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samt en mängd vackra bilder. Tack till alla 
som bidragit!

Samtidigt som tillvaron för oss ställts lite 
på ända verkar naturen ha fått lite andrum. 
Luftföroreningarna över Kina lyfter. Vene-
digs kanaler lever upp, och i norra Wales 
drar getter runt på övergivna gator. Även 
om tidningarna fylls med bilder på tomma 
hyllor så ser vi hur folk ordnar spontana 
konserter, syr skyddsmasker och delar med 
sig av gratis konst. Bagerier delar ut surdeg 
för att hjälpa folk baka utan jäst. Överallt 
öppnas folks ögon för de som länge varit 
hjältar i det tysta. Vi märker dem, liksom 
vi blir mer medvetna om vår natur, våra he-
lare, våra gamla, våra föregångare. Kanske 
kommer vi ur detta (ännu) lite räddare om 
varandra och vår värld.

Sandra Lindholm-Svensson

Egentligen hade jag tänkt att min för-
sta ledare skulle vara en presentation 
av mig själv, eftersom jag misstänker 

att inte alla känner mig – men! Föränd-
ringens vindar blåser, vindar som är större 
än den lilla pusten som en ny redaktör är 
(även om det kan kännas nog så stort för 
den ansvarige).

Just nu (april 2020) är det oroligt i värl-
den. Alla har lärt sig ordet ”covid”, och 
många har fått sin vardag radikalt ändrad. 
Några jobbar hemifrån, somliga är sjuka, 
andra har mist någon. Alla har upplevt att 
livet inte blivit som man tänkt. I år blev det 
stora vårblotet i Gamla Uppsala ett distans-
blot, där de som ville och kunde blotade 
hemma samtidigt. På så vis kunde vi vara 
tillsammans, om än inte fysiskt. Temat blev 
”tillsammans var för sig”, och detta nummer 
rymmer medlemmarnas tankar om bloten 
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I höst blir det elva år sedan jag träffade Erik 
Otterberg för första gången. Det var på Sam-
fundets extra årsting på Björkö i Bohuslän, 
där vi för andra gången röstade igenom de 
stadgar som fortfarande gäller för Samfun-
det, och som Erik var med och tog fram. Han 
var vice ordförande och höll i tinget eftersom 
ordinarie ordförande fått förhinder. Jag var 
tillträdande rådsgode, som det hette då, och 
imponerades av hur han förde ordet, hur 
han sjöng och hur han berättade historier 
vid middagsbordet.

Det tog ett tag för mig att lära känna 
honom och förstå mig på honom. 
Det kända citatet från hans fa-

vorit-TV-serie Twin Peaks, ”The owls are 
not what they seem” stämde in på honom 
på något sätt, och det tog ett tag att förstå 
hans fulla djup.

Han hade en framtoning som kunde va-
riera hela vägen från kort och tystlåten 
ända till jovialiskt skämtande, två sidor 
som tillsammans dolde ett av de skarpaste 
intellekt jag har stött på. Hans kunskaper 
och förmåga att förstå och analysera var en 
fröjd att möta i samtal och diskussion. Och 
samtalade och diskuterade gjorde vi. Allde-
les för lite. Så när vi väl gjorde det tog kväl-
len och natten slut alldeles för fort medan 
våra ord studsade mot varandra och elden 
långsamt falnade.

Han hade ett sätt att tala som kunde troll-

binda åhörare. En ovanlig kombination 
av akademiskt kunnande och dramatiskt 
berättande som han använde inte minst 
när han i sin roll som gode höll blot. Vi är 
nog många som särskilt minns ett julblot i 
Slottsskogen i Göteborg, då han trampade 
runt, runt inne i cirkeln och berättade en 
myt medan det långsamt mörknade om-
kring oss och eldens och marschallernas 
lågor dansade över hans ansikte. 

Men vi träffades ju inte bara vid eldar och 
årsting genom åren. Erik drev ju även Frö-
jas konstnärliga teater tillsammans med sin 
fru, och jag hade förmånen att se ett par av 
de pjäser de satte upp. För mig var det nog 
mest fantastiskt hur han skapade upple-
velsen. Men det är väl en del av den magin 

Erik Otterberg 1978-2020
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han behärskade: att lyfta det vardagliga och 
enkla till något alldeles extra och stundom 
magiskt. Det gällde i hans teatergärning 
såväl som när han höll blot, och även när 
vi spelade rollspel. Klassiska papper-och-
penna-rollspel där Erik ledde oss genom 
olika äventyr han förstås skrivit själv, och 
som tog oss bort från det där bordet med 
pizzakartonger och chipspåsar, tills Erik 
skrattade sitt alldeles särskilda skratt och 
tog oss tillbaka till verkligheten igen.

Utöver sina roller som vice ordförande 
och gode hann han även att med vara både 
ordförande i Samfundet samt redaktör för 
Mimers Källa. I Källan var det inte ovan-
ligt att hans egna ord tog upp flera sidor; 
långa akademiska texter med intressanta 
vinklar på det hedniska som ingen tidigare 
kommit på att ta upp. För sådan var han. 
Eftertänksam, genomtänkt och genom-
trängande i sina analyser.

Jag vet egentligen inte varför hjärnblöd-
ningar uppstår och förstår inte varför man 
dör av dem. Jag vet inte var du är nu, Erik, 
men jag hoppas att du kommer fram dit du 
ska.

En gång ska vi ses igen, min vän. Någon-
stans där natten inte tar slut och elden inte 
falnar och våra ord inte tar slut förrän vi 
vill. För det vet jag, att vi fortfarande har 
mycket kvar att tala om.

Martin Domeij

Kvinnan med det 
magiska mjödet

Detta är en sammanfattning på 
svenska av Maria Kvilhaugs text: 
“The Sacred Drink and Other 

Links Between Indian, Iranian, Greek, 
Celtic and Norse Mythology”, som finns 
att läsa i sin helhet på: http://freya.thela-
dyofthelabyrinth.com/?page_id=654

Det finns en del kopplingar mellan den 
Vediska mytologin och den fornnordiska, 
ett exempel är gudinnan Vac, vars namn 
betyder “röst” och som framställs som en 
speciell ko som representerar Brahmans 
(skaparguden) röst. I nordisk mytologi 
förekommer Ödhumla i tomrummet av 
det tidiga kosmos, som med sin mjölk ger 
näring till Ymer, vars namn betyder “Ljud”.

I de historier i Eddan som beskriver olika 
former av initieringsritualer spelar erbju-
dandet av ett speciellt mjöd ofta en cen-
tral roll. Det inspirerar till poesi, kunskap 
och visdom och ger magiska krafter. Det 
serveras av en kvinnofigur med hög social 
status efter genomgångna prövningar i 
dödsriket och leder till transformation och 
återuppståndelse. Exempel på och detaljer 
kring dessa mjödceremonier finns att läsa 
om i boken “Lady With a Mead Cup” av 
Michael J Enright och följande informa-
tion kommer även därifrån. Ritualistiskt 
mjöddrickande kunde t.ex. ske vid gifter-
mål, tillträdandet av en ny kung eller när 
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en ed skulle befästas. Så långt tillbaka som 
500 år före Kristus finns gravfynd av kvin-
nor med hög rang begravda tillsammans 
med dryckeshorn och bägare med skopor, 
skedsilar och vintrattar i händerna. De 
dryckesrester som funnits i dessa har ofta 
bestått av korn, honung och en stor varia-
tion av olika örter och frukter. Män begrav-
des också med bägare och dryckeshorn, 
men aldrig med redskapen för att servera 
drycken i händerna. Dessa fynd finns geo-
grafiskt från Sydeuropa till Skandinavien. 
Ofta förekommer ett speciellt dryckeskärl 
som kallas “Ringgefässe”. Detta kärl ser-
verar tre bägare med dryck samtidigt från 
samma källa och har använts vid ritualer 
för att skapa symboliska släktskap. Detta 
påminner om när Oden, efter att ha svurit 
en ed, drack Gunnlögs poetiska mjöd som 
hon förvarade i tre kittlar: Odrörer, Bodn 
och Son.

Enright beskriver också att dessa föremål 
för servering av dryck ofta förekommer 
tillsammans med stavar i völvors gravar 
samt att serveringen av mjödet är nära för-
knippat med völvans profetiska aspekter. 
Kombinationen av föremål associerade 
till magisk användning och serverandet av 
dryck pekar på att dessa mjödserverande 
kvinnor var professionella religionsutövare.

Så varför då mjödserverande som religiöst 
utövande? Svaret kan finnas i hur drycken 
beskrivs i myterna: “det dyrbara mjödet” 
(drykk hins dyra miaðar), “minnesölet” 
(minnis aul), “minnesdrycken” (minnis-

drykkr), “det älskvärda mjödet” (mærami-
oðr), “den ljusa kraftdrycken” (skir veigr), 
“den poetiska igångsättaren” (Óðrerir) osv.

Vid Mimers brunn fick Oden en dryck 
som innehöll hela världens kunskap och 
minne, mot att han offrade sitt ena öga. 
När Oden hängde från en gren i Yggdrasil 
kom runorna till honom, karvade av nor-
norna vid Urds brunn. I dikten Hrafna-
galðr Óðins är det nornan Urds uppgift 
att vaka över den poetiska igångsättaren 
(Óðrerir). I Havamál är det Gunnlög som 
är väktare av drycken. Det tyder på att 
dryckens väktare inte är en särskild indi-
vid, utan att den vaktas av kvinnor av en 
viss profession. I Grímnismál är det valky-
riorna som serverar drycken till enhärjarna, 
Freja beskrivs där även som den främsta av 
valkyrior. Det finns en koppling mellan 
geten Heidrun som valkyriorna mjölkar 
sitt mjöd från och de tre brunnarna vid 
Yggdrasils rötter: Hels brunn, där själen 
slukas genom upplevelsen av död, såsom 
ormen ömsar sitt skinn, en symbol för 
förvandling. Sedan Minnesbrunnen, där 
universums alla erfarenheter finns samlade 
och sist Ursprungets brunn, där den nya 
själen träder fram som en odödlig varelse 
av ljus efter förvandlingen. Drycken er-
bjuder alltså en personligt transformativ 
upplevelse genom en tillfällig död av jaget, 
som sedan återuppstår ur källan. Drycken 
beskrivs i myterna i anknytning till minne, 
kunskap, runor, besvärjelse-sånger, poesi, 
magi och visdom.

6



Den indiska drycken soma, den iranska va-
rianten haoma och den grekiska ambrosian 
(eller kykeon) är alla drycker som dricks i 
rituella sammanhang och har Indo-Euro-
peiskt släktskap med det speciella mjöd 
vi behandlar här. Enligt Enright knyts de 
samman via den keltiska kulturens traditio-
ner och serveras enligt källorna av kvinnor 
eller gudinnor ända tillbaka till de indiska 
myterna. Kopplingen mellan de forn-
nordiska myterna och de keltiska går bl.a. 
genom berättelsen om Oden och Gunnlög, 
som har motsvarigheter i de irländska le-

genderna. Den indiska drycken soma heter 
på sanskrit madhu, ett ord besläktat med 
ordet mjöd. I en av de indiska myterna ger 
en örn vid namn Garuda (vilket betyder 
somatjuv) den heliga drycken till gudarna. 
Garuda visar sig vara Vac (ko, tal, röst), 
gudinnan av heligt tal och poesi. Ibland 
beskrivs väktaren utav soma som en orm. 
Parallellen till Snorres berättelse om Odens 
stöld av mjödet, när han först förvandlade 
sig till en orm och sedan en örn är slående 
- Oden är dessutom bl.a. gud över vältalig-
het och poesi.

Drillingefäss från tyska Wikipedia 
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I den vediska religionen spelade soma en 
central roll. Soma var både en gud och en 
dryck, som levererade meddelanden mellan 
människorna och de andra gudarna. Inom 
Kundalini-yogan ses soma som odödlighe-
tens nektar och som gud uppträder soma 
som en poet, spåkunnig, fjärrskådare och 
mycket vis person. En hel bok är dedikerad 
till soma i Rigveda (den 9:e) och verserna 
i den är många tusen år gamla. Såhär be-
skrivs drycken bl.a. där:

”Jag har smakat livets söta dryck, i vetska-
pen att den inspirerar till goda tankar och 
expanderar lyckan, att alla gudar såväl som 
dödliga söker den, kallar den för honung. 
När du når insidan blir du oändlig. Vi har 
druckit Soma; vi har blivit odödliga; vi har 
gått till ljuset; vi har hittat gudarna. De ma-
kalösa droppar jag har druckit frisätter mig 
i den vida rymden. Svagheter och sjukdom 
har försvunnit; mörkrets krafter har flytt 
i skräck. Soma har stigit inom oss, expan-
derat. Vi har kommit till platsen där våra 
livsspann ligger utsträckta. Droppen som 
vi drack har nått vårt hjärta; ett odödligt 
inuti det dödliga...”

Så här beskrivs den iranska motsvarigheten 
Haoma i texten Avesta, Yasna: ”Oh, du gyl-
lene, jag åkallar din berusning! All annan 
berusning för in våldet, men Haomas be-
rusning för in välsignad rättvisa, Haomas 
berusning är ljus. Till dig Haoma, den rätt-
färdige, du som för fram sanningen.”

Att dryckerna beskrivs på det här viset ger 

en tydlig indikation till att det faktiskt rör 
sig om någon sorts enteogen (spirituellt 
inspirerande) dryck som gav någon form 
av meningsfull upplevelse för användaren.

I sin artikel ställer sig sedan Maria frågan 
om somas ingredienser, framförallt vad det 
var för psykoaktiv ingrediens den innehöll. 
Här vill jag som författare av den här tex-
ten inflika att gåtan har lösts av Natalia V. 
Polosmak, (arkeolog åt den sibiriska gre-
nen av den ryska vetenskapsakademin) år 
2009 när man hittade en 2 000 år gammal 
textil i Noin-Ula-utgrävningarna i Mongo-
liet. Textilen har tillverkats någonstans vid 
Syrien/Palestina, broderats i nordvästra 
Indien och slutligen hamnat i Mongoliet. 
På textilen förekommer illustrationer som 
bevisar användandet av Psilocybe Cuben-
sis, magisk svamp vid tillredning av Soma/
Haoma. (Källa: https://scfh.ru/en/paers/
we-drank-soma-we-became-immortal-/)

De vediska texterna beskriver att det var 
“dhisanas” som hade drycken i sitt förvar, 
ordet har ett etymologiskt släktskap till det 
fornnordiska ordet “dís”. Dhisanas var gu-
dinnor av välgång och lycka.

För vidare läsning rekommenderas för-
utom Maria Kvilhaugs artikel i sin helhet 
även hennes bok “The Maiden with the 
mead”, som gräver vidare i ämnet.

Ernest Carlsson
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–Hej min vän. Jag har en tjänst jag vill be 
dig om.

En helt vanlig fråga, eller hur? Kanske 
inte lika vanlig att få när du står i duschen 
själv hemma, och inte lika vanligt att det är 
en gud som frågar.

Okej! Har jag blivit mer galen än vanligt 
(nja det verkar inte så)? Varför jag? Varför 
nu?
 –Varför inte (sagt med ett skratt)? Jag tror 
på dig. 

Där och då ställdes jag inför valet att tro 
eller inte tro. Att lita på min upplevelse och 
tro att jag kunde ha en personlig relation 
med en gud även om samhället skrattar åt 
idén. Jag valde att tro. 

När gud kommer på besök
Efter det valet, som var ett av mina mo-

digaste, kom mer och mer insikter om hur 
detta hela tiden legat i väven för mig utan 
att jag sett det tidigare (när jag inte vågade 
tro). 

Vad försöker jag säga med detta? Kan-
ske att äkta tro kräver modet att våga lita på 
något som inte kan bevisas. Och ännu mera 
så när det inte är en av de dominerande reli-
gionerna i ens samhälle. Det kräver att man 
är lite rebell. Men utan tron blir livet (i alla 
fall för mig) inte lika helt och färgstarkt.

Cicci Norberg

Foto: iStock

9



Det var en helt vanlig torsdag, och 
ett helt vanligt uppdrag att rena 
ett hus. Det som inte var så vanligt 

var att ”huset” var en kyrka och uppdrags-
givaren församlingens kvinnliga präst. Nog 
har jag renat många hus och platser, men 
aldrig en kyrka! Så det kändes lite spän-
nande.

Problemet var att församlingens präst 
hade svårt att gå ner i källaren under sa-
kristian, där prästskrudarna finns. Det 
blev stopp helt enkelt. Den första käns-
lan som kom upp var att torsdag var rätt 
dag, för Tors energi skulle behövas. Inget 
direkt konstigt med det. Jag jobbar lite då 
och då med Tors energi. Blommor skulle 
också vara med. Det har jag nästan alltid 
till reningar, så inget konstigt med det hel-
ler. Men sen börjar det hända saker. Jag får 
en känsla att samerna är med på något sätt. 
Så jag tar kontakt med en samisk kvinna, 
som är mycket andlig, och har lätt att höra 
vad energin säger. Sen följer täta sms, och 
pusselbit på pusselbit ramlar på plats. Det 
är väl alltid det roligaste med energiarbete! 
Man vet aldrig var det ska sluta!

Vi får en bild av en präst som känt ett 
starkt kvinnoförakt och som inte kunnat 
gå vidare efter döden. Han går kvar i käl-
laren under sakristian, och känner fortfa-
rande förakt mot kvinnliga präster. Den 
prästen kände också förakt mot samer och 
var aktivt med på den tiden, då man mätte 
samers skallar, för att bevisa att de var en 
primitiv ras. Orten där kyrkan ligger hade 

på den tiden bofasta samer, som kände ett 
starkt motstånd till prästen. Detta fick 
till följd att ”trollkunniga” samer lade en 
”energispärr” i kyrkan, som efter prästens 
död ”löses ut” när hans agg mot kvinnliga 
präster aktiveras. Det är den energin som 
nuvarande präst känner av. Den är av det 
explosiva slaget som riktigt kan få saker 
att flyga. Så det är där Tors energi kommer 
in. Jag måste ha en explosiv energi för att 
neutralisera den. Dessutom behövs stark 
kvinnlig energi, som kan neutralisera kvin-
noföraktet. Och vem har stark kvinnlig en-
ergi? Jo, Freja och Moder Maria.

Väl framme vid kyrkan, blir vi ”insmugg-
lade” av prästen. Det skulle nog inte anses 
helt ”rumsrent” av alla församlingsmed-
lemmar med den typen av energiarbete 
som komma skulle! Vi går på rad ner i sa-
kristians källare. Ett härligt gäng: Jag, präs-
ten, Bosse, Moder Maria och Freja! Den 
”kvinnofientliga” prästen hade sällskap av 
en annan man, en ”kompis” och en kvinna, 
som tjänade piga hos honom, men valde att 
ta sitt liv. Sorglig historia och ett sorgligt 
gäng. Men när de fått tillbaka alla bitar från 
sina själar och massor av moderskärlek från 
Moder Maria och Freja, kunde de gå vidare 
till en högre dimension. Vi fick mycket 
tacksamhet från dem. Och moderskärlek, 
ja det var den som den kvinnofientliga 
prästen saknat i sitt liv.

Första etappen klar! Och sen kommer då 
samernas ”energispärr”. Hur löser man den? 
Vi började med jojk. Jon-Henrik Fjällgren 

En ”kyrka” för alla
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fick stå för sången. Funkade perfekt med 
mobilen.

Först en jojk för att hedra alla de som 
blivit dåligt behandlade på den tiden när 
de behandlades som andra klassens med-
borgare. Sen en glädjefull jojk, för att 
känna styrka och gemenskap. Och sen 
kallade vi på samernas motsvarighet till 
Moder Maria: Sarakka.

Den kvinnliga prästen hämtar natt-
vardsvin och vi ställer oss vid altarringen 
och kallar på Moder Maria, Sarakka och 
Freja! Tre människor, tre gudinnor. Kanske 
första gången ett sådant gäng tar nattvar-
den tillsammans.

Vid det här laget är kyrkan fullsatt av 
samers andar. De är jätteglada!

Med nattvardsceremonin löser vi upp 

energispärren i kyrkan och skapar en sa-
misk kyrka. En samisk kyrka är en kyrka 
för alla! Vi lägger blommor i altargången, 
spelar jojk, och dansar. Det är en otrolig 
glädje! Sen avslutar vi det hela med att göra 
en vacker offergåva av blommorna. Gåvan 
lägger vi under ett stort träd utanför kyr-
kan. Vi hedrar platsens väsen och ber det 
stora trädet hålla energin.

Det var nog första gången som jag 
grävde ner en offergåva vid en kyrka. Det 
känns banbrytande på något sätt: Tre gu-
domliga krafter från tre olika traditioner 
går samman och resultatet blir: En kyrka 
för alla!

Det här är en tid i förändring.

Helena Hassel

Twine Measure Cut. Foto: Daniel Rudholm (Bilden är till artikeln om Bifrost)
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Uppsala, men det kändes bra. Vårens blot 
är särskilt viktiga för mig, eftersom jag har 
en nära koppling till Frey.

Utöver att man ju såklart blotade själv, 
tyckte du upplevelsen skilde sig något 
från dina vanliga blot?
Linda: Videosamtalet störde lite den he-
liga känslan, mobilen har ju liten skärm 
och jag hade inget bra ställe att placera den 
på. Det småregnade och föll barr på kame-
ran - haha! Ja, vi hade roligt iallafall. Och 
blotet i sig blev bra, mindre djup och mer 
samtal om seden än vanligt kanske. Det är 
nog en vanesak. Det kändes bra med blot-
ordningen och ceremonin som var skriven 
för blotet. Jag planterade några morotsfrön 
för blotlaget. Blir det någon morot av dem 
tar jag med det till skördeblot i sommar.

Linnea: Ja. Det kändes på något vis ge-
nuinare och mer personligt. Det var jag och 
en god vän, så i sin litenhet blev upplevel-
sen närmare oss, mer jordad.

Räv: Vi följde blottexten i evenemanget 
och det kändes fint att veta att så många 
andra på olika ställen i landet sa samma 
saker vid samma tid. Det var en mäktig 
känsla av att vara sammankopplad.

Vad var det bästa med distansblotet?
Linda: Det bästa var att se och höra vän-
nerna från blotlaget. Det kändes stort att 
fler gjorde samma sak samtidigt som oss 
på andra ställen. Att hålla blot överhuvud-
taget är viktigt för mig, för att få balans i 

I ett år där inte mycket blev som det var tänkt 
gäller det att hitta alternativa lösningar, så 
även till blot. Istället för det årliga vårblotet i 
Gamla Uppsala som iår jubilerade 20 år, fö-
reslogs att de som ville, skulle blota på samma 
tidpunkt men var för sig. Så här kände några 
medlemmar – Linda Stiernberg, Linnea 
Weibull och Räv Skogsberg efter blotet.

Var höll du ditt distansblot?
Linda: Jag höll vårblotet i skogen 
på Gådeåberget i närheten från där 

jag bor.
Linnea: Vid en eldplats i Safjällets natur-

reservat, Göteborg. Runtomkring sträckte 
sig skog och en liten äng.

Räv: Vi höll vårt blot inomhus, vid fa-
miljens stalle i vardagsrummet. Vädret var 
dåligt och för att få barnen att vara med 
blev det lättast så.

Hur upplevde du det?
Linda: Det kändes bra. Det blev inte som 
att blota själv, jag hade med mobilen ut och 
hade videosamtal med tre till från blotlaget 
som satt hemma i sina respektive lägenhe-
ter. Så vi fick vara lite med varandra ialla-
fall. Vi gjorde som vanligt, förutom sång.

Linnea: Aningen stressat då mer männ-
iskor dök upp vid eldplatsen bredvid, men 
först och främst väldigt värdefullt och nära 
hjärtat.

Räv: Det var väldigt fint. Tråkigt att inte 
vara utomhus och jag saknade naturligtvis 
alla mångåriga vänner jag brukar träffa i 

#Distansblot

14



livet. Oavsett om jag blotar själv eller med 
andra. Det känns större att göra det med 
andra.

Linnea: Att kunna ha det så personligt 
samtidigt som en var medveten om kraften 
i hur likartad ceremoni med samma ända-
mål skedde runtom i landet, vid samma tid. 
Att dessutom kunna välja plats närmare 
hemmet och där det kändes rätt var en stor 
vinst.

Räv: Just att veta att många andra gjorde 
samma sak som jag på olika platser runt om 
i landet.

Hade du kunnat tänka dig att blota till-
sammans fast isär vid ett annat tillfälle?
Linda: Ja, det är ett bra alternativ. Jag kan 
också tänka mig ha blot via videosamtal fler 

gånger.
Linnea: Definitivt! Det är ett mycket 

bra sätt att påminnas om enighet bortom 
geografiska gränser och barriärer. Jag hop-
pas faktiskt att många fler blot av denna typ 
dyker upp i framtiden då det hjälper mig 
mycket att komma närmare gudarna.

Räv: Definitivt.

På mittuppslaget ett litet bildkollage från 
olika distansblot som lades upp på sociala 
medier med hashtaggen #distansblot.

Foto: Emma Härnejärvi Räv Skogsberg, 
Sandra Lindholm-Svensson, Anna Gable 
Frimodig, Bruse Persson och Karin Hall-
gren.

Sandra Lindholm-Svensson

Foto: Beatrice Håkansson
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Sjätte till åttonde februari hölls första 
gången festivalen Bifrost, en festival 
helt fokuserad på nordisk mytologi, 

på Teater Sláva i Huddinge utanför Stock-
holm. Undertecknad besökte kulturfesti-
valen under lördagen den 7:e februari och 
blev djupt imponerad.

Teater Sláva är en liten och intim teater. 
Scenen är inte särskilt stor, men å andra 
sidan är inte platserna för publik jätte-
många heller. Men för denna första, av för-
hoppningsvis flera, iteration av festivalen 
var den precis lagom. På våningen under 

entré och scen fanns ett kafé, där priserna 
var hyggliga – en stor skillnad gentemot 
teatrarna inne i stan!

Lördagen började med en föreläsning av 
Maria Kvilhaug, som skrivit flera böcker om 
tolkningar av nordisk mytologi och som 
även är känd för sina videor på Youtube 
 om detsamma. Föreläsningen handlade om 
tecken på reinkarnationstro inom nordiskt 
material. Jag var mycket nöjd efter denna 
föreläsning, framför allt genom att hon 
inte bara står och hävdar saker utifrån ing-
enting, utan anger exakt vilka dikter och 

Maria Kvilhaug. Foto: Jakob Siwek

Mytologi och berättarkonst 
på Bifrost
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sagor hon hämtat citat ifrån. Att Kvilhaug 
i början av föreläsningen också påpekade 
att en anledning till varför förkristna fö-
reställningar om döden är så varierade och 
komplexa, kan helt enkelt vara att inte alla 
trodde likadant. Varför skulle våra förfäder 
gjort det, när vi inte gör det idag? Norden 
är ganska stort, och på den tiden fanns det 
inget lagstadgat tvång som skulle göra mer 
udda teologiska tolkningar förföljda – till 
skillnad från under kristen tid. En bra på-
minnelse i allmänhet, när vi diskuterar his-
toriska källor till förkristna tro och seder. 
Presentationen höll en bekant form och 
takt, inte helt olikt andra liknande föreläs-
ningar jag varit på.

Desto mer annorlunda var nästa punkt i 
programmet: mytberättande till noisemu-
sik. Två norrmän, varav den ena berättade 
historien om Svipdags resa – och den andra 
improviserade diverse elektroniska ljud och 
buller till detta. Ljudet påminde mig om 
skräckfilmer, och gav ett lager av spänning 
till berättelsen.

Därefter följde en ny föreläsning, denna 
gång av religionshistoriker Rune Hjarnø 
Rasmussen. Han hade gett upp tanken på 
att svenskar skulle kunna hänga med om 
han talade danska, så han körde sin föreläs-
ning på engelska. Lite synd att det ska vara 
så, men samtidigt är jag tacksam i smyg – 
som en svensk som är ovanligt dålig på att 
förstå talad danska. Hans föreläsning jäm-
förde afrokaribiska religioner, framför allt 
candomblé som han själv har närmast hjär-
tat, och nordisk hedendom. Ett nytt per-
spektiv, mycket inspirerande. En lärdom 

som jag och en annan hedning diskuterade 
efteråt: kan man prata sönder sin andlig-
het, om man försöker för hårt att förklara 
sina andliga upplevelser till utomstående? 
För den som är nyfiken på Runes tankar, 
så har han en Facebooksida kallad Nordic 
Animism samt en Youtubekanal under eget 
namn.

Den senare delen av dagen utgick mer 
från kreativt berättande. Kersti Ståbi fram-
förde två versioner av Völvans spådom på 
fornnordiska, inspirerat av varsin asiatisk 
berättartradition: koreansk pansori och 
indisk pandvani. Jag har sett dessa föreställ-
ningar förut, och speciellt den pandvani-
inspirerade föreställningen kan jag varmt 
rekommendera! Men så har jag också en 
särskild förkärlek till indisk musik.

Emellan dessa två Völuspá-versioner 
framfördes modern dans, under namnet 
”Galder”. Men framför allt var det nog sej-
dens ergi-kvalitéer som utforskades. Gan-
ska löst anknutet till nordisk mytologi, 
men definitivt känsloväckande.

Överlag var jag imponerad över bred-
den och djupet av material, med scen-
framträdanden av personer från flera olika 
nordiska länder, och av helt olika slag. Jag 
hoppas att Bifrostfestivalen återuppstår, 
med nytt och lika bra material, någon 
annan gång. Kan man hoppas på att några 
kulturpersonligheter med anknytning till 
Samfundet Forn Sed får framträda på sce-
nen nästa gång...?

Emma Hernejärvi
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I höstas gjorde jag slag i saken och blev 
medlem i Samfundet. Med “slag i 
saken” menar jag att jag under en tid 

gått på blot utan att vara medlem. Drag-
ning till tron på våra nordiska gudar och 
gudinnor har jag däremot känt länge. Men 
vi tar det väl från början.

Sökandet
Redan tidigare visste jag att det var något 
jag sökte. Något som inte gick att sätta 
fingret på. Jag sjöng i en ensemble i katol-
ska domkyrkan. Vi var några som av ren 
nyfikenhet lärde oss mer om katolicismen. 
Delar av det ceremoniella var oerhört 
starkt, men det var också något som sakna-
des. När jag fick veta mer om wicca kändes 
det som en bättre helhet. Kanske var det 
naturen jag saknade i den kristna tron?

Jag hade förmånen att få växa upp på 
landet, leva med årstiderna, våren när 
pappa och jag tog kikare och gick ut tidiga 
morgnar för att se på fiskgjusen, sommaren 
när vi lade nät och åt färskrökt abborre, 
sensommaren med åskvädren och frukten, 
hösten med bär och svamp, och vintern 
med familjens skidspår i skogen. När jag 
blev lite större red jag ofta i skogen.

Att det har tagit så lång tid att förstå 
varför jag ofta blev sittande på hästen uppe 
på en gammal kultplats från 800-talet har 
jag i dag svårt att begripa. Därifrån ser man 
seglingsleden till Björkö i Mälaren.

Wicca och shamanism
Jag fick erbjudande om att gå med i det 
första svenska wiccanska covenet under åt-
tiotalet, men avböjde. Kände mig inte redo. 
Det var okej att utöva wicca som solitär. Så 
jag blev initierad och nöjde mig med det. 
Men tiden gick och personen som lärt och 
initierat mig i wicca gick bort. Jag firade 
högtiderna på egen hand. I mitt utövande 
fanns en salig blandning av gudinnan och 
guden, alver och andra naturväsen och 
änglar (som inte har ett dugg med dagens 
världsreligioner att göra, men det är ett 
annat kapitel).

I min utövning fanns också det shaman-
ska. Trumresor, tolkning av tecken, förut-
sägelser. Det enda som egentligen kom ut 
av det här fortsatta sökandet var att jag 
skaffade en trumma – och målade en Tors-
hammare på den! Men fortfarande ropade 
mitt undermedvetna för döva öron.

Återupptäckt
Inte förrän intåget av sociala medier i var-
dagslivet hittade jag åter andra som höll 
på med wicca. Jag gick på så kallade pub-
moots, där även andra paganer samlades. 
Här hörde jag för första gången talas om 
den moderna asatron. Gänget från pub-
mootet höll en gemensam pagansk vårhög-
tid vid tiden för Disablot. Till den samlade 
vi ett antal kortare ceremonier från res-
pektive religion. Det blev väldigt lyckat. 

Att lära sig lyssna
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De som deltog från asatron lät oss skriva 
önskningar på lappar som sedan brändes 
ihop med en krans som doftade gott. Just 
den delen kändes extra stark även om andra 
bitar också var fina.

Alla tecken
Förutom uppväxten med naturen finns 
det, nu när jag ser i backspegeln, så många 
tecken som jag har missat eller inte varit 
mogen för. Redan i ungdomsåren läste jag 
Eddan och flera av de isländska sagorna. 
Älskade Fridegårds “Trägudars land” om 
trälen Holme och såg “Korpen flyger” om 
och om igen. Jag skrev karaktärer till Även-
tyrsspel som hade mer eller mindre diffusa 
kopplingar till de fornnordiska gudarna. 
När jag var med och startade den svenska 
grenen av medeltidsföreningen SCA hade 
vi en midvinterceremoni (som fortfarande 
firas, mer än trettio år senare) med vagt 
hedniska inslag. Och sen är det det där 
med åskan. Varför det blev en Torsham-
mare på min trumma är kanske inte alls så 
långsökt som jag då trodde.

Platsen där jag växte upp var ett riktigt åsk-
hål. Antingen kom åskan över vattnet, men 
då vände den oftast och gick ut igen, eller 
så kom den från skogen och parkerade över 
mitt hem (eftersom den inte gick ut över 
vattnet) Jag bodde alltså på någon form av 
åsk-gräns. Det slog långa gnistor ur kon-
takterna, plingade i telefonen, knäppte i 
diskbänken och sen gick strömmen. När 

strömmen väl gått tände vi ljus och spe-
lade Monopol tills elen var tillbaks. Ibland 
dröjde det länge. Då fick man laga mat i 
öppna spisen. En gång slog blixten ner i en 
stor gran. Den klövs uppifrån och ner så att 
bara halva stod kvar. Kraften slungade den 
andra halvan, i delar stora som brädor, upp 
till hundra meter bort från trädet. Jag var 
både skrämd och fascinerad och kunde ald-
rig sluta tänka på Tor och hans hammare.

Prövotid
Efter det där paganska vårfirandet hängde 
jag med till Vårblotet i Gamla Uppsala. 
Det blev en härlig upplevelse med en bra 
blandningen av stora krafter i rörelse, lek-

Foto: Anna Gable Frimodig
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fullhet och glädje. Någon gång det året 
började jag också känna att wicca och jag 
hade gått skilda vägar. De som numera utö-
vade wicca i coven hade blivit boktrogna på 
ett sätt som jag inte alls kände igen från de 
tidiga åren. Gardner hade aldrig varit min 
grej, utan det var alltid naturen i religionen 
som lockade. Och eftersom man kunde 
använda sig av de nordiska gudarna i wicca 
var det detta jag gjort mer och mer. Och 
så föddes frågan: Varför inte ta steget helt 
och hållet?

För snart två år sedan bestämde jag mig 
för att ge asatron ett år på prov. Det kän-
des logiskt att ge saker tid och att inte bara 
hoppa iväg från något som jag ändå gjort 
under många år. Så jag började besöka 
fler blot som gäst. Det första utanför det 
stora Vårblotet var Torsblotet den torra 
sommaren 2018. Av olika skäl missade 
jag sedan hösten och firade midvinter 
med medeltiderna. Så kom jubileumsåret. 
Till det Vårblotet målade jag Tor även på 
andra sidan av min trumma och tog med 
den. Jag ville bli mer delaktig. Sedan följde 
ett härligt, lekfullt Midsommarblot 2019. 
Under Sensommarblotet vågade jag mig 
lite närmare ändå, frågade om jag fick be 
gudarna att ladda mitt trollkors. Det som 
hänger över ytterdörren som beskydd. Och 
det gick bra.

Att lyssna på allvar
Vid Höstblotet visste jag att jag hade fått 
cancer och skulle opereras. Ett tag var det 
till och med risk att jag skulle förlora ett 
öga, men tanken på Oden höll mig uppe 

under den tiden. Tack och lov behövde 
jag inte offra ögat men det blev ett käns-
losamt blot. Jag förstod att jag stod inför 
en omfattande resa som kanske skulle hålla 
mig borta från gemensamma blot ett tag 
framöver medan jag läkte. Detta när jag 
precis tyckte att jag hade hittat hem. Men 
det fick mig också att ta steget och bli med-
lem. Vad kunde gå fel med de här krafterna 
i ryggen? En av de sista sakerna jag gjorde 
innan operationen var att ta rätt på en bit 
trä från ett träd som stått på min tomt och 
bestämma mig för att snida egna trägudar. 
Detta jobb pågår fortfarande, tänker bara 
använda handsåg för att få en lagom hög 
bit och sedan skära ut med kniv. Det får ta 
tid, jag tror att det kommer in mer känsla 
på det sättet. Det är dags att lyssna på vad 
gudarna säger till mig. På allvar. Det har 
tagit tid och allt har väl sin mening så det 
är inte mycket att säga om det.

Sånt jag gärna vill lära mig mer om 
framöver är sejd och runor. När jag skulle 
sövas inför den långa operationen sa en av 
sköterskorna att jag skulle tänka på något 
som jag tyckte om och som gav mig ro. 
Först tänkte jag på segling, för det älskar 
jag, och fick “Locke ran” fylla tankarna tills 
jag somnade. Allt gick bra. Och nu känns 
det som om jag äntligen är hemma från allt 
sökande.

Anna Gable Frimodig
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Loke Laufeyjarson har flera kenningar 
(beskrivande fraser som används is-
tället för att namn eller pronomen): 

”den sluge guden”, ”den bundne guden”, 
”världsförgöraren” och så vidare. Du kan 
finna många av dessa uppräknade på blog-
gen https://grumpylokeanelder.wordpress.
com, och på många andra ställen. Men 
något som jag ännu inte hittat är en ken-
ning som uttrycker den kärleksfulla sidan 
av hans natur, både gentemot hans familj 
och gentemot de som hedrar/jobbar med 
honom.

Tidigare idag lyssnade jag på ett nytt 
podcast-avsnitt av ”Gifts of the Wyrd”. Det 

avsnittet fokuserar på Loke och hans fa-
milj. Bat Collazo och Luke Babb var gäster 
i programmet, och Jihn Hijatt är dess värd. 
Ett av diskussionsämnena handlade om att 
känna sig älskad och accepterad när man 
har kontakt med Loke. Jag har hört och 
läst om detta så ofta från folk som arbetar 
med Loke att jag skulle vilja kalla det ”ve-
rifierad samfundsgnosis”. Den här känslan 
av kärlek och acceptans – ibland spontan 
och överraskande – är ett av sätten jag vet 
att han är ”i närheten”. I själva verket kände 
jag, så snart ämnet togs upp under sänd-
ningen, den sortens kärlek komma från 
honom. Min första tanke var ”jaså, där är 

Foto: Dreamstime

Loke den kärleksfulle
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I tider av oro ska du veta att du inte är 
ensam. Som medlem i Samfundet Forn 
Sed är du med i en större gemenskap. 

Oftast märks gemenskapen genom blot 
och roliga evenemang som utflykter, pub-
träffar och bokcirklar. Under våren då 
ett nytt virus spred sig över världen och 
samhället anpassade sig, så anpassade sig 
Samfundet också. Vi ändrade de vanliga 
bloten till ”blot tillsammans - var för sig” 
och ändrade vårt årsting så att det gick att 
delta digitalt. Bara för att vi inte kan träffas 
fysiskt så hindras vi inte från att utöva sed 
och demokrati tillsammans. 

Asatro kan uppfattas som en sed som 
uppmuntrar styrka. Gemensamt arbete, 
sökande efter visdom, fest och njutning 
hör också till uppfattningen om seden, 
men just tanken om att man ska hålla sig 
stark själv även i tider av oro (inom en själv 
eller i samhället) kan bli till en svaghet. 
För ingen kan hålla sig stark för alltid. Då 
kan det vara skönt att bli påmind om att 
en tolkning av läkegudinnan Eirs namn 
är ”nåd”. Och visst är det en nåd att få bli 
frisk efter tid av sjukdom, oavsett om sjuk-
domen är psykisk eller fysisk. Låt oss tänka 
oss Henne som en sval hand mot en febrig 
panna, och låt oss hjälpa Henne i Hennes 
arbete mot sjukdom. 

Samfundets gydjor och godar finns 
också här för dig. Alla medlemmar som 
känner oro eller vill tala om något kan göra 

Samfundet finns 
här för dig

du!” (eftersom jag varit lite bortkopplad 
från spirituellt utövande på sistone), följt 
av ”vilken tur jag har!”. 

Det finns en otrolig ömhet associerad 
med mitt umgänge med Loke, ofta med 
en samtidigt medföljande känsla av ”ohelig 
glädje”. Jag tycker den här blandningen är 
både berusande och fascinerande. Den är 
djupt glädjerik. Den är glädje.

För somliga är det kanske lite överras-
kande att inse att sådana känslor kan stråla 
från en gudom som föraktats som ”den 
nordiska satan”, eller som en förgörande 
kraft, eller som upphovsman till menlösa 
sattyg.

Jag säger inte att Loke bara är kärleks-
full! De flesta av oss vet att somliga av hans 
otäckare kenningar också är välförtjänta. 
Men jag tycker det är på tiden att vår grupp 
delade med oss av en kenning som erkänner 
Lokes starka kärlek för de som hedrar, och 
litar på, honom.

Amy Marsh

Det är inte tänkt att bli en vana att publi-
cera artiklar från icke-medlemmar, men då 
denna, som från början var ett blogginlägg, 
låg väldigt nära en artikel jag själv velat 
skriva. Översättningen är min; originalet på 
engelska hittar du på https://ladyofthelake.
blog. Amy Marsh är hedning och sexolog 
och arbetar främst med Loke, och har god-
känt översättning och publikation i Mimers 
Källa. - redaktören
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det med någon av oss i goderingen, oavsett 
vad det gäller. Tveka inte att ringa eller 
maila någon av oss.

Jag känner en stor tacksamhet att jag 
bor i ett demokratiskt land, med tillgång 
till nästintill fri sjukvård för alla och mat 
som kommer att räcka. Det kommer bli 
jobbigt i Sverige, men det kommer bli ännu 
svårare för dem som redan har det svårt. Jag 
tänker på hemlösa i Sverige, på misshandel 
inom hemmen, på alkoholmissbruk som 
kommer öka men även på flyktingar som 
sitter fast i läger i en redan innan smittan 
omänsklig situation, på diktatoriska länder 
som förnekar smittan eller som inte vårdar 
sitt folk. Jag tänker på mina föräldrar som 
jag inte vågar krama och på min svärmor 
100 mil söderut i Skåne som jag inte kan 
besöka. Jag kan inte lösa det. Men jag tän-
ker att ”ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något”. Jag kan hjälpa att handla till 
någon som hör till en riskgrupp, jag kan 
skänka en slant för hjälp åt hemlösa eller 
till läkare som hjälper till i flyktinglägren. 
Jag kan ringa mina äldre grannar som jag 
vet är ensamma. Jag facetime:ar min far-
mor så hon får se våra kaniner hoppa runt 
i snön.  Lite glädje kanske jag kan sprida. 

Som fornsedare är vi inte goda för att 
glädja gudarna, vi gör goda handlingar för 
att det är rätt och för att det gagnar oss alla. 
Men – om vi hjälper till extra nu, så tror jag 
att det gläder Eir också. För det underlättar 
Hennes arbete. 

Linda Stiernberg, riksgydja

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Vattnet vi tvättar oss i 
är ett blot till dig
De uppoffringar vi gör för samhäl-
lets väl
är ett blot till dig

För vår heder och din ära 
hjälper vi de gamla, svaga och ut-
satta
Vi hör och stödjer dem som arbetar 
i ditt namn
de som vårdar och sköter, 
läker och söker

Må maten vi äter vara näringsrik
Må vattnet vi dricker vara rent

I ditt namn stärker vi 
våra kroppar i skog och vid hav
vårt sinne i tystnad och stillhet
vår håg med glädje i sång, dans och 
lek med vänner
låt ingen stängas ute, låt ingen bli 
utan

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

EIR
23



24

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

Gustaf Fröding

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

Sövande mjöd vill jag tömma 
ensam i sorgskum sal 
- mjöd, som ger drömmen och döden - 
djupt vill jag somna och drömma, 
helt vill jag glömma 
synderna, sorgerna, nöden, 
allt, mina pinade öden 
gav mig, ty allt blev till kval. 

Liv, begråt mig. 
Kom, Nótt, 
sömnens drott, 
söv, låt mig 
få drömma gott, 
vakna först när sekler ha förgått, 
först när kraft, som flytt, 
väckts på nytt.


