablot i
samband med en eldfest som museet
anordnar. Blotet blev ett lyckat och
uppskattat inslag i evenemanget.

Att ord som blot och offer fortfarande kan
vara provocerande kunde dock noteras i en
insändare som publicerades i
NorrbottensKuriren den 11 :e februari.
Insändarskribenten (som tydligen inte själv
varit där) ondgjorde sig över att museet
engagerat en ”prästinna” till att ”utföra reella

kulturella handlingar”. Signaturen Hans
oroade sig även över att ”sexorgier med
bestialiska /…/ människo- och djuroffer”
skulle stå näst på tur.

Insändaren fick dock direkt svar i
tidningen av Hägnans vikarierande chef Mia
Lindström som påpekade att samarbeten
mellan museer och andliga organisationer
inte alls är ovanliga och att man även i
framtiden kommer att arbeta för att bygga
broar och öka förståelse mellan olika grupper
i samhället. Vi kunde inte ha sagt det bättre
själva.

Di sabl ot på mu seu m väckte d ebatt

SAMFUNDSNYHETER

Den 30:e maj till den 3:e juni pågår den årliga
HBTQ-festivalen i Göteborg. I år kommer
även Samfundet Forn Sed Sverige att delta
med ett par programpunkter. Samfundets
kontaktperson i hbtq-frågor, Edward Rosén,
kommer att hålla ett föredrag om
könsöverskridande i den nordiska mytologin.
Vi kommer dessutom att arrangera ett
offentligt blot till Moder Jords och kärlekens
makter. För mer information och exakt tid
och plats för dessa händelser – håll utkik på
samfundets hemsida eller kontakta Edward:
edward.rosen@samfundetfornsed.se

Sam fu n d et m ed verkar på
H BTQ-festi val i Göteborg

Al m an ackor ti l l red u cerat pri s!

5

Rådsgydja Birka Skogsberg blev i mitten av
februari intervjuad av Radio AF i Lund, som
en del av ett "allmänmänskligt program med
kvinnan som utgångspunkt". På torsdagar
varje vecka avhandlas i programmet olika
teman, den aktuella veckan var temat religion
och mytologi och med anledning av detta
intervjuades Birka om bilder av kvinnor i
asatron. Programmet kunde höras torsdagen
den 23 februari.

Nu pågår planeringen inför årstinget 2012 för
fullt! Kallelse utgick strax efter att denna
tidning gick i tryck. Tinget hålls den 25 - 27
maj på Hjortsbergagården några mil utanför
Växjö.
Har du något förslag som du vill framföra?
Finns det någon fråga som du skulle vilja att
samfundet engagerade sig i? Enligt stadgarna
ska motioner formellt ha inlämnats senast
vårdagjämningen till ordföranden (dvs. senast
20:e mars i år) men det går fortfarande bra att
skicka förlag till mötespunkter.

Skicka dina förslag till:
erik.otterberg@samfundetfornsed.se

Årsti n g 201 2

IASC, International Asatru Camp, är ett
återkommande läger för fornsedare och
norröna hedningar i framförallt Europa.
Förutom glad samvaro med andra hedningar
kommer det att bjudas på såväl föreläsningar
som workshops och en massa annat
spännande. Lägret är mellan den 28:e juli och
den 4:e augusti, och hålls i år i Tyskland,
utanför orten Hatten i Niedersachsen. Lägret
kommer att hysas i anslutning till ett
vandrarhem. Det innebär också att antalet
deltagare är begränsat!

2009 arrangerades det första stora
internationella sommarlägret i Danmark som
blev en stor framgång. Det beslöts då att
lägret skulle hållas återkommande vart tredje
år och att värdskapet skulle flytta runt mellan
de olika deltagande länderna. Arrangörerna
för årets IASC är de två tyska
organisationerna Eldaring och Verein für

Germanisches Heidentum, danska Nordisk
Tingsfällig, norska Bifrost, vårt eget samfund
samt grupper från Storbritannien och
Spanien.

Man kan redan nu anmäla sig till lägret via
dess hemsida: www.asatru-summercamp.eu.
Priset för vuxna är 180 euro per person för
hela lägret eller 28 euro per dag. För barn
mellan 7-14 år är priset 140 euro per person
för hela lägret eller 22 euro per dag. Barn som
är 6 år och yngre deltar utan kostnad. I priset
ingår såväl boende som mat och tillträde till
lägrets verksamheter. Detaljer kring hur man
anmäler sig och betalar finns på lägrets sida.

Vi hoppas att 2012 blir en lika stor
framgång som 2009! Om du har frågor kring
lägret kan du även vända dig via e-post till
info@samfundetfornsed.se

Om kvi n n or i asatron på rad i o

I n tern ati on el l t asatrol äger som m aren 201 2

Försäljningen av vår Hedniska Kalender har
gått över förväntan, och nu finns det endast
30 stycken kvar. Dessa exemplar är något
defekta (små fuktskador). Därför säljer vi
dem för endast 100 kr inkl porto.
Hör av dig till Rune Forssén för mer
information: rune.forssen@gmail.com

Nu är det dags att betala din
prenumerationsavgift för 2012!
Betalningen sker till:
51 91 25-9 (Plusgiro)
I meddelanderutan anger du vad avgiften
gäller, för vilket år, samt namn och
adress. Summan för ett år är 200 kr.



"Att engagera sig för
miljöfrågor är något som ligger
många hedningar varmt om
hjärtat . Tyvärr har vi som
samfund varit alldeles för
dåliga på att ta ställning i
sådana frågor."

H ed en d om en och d et grön a ski ftet

Hur ser vi på den hedniska rörelsen? Hur ser vi på vårt samfund? Vad är egentligen vår stora
uppgift i ett samhällsperspektiv - har vi någon? När vi nu är ett registrerat trossamfund så är det
lätt att vi börjar identifiera oss som först och främst det - ett religiöst trossamfund. Men det finns
problem med detta. Tiden kanske håller på att springa förbi trossamfundens glansperiod. Idag
blir allt fler kritiska mot institutionaliserad religion. Man söker sig till andliga sammanhang och
längtar efter metoder och seder som sätter oss i förbindelse med det heliga, men drar sig för att
tillhöra ett trossamfund. Institutionaliserad religion kämpar febrilt med frågan om sitt
existensberättigande.

O m vi identifierar oss som först och
främst trossamfund så blir det lätt så
att vi placeras i ett fack, brevid andra

institutionaliserade religioner. Vi bjuds in i
sammanhang där olika religioner får uttala
sig om sådana saker som trossamfund brukar
få uttala sig om – ofta präglat av vad som
anses viktigt inom kristendomen. Vi blir en
del i religionsmångfalden. Inget fel i det,
kanske, men jag tror att hedendomens
potential egentligen ligger någon helt
annanstans. Det finns andra sammanhang
där forn sed kan visa sig långt mer
betydelsefull.

Vi befinner oss i en värld i med påtagliga
kriser. Den mest synliga just nu kanske är den
sociala och ekonomiska krisen som skakar
världen. Än har vi säkerligen bara sett början
av denna kris, som faktiskt kan vara de första
tecknen på en ekonomisk världsdepression.
En kris för den kapitalistiska ekonomin. Men
sedan står vi också inför en energikris när vi
nu når ”peak oil” (oljeproduktionstoppen),
då tillgången till billig olja sinar. Hela vårt
industrialiserade samhälle är fullständigt
beroende av oljan och peak oil förväntas leda
till dramatiska effekter, med stigande priser
på bensin, livsmedel mm. En del förutspår
civilisationens kollaps. Och som om det inte
var nog så har vi den mest skrämmande och
allvarliga krisen av dem alla: den ekologiska
krisen. Skogsskövling, utfiskning av
världshaven, spridning av miljögifter och
global uppvärming har lett till att vi nu
befinner oss i en tid av massdöd av arter på
jorden som saknar motstycke de senaste 150
miljoner åren. Som exempel är var fjärde
däggdjursart på jorden hotad av utrotning.
Klimatförändringar har redan fått allvarliga
konsekvenser och förutsägs bli långt mycket
värre i framtiden.

I detta läge är det allt fler som börjar tvivla
på att lösningen ligger i att gå på som förut
med en tro på att marknaden och ny
teknologi kommer fixa utmaningarna.
Många börjar ana att de kriser vi ser skaka
världen är symptom på en djupt liggande
problematik som kräver radikala
omvandlingar – av vårt sätt att tänka om,
förstå och uppleva världen, av våra politiska

och ekonomiska system. De ekologiska och
sociala kriserna hänger samman med en
existentiell kris. Vi behöver ställa oss frågan
vad det egentligen innebär att vara människa
på planeten Jorden.

Vi börjar se hur olika rörelser, som
exempelvis ”Transition Towns” (eller dess
svenska variant Omställning Sverige) bildas
på gräsrotsnivå för att möta de utmaningar vi
står inför och formulera alternativ. Idéer som
permakultur visar på ett helt annat sätt att
förhålla sig till försörjning där man arbetar
med naturen, istället för emot den. Det

TEMA: VISIONER

Text: Henrik Hallgren
Bild: NASA/besättningen på Apollo 17
Denis Nordmann

TEMA: JORDEN
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intressanta med dessa rörelser är att de inte
enbart är inriktade på teknik, ekonomi och
politik. Det finns även ett andligt sökande
inom flera av dem. Man söker en ekologisk,
platsbaserad andlighet som förmår förbinda
oss med naturens och jordens större
sammanhang.

Tänk om det är bland dessa rörelser som
den forna seden kan ge sitt största bidrag till
världen, snarare än som ett institutionaliserat
trossamfund? Jag menar inte att vi skall
avveckla oss själva som registrerat
trossamfund, men vill ställa frågan om

identifikationen som trossamfund lätt
begränsar vårt synfält om vilken vår roll och
vilka våra möjligheter egentligen är. Kanske
skall vår strävan inte i första hand vara att bli
ett trossamfund som är jämställt med och
har samma rättigheter som Svenska kyrkan.
Kanske skall vår strävan istället vara att vara
en del av det gröna skifte vi nu står inför.

Att engagera sig för miljöfrågor är något
som ligger många hedningar varmt om
hjärtat. Tyvärr har vi som samfund varit
alldeles för dåliga på att ta ställning i sådana
frågor. Kanske beror det bara på att vi har

haft fullt upp med att få samfundet på fötter.
Att så åtminstone delvis är fallet vet jag, som
fd ordförande, av egen erfarenhet. Men
kanske kan det också bero på en överdriven
försiktighet där man inte riktigt vågar ta
ställning av rädsla för att stöta sig med
någon. Mer än gång har jag hört hedningar
påtala att Seden inte bör blandas ihop med
politik. Därför stannar ofta engagemanget
vid luddiga formuleringar som uttalas i
bloten om att ”hylla livet” eller ”höja en skål
för naturen”.

Det isländska asatrosamfundet har i det
hänseendet valt att ta ställning på ett mer
kraftfullt sätt. År 2003 reste samfundets
allherjargode Hilmar Örn Hilmarsson en
nidstång mot byggandet av
vattenkraftprojektet Káranjúkar, och sedan
2007 har de varit involverade i återplantering
av skog i naturreservatet Heidmörk i
samarbete med Islands skogssällskap.

I min bok Det gröna skiftet som kom ut i
bokhandlarna i början av 2010 menar jag att
vi behöver en förändring – ett grönt skifte –
på sex olika nivåer eller områden. Detta
inbegriper politiska och ekonomiska system,
men även etiska och existentiella aspekter. I
den här artikeln kommer jag presentera de
sex olika områdena och reflektera över hur
den forna seden kan vara en del av det gröna
skiftet i relation till dessa områden.

1 ) Den gröna förståelsen –
allt hänger samman
Industrialismens ideologi ser människan som
i grunden separerad från naturen och utgår
från att vi har förmågan till kontroll och
makt över naturen. Det har lett till ett
samhälle där vi ser världen som en mekanisk
maskin som kan utnyttjas för människans
vinning och där det mänskliga samhället allt
som oftast diskuteras utan någon koppling
till de ekologiska sammanhangen.

Det gröna skiftet handlar här om att
utveckla en grön förståelse. Den utgår – till
skillnad från den industriella (o)förståelsen –
från att vi lever i en värld av ömsesidiga
beroenden, där vi inte kan förstå delen skild
från den helhet den ingår i. Det är en
utgångspunkt som ser människan som en i
grunden ekologisk varelse, intimt
sammanknippad med naturens processer.
Människans samhälle och ekonomi måste ta
hänsyn och anpassa sig till denna insikt.
Industrialismens idé om kontroll och allmakt
behöver ge vika inför förståelsen om världens
komplexitet och oförutsägbarhet. Det är i
hög grad naturvetenskapen som gett oss
dessa insikter, men det är fascinerande att se
att hos många ursprungsfolk och även i den
forna sedens kosmologi så finner vi samma
förståelse: Världen som en väv av komplexa
relationer där allting är sammanlänkat. Det
finns inga allsmäktiga gudar med totalt

herravälde och kontroll, utan en mångfald av
krafter och väsen som samspelar på ofta
oförutsägbara sätt. Asken Yggdrasil ger oss
bilden av universum som levande och
växande – en helt annan bild än
industrialismens idé om världen som en
maskin. I den gröna förståelsen ingår också
en insikt att den västerländska vetenskapen
endast är en av många kunskapsvägar, och att
det finns en visdom i den platsbaserade
kunskap som vi finner i lokalsamhällen och
hos ursprungsfolk. Ofta är kunskapen och
insikterna hos dessa platsbaserade kulturer
manifesterade och bevarade i riter och
ceremonier. Som en sådan platsbaserad,
mytologisk kunskapsväg har den forna seden
mycket att bidra med. Genom sitt starka
symbolspråk ger den oss en djup känsla för
alltings sammanbundenhet och dynamik.

2) Den gröna etiken –
kärleken till livet
I industrialismens världsbild är naturen ett
objekt, utan rättigheter, utan ”själ”.
Grundantagandet är att världen är en resurs
som vi har rätt att exploatera hur vi vill. Det
gröna skiftet innebär att vi antar en helt
annan etisk utgångspunkt. Vi behöver öppna
upp för perspektiv där vi istället förhåller oss
till världen med en grundläggande respekt
och ödmjukhet. När vi närmar oss världen
blir då inte vår första impuls att utnyttja,
utan att lyssna, relatera och ta hänsyn. Detta
gäller allt. Andra människor, djur, växter,
föremål, ekosystem, avlidna förfäder och
förmödrar, kommande generationer, berg,
floder, ja, jorden som helhet.

Istället för att fastna i frågan om vad i
naturen som har ett egenvärde, kan vi
fokusera på vår egen etiska hållning. Hur kan
vi leva utifrån en grundläggande respekt
gentemot världen? Det handlar om etikett.
Det handlar om god sed. Att leva i sed. För
mig handlar hedendom om denna sed. Att
leva utifrån en speciell hållning i världen, där
jag möter världen som helig och besjälad.
Gudarna och deras krafter närvarar i
naturen. I den omgivande naturen och i vår
egen inre natur. Att leva med den forna
seden innebär att ställa sig i samklang med
denna natur, lyssna på den, respektera den.
Den forna seden är polyteistisk, den
erkänner många gudar. Men den är också
animistisk. Animism handlar om att förhålla
sig till världen som befolkad av personer.
Och att dessa personer når långt utanför den
mänskliga sfären. Gudar, naturväsen, träd,
djur, väderfenomen, himlakroppar. Alla kan
vi förhålla oss till som personer – dvs som till
subjekt.
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3) Den gröna maktanalysen –
De sammanvävda förtrycken
Vi lever idag i en värld som fortfarande
präglas av snedvridna föreställningar av
separation och dominans. Överallt i
samhället ser vi uppdelningar i högre och
lägre, bättre och sämre, överordnad och
underordnad. Dessa ojämlikheter hittar vi
mellan människor t ex i form av klass, kön
och etnicitet. Men också i människans
relation till naturen. Ekofeminister menar att
den underliggande berättelsen till alla dessa
former av ojämlikhet så som vi finner dem i
det västerländska samhället, är berättelsen
om förnuftets kontroll och herravälde över
naturen. Denna berättelse säger att det som
anses äga förnuft är per definition bättre och
skall härska, medan det som anses tillhöra
naturens sfär skall utnyttjas och kuvas till
lydnad. Det handlar inte bara om att
människor anses ha förnuft medan djur och
växter anses sakna det. Traditionellt har män
ansetts mer rationella och förnuftiga än
kvinnor, vita européer mer förnuftiga än
icke-europeer, för att ta ett par exempel.
Dessa dualismer har lett till strukturer av
förtryck, våld och ojämlikhet. Ett annat
traditionellt exempel är dualismen mellan
kristendom – hedendom, där hedningarna
anses stå för det oförnuftiga, primitiva,
naturbundna (hed-ning) , medan
kristendomen ansetts mer ”utvecklad”,
civiliserad och förnuftig.

Det gröna skiftet handlar om att förstå
hur dessa olika former av förtryck är
sammanvävda i en gemensam berättelse, som
ytterst bottnar i det dualistiska tänkandet
som separerar Förnuft – Natur. När vi väl
förstår det kan vi också skapa en
frigörelseprocess där vi tillsammans kämpar
för att bryta dualismen och skapa en genuin
jämlikhet.

4) Den gröna demokratin –
att låta jordens röster höras
Ovanstående punkter har handlat om att
förändra vår världsbild, vår etiska hållning
och vår förståelse för makt och ojämlikhet.
Hur kan den nya ekologiska världsbilden då
ta sig uttryck i de politiska institutionerna?
Jag menar att dagens demokratimodell med
parlamentarism och flerpartisystem behöver
kompletteras. För det första behöver vi skapa
en mer deltagande demokrati. Marknaden
eller staten är inte tillräcklig för att skapa
genuin demokrati och inflytande. En
deltagande demokrati kan bygga mer på
inslag av direktdemokrati och olika former av
medborgarinflytande. Men utifrån ett grönt
perspektiv är inte heller detta tillräckligt. Vi
människor har idag enorm makt att påverka
livet för människor utanför nationsgränserna,
för kommande generationer (och tidigare
generationer) , och för jordens alla arter.
Ändå har vi ett politiskt system där bara
människor över 18 år i det egna landet finns

representerade genom sina röstsedlar. Hur
demokratiskt är det – egentligen? En idag
välkänd princip för demokratin utgår ifrån
att alla de som är potentiellt påverkade av en
risk skall ha någon form av meningsfull
möjlighet att delta eller annars bli
representerade i skapandet av den politik och
de beslut som ger upphov till denna risk. Vad
som gör en grön, ekologisk demokrati så
radikal och omvälvande är att den menar att
alla de potentiellt påverkade bör ha dessa
demokratiska möjligheter, oavsett social
klass, kön, geografisk härkomst, nationalitet,
generation eller art. Det säger sig självt att
många av dessa grupper inte kan delta direkt
i beslutsfattandet, men däremot kan deras
intressen bli representerade. Här öppnar sig
spännande möjligheter att undersöka hur en
meningsfull representation för exempelvis
andra arter, kommande generationer eller
människor på andra sidan jordklotet, kan
inkluderas i olika beslutsprocesser. Detta är
kortfattat grunden för en ekologisk
demokratimodell där vi strävar efter att låta
jordens röster höras och tas i beaktning i så
hög grad som möjligt. Vissa tänkare har fört
fram tanken på ”ekoadvokater”. Andra sätt är
att man i grundlagar och juridiska regelverk
skriver in att i varje beslutprocess där
exempelvis barnens, kommande
generationers och icke-mänskliga varelsers
intressen berörs måste dessa intressen
allvarligt beaktas för att beslutsprocesser på
ett legitimt sätt skall kunna kallas
demokratisk. Idag finns en växande rörelse
för naturens rättigheter. Bolivia  har
instiftat  en historisk miljölag som erkänner
Moder Jords rättigheter och som ställer
naturen och människan på en jämlik nivå.
Enligt Bolivias vicepresident  Álvaro García
Linera etablerar denna lag ett nytt
förhållande mellan människa och natur.
Enligt lagen ses jorden inte bara som en plats
som tillgodoser levande varelser med
resurser, utan också som en levande organism
i sig. Lagen fastställer att:

She is sacred, fertile and the source oflife that
feeds and cares for all living beings in her
womb. She is in permanent balance, harmony
and communication with the cosmos. She is
comprised of all ecosystems and living beings,
and their self-organization.

5) Den gröna ekonomin –
ett livsbaserat perspektiv
När vi idag talar om ekonomi syftar vi oftast
på pengar, aktier, konjunkturer, börser.
Ekonomin har blivit som en egen abstrakt
värld med sina egna lagar och regler som få
förstår sig på. Hela vårt ekonomiska system –
och därmed hela vårt samhälle – har
dessutom gjort sig beroende av en enda sak:
Tillväxt. En ständigt ökande aktivitet i
produktion, konsumtion och handel. Denna
tillväxtekonomi har blivit så dominerande att
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det inte spelar någon roll om tillväxten skapas
på ett sätt som faktiskt föröder planeten. Idag
när vi blivit mer medvetna om problemen
talas allt som oftast om ”hållbar tillväxt”.
Tillväxten skall göras miljövänlig. Det finns
dock inga tecken på att detta i det långa
loppet skulle vara möjligt. Visst behöver vissa
saker växa till, men mycket behöver också
upphöra att växa och den totala tillväxten
kan inte bara öka och öka. Vi lever på ett
jordklot med gränser och i en sådan värld är
oändlig tillväxt omöjlig. Att tro att
”tjänstesamhället” kommer lösa problemet
genom att vi där börjar konsumera
miljövänliga tjänster och upplevelser är en
myt som ekar allt mer ihålig. Tjänsterna visar
sig vanligtvis vara intimt beroende av
materiella produkter, energi, mm, för att
kunna utföras.

Dagens globaliserade
ekonomi har visserligen
tagit upp många
människor ur fattigdom,
men den har också skapat
en enorm ojämlikhet
mellan människor. Den
bygger dessutom hela sin
välståndsskapande
förmåga på idén om evig
tillväxt och ett intensivt
bruk av billig olja. När
dessa förutsättningar nu
visar sig ohållbara så tror
jag att vi förr eller senare
behöver se oss om efter
andra former av
ekonomiskt liv.

Det gröna skiftet inom
ekonomins sfär handlar
om att gå tillbaka till en
mer livsbaserad ekonomi.
Det är en ekonomi som sätter livet i centrum,
inte pengarna eller tillväxten. Fokus ligger på
det som skapar, stödjer och upprätthåller
livet. Vi behöver ta tillbaka ekonomin från
börsspekulanterna och finansinstituten och
grunda den i den levande jordens, naturens
och människornas skapande förmåga. Hur en
sådan ekonomi kommer att fungera i detalj är
omöjligt att svara på, för troligen finns det
inte bara en lösning utan många. Tydligt är i
alla fall att vi kommer behöva skapa mer
lokalt baserade ekonomier, även om global
handel inom vissa områden fortfarande
kommer spela en roll. Detta kan kännas
bakvänt för en del. Va? ska vi bli bönder igen
och återvända till ett jordbrukssamhälle? Vi
som till och med är på väg att lämna
industrisamhället för ett postindustriellt
tjänstesamhälle! Men faktum är att vi
egentligen aldrig lämnat varesig
industrisamhället eller jordbrukssamhället.
Industrierna går på högvarv och producerar
våra varor i ständigt ökande mängder fast
industrierna befinner sig nu i ökande
utsträckning i andra delar av världen. Och

likadant med jordbrukssamhället. Vi är lika
beroende av jordbruket idag som för tusen år
sedan, fast vi har med hjälp av teknologi och
transporter skapat en slöja som osynliggör
vårt beroende.

Den forna seden är en religion som
hedrar det levande, som tar oss tillbaka till de
grundläggande livsförutsättningarna. Våra
gudar finns närvarande i solen och jorden, i
det fruktbara regnet. Det är en
åkerbruksreligion med fokus på sådd och
skörd. När jag pratade med en gymnasieklass
en gång om forn sed fick jag responsen att det
kändes ”gammaldags – allt det där med
odling”. Men i den värld vi står inför så tror
jag snart att illusionen kommer spricka och vi
kommer inse att sådd och skörd inte är något
”gammaldags” utan något livsnödvändigt.

Filosofen Freya Mathews menar att våra
energikällor – sol, vind och vatten – behöver
mytologiseras, berättas, personifieras. Våra
livsmedel – växter och djur – behöver bli
omsjungna och tackade. På det sättet blir vårt
försörjningssätt inte bara en fråga om fysisk
överlevnad, utan en inbjudan till ett samtal
och en poetisk samverkan med landskapet.

6) Det gröna jaget – sökandet efter
helhet och djup
Det moderna samhället har gett oss
fantastiska gåvor i form av ökad välfärd och
bättre levnadsstandard, ökade fri- och
rättigheter och större valfrihet. På det sättet
har vi på många sätt det mycket bättre idag än
tidigare. Allt detta måste vi värna. Men
samtidigt visar det sig att en ständigt ökande
konsumtion inte gör oss lyckligare efter det
att vi uppnått en grundläggande välfärd.
Tvärtom. Dagens samhälle gör oss stressade,
många känner sig otillräckliga och
frustrerade. Den psykiska ohälsan bland unga
män och kvinnor ökar. I USA har
depressionerna ökat tiofalt inom loppet av

två generationer. Även på ett existentiellt
plan går samhället mot en kris. Vi människor
längtar efter helhet och djup i en tillvaro som
alltmer präglas av fragmentering och yta.
Ökande ekonomiska klyftor mellan
människor har visat sig vara en av de starkaste
orsakerna till att vi inte känner oss lyckliga.
Dessutom har vår separation från naturen
gjort att vi känner oss alltmer ensamma. Vi
som människor är evolutionärt utvecklade
för en naturbaserad livsstil. Vi är evolutionärt
utvecklade för att leva i ett animistiskt
universum – i symbolisk och rituell
kommunikation med bäverfolket och
älgfolket, med gudar, naturväsen och
förfädersandar. Detta är det stora
sammanhang vi nu saknar och det ger oss
stort psykiskt lidande som vi försöker

kompensera genom
ökande konsumtion.
Den forna seden tar oss
tillbaka till dessa
ursprungliga behov,
återknyter oss till en
animistisk, helig värld.
En värld av helhet och
djup.

Det sätt varpå jag
beskrivit det gröna
skiftet må likna ett
politiskt manifest, och
på sätt och vis är det väl
det, även om det
knappast är
partipolitiskt. Säkert
kommer inte alla
hedningar hålla med om
ovanstående analys om
vårt samhälle och dess
framtid. Jag vet att
hedningar har ett brett

spektrum av politiska åsikter – hedningar
och asatroende kan vara allt från konservativa
till liberaler, socialister och gröna. Men
samtidigt vet jag att det ekologiska
perspektivet är oerhört centralt för många
utövare av forn sed, och jag tror det är tid att
vi vidgar vår förståelse om vilken roll vi som
enskilda hedningar och samfundet som
helhet kan spela i dessa frågor. Att undvika
att ta ställning leder till att vi passivt ger
legitimitet till det rådande, till det som just
nu håller på att förstöra livsförutsättningarna
på planeten. Jag hoppas på att det kan skapas
en diskussion inom samfundet om vår roll
och vårt ansvar, och att vi överväger att se oss
som en del i en nydanande grön
omställningsprocess för det levande, framför
att identifiera oss som en byråkratisk
organisation (läs: trossamfund).

Läs gärna mer om det gröna skiftet i min
bok Det gröna skiftet: Från industrialism till
ekologism samt på min blogg:
www.detgronaskiftet. blogspot. com



N j ord – d en tvekön ad e gu d om en

För lite drygt 1900 år sedan skrev en romersk
historiker vid namn Tacitus ett verk om olika
germanska folk. Verket heter Germania, och
är en viktig källa till kunskap om dåtidens
nordeuropéer. Bland annat beskriver han ett
antal germanska stammar som har det
gemensamt att de dyrkar ”Nerthus, det vill
säga moder Jord” ("Nerthum, id est Terram
matrem").

H är kan man stanna upp ett
ögonblick och fundera över vad
han egentligen skriver. Nerth- är

den kontinentalgermanska roten (det vill
säga ordet utan några ändelser) av gudens
namn, som på fornnordiska blir Njorð-
( jämför gärna med tyskans Erde och
svenskans jord). -us är den latinska
maskulina ändelsen, som på fornnordiska
motsvaras av -r. Nerthus kan alltså skrivas
som Njorðr på fornnordiska, det vill säga
Njord på modern svenska.

Att Tacitus benämner den germanska
moder Jord som maskulin är nog inte
oviktigt. På något sätt vill han säga oss något
om den germanska moders Jords kön.

Är då jorden maskulin eller feminin? Vad
gäller själva orden jord, Erde, earth, och så
vidare är svaret givet: Hon är kvinnlig, vilket
ju också illustreras av begreppet ”moder
Jord”. Men Nerthus eller Njord, som Tacitus
talar om, är ju maskulin. Hur går då detta
ihop?

Jag tror att Tacitus vill få fram att den

germanska ”moder Jord” ses som tvekönad av
dem som dyrkar henne. Med detta synsätt
representerar Njord eller Nerthus en helhet,
en tvekönad eller för all del könlös
(åtminstone ur ett dualistiskt
könsperspektiv) varelse.

Detta synsätt passar kanske särskilt om man
ser på jorden utan särskilt stark mänsklig
inblandning. ”Det sköter sig självt”, så att
säga. Den jagande och samlande människan
påverkar inte jorden på något särskilt sätt,
utan är en del av den, precis som andra arter
som lever tillsammans. Ur jorden kommer
liv, men människan behöver inte göra något
för att det skall hända.

När däremot människan försöker påverka
jorden för att få fram föda ur den behövs
kanske ett annat synsätt. ”Hon behöver
befruktas för att bära frukt”, så att säga. Den
jordbrukande människan påverkar jorden på
ett sätt som inte andra arter gör, och då
behövs kanske ett synsätt där jorden är
kvinnlig och skall befruktas av en manlig
kraft.

Det finns förstås ingenting som säger att
dessa två synsätt skulle vara ömsesidigt
uteslutande. Förmodligen kan man se på
jorden på bägge dessa sätt, samtidigt. Till
exempel kan man tänka sig att den odlade
jorden är kvinnlig och "behöver befruktas",
emedan de delar av planeten som man inte
brukar men ändå lever av, till exempel havet,
kan ses som tvekönad och innehållande

rikedomar som "sköter sig självt".

Mytologi är ett sätt att skapa
sammanhang. Gudar får barn eller ändrade
släktskapsförhållanden därför att vårt sätt att
förhålla oss till dem förändras. När den
tvekönade vanen behöver ses som två med
varsitt kön får Njord barn, en herre och en
fru, eller Freyr och Freyja på fornnordiska. Så
småningom försvinner synen på Njord som
tvekönad nästan helt, och han får en hustru i
Skade. Långt senare kanske någon kommer
tillbaka till synsättet att gudar kan vara
tvekönade, kanske genom ifrågasättandet av
kön som något absolut eller nödvändigt, och
då kanske den tvekönade eller könlösa
kommer tillbaka igen.

Den Njord som jag åkallar och får svar av är
tvekönad eller könlös och representerar en
aspekt av jorden vi lever på och av. För någon
annan behöver det inte vara så. Som vanligt
är det den personliga relationen som räknas.
Det är sed.

Text: Martin Domeij
Bild: W.G. Collingwood
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Finns det egentligen någon ”jordgudinna” i
den nordiska mytologin? Har vi någon makt
som i vårt sedniska bruk verkligen
representerar själva planeten som vi alla lever
på? Det går inte att helt självklart ge ett
jakande svar på den frågan. Ändå är behovet
av henne stort. Det händer ofta på blot att
någon utbringar en hyllning eller en skål till
”Moder Jord”, särskilt om nykomna till seden,
ovana blotare eller kanske bara lite
allmänhedniska deltagare är med. Det verkar
som om vi gärna vill ha en jordgudinna, en
”Moder Jord”. Symboliken är så klar och
tydlig. Hon står för själva
grundförutsättningen för våra liv, hon är
marken under våra fötter, myllan där allt ska
gro och växa. Hon är lätt att ta till sig och
bandet som vi alla har till henne är starkt.

V em är hon då, denna Moder
Jord? Det är betydligt svårare
att svara på – inte därför att

det skulle saknas kandidater. Tvärtom verkar
det vid en närmare titt som om mytologin är
full av just jordgudinnor. Nästan varenda en
av de gudinnor som vi känner namnet på
tycks ha en eller annan koppling till
fruktbarhet och därmed till själva jorden. Ta
Freja till exempel, den kanske främsta av
fruktbarhetens makter. Tillsammans med sin
bror Frej symboliserar hon vårens och
sommarens frodighet och äring som
springer fram ur jorden. Bland alla av hennes
många, många aspekter – kärleksgudinnan,
stridsgudinnan, härskargudinnan,
dödsgudinnan – är hon alltså också den
grönskande jordens gudinna.

En annan gudinna som kan tänkas fylla en
liknande funktion är Njärd. (Om vi nu väljer
att kalla henne så, hon nämns aldrig vid
namn i någon eddatext.) I myten berättas att
Njord innan han kom till asarna var gift med
sin syster. Denna syster är alltså mor till Frej
och Freja. Eftersom Njord förknippas med
hav och vind är det inte alltför långsökt att
tänka sig hans syster Njärd som kopplad till
jorden. Om vi dessutom, som vissa, tänker
oss att Njärd är den gudinna som kallas
Nerthus i Tacitus bok Germania blir
kopplingen ännu tydligare – Nerthus är
liksom Freja en fruktbarhetsgudinna.

Njärd är en av flera gudinnor i mytologin
som källorna säger väldigt lite om och som
det därför finns utrymme att utforska med
egen intuition och fantasi. Den svenske

1800-talsförfattaren och forskaren Viktor
Rydberg tog sig i sina studier av den nordiska
mytologin ofta stora friheter med sitt
material. I likhet med många tänkare och
skribenter från samma tid vill Rydberg
sammanfoga och syntetisera, skapa
konsekventa system. Även om man måste läsa
mycket av det han skrev i ämnet med skepsis
finns där ett och annat som kan vara både
underhållande och tänkvärt. En sådan
sammanfogning som Rydberg gör är när han
framför åsikten att Njärd och Frigg, Odens
hustru, i själva verket är samma gudinna.
Rydberg tänker sig att efter kriget mellan asar
och vaner, då Njord kommer som gisslan till
Asgård, då ska även giftermålet mellan Oden
och Njärd/Frigg ha ingått i fredsöverens-
kommelsen. Teorin är tämligen långsökt men
visst kan man även se Frigg som en slags
jordgudinna, hon påminner ju mycket om
Freja och delar en rad attribut med henne,
somliga vill till och med se dem som aspekter
av samma gudinna. Att som Rydberg göra
dem till mor och dotter är ytterligare ett sätt
att beskriva kopplingen mellan dem.

I Skirnismal i den poetiska Eddan återges
myten om hur Frej skickar sin tjänare Skirner
för att fria till den vackra jättinnan Gerd som
Frej förälskat sig i. Gerd är dock till en början
inte alls villig utan avvisar alla inviter men ger
till slut med sig och går med på att möta Frej
i en lund efter nio nätter. Myten tycks
symbolisera den kommande våren och löftet
om en ny sommar. Den kalla, orörliga, vackra
men avvisande Gerd kan ses som en
representant för den frusna Jorden, den
vinterkalla med tjäle djupt ned i marken. Frej
sänder Skirner som kan tolkas som solens
strålar för att vinna hennes kärlek och när
hon tillslut går med på frieriet kan grönskan
komma som en följd av Frejs och Gerds
förening. Gerd är alltså också en
jordgudinna, den frusna och livlösa Jorden. I
sitt frusna och fientliga tillstånd är hon
logiskt nog en thurs men i giftermålet med
Frej tas hon upp i gudarnas krets och blir en
av makterna som råder över världen.

En annan jättinna som också gifter in sig hos
gudarna är Skade. Också hon bär aspekter av
jordgudinnan. Hon representerar framförallt
vintern, men även vinterns fruktbarhet. Hon
är en bergens och fjällens gudinna. Med sin
koppling till jakt vakar hon också över de
vilda djuren.

Det finns också en tredje thurs som kan vara
intressant att nämna i sammanhanget. Hon
benämns i Snorres Edda just under namnet
Jord. Om henne vet vi egentligen bara att
hon är Tors mor. Detta att planeten Jorden i
sig skulle vara Dundrarens mamma förvånar
oss inte – Tor är inte Midgårds beskyddare
för ingenting. Släktskap i mytologin är, som
vi kunnat se, ett sätt att i mänskliga termer
försöka beskriva hur olika makter hänger
samman. Släktskapen måste dock förstås
allegoriskt och därför är de ibland utbytbara:
barn och förälder, syster och bror, make och
maka? Ibland tycks det vara på ett sätt och
ibland på ett annat. Mytologin innehåller
ofta intressanta dubbleringar.

Tor har inte bara Jorden som sin mor, han
är också gift med gudinnan Siv, som även
hon förbinds med jord och fruktbarhet. Sivs
gyllene hår som i myten klipps av är en tydlig
parallell till säden på åkrarna. Hon
representerar mognad, skörd, sensommarens
fruktbarhet och utdelning. Även Siv är alltså
en aspekt av Jorden.

Det finns också andra gudinnor som skulle
kunna nämnas i det här sammanhanget, inte
minst Gefjon med sina oxar och sin plog är
en intressant gestalt. Liksom flera andra av
mytens gudinnor skymtar hon bara förbi i
källorna och liksom exempelvis Njärd
inbjuder hon därför oss till att själva försöka
pussla fram vår bild av henne.

När man studerar Eddorna och
beskrivningarna av makterna kan man ibland
känna dem glida samman. Vid andra
tillfällen är det mer produktivt att förstå dem
som tydligt avdelade aspekter av den
verklighet som omger oss. Någon entydig
jordgudinna går alltså inte att hitta, däremot
finner vi henne i en rad makter i olika former.
Man brukar ibland säga att ju fler olika
varianter och versioner av en myt som man
kan hitta dess viktigare är den myten. Kanske
är det också så med jordgudinnan – hon är
för stor och för betydelsefull för att rymmas
under ett namn eller en personifiering. Hon
måste vara många för att vi ska kunna förstå
hennes storslagenhet.

N ord en s m ån gfal d av j ord gu d i n n or

Text: Erik Otterberg
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Ett an i m i sti skt u n i versu m

Imånga kulturer världen över finner vi en
religionsform som brukar kallas animism.
Ett utmärkande drag för animismen är att
man ser världen och naturen som besjälad.
När vi var barn levde de flesta av oss i
närmast animistisk värld, en värld
vibrerande av liv och fantasi, där naturen
gav sig tillkänna som stentroll och
trädgubbar, skogsväsen eller Star Wars-
figurer. Naturen var genomlyst och
besjälad av sagor, äventyr och magiska
relationer.

J ag minns en gång från
barndomen när jag och en
vän lekte i skogen och vi kom

på att vi skulle göra en av våra trädvänner
lite mer tydlig. Vi skar ut ett ansikte i
stammen, vi skar loss bark och gjorde två
ögon och en stor leende mun. Några
dagar efteråt återvände jag till trädet.
Och jag fick en chock. Ur trädmannens
ögon rann tårar, hans mun dreglade. Det
var som om hela ansiktet skrek ut smärta.
Det var kåda som runnit ut ur de sår vi
tillfogat trädet. Och det var då jag insåg
att jag på allvar hade att göra med en
annan levande varelse, som reagerade på
vad jag hade gjort. Trädet var inte bara en
projektionsduk för min egen fantasi, utan
han svarade på mina handlingar. Genom
ett gråtande ansikte. I det ögonblicket
fördjupades mitt animistiska tänkande.

Leken, symbolerna och sagorna tillhör
inte bara det mänskliga inre själslivet. De
är ett fält som binder världen samman,
som ger mig möjlighet att relatera till
träden, djuren, stenarna, molnen och
tingen – inte som till objekt, utan som till
personer.

Och just detta är kanske det främsta
kännetecknet för animismen.
Erkännandet att världen är befolkad av
personer och folkslag som når långt
utanför den mänskliga kretsen. Djur och

växter, sol, måne, vindar och åska, alla kan
de relateras till som personer. Och att
någon är en person ställer krav på
lyhördhet och respekt. Om universum är
en väv av synliga och osynliga relationer
så ställs vår mänsklighet i ett annat ljus.
Vi är en del i ett större heligt
sammanhang. Själen är inte nåt som finns
inom oss, istället är våra liv ett av många
uttryck för världens stora sammanflätade
själ.

Idag växer en ny hednisk och
animistisk rörelse fram i alla delar av
världen. För en del är det helt ofattbart. I
bakhuvudet har man kvar en bild av en
kulturell utvecklingstrappa där
animismen tillhör det tidigaste och lägsta
stadiet, tätt följt av polyteismens tro på
många gudar. Inte kan man väl börja tro
på sånt igen. Vi har ju klivit upp på det
trappsteg där vetenskap och rationalitet
är förhärskande. Animismen tillhör ett
passerat stadium.

Men kanske är det så att det är just vår
alltför förenklade idé om
utvecklingstrappan som är ett passerat
stadium. Denna självförhärligande
romantisering av framsteget som hindrar
oss att se värdet i något annat än det som
är gällande i just vår tid och just vårt
samhälle.

Såvitt vi känner till har alla de tidigaste
mänskliga kulturerna varit animistiska.
Men att animismen är en tidig
kulturform innebär inte att den måste
vara omogen eller överspelad. Tvärtom.
Jag tror att människan som art är
utvecklad för att leva i ett animistiskt
universum, ett universum där vi rituellt
och symboliskt kommunicerar med
bäverfolket och älgfolket, med gudar,
trädväsen och förfädersandar. Vi är
utvecklade för att förhålla oss till ett
levande, samtalande kosmos, besjälat av
krafter och intentioner. Så vad händer

med oss människor när vi istället skaffar
oss en världsbild som porträtterar
universum som opersonligt, som död
materia, som ett objekt? Vad händer när
vi börjar tro att själen inte är något som
tillhör hela den levande världen, utan som
enbart finns inuti människan? Jo, alla de
relationer, behov och sammanhang som
tidigare speglades och möttes av en
animistisk värld, måste nu tillfredställas
inom de mänskliga relationerna. Våra
föräldrar eller vår partner laddas med en
enorm betydelse som de knappast kan
leva upp till. De får den närmast
omöjliga uppgiften att kompensera för de
andliga relationer till naturen som vi
klippt av och förnekat. Mycket av vår
psykiska ohälsa kan bottna i att vi som
människor inte klarar av att leva i en värld
utan själ.

Animismen är inte statisk. Den behöver
inte stanna på barnets nivå. Den kan
fördjupas och utvecklas till en livsattityd
och en livshållning som i högsta grad är
avancerad och mogen och som kanske i
det långa loppet är helt nödvändig för vår
mänskliga överlevnad på den här
planeten.

För några år sedan gick jag tillbaka till
trädmannen med det utskurna ansiktet.
Jag hade inte varit där på kanske 25 år. Jag
letade mig fram bland träd och buskar.
Och där stod han. Större och resligare nu.
Ny bark hade vuxit fram i de sår jag en
gång gjort. Ny bark som var lite mörkare
än den omgivande. Och nu kunde jag se
ett tydligt leende i trädet. Ja, han log
faktiskt igen. Jag väljer att tro att han log
för att han ville visa att livsviljan kan
övervinna förstörelsen. Att helande är
möjligt. Kanske log han också för att jag
den där gången – för 25 år sedan – lärde
mig någonting som förändrade mitt liv?

Text: Henrik Hallgren
Bild: dcubillas



Jord Ch atu rth i

PYSSEL

Text och bild: Stina Jarenskog

Under den hinduiska högtiden Ganesh Chaturthi tillverkas
traditionellt stora gudabilder av lera föreställande den elefanthövdade
Gansesha, vilka tillbeds och offras till under de 10 dagar festivalen
varar. När festivalen är slut bärs figurerna i procession genom
städerna och sänks i en helig flod eller i havet. I många hinduiska
hem har man en egen liten gudabild som man sedan låter lösas upp i
en spann med vatten och använder det helgade slammet för att vattna
sina krukväxter eller odlingar i trädgården med. Ritualen med de
förgängliga gudabilderna påminner om livets och naturens kretslopp,
och därför har jag låtit mig inspireras till att göra en nordisk version
för att fira våren, fruktbarheten och Moder Jord.

1 .) Jag har valt att göra en skulptur föreställande Jord, men du väljer naturligtvis att avbilda
den gud/symbol som passar dig och ditt syfte med ritualen bäst. Eftersom leran ska kunna
lösas upp och återgå till naturen behöver det vara en naturlig keramiklera av ler- eller stengods.
Till exempel kan så kallad skollera (billigare variant än den som keramikerna använder) köpas i
välsorterade hobbybutiker och fungerar utmärkt.
Börja med att knåda leran till lagom mjukhet. Du kan fukta leran med vatten från en
blomspruta om det behövs, men använd inte så mycket att den blir kladdig. Kavla ut en
bottenplatta av lagom tjocklek på ett tidningspapper, och bygg upp grunden med enkla
geometriska former.

2.) Arbeta fram detaljerna. Tänk på att obränd lera är väldigt skör, så undvik tunna och
utstickande delar. Jämna till ytan med ett lätt fuktat finger. När du är klar låter du leran torka,
torktiden varierar beroende på figurens tjocklek, men räkna med att låta den stå över natten.

3.) För att gudabilden ska kunna återgå till naturen måste den färgläggas med giftfria och
nedbrytbara färger. Vanliga karamellfärger fungerar alldeles utmärkt och går att blanda med
varandra. Brun färg får man av kinesisk sojasås/såskulör, och man kan även lösa upp t.ex.
gurkmeja i lite sprit för att får en vackert gul färg. I butiker som säljer konstnärsmaterial kan
man köpa pigment av naturligt mineral som är miljövänligt, samt teckningskol som man kan
rita svarta detaljer med.

4.) Under en på förhand bestämd tidperiod kan du nu offra till och ”ladda” din gudabild med
böner och önskningar under de rituella former du känner är lämpliga. Ett förslag är att
fokusera på vårens alstringskraft, äring och fruktsamhet under de nio nätterna fram till
vårdagjämningen.

5.) När tiden för din ”Chaturthi” är slut sänker du ner gudabilden i en behållare med vatten
som är tillräckligt stor för att hela figuren ska bli täckt. Den torra leran börjar genast luckras
upp, och efter ett tag är den helt upplöst och lerslammet sjunker till botten. Gudens megin
kan nu ses som överfört till vattnet, som silat eller upprört kan användas till rituella eller
magiska syften. Om tanken med ritualen är att främja fruktbarhet kan man stänka lite av
vattnet på krukväxter och egna odlingar. En annan variant är naturligtvis att sänka gudabilden
i ett vattendrag eller lämna den ute i trädgården eller naturen för att låta den sakta vittra
sönder av vädrets makter.

13

Du behöver:
Naturlig keramiklera (förslagsvis en vit sort om du vill färglägga den)
Biologiskt nedbrytbara färger, t.ex. karamellfärg, sojasås, kryddor eller
naturligt mineralpigment
Verktyg för att forma lera, t.ex. kavel och kniv samt pensel till
färgläggningen
Hink, balja eller skål i lämplig storlek
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M oder Jord, Nerthus (släkt
med Njördr) dyrkades
enligt Tacitus på en ö i

oceanen. På våren leddes hon av en präst
genom landet i sin vagn för att välsigna både
folket och jorden. Nehalennia känns igen
från talrika inskriptioner i Rhenländerna.
Hon framställs bland annat med en
fruktkorg på skötet, med en hund eller med
skeppssymboler, vilka kopplar samman
henne med fruktbarhet och sjöfart.
Nehalennia vördades och offrades till av
Sueberna. Tacitus kallar henne ”Isis”, efter
likheterna i hennes kult med den romerska
gudinnans. Om den tredje gudinnan,
Tamfana, vet vi minst. Tacitus nämner bara
att hennes tempel i Ruhrområdet förstördes
år fyra e.v.t. under ett romerskt angrepp.

Matronor (latin: matronae eller matres)
kallas modergudinnorna som nämns och
avbildas på votivstenaltarna i de romerskt
koloniserade Rhenländerna. Hälften av
matronnamnen är germanska, hälften
keltiska. Matronae framställs nästan alltid
sittande i en grupp av tre. Typiskt är två gifta
kvinnor med ubiska (Ubier: germ. folkstam i
Köln-området) huvor och en jungfru med
löst hår, sittandes i mitten. Oftast har
matronorna korgar eller offerskålar med frukt
på skötet, men ibland även barn och blöjor.
Matronaltarna uppfördes av en namngiven
stiftare i uppfyllelse av ett löfte, som
täcksägelse till de avbildade gudinnorna.
Matronnamn på altarna har oftast bara lokal
betydelse och spridning; som beskyddare av
en släkt, by eller folkstam.

Matronkulten har överlevt i 1800 år i det
katolska Rhenlandet. Lokalbefolkningen
vördar och känner än i dag de tre
modergudinnornas betydelse även om de –
översatta – inskriptionerna inte röjer den. De
blotar med ljus, blomster, höstens frukt och
små personliga gåvor som smycken för
kvinnors fruktbarhet, familjens hälsa och
beskydd.

Tre nornor sitter vid Urdabrunnen under
Världsträdet, den alltid grönskande asken
Yggdrasil.

Dagligen öser de ur Brunnen för att vattna
Askens rötter, så att grenarna inte ska torka.
De tre jungfrurna kommer från en vacker hall
vid Trädets fot och heter Urd, Verdandi och
Skuld. Nornorna skapar människans öde och
bestämmer dess livstid. Namnet Urd kan vara

namngivande för Brunnen eller omvänt.
”Urdr” har bildats från verda, det som blev,
har varit (tyska: ward eller wurde) .
”Verdandi” (ty. das Werdende) är det som
sker nu, står för nuet. Och ”Skuld” härleder
sig från skula. skola, det som komma skall (ty.
soll) – framtiden.

Ödets Fruar blickar i var sitt väderstreck. De
”skapa mönnum aldr”, bestämmer
människans livstid och fäller domen över det
nyfödda barnet. När hjälten Helgi föddes,
berättar Saemund, trädde tre nornor in i
borgen nattetid och spann ödets trådar för
honom och spände ett gyllene rep tvärs över
himmelen: Den ena nornan fäste bandet mot
öster, den andre mot väster och den tredje
sträckte det mot norr. ”Landet” mellan dessa
tre väderstreck skulle tillfalla Helgi – hans
kommande öde och livstid hade utmätts.

Vår livgivande sol, Sunnan, står upp i
öster, når sin banas höjdpunkt och kraft i
söder, sjunker allt svagare ner mot väst och
går under jorden mot norr. Där ligger
dödsriket – Hel. Dit går helvägen ”norr och
ner”. Jag ser det som att Skuld, framtiden,
blickar mot soluppgången i öster. Verdandi
skådar västerut dit solens/livets bana går, tills
den tredje nornan tar över. Det måste vara
Urd, det förflutnas och digra ödets gudinna. I
det hon sträcker livsbandet mot norr bryter
hon det också – vid den tidspunkt hon
bestämmer.

Germanerna begravdes ursprungligen i nord-
syd riktning, huvudet liggande mot Hel,
fötterna mot söder. Ansiktet blickade alltså
mot Sunnan – kanske för att bringa nytt liv?
Redan omkring år 500 upprättas dock de
frankiska gravarna på kontinenten i öst-väst
riktning: huvudet i väst, blickande mot öst,
antagligen under romerskt-kristet inflytande.
Men under hela 500- och 600-talet begravdes
de döda vid Frankfurt-Nieder-Erlenbach
fortfarande efter hednisk skick: i hela deras
dräkt och smycken, männen med komplett
vapenutrustning , ”Gewaete” (sax och svärd,
spjut, yxa och pilar) . Tre krigare åtföljdes
även av sina hästar och jakthundar.
Kvinnorna hade sin ”Gerade”: två par
spännen till klänningen, ringar, halskedjor av
färgrika glaspärlor, och från bälten hängde
husmoderns redskap: nycklar, kniv, eldstål,
kam och amulett av bergkristall. Keramikkärl

är dock de vanligaste gravgåvorna för båda
könen, men även kannor, skål, bägare samt
glas för mat och dryck för den långa vägen
mot Hel eller livet där.

Vi förblir i Sydgermanien. År 723 högg
angelsaxaren Winifred, missionär i påvens
Bonifatius tjänst, ner Donareiche, Chatternas

heliga ek i Norra Hessen och avhyste den
mäktige Tor.

Tolvhundra år efter ”helige” Bonifatius
illdåd grönskar dock Livets Träd fortfarande
på heden i en barnvisa från samma landskap:

"Miameide steht aufderHeide
Hat ein grün’s Röcklein an.

N orn orn a och m öd rarn a

För snart två tusen år sedan skrev den romerske historikern P.C. Tacitus om kontinentalgermaniens folk, seder och religion i sitt verk
Germania. Iverket nämner han tre fruktbarhets- och modergudinnor: Nerthus, Nehalennia och Tamfana. Men vilka är de?

Text: Bernardh Bös
Bild: Matthias Kabel
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Sitzen drei schöne Jungfern daran.
Die eine schaut nach vorne,
die andre in den Wind.
DasWeibsbild an dem Borne
hat viele, viele Kind."

"Mimameide står på heden,
Bär ett grönt kläde,
Sitter där tre vackra jungfrur,
Den ena tittar framåt
Den andra mot vinden.
Kvinnan vid brunnen
Harmånga, många barn. "

”Mimameide”, Mimameidr, är Världsträdets
andra namn. Trädet i sin gröna klädsel står på
”Heide/heden”, även ett gammalt namn för
”öde skogsland”. Därav de ”efterblivna”
landborna – hedningarna. Att Jungfrurna,
Nornorna, som sitter vid Trädets fot, blickar i
olika väderstreck nämns i Eddan.
Reser vi ännu en bit längre söderut, till

Alemanniskt-Schwabiskt område, så sjunger
barnen:

"Sonne, Sonne, scheine
fahr über Rheine
Fahr übers Glockenhaus
gucken drei schöne Puppen raus
Eine, die spinnt Seiden
die andre wickeltWeiden
die andre geht ans Brünnchen
Find´t ein goldigKindchen
Wer soll's heben?
Die Tochter aus dem Löwen
Wer soll dieWindeln waschen?
Die alten Schnäppertäschen"

Sol, sol lysa
Far över Rhen,
Far över klockstapeln,
Tittar tre vackra dockor ut,
Den ena spinner siden,
Den andra flätar viden,
Den andra går till brunnen,
Hittar ett gulligt litet barn.
Vem skall höja det?
Döttrarna urHuset Lejon?
Vem skall tvätta blöjorna?
Den gamla pratmakerskan.

Här minns barnvisan salen under
Världsträdet, ”Glockenhaus,” men
Schepfen/Nornorna som bor i den har
förminskats till dockor i en lek under
kristendomens förföljelse. Biskop Burchhard
av Worms hade dock i sitt Poenitentiale
(straffregister) omkring år 1000 förbjudit
folket att hysa nornorna som gäster. Den
pinliga frågan lät ”Gjorde du som vissa
kvinnor att på vissa årstider duka ett bord i
ditt hus, med två tallrikar, dricka och tre
knivar så att de där tre systrar kom, som den
gamla dumheten kallar för parcerna och har
du med gudomlig vördnad antagit deras
namn och makt och hängivit dig djävulen?”

Åter i Norra Hessen, vid berget Hoher
Meissner, syns än i dag Frau-Holle-Teich eller
Bad, en källdamm som enligt folktron är
ingången till hennes underjordiska rike. Frau
Holle är den som låter det regna över jorden
när hon gråter och snöa när hon skakar sitt
duntäcke, så som det berättas i Grimms
Äventyr. Frau Holda, Hulda, Holl(e) , Hulle
den nådige, milda enligt J. Grimm, (eller även
Holla, Hölle, Helle, Hel?) är den stora
modergudinnan, främst i Hessen, Thüringen
och Franken. Omedelbart norrut heter hon
Frick(a) och söderut till Alperna Berchta.

Frau Holle råder både uppe på berget och i
himmelen såväl som nere under jorden; hon
är allrådande.

Som Odens/Wodens maka Frigg/Fricka

far även ”Frigahulda” vid julens tolv nätter i
oväder och storm genom luften med sin
rasande här av döda kvinnor och barn – till
folks förskräckelse.

Därtill hör att den milda, vänliga Frau
Holle ibland framställs som en ful,
skrämmande gumma med lång näsa (så
beskriver Martin Luther henne) . Enligt
folktron för gudinnan med sig hem själarna
av de olyckliga barn, som dog under
förlossningen innan kyrkan nådde att döpa
dem.

I vårt sammanhang med nornorna är det
viktiga att Fru Holle älskar att vistas i sjöar
och brunnar. Vid middagstid ser man henne
som en vacker, vit, kvinna bada och kamma
sitt gyllene hår (t.ex. på Frau Hullestein am
Main) och sedan försvinna i vattnet. Därav
hennes andra namn ”die Weisse Frau” eller
”die Wasserholde”. De dödliga kan nå hennes
bostad genom en brunn, källa eller damm.

Den goda modern överger inte sina barn.
Så, när det är dags att lämna Midgård, samlar
vår Hulda Moder upp oss stackars odöpta
hedningabarn här på jorden, tar vår hand och
leder oss genom vattnet hem till sig under
jorden. Där lär det finnas grönskande
landskap liksom på jorden, men går betydligt
lugnare och fridfullare till. Modern lär sina
barn nyttiga yrken, så som hushållsarbete, att
spinna och väva och särskilt jordbruket, att
plöja, så och vattna för att människors grödor
däruppe ska frodas och så att de har något att
äta. När tiden har gått, barnen blivit utlärda,
och det är dags att återfödas, då dyker de upp
i Fru Holles källa igen – livets cirkel börjar på
nytt.
Nu blir det fart på barnmorskorna: I
landskapet Franken är det enligt sägnen
”Ammafräla” (Amma-Fräulein/fröken) som
”hämtar de nyfödda barnen ur bybrunnens
djup och trycker dem färskt lindade i
storkens näbb". Här har tydligen två olika
föreställningar om var barnen kommer ifrån
sammanblandats. Vid Urds Brunn går det
betydligt lugnare till: Den tredje nornan går
till Brunnen, där ett svanpar simmar
majestätiskt sin runda – renhetens och det
eviga livets symbol. Hon finner barnet i
vattnet och ger den till den väntande
modern.

Kan det vara så att dopfuntarna i våra
kyrkor med deras kryptiska tecken är Urds
Brunn, pelarna som bär taket Yggdrasils stam
som breder sina grenar över Brunnen med
nornorna?

Vågar man tänka, att i stället för den
tredje nornan en leende prästinna häver det
skrikande barnet ur vattnet och räcker det till
sin mor?
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Plats: Museet, Gamla Uppsala. Samling vid museets entré.
Datum: Påskdagen, 8 april.
Tid: kl. 14.00
Medtag eget horn/dryckeskärl.

Som sed är inbjuder Samfundet Forn Sed Sverige till vårblot vid Gamla Uppsala!
Vi samlas vid entrén till museet och tar oss bort till blotplatsen gemensamt i procession.

Blotet kommer att ha fokus på vårens makter och årstidsväxlingen från vinter till
sommar. Musik, skådespel och dans kommer att ingå. Tag också gärna med egna
gudabilder att ställa på altaret, samt egna offergåvor i form av mat eller dryck! Vi
kommer även ha en Gyllenborst – en offerspargris – stående på blotplatsen där alla
deltagare har möjlighet att bidra med ett ekonomiskt stöd för att täcka blotets
omkostnader. Vi rekommenderar en summa på 30 kr men beloppet är valfritt.
Efter blotet håller vi gille i gräset (om vädret tillåter) , så ta gärna med picknick-korgen.

Alla intresserade är välkomna, medlemmar som icke medlemmar!

Till Gamla Uppsala kan man ta sig med buss från centrala Uppsala. Se
http://www.ul.se/ för detaljerad information.

Åker man bil hittar man lättast Gamla Uppsala strax norr om Uppsala längs väg 290.




