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  Dikt av Patrik Karlsson

Välkommen till ett ännu ett 
nytt nummer av Mimers Källa !

Våren har kommit till Sverige, 
och med det soligare och längre 

dagar. Livet vaknar efter vinterns dvala.  
Krokusar och vintergäck i all ära, men 
det som verkligen får mig att inse att 
våren kommit är när jag ser flugor utom-
hus. Jag undrar var de spenderat vintern ?

Djur är något som alla har någon per-
sonlig koppling till. Många människor 
har husdjur, eller äter djur, eller har ett 

favorit djur. Man kan heta som ett djur 
(Björn, Ylva). Runt om i Sverige finns 
människor vars fritidsintressen har med 
djur att göra: fågelskådning, ridning, 
fiske och jakt. För att inte tala om att vi 
människor också är en sorts djur. Därför 
har jag valt att ha ett djurtema på detta 
nummer. Det har kommit in allt ifrån 
hyllningar till husdjur till personliga 
andliga betraktelser över kraftdjur.

Jag hoppas att ni uppskattar detta 
nummer. Kom ihåg att Mimers Källa 
skapas av samfundets medlemmar själva. 
Har du något alster som vill dela med 
dig av, till exempel en artikel, dikt eller 
recension, är det bara att skicka in !

Emma Hernejärvi, chefredaktör
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Skogsrået, Näcken och Djävulen:  
Erotiska naturväsen och  
demon isk sexualitet i 1600- och 
1700-talets Sverige. (Bok)
Mikael Häll, Malört Förlag

Mikael Hälls bok om naturväsen 
var ursprungligen en avhandling. 

Det märks. Boken är faktaspäckad, och 
hänvisar alltid till sina källor, men den 
är också väldigt torrt skriven ! Jag bru-
kar anse mig vara en snabb läsare, men i 
skrivande stund (efter att ha haft boken 
hemma i nästan tre månader) har jag 
ändå bara kommit igenom tre fjärdede-
lar av den ca 550 sidor långa boken. 

Som det står i bokens undertitel, så 
fokuserar den alltså på historier om ero-
tiska naturväsen under 1600–1700-tal. 
Men en intressant aspekt är att stora 
delar av källmaterialet är domstols-
protokoll och andra juridiska källor. 
För det hände nämligen att folk drogs 
inför rätta för att de hävdade sig ha legat 
med övernaturliga väsen ! Det var så pass 
sällan att juristerna ofta var osäkra på 
hur de skulle hantera fallen. Skulle det 
räknas som djävulsdyrkan, tidelag eller 
sodomi om en man låg med ett sjörå ?  
På något sätt måste det straffas, det var 
man ändå säker på under en ganska lång 
tid. 

Boken börjar dock med att gå igenom 
bakgrund till tidens syn på väsen så som 
skogsrån, demoner och satyrer. Många 
sidor går åt till att sammanfatta präs-
ters, juristers och filosofers frågeställ-

ningar. Har demoner en fysisk kropp ? 
Är Näcken en egen varelse, eller bara 
en form av Satan ? Bör man ha en egen 
lag mot sexuella aktiviteter med demo-
ner, eller räcker nuvarande lagstiftning ? 
Boken sammanfattar också vanliga 
teman inom legender och folksånger 
som handlar om naturväsen.

Därefter går Mikael Häll igenom 
varje ”brottsfall” för sig. Det är intres-
santa historier, speciellt när man får 
glimtar av den tidens folktro och folklig 
magi. Kan nog speciellt vara användbart 
för den som själv vill ta kontakt med na-
turväsen.

Så, en något nischad bok med torrt 
och akademiskt språk, men rekom-
menderas för den tålamod och särskilt 
intresse i ämnet. E.H. 

Dominions 4: Thrones of Ascension 
(Spel)
Illwinter Games

Dominions är en serie strategispel 
till PC där man, till skillnad från 

många andra turbaserade strategispel, 
inte spelar som någon historisk civi-
lisation. Inga romare eller britter så 
långt ögat kan nå. Istället väljer man en  
mytologisk civilisation att spela, och 
skapar en egen gud för denna. Man 
skulle kunna säga att spelet går ut på 
monolatri, att dyrka endast en gud men  
acceptera att andra folk har andra gudar. 
Målet är alltså att ens gud ska bli den 
enda sanna guden.

Första spelet utkom 2002, och det här 
är det fjärde spelet. Jag har tidigare spelat 
Dominions 3, och faktum är att skillna-
derna är mycket små. Har man redan 
trean så finns inte många anledningar till 
att köpa fyran. Några nya nationer har 
lagts till, några fler detaljer att snöa in 
sig på, och målet för spelet är numera att 

ta över ett visst antal gudomliga troner, 
inte att ta över hela kartan.

Exempel på nationer man kan välja 
att spela är t. ex. Vanheim, Jotunheim, 
Pangea (en nation av satyrer och mino-
taurer) och Atlantis. Ens trupper blir 
ofta en blandning mellan vanliga solda-
ter, magiker och sagoväsen. Själv brukar 
jag ofta spela Vanheim, man vill ju gärna 
heja på sitt ”egna” lag i sådana här sam-
manhang.

Dominions-spelen är av intresse för 
dem som gillar mytologi. Det är tyd-
ligt att skaparna läst in sig på respektive 
”lands” myter och hjältar, och gjort sitt 
bästa för att skapa en värld där det känns 
fullkomligt naturligt att gudarna leder 
sina härar mot varandra. Därför tar jag 
upp spelet i denna tidning. Själv hop-
par jag av förtjusning när det dyker upp 
völvor och hamnskiftare på skärmen. 
Men blir man avskräckt av spel med 
gammaldags grafik och hög detaljrike-
dom när det gäller strategiska beslut, så 
kan man strunta i Dominions. E.H.
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Djuren – en anledning till varför jag 
valde att vara hedning
av Emma Hernejärvi

Det kanske låter tokigt i vissas öron 
att jag säger att jag valde att vara 

hedning. Men som uppvuxen som med-
lem i Svenska Kyrkan (väldigt sekulär 
familj dock), och senare ateist, så känner 
jag ändå som om det låg ett medvetet val 
i att närma mig asatron eller den forna 
seden. Jag kände ett behov av religion, 
men jag ville inte be till någon gud vars 
religion jag inte gillade. 

En av dem många anledningar till 
varför jag sökte mig bort från de mono-
teistiska lärorna var just människans 
förhållande till naturen och djuren kring 
henne. Jag har alltid varit intresserad av 
naturen, växter och djur. När jag bör-
jade läsa på mer om nordisk mytologi 
i tonåren gick jag i gymnasiet på natur 
vetenskapliga programmet, ett steg i 
riktning att bli den biolog jag är idag. För 
mig var det viktigt att betona att män-
niskan är ett djur. Vi är unika, men det 
är alla arter. Människan har en särskild 
förmåga att uttrycka sig med ord, att lära 
sig och bilda kultur. Geparden springer 
snabbast av alla landdjur. Sjöharen som 
lyckats skaffa sig en form av fotosyntes. 
Alla är vi unika. Men i monoteistiska 
system brukar man betona att männis-
kan är den enda med en själ eller fri vilja, 
och sattes på Jorden för att bestämma 
över övriga livsformer. Det är en syn 
jag inte kan hålla med om. Jag vet ju att 

människan är en art bland primaterna, 
som utvecklades från tidigare livsformer 
i en lång process vi kallar för evolution. 
Därför blir en antropocentrisk livssyn, 
där människan är alltings mått och det 
enda viktiga, omöjlig för mig. 

Inom den nordiska mytologin finns 
det visserligen en skapelsemyt som  
berättar om hur tre gudar formar de för-
sta människorna av trä. Det är ingen myt 
jag kan ta bokstavligen, men det tror jag 
heller ingen gör. Men ingenstans hittar 
jag något som skulle säga att männis-
korna var de enda som får liv av gudarna, 
eller att människorna vore viktigare än 
något annat. Min egen tolkning är att på 
samma sätt som det gudomliga ger oss 
människor andedräkt, liv och mening, 
så ger detsamma även till andra djur. Vi 
är en del av en levande värld, ett myller 
av liv. Inga ensamma konungar som har 
fritt fram att utrota andra arter ! 

Djuren är också med i myterna här 
och där. Gudarna kan ta djurhamn, ex-
empelvis Friggas falkhamn som hon fly-
ger omkring med. Mäktiga djur, så som 
Fenrisulven, Särimner, Hugin, Munin 
och Sleipner nämns. De har kanske inte 
gudomlig status på samma sätt som asar 
och vaner, men våra gudar har alltså hus-
djur precis som oss. Djuren är alltså inte 
smutsiga eller sämre, utan viktiga även i 
gudarnas värld. 

Det finns många anledningar till var-
för jag drogs till nordisk hedendom för 
många år sen. Men den mer öppna och 
tillåtande synen gentemot andra arter är 
en av dem. Djur är viktiga. Vi är djur !

vägar till seden vägar till seden
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När vi satt där och höll om Betsy hos 
veterinären bad jag tyst för mig själv tor 
att ta hand om henne. Jag kunde inte 
riktigt säga varför just tor, jag står inte 
särskilt nära honom. Men det kändes 
helt rätt i stunden. När vi kommit hem 
funderade jag lite mer och svaret kom 
för mig. Jag skrev ned det i form av dikt 
som jag tänkte dela med mig av till er. 
Den är säkert minst lika sentimental 
som någonsin Kvinnaböskes alster men 
det skäms jag inte alls för. 

(Ett ord i dikten som kanske bör 
förklaras är ”pyssehund” – det var ett 
smeknamn som jag och min fru hade på 
Betsy. Jag vet inte var det kommer ifrån. 
Min fru påstår att det är jag som myntat 
det. Själv har jag inget minne av att ha 
gjort det. Men det passar. Hon var verk-
ligen en pyssehund.)

tror att det finns någon egentlig skillnad 
mellan mig och en platsens rådare. Vi är 
alla del av samma natur, av samma eko-
system. Vi kan olika saker, vi är inte en 
och den samma men vi är mer lika än 
olika trots allt. Lika mycket som jag är 
övertygad om att mitt mänskliga med-
vetande har en fortsättning av något slag 
efter att min kropp givit upp, lika över-
tygad är jag om att det samma kan gälla 
för ett djur. Ja, jag har faktiskt upplevt 
det. En annan gång var vi tvungna att 
avliva en katt och hon brukade komma 
tillbaka till lägenheten där vi bodde. 
Hon kunde jama och både min fru och 
jag kunde höra henne tydligt. Innan vi 
flyttade därifrån var vi tvungna att be 
henne gå vidare. Det kändes faktiskt 
som om hon lyssnade, men en vet ju ald-
rig med katter.

och vänner. De flesta av oss kommer att 
dö på ett sjukhus, på en institution. En 
klinisk landstingsdöd som inte behöver 
”störa” någon. Hur många av oss har ens 
sett en död människa någon gång ? 

När ett husdjur dör däremot, då kan 
döden komma nära. Vi kan få uppleva 
den, se den inte som en abstraktion utan 
som något konkret. Vi kan förundras 
över hur stilla, enkel och rak på sak den 
kan vara. Inget konstigt alls.

”Får man ta hunden med sig in i 
himlen” skaldade Hasse Kvinnaböske 
Andersson i en countryvisa som var lika 
populär när jag växte upp som den är 
oförskämt sentimental. (Även om en rad 
som ”Han är klok och fin / Och skat-
ten är betald” vittnar om en viss ironisk 
distans.) Om vi utgår ifrån att det är den 
kristna himlen som Kvinnaböske sjunger 
om är det korrekta teologiska svaret 
”nej”. I det trossystemet görs en central 
åtskillnad mellan djur, som inte anses ha 
en själ, och människor, som anses ha det. 
Det är inte ett svar som resonerar i breda 
folklager. I en skogsdunge i närheten av 
där jag bor ligger en djurkyrkogård. Den 
är inte officiell på något vis. Folk har 
bara börjat begrava sina husdjur där. Det 
är ett exempel på folklig sed i handling. 
Där finns många kors uppsatta. Det är 
skillnad på den officiella religionen och 
på den som verkligen utövas, tänker jag.

I min hedniska andlighet upplever jag 
inte att det finns någon väsentlig skillnad 
mellan mig eller ett djur, lika lite som jag 

Hunden, katten, döden
av Erik Otterberg

För några år sedan var jag och min fru 
tvungna att avliva en av våra hundar. 

Hon hette Betsy, var en korsning mellan 
Golden Retriever, Newfoundlandshund 
och Labrador, hon var fjorton år. På slu-
tet var hon nästan blind, visade tecken 
på demens och hon hade knutor lite här 
och där. Det var med andra ord dags 
för henne att somna in.  Kanske hade 
omfattande operationer kunnat köpa 
henne ett år till men vad hade hon haft 
för livskvalitet. Betsy hade dessutom 
legat mycket på djursjukhus som valp 
och min fru hade lovat att aldrig utsätta 
henne för det igen. Det var enormt sorg-
ligt att sitta hos henne, klappa henne 
och hålla om henne medan hon tog sina 
sista andetag men både min fru och jag 
visste att vi hade fattat rätt beslut. Allt 
liv är heligt. Men det betyder inte att allt 
liv alltid ska upprätthållas till vilket pris 
som helst. tvärt om kan det vara en del 
av känslan för livets helighet att veta när 
det är dags att släppa taget.

En del av att ha husdjur är det fak-
tum att de kommer att dö ifrån oss, hur 
mycket vi än älskar dem. (I de flesta fall. 
Det finns arter av papegojor som kan bli 
riktigt gamla, t. ex.) Det är faktiskt en av 
anledningarna till att jag vill ha husdjur i 
hemmet när jag en gång får barn. Vi lever 
så fjärran från döden idag. Våra anhöriga 
går inte bort i hemmet omgivna av släkt 
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till minne av Betsy:

I Trudvangs kök har Tor och Siv haft stort bestyr idag. 
Dom ställer fram två silverskålar som bär guldbeslag. 
Den ena ska bli fylld med rester utav smörgås, kött och sås, 
En festmåltid för någon som snart ska smörja sitt krås. 
I andra skålen blir det vatten ifrån gårdens egen brunn. 
För ikväll så flyttar någon in, 
Nån Dundrar’ns barn ska få till sin, 
Trud ropar: ”Vi får hunn’ ! 
Pappa har sagt att hon är snäll och älskar alla som hon ser, 
Hon viftar glatt på svansen, leker, kelar, myser och vad mer ? 
Jo, hon är brun, så brun som bara bruna hundar kan, 
För hunden jag ska få, det är en pyssehund minsann. 
Så henne ska jag jämt ta hand om, hålla om varenda stund 
När hon nu kommer hit till oss från Midgårds grönblå rund.” 
Ja, Tor han ler, han tänker att det här ska nog bli bra, 
En hund är något som han alltid sagt dom borde ha. 
Det är ju något som de har gemensamt nämligen, 
För liksom Tor är hunden ju mänskans bästa vän.

hunden, katten, döden

Disablot i Härnösand
av Patrik Karlsson

Den 21 mars var det dags för Disablot 
i Frejas Blotlag. Jag hade genom en 

vän förmånen att få vara med och delta 
under blotet med min kamera. Vi sam-
lades punktligt uppe vid en spännande 
miljö på Murberget i Härnösand precis 
när skymningen föll. De församlade var, 
förutom jag: Olof, Bettan, Doris och 
Linda, som också ledde ceremonin.

För mig var det mitt första blot med 
trolltrummor och det var en spännande 
och inspirerande upplevelse. Även jag 
frambar mitt offer till cirkelns mitt. Min 
”trolltrumma” kan väl sägas varit min 
kamera, med vilken jag försöker fånga 
den andlighet som skog och mark ger ut-
tryck för och som jag tror forn sed också 

söker och är delaktiga i, den gudom som 
är naturen och det levande kosmos. För 
mig väl uttryckt genom Gudinnan.

Kvällen avslutades med middag för 
samtliga hemma hos Linda och vi förde 
inspirerande samtal om forn sed, väsen, 
krafter och troll. Vi bläddrade också i en 
fin bok med folktrons väsen illustrerade 
och jag kände inspirationen flöda. En 
mycket stimulerande och trevlig kväll !

disablot i härnösand
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kompensation följer tjalve och hans 
syster Röskva med tor på resan. Även 
i kvädet om Hymer så blir ena bocken 
halt, ”vilket den lömske Loke sett till” 
(Bågenholms övers. 2013).

 Det finns många gudar i andra my-
tologier som liknar tor, men de flesta 
av dem har inget med getter att göra. 
Slaviska åskguden Perun är dock nämnd 
i historiska källor i samband med en  
ritual som involverar getter. 

Det sägs att tors bockar är anled-
ningen till varför vi har en Julbock. Det 
är dock svårt att bevisa, så anledningen 
kan vi inte vara säker på. Julbocken är, 
som nog för många bekant, en julklapps-
utdelare som framför allt var populär 
innan Jultomten tog över ansvaret i slu-

tet av 1800-talet. Numera är det vissa 
som försöker återuppväcka denna tradi-
tion. Exempelvis kan någon i hushållet 
klä ut sig till Julbocken genom att ha på 
sig en ut-och-invänd fårskinnskappa och 
en getmask. I Finland heter Jultomten 
faktiskt Joulupukki, vilket betyder just 
Julbocken. Detta trots att han ser ut som 
vilken Coca-colatomte som helst ! 

Sedvänjan att ha framme en pryd-
nadsbock av halm, klädd med band, är 
väldigt vanligt i juletid.

En annan get i vår nordiska mytologi 
är Heidrun. Hon står Valhalls tak, och 
ur hennes juver rinner det mjöd som 
räcker åt alla i salen. Precis som grisen 
Särimner, kan hon bli uppäten och 
sedan återupplivad igen.

getter

Bocken som djävulsfigur
Inom kristendomen brukar man ofta 
avbilda Djävulen med bockfötter, ibland 
även ett bockhuvud. Antagligen finns 
det många anledningar till detta, bland 
annat den grekiska guden Pan (som 
också har bockfötter), eller begreppet 
syndabock. Men att den hedniska guden 
tor associerades med bockar, kan knap-
past ha förminskat symbolvärdet i denna 
avbildning för de kristna som ville ut-
måla andra gudar som ondskefulla. Ofta 
har den kristna Djävulen fått ta över 
attribut från andra religioners gudar, 
antingen namn eller delar av utseendet. 
Svarta djur, speciellt svarta getter och 
katter, associerades förr med häxkonster 
och svart magi.

Getter & bockar i nordisk mytologi 
& folktro
Inom vår nordiska mytologi har däremot 
getter inget med ondska eller synd att 
göra ! De kanske kändaste bockarna är 
de som drar tors vagn: tanngnjost och 
tanngrisner. Dessa namn antas betyda 
”tandgnisslaren” och ”Den med glest 
mellan tänderna”. I berättelsen om tors 
resa till utgårdaloke, så stannar tor till 
på en gård för att sova över. Där slaktar 
han sina bockar för mat. Efteråt väcker 
han dem till liv igenom att svinga ham-
maren Mjölner över bockarnas skinn 
och ben. Men ena bocken blir halt, efter 
att pojken tjalve på gården brutit ett 
ben för att komma åt benmärgen. Som 

Getter, getter, getter
Av Emma Hernejärvi
 

Att tors vagn dras av två getabockar 
känner nog du till. Men vilka andra 

getter dyker upp i nordisk mytologi och 
folktro ? Detta, och fakta om själva dju-
ret kommer du att få reda på i denna 
artikel.

Lär känna Capra aegagrus hircus
tamgeten är en domesticerad form av 
vildgeten (Capra aegagrus), ett djur som 
finns i västra Asien och har flera under-
arter. Geten domesticerades (tämjdes) 
10 000 år sedan, vilket betyder att den 
varit i människans sällskap under lång 
tid. Men eftersom getters och fårs skelett 
är så lika varandra, händer det att arkeo-
loger bara nedtecknar ”får/get” vid fynd 
av ben. Geten tämjdes först i Iran, och 
har sedan genom migration och handel 
spridits till andra delar av världen. I vissa 
delar av världen har getens anpassnings-
barhet och vilja att äta nästan allt orsa-
kat problem: betande getter har lett till 
utrotningen av flera växtarter.

En get lever 9–18 år, och används för 
att producera mjölk, skinn och kött. 
Fram till mitten av 1900-talet var det 
vanligt att renskötande samer även hade 
getter. Denna tradition gav upphov till 
den numera hotade getrasen lappget, 
som har längre päls och kortare ben än 
andra getter.

getter
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En lista över mytologiska figurer associerade med vargar
Denna lista innehåller inte vargar i sig, utan människor, jättar och gudar 
som i olika religioner och mytologier har med vargar att göra. Den är 
med största sannolikhet inte komplett, utan bör ses som en introduk-
tion för den nyfikna. Listan har tidigare publicerats i ett annat samman-
hang.

Loke – nordisk mytologi. Kallas ibland för ”ulvfader”, är far till  
Fenris-ulven.
Oden – nordisk mytologi.  
Har två tama vargar, Gere och Freke.
Hyrrokkin – nordisk mytologi. Jättinna som rider på en varg, med en  
orm som tygel.
Romulus och Remus– romersk mytologi. Bröderna som diades av en  
varghona, och sedan grundade Rom.
Kung Lycaon – grekisk mytologi. En kung som förvandlades till varg  
som straff för att ha serverat människokött.
Franciskus av Assisi – katolskt helgon. Franciskus brydde sig mycket  
om djur, och bland annat övertalade en varg att sluta anfalla en by,  
i utbyte mot att byn matade vargen regelbundet.
Morrigan – irländsk mytologi. Hon kan byta skepnad, bland annat  
förvandlar hon sig till varg. 

E.H.

i kOrTHeT
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mina kraftdjur, även om det inte är den 
som dyker upp mest. Vargen i mig är 
inte, som man kanske tänker när det gäl-
ler föreställningar om vargar, ett glupskt 
rovdjur som vill ut och riva får. Den 
aspekten jag upplever av vargen är dess 
egenskaper som flockdjur. 

Jag har svårt att tänka utanför det 
kollektiva sammanhanget, trots att jag 
samtidigt är för individualism i allra 
högsta grad. Jag älskar att umgås med 
människor och djur och blir lätt orolig 
över att inte vara bekväm för flocken. 
Det gäller både flockar som är tillfälliga 
(vi som råkar befinna oss i samma tun-
nelbanevagn) och de som är mer perma-
nenta (vänskapskretsar, familj). Det gör 
att jag känner en konstant kollektiv plikt 
där jag befinner mig. Om någon på tun-
nelbanan är ledsen är det väldigt svårt 
att inte känna en drift att var delaktig. 
Om det är ekonomisk kris för någon i 

våra själar genom inlärda sociala beteen-
den. Maskerna hade som sagt fallit. 

Senast jag hade deltagit i ett schaman-
möte där vi skulle arbeta med våra inre 
djur var för över två år sedan. Eftersom 
de schamantraditioner som jag oftast 
rör mig i handlar om att dansa in våra 
gudinnor och gudar i oss, hade jag näs-
tan glömt bort mina fina djur. Jag hade 
glömt vilken källa till kraft, glädje och 
styrka de är och hur otroligt medveten 
jag blir om min jordiska (Midgårdska ?) 
kropp när de är närvarande. Det blev 
som en slags övning i vår nya trend 
mindfulness; att vara direkt i kroppen 
och bli hypermedveten om allt som sker 
i rummet i rådande stund. 

Djuren ger också djupare insikt i våra 
beteenden och instinkter som slås på 
när vi står inför olika situationer i livet. 

Ett exempel är vargen. Den är en av 

att vi kan stå och berätta om våra rutt-
naste skelett i garderoberna och mötas 
av värme, uppriktighet och kärlek inför 
varje utlämnande. 

Givetvis blev också det här mötet ett 
magiskt och fantastiskt äventyr.

Vid en av våra aktiviteter på mötet 
skulle våra djurmasker på och dansa in 
djuren i oss. Jag såg till min glädje att 
djursamlingen var en vild blandning av 
varelser från hela världen. Lejon, korpar, 
tigrar och björnar dansade tillsammans. 
Men det som hände, det som jag egentli-
gen vill berätta om, är hur kemin ändra-
des i rummet när djuren kom fram.

När vi mötte varandra i dansen hade 
våra människomasker fallit av och istäl-
let kommunicerade vi nu med en annan 
sorts energi. 

Den abstrakta sidan av umgänge, den vi 
kallar personkemi i brist på ett bättre ord, 
blev nu plötsligt mycket konkret. Genom 
att möta kraftdjuren som en form av arke-
typer inom de närvarande schamanerna, 
upplevde jag en ökad förståelse för vilka 
mina meddansare egentligen är. Inte delar 
av deras personlighet, utan delar av det 
som i internationell benämning skulle 
kallas för själen. Energin som strömmade 
från dansarna var rå och oförfalskad.  
De människokläder vi bär filterar ofta 

Kraftdjurens dans
av Alexander Bågenholm
Författare, schaman och präst  
inom Yorubatraditionen

I en av de grupper där jag utövar scha-
manism var det vid årsvändan dags 

för årets stora träff. temat var djuren i 
Yggdrasil. Innan träffen hade det gått 
ut information om att vi skulle tillverka 
eller köpa någon form av djurmask.  
Pyssel-entusiast som jag blir vid sådana 
här tillfällen, så satte jag igång att måla 
en mask. 

Jag var lite nervös, som jag alltid blir 
vid möten där mycket av traditionen är 
mer renodlat nordisk. Ett av mina kraft-
djur, som varit väldigt aktivt på sistone, är 
tämligen exotiskt och eftersom ett annat 
av mina kraftdjur är väldigt mån om 
grupptillhörighet, var jag orolig för att 
sticka ut och bli missförstådd på något 
sätt. Men jag tänkte att den här masken 
var den mest ärliga jag kunde göra. 

Och jag vet också, att även om den 
här gruppen är den jag varit medlem 
i kortast tid – fyra år – så är de redan 
som en familj för mig. Alla i gruppen 
är erfarna och skickliga schamaner och 
hade lätt kunnat låta sina starka viljor 
börja styra och ställa över mötena. Men 
det har blivit raka motsatsen. Här får vi 
möjlighet att möta varandra med glädje 
och ödmjukhet inför varandras kun-
skaper. Här är det en så stark trygghet 
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vänskapskretsen ser jag det som en själv-
klarhet att vi runtom som kan hugger i 
och gör det vi kan för att hjälpa flock-
medlemmen. 

Jag kan också bli så där dum-glad över 
möten med folk, som hunddjur kan bli.

Nu beskriver jag den här aspekten 
som en trevlig sida, men det behöver den 
inte alltid vara. Det finns alltid en gräns 
för hur mycket man bör lägga sig i andras 
affärer och min självkänsla kan enkelt få 
hårda smällar om jag upplever mig ute-
sluten ur flockarnas sammanhang. Jag 
skriver ”upplever mig utesluten” efter-
som känslorna i sådana situationer ofta 
berättar saker för oss som inte nödvändi-
gen har med verkligheten att göra. 

En vanlig fördom om kraftdjur kan vara 
att det ligger någon prestige i hur stort 
och farligt ett djur anses vara. Så funge-
rar det naturligtvis inte. En kanariefågel 
i ringen kan göra långt mer skada än en 
björn beroende på vilka sidor som kom-
mer fram. Björnar är ju inte på krigs-
stigen hela tiden, en del vill bara dricka 
honung och mysa under ett träd. 

Djuren som kommer fram symboli-
serar delar av oss som personer. En del 
av oss ser kraftdjuren som den kollektiva 
anden av en hel art, ett fenomen som 
finns utanför oss själva liksom inom oss. 
Andra ser kraftdjuren som förklädda 
fylgjor, som en slags skyddsandar i djur-
skepnad. Jag har också pratat med folk 
som ser kraftdjuren enbart som inre 

arketyper i oss, manifestationer av vårt 
medvetna och undermedvetna jag.

Oavsett tror jag att det är nyttigt att vi 
alla dansar med våra djur då och då. Sär-
skilt när marken under oss känns osta-
dig, när vi håller på att förlora kontakten 
med de grundläggande behov som våra 
kroppar har eller när vi behöver hämta 
styrka från vår inre natur. 

Det kunde knappast ha varit ett bättre 
tillfälle att dansa med djuren än i januari 
månad, då vi är vintertrötta och slitna 
och kanske dessutom har avgett löften 
i nyårsaftonens uppsluppenhet som vi 
behöver kraft till att infria. Vi vet ju hur 
läkande husdjuren kan vara för oss och 
kanske bör vi på samma sätt hämta kraft 
ur de inre husdjuren. 

Hur hittar vi då våra kraftdjur ? Det kan 
man förstås göra på alla möjliga sätt, 
men en god ledtråd kan vara djur som vi 
på något sätt känner oss dragna till eller 
gillar. En del samlar på prylar förestäl-
lande grodor som besatt, andra blir över-
lyckliga när de träffar katter och känner 
att de instinktivt vet hur de fungerar. 
Kanske är det värt att undersöka ?
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Ödet känner du väl till
Du som hängt i askens grenar

Kan det ändras om du vill  ? 

Korpar viskar tätt intill
Nog vet du väl vad de menar

Ödet känner du väl till ?

Skuggor växer och härtill
Ondskans makter sig förenar
Kan det ändras om du vill ? 

tiden den står inte still
Skynda, vänd på alla stenar

Ödet känner du väl till ? 

Hennes spådom är väl gill
Allt mot katastrofen skenar
Kan det ändras om du vill ? 

Yxtid, klingtid och därtill
Jättar sig mot gudar enar
Ödet känner du väl till

Kan det ändras om du vill  ?

Ödet känner du väl till
patrik johansson


