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Jag måste erkänna att jag är årsvill. Jag vet
med andra ord inte riktigt vilket år det är
och jag håller definitivt inte reda på min
ålder. Jo, om jag tänker efter förstås, men inte
när jag spontant läser om 90-talister och blir
förvånad över hur så unga personer (10åringar) både har körkort och arbetar. Jag
försöker inte vara yngre än vad jag är. Eller
äldre heller för den delen. Ibland känns det
dock som jag ur ett tidsperspektiv har fastnat
i 20-årsåldern. Kanske för att det var enkelt
då? Men det var det inte, skulle jag påstå det
så skulle jag ljuga för mig själv.
Detta var också anledningen till att jag helt
missade att jag i förra numret lyckades skriva
2010 istället för 2011 för Uppsalablotet.
Sådana misstag gör jag dock förmodligen
inte om igen. Jag var sedan tvungen att sitta
och klistra fast adresslappar och sätta dem
bredvid "2010" på 150 tidningar! Fel 1, fel 2,
fel 3, fel 4... fel 150. Nu är det dock dags att
se framåt! Inom seden har vi flera metoder
för att se framåt, bland annat runor och sejd
och om dem kan du läsa i det här numret av
Mimers källa. Att Mimers Källas förlag ger
ut en ny bok är en annan glad nyhet.
Jag önskar er en trevlig läsning i höstrusket
och har du idéer, tankar, förbättringar eller
frågor är det bara att du hör av dig!
Sara Larsson, chefredaktör Mimers Källa
sara.larsson@samfundetfornsed.se
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Jag vaknade av en sällsam sång.
En ton som likt en silvertråd
lockade genom fördragna gardiner
och slutna fönster.
Jag vaknade och gick ut
i allt det som förut legat dolt,
som inte velat uppenbaras eller avslöjas.
Alla ting av plast
och internettentakler
låg bortglömda i ekot av mina andetag.
Ett skinande skimmer
bad mig att dricka ur källan.
Ett dånande muller
bjöd mig trygghet och ro.
Ur ett alls ej så dunkelt fjärran
kom de mig alla till mötes.
Ur jorden steg sången;
visionen av allt som är ett
och det som är allt.

Ulv Vendelkorp
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Hör av dig till redaktionen om du har material du vill bidra med! Vi välkomnar allt, stort som litet.

LEDARE

Samfundets och sedens väg in i framtiden

Det här numret av Mimers källa handlar
om visioner. Så vad vore lämpligare än att jag
som ordförande skriver några ord om de
visioner som jag har för vårt samfund och för
rådets arbete? Naturligtvis finns det en massa
praktiska, vardagliga och emellanåt oväntade
ting som vi hela tiden måste ta i tu med, men
just därför är det viktigt att höja blicken
ibland och verkligen se det stora
sammanhanget, ställa sig den där stora frågan:
” Vart är vi på väg?”. Jag tänker mig tre
huvudvisioner. ( Jag talar nedan både om
samfundet och om seden i stort. Det betyder
inte att jag ser vår organisation som det enda
uttrycket för seden men vi är den största och
mest tillgängliga av sammanslutningar i
landet och har därför ett ansvar därvidlag.)

enkel och öppen.

Samfundet och seden ska synas

För att vi ska växa måste vi också synas och
det har alltid varit en del av hur samfundet
arbetat. Vi medverkar i radio och på tv när vi
tillfrågas, vi samarbetar när skolor och
forskare hör av sig, vi har en hemsida och ett
forum där folk kan få lära sig om oss, vi har
börjat bli bättre på att använda sociala
medier och kommer under året se till att
lägga upp material på en egen YouTube-kanal.
Det här har vi blivit kritiserade för ibland,
somliga tycker att vi är lite väl linslusiga. Men
jag menar att det är nödvändigt. För en
majoritet av befolkningen vet fortfarande
inte att vi och hedendomen i stort finns. Om
vi vill vara en synlig religiös minoritet, kunna
Samfundet och seden ska växa
föra en dialog med myndigheter om frågor
Ännu är vi ett litet samfund med få som är viktiga för oss, då måste vi se till att
medlemmar och det gör oss känsliga. Fler människor vet vilka vi är.
medlemmar ger en större bas att rekrytera
förtroendevalda från
och
större Samfundet och seden ska fördjupas
förutsättningar att skapa livfulla lokala
Det räcker inte bara med att bli fler, vi
verksamheter runt om i landet.
måste också vidareutveckla vårt andliga
Seden brukar beskrivas som en icke- innehåll. Därför är det glädjande att
missionerande religion och så är det absolut, samfundet nu äntligen har en samling valda
vi tror inte att man måste vara hedning för att godar och gydjor som kan stödja och hjälpa
”frälsas” eftersom vi inte tror att det finns medlemmarna i sitt sedutövande. (Att sedan
något att frälsas från. Men det är inte jag själv har den stora äran att få vara en av
detsamma som att det är oss likgiltigt om vi dessa godar är förstås en personlig glädje för
får fler medlemmar eller inte. Visst vill vi att mig.) Vi kan alla medlemmar hjälpas åt och
fler ska hitta till hedendomen, inte för att de lära oss av varandra. Lära oss att blota och
ska belönas i nästa liv för det, utan därför att utföra andra ceremonier, lära oss att utveckla
vi tror att många människor som idag går vår relation till makterna, lära oss att förstå
runt och söker skulle kunna hitta det de letar oss själva bättre. På så vis blir seden ännu
efter i en hednisk andlighet som är jordnära, djupare och ännu starkare.

"

Seden brukar ju beskrivas
som en icke-missionerande
religion och så är det ju
absolut, vi tror inte att man
måste vara hedning för att
”frälsas” eftersom vi inte
tror att det finns något att
frälsas från. Men det är inte
detsamma som att det är
oss likgiltigt om vi får fler
medlemmar eller inte.

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

"

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.
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

OMVÄRLD

Rune
Hund
noterar...

Harlad Blåtands soldater
var utländska
Ett fynd av 48 skelett på en gravplats i
Trelleborg på Själland kastar nytt ljus på
Harald Blåtands vikingahär. Hittills har man
trott att hären huvudsakligen har bestått av
infödda danskar, men analyser enligt en ny
tandemaljmetod visar att många av soldaterna
var utlänningar. Tidigare fynd av vapen och
keramik runt Trelleborg tyder på att de flesta
soldaterna kom från Norge och nuvarande
Polen.
Danmark genomgick på den tiden stora
förändringar, och skulle Harald Blåtand
kunna genomföra sina planer, så var han
beroende av lojala soldater, och dem fann han
förmodligen enklast utanför Danmarks
gränser. Fynden bekräftar också tidigare
teorier om att utländska influenser präglade
Danmark under Harald Blåtands tid och även
några hundra år efter det.

Förbannat småfolk kastade
stenar mot byggnadsarbete
I den isländska staden Bolungarvik har man
drabbats av massiv stenkastning i samband
med en rutinsprägning vid en
byggarbetsplats. Stenarna var stora som
knytnävar och skadade verktyg och maskiner.
Lokalbefolkningen misstänker att det är
"huldufólk" (det dolda folket) som har
tröttnat på olika byggarbeten i området,
bland annat en tunnel genom en kulle förra
året, utan att de har blivit rådfrågade.
Isländsk sed ger rådet att man ska vara varsam
när man är på huldrefolkets territorie samt
aktar de stenar som de tros bo i.
Stadens kommunala styrelse har avfärdat
synska personer som har ringt och bett dem
be om ursäkt till huldrefolket, och hävdat att
det finns en logisk förklaring till
stenkastningen. Invånarna i staden svarade
dock med en improviserad ceremoni, där de
offrade sånger och böner i hopp om att
återställa friden mellan människor och
huldrefolket igen.

...att det finns en grupp på Facebook som
heter "Vi vill Bygga ett ASATEMPEL inte
bara snacka om det". Förhoppningsvis kan
vi bygga det bredvid moskén i Göteborg
och skapa ett multireligiöst centrum.

Durkslag godkänns som
huvudbonad av religiösa skäl
En man i Österrike, Niko Alm, vann nyligen
sin kamp om att få bära ett durkslag på
huvudet i sitt pass, den traditionella
huvudbonaden för en pastafarian. Det är
nämligen bara av religiösa skäl som en
huvudbonad är tillåten att bäras på en
passbild. En pastafarian bekänner sig till
guden "Det flygande spagettimonstret" och
religionen grundades 2005 av en amerikansk
fysiker vid namn Bobby Henderson.
Henderson fick idén efter att amerikanska
skolor hade börjat införa undervisning i den
kristet baserade teorin "intelligent design"
som ett alternativ till evolutionsteorin.
Niko Alm är uttalad ateist, men vill med sina
rättsliga processer sätta fingret på hur
absurda han tycker att religiösa privilegier i
samhället är. Niko Alms nästa steg är att få
pastafarianismen erkänd som officiell
religion i Österrike.

The Mjonir Project
Är du hedning i armén, eller känner någon
som är det? The Mjolnir Project smider och
skickar Torshammare till alla militärer i
tjänst, gratis, var som helst i världen.
För att få en hammare skickar du din adress
samt ett bevis för ditt arbete inom militären
till whitehartforge@yahoo.com. Hammarna
är gratis, men om du vill veta vad White hart
forge arbetar med i övrigt, eller bara vill
donera pengar till projektet, kan du besöka
whitehartforge.com.

Kläder unikt fynd
I somras hittade man i Breivik i Norge en
1700 år gammal midjelång manskjortel.
Tillsammans med kjorteln har man gjort över
300 hundra fynd av keramik, smycken och
jaktvapen. Fynden har blivit tillgängliga på
grund av issmältning och arkeologerna menar
att fynden är helt unika.
Tidigare har man i naturreservatet Jotunheim
på grund av snösmältningen funnit en 3500
år gammal sko.

Trollkarl halshöggs med svärd
En sudanesisk man avrättades nyligen i
Saudiarabien efter att ha utfört "trolldom
och magi", något som är olagligt enligt
saudisk lagstiftning. Mannen halshöggs med
svärd, trots vädjande från Amnesty om att
ändra domen.

...att vi borde lära oss av islänningarna.
Varför går aldrig svenskarna man ur huse
för att göra spontana offerritualer till
småfolket?! Svenskarna har helt enkelt
ingen stil.
...noterade att rådsgode Martin Domeij
fick en debattartikel publicerad på SVT.se
den 23 juni. Välformulerat som vanligt,
men hur välformulerade saker än är, så
brukar det ändå landa i att det är
kommentarerna efter en artikel som är
roligast att läsa.
...funderar över om häxornas så kallade
"flygsalva" skulle kunna vara behjälpligt för
att ta sig snabbare fram i bilköerna i
morgontrafiken. Finns det föresten någon
hastighetsbegränsning på kvastar? Samma
som på flygande mattor? Nej, det låter nog
för osäkert... Tacka vet jag Sleipner!
...konstaterar att man får reda på mycket
intressant som maskot för FSS. Bland
annat att huldu och huldre är besläktat
med ordet "hölja".
...tycker det verkar som att naturvetare
ibland glömmer av att även evolutionen är
en teori.
...funderar över vad vädergudarna pysslar
med egentligen. Regn, regn, regn, regn...
och så lite snålblåst! Mauretanien är
istället drabbat av extrem torka till följd av
för lite regn under den pågående
regnperioden. Någon vädermagiker i
samfundet månne?
...noterar att "rista blodörn" på någon
innebär att man skär av revbenen från
ryggraden, böjer ut dem åt sidan såsom
vingar och därefter drar ut lungorna.

SAMFUNDSNYHETER

Lyckat årsting i makters och människors samvaro

Deltagarna i gode/gydjaringen anlände
till Humlamaden redan på onsdagskvällen
och höll studiecirkel under två dagar innan
övriga deltagare på tinget började anlända på
fredagen.
Själva tingsförhandlingarna hölls på
lördagen. Som mötesordförande fungerade
samfundets förre ordförande Henrik

Hallgren. Bland besluten som fattades ingick
valet av tre nya rådsledamöter: Rune Forssén
från Laholm (samfundets nye kassör),
Alexander Bågenholm och Emma
Härnejärvi, båda från Stockholm. Erik
Otterberg valdes formellt till ny ordförande
för samfundet (efter att ha fungerat som
tillförordnad i ett halvår) och Martin Domeij
omvaldes som rådsgode. En verksamhetsplan
för det kommande året antogs där rådet
bland annat ålades att titta på olika strategier
för att förstärka samfundets ekonomi.
Efter själva tinget hölls det blot där
samfundets nya godar vigdes till sitt nya

Två uteslutningar

Nya rådsmedlemmar

I skuggan av en mäktig björk med Sunna
strålande med full kraft över deltagarnas
huvuden, höll i juni Samfundet Forn Sed
Sverige årsting i Humlamaden utanför
Veberöd i Skåne.

Rådet har i augusti beslutat utesluta två
medlemmar ur samfundet. Det första fallet
handlar om en person bosatt i
Stockholmstrakten som bland annat på sin
blogg framfört åsikter som tydligt bryter
mot samfundets värderingar. Rådet beslöt
enhälligt att personen i fråga ska uteslutas.
Den andra uteslutningen gäller samfundets
före detta kassör som redan förra hösten
avsattes på grund av att han misskött sitt
uppdrag. I omröstningen om uteslutning av
den före detta kassören var rådet inte enigt.

Vid årstinget valdes nya
medlemmar in till rådet.
(En komplett lista på rådets
sammansättning finns på
sidan 3 i tidningen.) Helt
nya ledamöter är
Emma Hernejärvi
(vice ordförande),
Alexander Bågenholm
(biträdande
kommunikatör) och
Rune Forssén (kassör).
Emma och Alexander är
bosatta i Stockholm, Rune
är hemmahörande i
Laholm.

Hedniska videoklipp sökes
Samfundet har planer på att lansera en egen
YouTube-kanal. Som redaktör för kanalen
har rådet valt Gunnar Creutz. Gunnar
efterlyser nu videoklipp från medlemmar
runt om i landet. Har du filmat något med
hednisk anknytning eller skulle du vara
intresserad av att göra det? Hör då av dig till
Gunnar på mejl:
gunnar.creuz@samfundetfornsed.se

uppdrag. Två nya blotlag, Forn Sed
Stockholm och Härden (med bas i
Göteborg/Falbygden) upptogs också
ceremoniellt i samfundet.
På kvällen hölls ett hejdundrande gille
med absurda mängder bärpaj och strålande
underhållning i form av såväl sång som
muntligt berättande. Gäster från det
nystartade danska samfundet Nordisk
Tingsfælling berättade om sin organisation.
Årstingshelgen blev en lyckad träff i
makters och människors samvaro.

Läs rådets protokoll

Du vet väl att alla protokoll, från årsting och
rådsmöten, finns tillgängliga hemsidans
forum. Om du inte har en inloggning där, se
till att skaffa en och glöm inte att ansöka om
Samfundets godar och gydjor
medlemsrättigheter. På så vis kan du enkelt
Gode/gydjeringens första år är till ända och följa med i alla beslut som fattas i samfundet.
på årstinget kunde tre nya godar vigas. Totalt
har samfundet nu sex godar och gydjor med
ansvar för att hjälpa och assistera Nya moderatorer
medlemmarna med ceremonier, livsstegsriter,
själavård och dylika ting. På sidan 3 hittar ni Emma Hernejärvi, Stina Jarenskog och
namn och kontaktuppgifter till alla godar Rickard Feiff valdes av årstinget till nya
och gydjor och ser även vilka som har moderatorer för forumet. Rådet hälsar dem
huvudansvaret för just den del av landet där välkomna i detta uppdrag och önskar dem
lycka till med detta viktiga arbete.
ni själva bor.

Internationellt läger 201 2
Andra internationella sommarlägret går av
stapeln nästa år. Förra gången hölls det i
Danmark, den här gången blir det norra
Tyskland. Lägret är ett samarbete mellan
grupper från Sverige, Norge, Danmark,
Storbritannien, Holland, Tyskland och
Spanien. 2009 deltog över 100 hedningar i
det veckolånga programmet där dagarna var
fyllda av föreläsningar och handfasta
övningar i såväl blotande som bronsgjutning.
På kvällarna kunde man mingla vid eldarna
på strandängen utanför och provsmaka mjöd
från många olika tillverkare.

TEMA: VISIONER

Linjer av sten
Text: Henrik Hallgren
Bild: Sara Larsson

"Det är alltså sannolikt att den
linje av stenar vi ser vid Gamla
Uppsala och andra platser, som
leder fram emot gravarna, var
en sorts väg där de dödas
andar rörde sig. "

I Gamla Uppsala har man nyligen gjort ett spännande fynd — man har hittat hålen efter
vad man tror har varit två meter höga stenar som löpt i rak linje mot Kungshögarna. Man
gissar på att monumentet nådde en längd på fyrahundra meter och parallellt med den
förmodade stenraden har man dessutom funnit spår av eldstäder med rester av djurben
och krukskärvor som också de går i rät linje.

Även om fyndet är sensationellt är det inte
unikt. Stenar i raka rader som leder fram mot
förhistoriska gravar finner vi på flera ställen i
Sverige. På Ekornavallen i Falbygden har vi
ett exempel och på Stenehed i Bohuslän har
vi ett annat. Även i Storbrittanien finner vi
dessa stenrader eller andra rätlinjiga
formationer som är kopplade till
förhistoriska gravar. Speciellt stor är
koncentrationen av dessa stenrader i
Dartmoor, Devon, i sydvästra England.
Faktum är att fenomenet med stenrader
uppträder så långt bort som i Malaysia.
Om vi dessutom kopplar samman
stenraderna med andra rätlinjiga
processionsvägar så har vi ännu fler
paralleller. Miljön kring Rösaring i Uppland
är väl kanske den mest kända, med sin 540
meter spikraka och stensatta processionsväg
som leder fram till en ansamling av gravhögar
och gravrösen samt en labyrint.
Och om vi blickar över Atlanten, så finner
vi i Amerika att fenomenet med märkliga räta
linjer i landskapet, anlagda under förhistorisk
tid, är mycket utbrett. Anasazikulturen som
hade sin höjdpunkt i New Mexico på 12001300-talet efter vår tideräkning utformade
räta linjer som sträckte sig många mil ut från
deras centrala kultplats i Cacho Canyon.
Linjerna är utformade som breda vägar och
har tolkats som just rituella processinosvägar.
Även hos Inkafolket finner vi dessa räta linjer
som sammanstrålade i deras heliga huvudstad
Cusco, och som ansetts vara just
processionsvägar, förknippade med de döda.
Vi ser alltså att de räta linjerna, markerade
med upprättstående stenar eller på andra sätt,
är något som vi finner i många förhistoriska
kulturer. Ofta är de också förknippade med
gravfält och gravhögar. Med de döda.

De dödas väg

raka vägar där man ofta kunde träffa på
spöken. Vägarna slutar vid gravplatsen på
kyrkogården. Tanken att de döda skulle
färdas i rät linje till begravningen kan vi
möjligen se spår från vikingatiden genom
fynd från utgrävningen av den berömda
Osebergshögen i Norge. Där fann man inte
bara det mäktiga Osebergsskeppet; man fann
också en vagn, snidad med kattliknande djur,
vilket gjort att man förknippade vagnen med
gudinnan Freja (som hade katten som ett av
sina djur). Vagnen har tolkats som en
kultvagn eftersom den inte har någon
svänganordning, den kan nämligen bara
färdas rakt fram! Kanske var det en vagn som
användes i samband med begravningsceremonin längst en rätlinjig processionsväg.
I Storbrittanen hittar vi föreställningen
om fairy paths, en sorts ”älvstigar” som är
osynliga linjer som ofta går mellan
förhistoriska gravhögar. På dessa linjer skulle
man inte bygga sitt hus, för det betydde
olycka. Säkert har ”Fairy paths” starka
kopplingar till de holländska spökvägarna. I
Nordamerika finner vi liknande
föreställningar förknippade med den
indianska svetthyddan. Från eldplatsen där
stenarna hettas upp går en rät linje till
svetthyddans öppning. Denna linje är den
väg som andarna vandrar på och skall inte
beträdas av människor. Inom kinesisk så
kallad Feng Shui menar man att räta linjer i
landskapet tillåter farliga andar att passera. I
indonesisk mytologi så är andar som rör sig i
räta linjer farliga.
Det är alltså sannolikt att den linje av
stenar vi ser vid Gamla Uppsala och andra
platser, som leder fram emot gravarna, var en
sorts väg där de dödas andar rörde sig. Ofta
slutar en sådan här stenrad med ett stenblock
som är tvärvänt. Idén har kastats fram att
dessa slutstenar skulle kunna vara en sorts
”blockeringsstenar” som skulle förhindra att
de dödas andar som bor i gravhögen skulle
passera över till vår värld. I Indonesien har
man speciella väggar i sina tempel som
fungerar just som sådanda ”blockerare” för
de andar som rör sig i rät linje.

I medeltidens Europa har vi skriftliga belägg
för de dödas koppling till räta linjer. I
Holland beskrivs så kallade ”dödsvägar”
Dessa vägar genomkorsar ett landskap med
förhistoriska gravar och sammanstrålar på
medeltida kyrkogårdar. Dessa vägar kallades
också ”likvägar” och ”spökvägar”. Under
medeltiden fanns det juridiskt bindande eder Härskarens väg
Vi vet inte vilka som ligger begravda i
som garanterade att den döde endast skulle
bäras i räta linjer längst ”dödsvägarna”. I Kungshögarna i Gamla Uppsala, men vi kan
Tyskland fanns så kallade ”gastvägar”. De var vara säkra på att de tillhörde den främsta

eliten i dåtidens samhälle, en aristokrati av
konungar. Ett urgammalt indo-europeiskt
ord som är förknippat med härskarmakt är
Reg. De gudomliga styrande makterna
kallades ”Regin”. Vi finner det i ord som
”Regent”, ”Regering”, ”Regera” och ”regel”.
I latinet finner vi ordet i ”Rex” som
betyder ”Lag”. Det har också koppling till
en utsträckning i landskapet. Ordet
”riktning” har samma rot, liksom ”region”.
Det var en härskarmakt som hade en
utsträckning i världen. Ordet ”rätt” har
också samma rot. Men nu kommer det för
oss riktigt intressanta. Ordet ”rak” och
”rät” har också samma ursprung. Faktum
är att språkforskare hävdat att
grundbetydelsen av ordet ”reg” är ”en rak
linje” eller ”en rörelse längst en rät linje”.
Reg är också förknippat med en sorts
inneboende magisk kraft eller
kraftpotential. Det var en sådan helig
kraft en konung ansågs ha, och som
manifesterade sig i hans makt som också
sträckte sig ut i landskapet. I det första
kvädet om Helge Hundingsbane kan vi
läsa:
Natt vart i byn, nornor kommo,
De som danade drottens levnad,
De bjödo fursten frejdad varda,
Bli den bäste i budlungars ätt.
Ivirigt snodde de ödestrådar,
Medan i Brålund borgar föllo,
Gyllene trådar gjorde de redo,
Fäste dem mitt under månens sal.
Ändarna gömde de i öst och väst,
Hövdingens land låg däremellan;
En lades nordvart av Neres syster,
Hon bjöd att bandet ej brista skulle.

Bilden av hövdingens framtida makt
gestaltas här genom gyllene trådar som
spänns ut över det landområde som en
gång skall tillkomma honom. Man får
bilden av en väv av räta trådar som
markerar hövdingens ”reg”.
Vi kan alltså konstatera att den räta
linjen inte bara är förknippad med de
döda, utan också med härskaren. Dessa
två aspekter sammanfaller tydligt i guden
Oden. Han var de dödas gud, men han var
också en härskare, en gudarnas aristokrat.
Men ännu har vi inte någon förklaring på
varför de döda och härskaren förknippas
just med den räta linjen. Kanske kan vi få
ett svar genom en annan aspekt av Odens
personlighet – Oden som shaman.

Shamanens väg

Oden utövade den fruktade sejden. Det
har förts en akademisk diskussion om sejd
är liktydigt med shamanism eller inte, men

jag menar att finns tillräckligt många
likheter mellan de två fenomenen för att
det ska det gå att likställa dem i det
följande resonemanget. När shamanen
försätter sig i trans lämnar hans eller
hennes frisjäl kroppen. Kroppen ligger
”som död” och shamanen kan resa på
samma vägar som de döda. I shamanens
själsresa kan vi därför möjligen finna en
nyckel till att förstå varför de dödas andar
förknippas med räta linjer. Shamanens
frisjäl reser till andra världar. Ibland uppåt
till himmelska världar, i bland ned i
underjorden. Ibland ut i landskapet. Ofta
tar shamanens själ gestalt av en fågel. Och
vi vet alla vad ”fågelvägen” betyder. Det är
den raka vägen till en destination. Fågeln
har förmågan att kunna flyga spikrakt på
himlen, och det var en förmåga som även
shamanen fick genom att hans eller
hennes frisjäl förvandlades till en fågel. En
annan vanligt förekommande symbol för
shamanens frisjäl i många kulturer är ögat.
Det seende ögat. Och när ett öga
fokuserar på något, så går blicken i – ja
just det – en rät linje över landskapet. En
tredje symbol för frisjälen i shamanska
kulturer är pilen eller spjutet. Liksom
pilen eller kastspjutet far snabbt i rak linje,
så färdas shamanens frisjäl på samma sätt.
Om vi återvänder till guden Oden så
finner vi hos honom alla dessa tre attribut:
fågeln (hans korpar Hugin och Munin
samt att han färdas i örnhamn), ögat och
spjutet Gungner. När Oden ger sitt öga till
brunnen för att nå visdom, faller ögat då i
rak linje ned i djupet? Är det en bild av
hans själ som reser nedåt?
Kanske var det just den shamanska
förmågan att sätta sig i kontakt med de
döda som var det grundläggande
fundamentet för härskarmakten i den
forntida Skandinavien. Var det genom att
härskaren-shamanen lät sin själ resa i
skepnad av en fågel i rak linje genom
landskapet som han eller hon fick tillgång
till den hemliga kunskap och kraft som var
nödvändig för en härskare att äga?
De raka linjerna med stenar vi finner
spår av vid Gamla Uppsala och på andra
ställen kan alltså ha en långt djupare
mening än att bara vara vara
processionsvägar. De kan visserligen ha
varit processionsvägar som användes för
att föra den avlidne härskaren till
gravhögen vid dennes död. Men det kan
också ha varit den väg där redan döda
andar vandrade. Och det kan ha varit den
väg utmed vilken shamanen och härskaren
lät sin själ i skepnad av en fågel resa till de
dödas boning, för att nå hemliga insikter
och förmågor.

TEMA: VISIONER

Runor och Broccoli
Text: Mikael Perman
Bild: stock.xhng, lockstockb

Man kan undra vad runor har med
broccoli att göra?
Mitt svar är att broccoli är ett
exempel på vad som kallas fraktal
geometri. Enkelt uttryckt betyder
det att om man tar en stor broccoli,
och delar upp den, så kommer den
lilla biten broccoli se ut som en liten
kopia av den stora broccolin. Blev
det klarare nu ? Kanske inte. Låt mig
klargöra...
Det hela handlar om hur man tror att
verkligheten är beskaffad. Är den linjär där
allt kan mätas eller är verkligheten
fullständigt kaosartad, och vår vetenskap och
religion enbart fumlande försök att bringa
någon form av ordning för att rädda vår
världsbild? Eller fungerar världen vare sig helt
kaosartat eller förutsägbart, utan på något
annat vis? Jag tror att en av de saker som
verkligheten är, är just fraktal. Broccolin är
fraktal, vår hjärtrytm är fraktal, molnens
former är fraktala. Bergs branthet och
utseende går att samla som fraktala uttryck.
Nya supraledare för högre temperaturer är
fraktala, nya effektiva batterier för elbilar
kommer att vara fraktala.

Ursprunget för fraktal matematik.

Ursprunget för fraktal matematik kommer
från Edvard Lorenz, som forskade inom
matematik och väderprognoser vid MIT i
USA från 1960. Han upptäckte att det inte
fanns determinism i världen. Tidigare hade
den vetenskapliga trosföreställningen gått ut
på vad Newton hade startat, att världen var
uppbyggd kring regelbundenhet och
lagbundenhet. Man trodde att om man inte
kunde förutsäga en process, berodde det på
att man helt enkelt hade räknat och/eller
mätt fel.
Edvard Lorenz kom fram till att det var
principiellt omöjligt att förutse sådant som
vädret, även om man både har räknat och
mätt helt rätt. Världen var helt enkelt inte
deterministisk, inte förutsägbar i sin
grundstruktur. Lorenz hade sig själv ovetande
avgjort en stor filosofisk träta, som funnits
under flera hundra år. Den till synes
paradoxala motsättningen mellan fri vilja och
determinism. Fast det finns fortfarande
många filosofer som faktiskt inte har förstått
på dessa femtio år.
Nästa steg i denna utveckling var av en
person som hette Benoit Mandelbrot, som
försökte hjälpa ekonomer på Harvard att få
någon form av klarhet i just ekonomiskt
prognosmakeri, också i början av 1960-talet.

Men förstås, ekonomerna förstod inte hans
matematik, och han förstod inte ekonomi, så
därför blev det inga varaktiga resultat av
samarbetet. Genom flera olika steg, kom han
att få fram det som numera kallas just
Mandelbrot-funktioner. Många av er har
säkert sett färgåtergivningar av dessa.
Underliga spiralformade mönster som på
samma gång verkar vara helt slumpmässiga
och ändå ha en viss karaktär, en viss känsla.

Död, eller i mentala tillstånd som innebär en
död av intellektet.
Som orakel är runorna inte mekaniska, de
är hela tiden en samverkan mellan
symbolerna och den som betraktar dem.
Runorna är att se som symboler för
sammanhang, just fraktala sammanhang.
Och med det menar jag mönster som
upprepar sig i kaos som dessutom är snarlika
på både hög och låg nivå. Och då är vi
tillbaka till broccolin. Samma mönster går
igen, både på makroskopisk och
mikroskopisk nivå. De går igen både i
naturen och på personlig nivå, samma
skeenden, samma symboler och samma
kedjor av sammanhang. Men de kopieras
inte, de är ändå slumpmässiga, men med en
riktning.
Vi måste alltså noga passa oss så att vi inte
skapar ett färdigt system av mekaniska och
färdiga tolkningar av runorna. Tolkningen
måste alltså alltid vara personlig, och skapad i
stunden i samverkan mellan runorna och den
som ser. Det är som om man hänger i ett träd,
Men runorna då?
och skådar upp och ser hur grenarna korsar
Om nu vädret inte går att förutse, om inte sig, och skapar runor.
feltätheten på en dataförbindelse kan
förutses, om inte jordbävningar eller En primitiv världsuppfattning
havsvågor kan förutses, om inte ens en
Om runspådomar verkligen fungerar har
studsande boll på ett biljardbord kan förutses, ju med verkligheten att göra. För de
så borde saken vara utredd, man kan inte spå människor som ser världen som mekanisk,
med runor! Fast tror man det, har man inte och makterna som urmakare som vrider upp
tänkt efter. Mandelbrotmängder och annan urverket i tidernas begynnelse, är
fraktal geometri kunde användas för att skapa spådomssystem bara vidskepelse. (Fast det är
syntetiska miljöer inom konst och film. ju en motsättning även i detta, för fanns
Genom att ge dem olika värden, skulle moln verkligen determinism, skulle allt till slut gå
fortfarande vara slumpmässiga, men skulle ha att förutsäga!)
olika känslolägen. Vilda och stormpiskade
Determinism finns i primitiv vetenskap
eller lugna och sommarmysiga. Vad denna från 1700- och 1800-talen och vi måste
geometri hade skapat var något som å ena lämna den primitiva världsuppfattningen
sidan var kaosartad, å andra sidan hade en viss bakom oss. Den kaotiska, fraktala
tendens, en viss känsla, ett visst utseende.
verkligheten har knappt spridit sig utanför
partikelfysiker och matematiker och en och
Runorna är mångbottnade
annan mer insiktsfull väderspåman. Många
Runor är skrivtecken. Samtidigt är de vetenskapsmän inom flertalet discipliner, är
symboler för verkligheten. Varje runa är både ovetande om denna förändring. De flesta
en symbol och ett ljudvärde. Och varje runa privatpersoner har ingen aning om detta.
har olika varianter av symboliska verser Kunskapen om den kaosartade, fraktala
knutna till sig. Runorna är alltså inte något verkligheten är något som är fördolt, ockult,
som är specifikt ett spådomssystem, det är lika för de flesta och enbart tillgängligt för de
mycket ett system att genomskåda ”det som som är initierade.
varit” och ”det som är”. Runorna är lika
Verklighetsuppfattningen, vår myt om
mycket ristade på örnens näbb och Granes verkligheten, måste ju vara kopplad till det vi
tänder. Runorna är alltså att se som den vet om verkligheten, avrundat med vad vi
kunskap som man hittar då man granskar anar om verkligheten. Det är på så sätt som
något aktivt. Runorna är också de runorna och Eddorna kunde skapas i en
hemligheter som viskas i örat på den som kan förteknologisk kultur.
lyssna. Vissa hemligheter kan bara höras av
den som är död, då de viskas av Allfadern.

SEDMINNEN

En rysning i nacken
Text: Jim Edström
Bild: stock.xchng, drnlels
Med ett öppet sinne och stor vördnad
närmade jag mig Björnberget. Den känsla
av upprymdhet jag fick när jag kom upp på
krönet av en backe och fick återse berget
på håll är svår att beskriva, men jag var
tvungen att ta en paus, sätta ner
ryggsäcken och verkligen ta in synen av
både höjden och kringmiljön.

Ett decimetertjockt snötäcke saktade ner
min framfart och bara ett tiotal meter upp på
bestigningen svettades jag ymnigt. Jag vilade
ofta, tänkte på belöningen i form av utsikten,
mindes känslan av absolut tillhörighet till
naturen, och pressade på uppåt. En gråmulen
himmel hängde ovanför mig och lätta snöfall
pudrade min jacka och ryggsäck.
När jag slutligen närmade mig lägerplatsen
bubblade ett glädjerus upp i mig. Jag var
tvungen att skratta, frusta och göra min
närvaro hörd för skogens alla väsen - nu var
jag äntligen här, nu var jag äntligen hemma
igen.
Det första jag gjorde var att slå upp tältet
för att undvika att få alltför mycket snö på
packningen. Därefter gjorde jag en brasa och
började pyssla med matlagningen. Redan nu
kände jag en liknande känsla som förra
utflykten, ett stort lugn och en total
rofylldhet som lägrade sig över mig - men
starkare ändå, nu när jag var ensam. När jag
satt där på en stubbe och tittade in i elden
kände jag en känsla som jag har kommit att
förknippa med gudamötet, en rysning i
nacken. Jag förstod att jag hade sällskap av
makter som inte syns men likväl alltid finns
där.
Jag satt en god stund och funderade på hur
mitt liv såg ut innan den första utflykten och
hur annorlunda det var nu. Jag fingrade

frånvarande på kniven i bältet och kände
något skrovligt, en kvist som hade fastnat i
bältet när jag gick genom ett snår på vägen
upp. Jag plockade lös den och skulle precis
kasta den när jag såg att den var påfallande lik
runan kenaz, sår och öppning, facklor och
rituella eldar.
Jag log och tänkte på alla de händelser som
måste klaffa för att jag ska få en runa ur Frejs
ätt instucken i bältet på det viset. Dels måste
björkslyet skapa formen, dels måste den torka
nog mycket för att lossna när jag stryker mig
mot den, dels måste den stickas in i bältet, för
att inte tala om det faktum att jag gick precis
genom snåret den växte på. Vad som är ännu
mer intressant är en av runans innebörder, att
skänka ljus över tidigare okända delar eller
sidor av jaget man tidigare inte var medveten
om - det är ju exakt vad jag har känt!

att snövädret hade dragit vidare och lämnat
en klar himmel med en soluppgång nära
förestående. Jag tog ut kaffepannan och
gjorde en liten brasa för att koka upp vatten
medan jag riktade blicken mot
soluppgången. Mina ögon tårades när jag fick
se skådespelet, det är första gången som jag
riktigt koncentrerat mig på att titta på en
soluppgång. Jag har varit vaken medan solen
har gått upp ett flertal gånger men aldrig
riktigt sett den. Jag hälsade Sunni god
morgon och tackade för att jag fick ta del av
den otroligt mäktiga syn som är en gryning.
Jag packade ihop och gjorde mig redo att
lämna Björnberget för den här gången, men
först plockade jag fram frukter av höstens
skörd och höll ett litet blot i Frejs ära
eftersom jag inte hann med det på
höstdagjämningen på grund av jobb.
Jag längtar redan tillbaka.

"Jag log och tänkte på alla de
händelser som måste klaffa för
att jag ska få en runa ur Frejs ätt
instucken i bältet på det viset.."

Jag har, andligt talat, länge vandrat på
livets stig utan sällskap. Nu känns det som att
jag har upptäckt min andlighet, blivit
medveten om den, och det faktum att kenaz
dök upp på det här viset är en bekräftelse på
det. Lycka!
Jag somnade mätt och belåten på kvällen,
med lite matrester lagda på en stubbe åt
skogsfolket. Samma sak som hände vid förra
utflykten upprepades, jag vaknade pigg och
utvilad (lite frusen efter nattens köldgrader)
och kom ut ur tältet precis lagom för att se

TEMA: VISIONER

Sejd för Verle skog
Text: Margareta Nobell
Bild: Elisabeth Letterholm

"Jag har sjungit så mycket och
så starkt att jag själv nästan är
i trans och jag känner hur
Någon pockar på och vill fram
genom mig."

Sejd finns vagt beskrivet i de isländska sagorna. Då och då sägs om en kvinna i sagorna
”och hon var mycket trollkunnig…”. Mest känd är historien i Erik Rödes saga om
Torbjörg Lillvölva, yngst av nio sejdande systrar på Grönland, som kommer till en gård i
kristen tid (1000-talet) för spådomssejd på grund av missväxt och lidande.

Genom berättelsen har man fått kunskap
om sejdsången, vardlokkurn, som völvan
behövde för att få kontakt med fylgior och
väsen. Man har också fått kunskap om
Torbjörg Lillvölvas utstyrsel; stav, kappa i ull
samt mössa, handskar och stövlar fodrade
med kattskinn. Om det beror på att
sejdkonor jobbade med Freja, som har katter
spända framför sin vagn, eller om det var
praktiskt, det vill säga varmt och
lättillgängligt, får ni själva fundera över. Inget
är givet och det kan, som alltid, finnas flera
orsaker. Den upphöjda plats völvan sitter på
kallas sejdhjälle. Staven kallas gand.
Deltagarna bildar en ring runt den sejdande
– ringen kallas radlid. Völvan behöver sången
för att kunna resa mellan världarna och
kontakta fylgiorna. Forskare har tvistat om
det är andar/fylgior som ska lockas in eller
om det är den sejdandes själ som ska lockas
ut. Min erfarenhet från snart 18 års
sporadiskt experimenterande med sejd är att
det är både och – dessutom ganska
oväsentligt vilket. Det beror på vad som krävs
i stunden, men oftast krävs just både och.
Mina första erfarenheter från sejd var i början
av 90-talet som nyfiken deltagare, då bland
andra fru Hild tillhörde dem som satt på
hjällen. Under en nybörjarkurs i och om
shamanism som Mikael Hedlund höll, fick
jag under en trumning en stark, sejdrelaterad
upplevelse. Det ledde till att jag sen gick en
kurs för Anette Høst i Danmark, Female
Shamanism in the North. Hon
experimenterade på den tiden med sångerna
på ett sätt som hjälpte mig att öppna upp för
min sångkraft, vilket la grunden för mitt eget
experimenterande i sejdkonst och
shamanism. Kurser och kursledare kom med
god akademisk och praktisk kunskap som
vägledde men Markerna och de väsen som
bebor dem har alltid guidat mig, långt innan
shamankurser. Det kommer en sång från dem
– om du kan lyssna och vågar öppna för den,
sjunga den. Sången leder till möten. Sejd är
kraftfullt, kärleksfullt, starkt – och du
behöver vara rejält jordad i den här ordinära
verkligheten för att bli bra på konsten. Är du
ojordad kan den vara farlig, för det är inte
alltid man vill tillbaka efter en resa. Det är
inte ens alltid du kan ta dig tillbaka själv när
en grupp har sjungit iväg dig och sedan ställt
många frågor. Då behövs din cirkel eller
åtminstone en medarbetare som drar.

Sången för att kalla tillbaka völvan ska vara
lika kraftfull som den som sjunger iväg
personen på uppdraget och det är viktigt att
alla som deltar håller sin plats i cirkeln.

Den gamla

Jag kommer till Magra Hästars Skog där
bronsåldersrösena ligger tätt. Med staven i
handen börjar jag gå samma urgamla väg
genom markerna som Valan gått – och
troligen fler visa kvinnor efter henne.
Stavens pärlor skramlar mot träet och
korpfjädrarna spretar runt kristallen. Jag
sveper ullkappan tätare kring mig.
Dimfukten sipprar in i mitt hår, lägger sig
som en hinna över mitt ansikte. Granarna
smeker sina grenar mot mig i vinden. De är
klädda i Rimfaxes juveler och glimmar i
morgonsolen. Jag stannar mellan den lilla
skeppsgraven och den gamla tallen för att
hälsa alla väsen, för att öppna mellan
världarna – sedan går jag in. Mina sulor
möter fuktig jord och barr på stigen. Jag
känner en svag doft av häst. De är längre in
bland gravarna där de betar och vaktar – inte
vem som helst kan ostörd ägna sig åt ritualer
här – kanske har de Gamle så bestämt. Väl
framme vid röset går jag försiktigt på
stenarna och sätter mig tillrätta på en av de
större. Själva toppstenen är borta. Tiden och
människorna har gått hårt åt gravarna i
området. Snår, sly och stora tallar har växt in i
dem. Ingenting är tillrättalagt. Ett uns vilt,
ett uns vemod och mycket liv finns i denna
sista skogsfläck i ett annars välordnat
jordbrukslandskap. En ekorre rör sig i mellan
grenarna i de närmsta träden. Jag gläds åt att
den som ränner mellan världarna i Yggdrasil
har sänt mig ett tecken. Ljudet av springande
hästhovar närmar sig. Jag sitter orörlig på
min sten för att hästarna i lugn och ro ska få
upptäcka mig innan jag sjunger en lugnande
sång och de börjar beta i närheten. Nu kan
jag börja. Och jag vet att jag inte kommer att
bli störd.
Hon har kallat mig och jag är nyfiken på
att få veta vad hon vill, den Gamla. Idag är jag
ensam med min stav, ingen vän som kan
sjunga mig iväg och tillbaka igen. Jag sjunger
själv hennes sång och skådar ut över gläntan
och in i mig själv på samma gång. Djupare
går jag. Tiden står stilla och luften vibrerar
kring mig. Det tar en stund innan bilderna
börjar dansa framför mina ögon, innan orden

kommer till mig. Sedan vet jag vad hon vill
och hur jag ska göra. Hon vill ha besök, hon
har mer att säga, så jag må ta fler hit, under
ordnade former. Sejd och ceremoni vill de ha
ibland – värdiga besök, inte bara turister
bland gravarna. Jag frågar sedan hur jag ska
bära mig åt för att hjälpa till att bevara en
skog – Verleskogen. Mycket pengar behövs!
Hon ger mig först några få bilder av en grupp
människor i skogen. Sedan ser jag kåtan,
människor i cirkel runt elden, en sjö, stora
stenar i mossan. Här klarnar det för mig. Jag
kan göra en kurs där, för att bidra med pengar
och kraft. Det viktiga, säger Valan sedan, är
att komma ihåg att jobba för skogens
bevarande – inte mot fällandet av den. Den
Gamla visar mig hur lätt det är att missa
fokus när man jobbar emot något, som att
man omedvetet stöder det istället. Ordet inte
är problemet, inte finns inte riktigt med. När
jag tar avsked av den gamla Valan och Magra
Hästars Skog så går jag med en känsla av
hopp. Jag inser att hon har rätt – jobba för
något man vill skydda måste vara lättare, som
att jobba i medvind. Dessutom går skogen att
köpa, bara sponsorerna och miljonerna trillar
in. Det är unikt och ett bra tillfälle!

Kontakt med markernas rådare

Min vän Grå Arne möter mig i
Verleskogen kvällen innan kursen ska gå av
stapeln. Pengarna jag får in ska gå tillbaka till
skogen, oavkortat – och jag är glad att jag fått
chansen att ge så pass mycket, samtidigt
nyfiken på den för mig helt okända tassemark
jag kommit för att hjälpa. Vi tar en vända för
att hitta lämplig plats till två kåtor och en
extra eldstad. Båda har vi noga studerat
kartor över området och tänkt oss i en viss
riktning. Det blir inte svårt att välja, vi ser
lägerplatsen direkt i slutet av stora
Ljusevatten. När vi har fått upp vårt läger
reser sig fullmånen över sjön och vi tystnar
inför platsens skönhet och kraft. Mitt emot
varandra sitter vi, mellan oss en liten eld. En
lång stund sitter vi bara och låter oss fångas av
månens ljusgata i det mörka vattnet. Vinden
spelar i vår eld. Vi lyssnar in markerna och
växlar tystnaden med korta diskussioner om

ramar och planer för helgen. Det ska bli sejd
för Verle men först måste vi alla skapa
kontakt med markernas rådare – här är
mycket vunnet om man jobbar strukturerat
och i tystnad. Sen ska deltagarna också
komma in i ett utvidgat medvetandetillstånd,
på djupet få kontakt med sin egen kraft, sin
delaktighet i världen och Urds väv. Vår
uppgift är kritisk. Den handlar om att dra
kraft och (penning-)flöde till skogen. Det
känns lite nervöst, som att stå i paradiset men
på kanten till en avgrund. Ju längre vi sitter
där vid vår eld, ju mer närvaro känner vi.
Vattnet talar till oss. Månen ger kraft. Skogen
viskar så mycket att vi vet att vi är både
väntade och välkomna i markerna för att göra
vårt bästa.
När de andra deltagarna kommer så är jag
och Grå Arne redan djupt inne i och bekanta
med Verle skog. Vi är så lyriska över
månskensnatten som strukit stress och vardag
bort att vi inte bryr oss om grådask och regn.
Grå Arne springer, trots kylan, på bara tassar
för att riktigt känna jorden. Alla
kursdeltagare är entusiastiska. Många har rest
långt för att få vara med på det här och ingen
har varit här förut. Under dagen och kvällen
upptäcker vi skogsmarkerna tillsammans, går i
tystnad, gör mindre ceremonier för att vidga
medvetandet och öka samhörigheten med
både marker och varandra. Stor del av tiden
regnar det och framåt kvällen sitter vi blöta
vid elden för att trumma upp kraft.
Himmelen är tjock av moln. Jag känner hur
gärna jag vill att de som kommit för att gå
kurs och därmed ge sina bidrag till skogen
också ska få uppleva den tysta
fullmånemagin. Jag sjunger över vattnet och
ber att de ska få i alla fall en glimt av Måne.
En halvtimme senare är molnen borta och jag
har förstått att just den här helgen behöver
jag bara be. Alla krafter är med oss i det här
arbetet.

Kraftfullt möte på sejdhjällen

Vi har hittat fram till gammal granskog
med stenbumlingar i mossan och samlats för
sejd. Med en rundragning lottar vi vilka som
ska sejda. Det första vi vill är att få reda på

mer om skogen, vilka väsen som vill råda oss
och hur vi bäst ska dra kraft till skogens
bevarande. Vi sjunger iväg dem som ska sejda.
Genom dem får vi en del möten med
skogsväsen men vi får inte reda på skogens
historia i nutid – varför den fortfarande står
där, orörd med sina unika sjöar när det
närmaste är planteringsskog eller kalhyggen.
Och det är ännu inte helt klart hur vi ska
göra för att få upp nödvändig kraft. Jag har
sjungit så mycket och så starkt att jag själv
nästan är i trans och jag känner hur Någon
pockar på och vill fram genom mig. Jag säger
till en vän som jag jobbat ihop med förr, och
hon tar genast tag i saken. Upp på hjällen
kommer jag med staven och jag gungar vilt på
stav och vågor av kraft som kommer till mig
genom deltagarnas sång och trummor. Snart
har jag fått kontakt och öppnar upp för att
släppa in ett urgammalt väsen som vill tala
med oss, genom mig. Tårarna strömmar i det
ögonblick jag öppnat upp. Det är en
handling av ömsesidig kärlek och tillit – att
bli del av en annan, en okänd varelse – och
det är starkt! Jag tvingar min kropp att lägga
ner staven innan jag släpper efter helt. Min
vän ser och börjar fråga vem som är med oss,
saker om skogen, om hur vi ska jobba för att
dra kraft i form av pengar till skogen. Här får
hon förklara kring människors villkor, för det
väsen vi har fått kontakt med har svårt att
förstå en del saker och jag känner hur hon –
för det är ett feminint väsen – gräver sig
djupare in i mig för att få tillgång till de
kunskaper och ord som jag har. Det är svårt
att forma orden till en början, sedan lossnar
det. Hon är vild, tillhör vattenväsen lika
mycket som luft och säger att hon alltid har
funnits här. Kanske skulle vi kalla henne
troll? På frågor om skogens historia så ger
hon oss berättelser från urminnes tider, nuet
svarar hon inte på men hon gör klart att hon
och hennes folk kan hjälpa oss och vi får veta
hur vi ska göra en ceremoni för att dra kraft
till skogen. Vi ska ställa oss runt den minsta
sjön och sjunga fram ett nät av kraft, väva
med våra röster. Hennes folk ska göra resten
– det vill säga dra kraft till nätet. Hon är
busig, hoppar och gungar galet på

stenbumlingen som är min hjälle, i en slags
yra när hon kommer på vad de kan göra. Jag
väcks ur min trans av deltagare som blivit
rädda för att jag ska falla ner av allt gungandet
på kanten av stenen. De håller i mig – det
känns brutalt, omskakande, fastän det är
varsamt gjort och jag är inte hel och inte klar
– Jag var mitt i något starkt och intensivt. De
sjunger mig tillbaka genom världarna, men
Vattentrollet lämnar mig inte för hon var inte
heller klar. Yr går jag med de andra tillbaka till
kåtorna och sover gör jag. På morgonen går vi
åter till stenarna för att inleda dagens arbete.
Jag känner mig busig och vild på ett sätt som
inte är jag. Trollet är kvar - men jag fungerar
hyfsat som jag och kursledare ändå. Vi samlas
i cirkel och hälsar dagen och markerna,
repeterar det viktiga vi fått fram under kvällen

och drar upp planerna för hur vi ska gå
tillväga med ceremonin. När vi är klara hör vi
knak bland grenar och en grupp människor
på skogsexkursion, med en lång, gråhårig man
i täten, kommer emot oss. Han vänder sig till
mig och frågar efter Korpmor. Jag säger att
det är jag.
Så bra, svarar han. Du ser precis ut som jag
har tänkt. Jag tänkte att ni kanske ville veta
något om skogens historia.
Vi stirrade på honom och började sedan
skratta. Så fick vi få våra svar, på ett helt
oväntat sätt. Skogens gamle ägare hade sparat
den av kärlek, och försökt få Länsstyrelsen att
göra reservat av den. Utan framgång. När han
sedan blev för gammal för att ha gården kvar
gick allt till ny ägare, som ville avverka.
Mannen framför oss hade kämpat för skogen,

och tipsat Ett Klick för Skogen – där vi
hittade den. Han och hans grupp fick också
veta om våra planer att sjunga ett kraftnät
runt sjön. De beslöt sig för att hjälpa oss och
deltog därmed i ceremonin senare, men först
visade han oss några av sina favoritplatser i
skogen. Ganska snart förstod vi att denne
man var en av skogens väktare och den
människa som börjat med att dra kraft till
skogen han älskade och ville bevara. Kanske
var han inte inne på sejdkonst och magi, men
han var öppen för Allt Liv och därför på rätt
plats vid rätt tidpunkt. Och Verleskogen fick
sina sponsorer – genom ett unikt samarbete
mellan olika aktörer. Du kan läsa mer om de
ordinära krafter som kände sig manade att
delta för skogens bevarande på Ett Klick för
Skogens hemsida, numera Naturarvet.

RECENSIONER
Blodörn
Författare: Craig Russel

Trolltyg i tomteskogen
Regi: Jack Zander, Lars Calonius

Blodörn är å ena sidan en helt vanlig deckare,
den typen det går tretton på dussinet av, i
vilken mord begås, polisen letar ledtrådar och
håller förhör... Å andra sidan är den något så
ovanligt som en deckarhistoria med
fornnordiska inslag.
Mördaren utför blodörnsriten på sina offer,
och skickar mail signerade ”Son of Sven”.
Småningom inser Hamburgs poliskår att det
rör sig om en vikingatida offertradition.
Läsaren lär sig, tillsammans med poliserna,
lite om blot och historia:

Det lär vara ett av de mest efterfrågade DVDsläppen i svensk historia, men det dröjde
många år innan Trolltyg i tomteskogen
slutligen kunde komma ut i handeln strax före
jul 2010. Den
knappt en timme
långa animerade
filmen var en
ständigt
återkommande
repris på TV under
åttiotalet
men
någonstans
på
vägen
uppstod
tydligen någon slags
juridiskt svart hål
som gjorde att
ingen längre visste
vem som faktiskt
innehade filmens
upphovsrätt.
Följaktligen kunde
den inte längre visas
och än mindre ges
ut på DVD.
Som många andra i min generation hade jag
väldigt starka minnen av filmen. Kanske inte i
första hand av själva storyn, jag mindes
naturligtvis att det handlade om tomtar och
troll som stred mot varandra, men de övriga
detaljerna hade förlorat sig i de gångna årens
dimma. Det jag främst mindes var
karaktärerna, och särskilt då trollen. Den
härligt slafsiga trollmodern, hennes mer än

”Otto, har du någonting om nordisk mytologi?”
”Visst. Tro mig eller ej, men det är rätt
efterfrågat.”
”Är det sant?”sa Fabel misstroget.
”Japp. Odenister mest.”
”Odenister? Menar du att det finns sådana som
utövar den här religionen?” Fabel kände en
kall kåre längs ryggen.”
”Asatro... tror jag dom kallar det. Eller bara
odenism. En rätt harmlös grupp, skulle jag tro.”

Harmlöst är dock långt från sanningen.
Boken är tidvis rätt äcklig, men spännande för
att vara en dussindeckare.
Edward Rosén

måttligt korkade söner och naturligtvis den
lille Fjant. Bland tomtarna var den
vodkadrickande sibiriske farbror Kostja mest
minnesvärd. Och så kom jag naturligtvis ihåg
replikerna. Få filmer
sådana
inspirerade
citatfester på skolgården.
”Var är Fjant?” ropade
någon. ”Här, mamma!”
svarade ett tjugotal andra
barn.
Att se om något som man
har ett så starkt nostalgiskt
förhållande till är alltid lite
läskigt. Kommer filmen
verkligen att kunna leva upp
till en minnesbild som
oundvikligen förvrängts
och förbundits med känslor
från barndomen? Ibland är
besvikelse ofrånkomligt.
Jag kan dock med glädje
meddela att någon sådan
besvikelse inte infann sig.
Visst är animationen med
dagens standard väldigt enkel men den
besitter en charm som gör att filmen rent
visuellt ändå håller. Berättelsen är även den i
all sin enkelhet perfekt, en välslipad liten
pärla. Det känns skönt att Trolltyg i
tomteskogen nu finns i tryggt förvar på
DVD-skiva i min samling.
Erik Otterberg

PYSSEL

Spårunor – Don efter person
Runornas hemlighet fascinerar många och runor är ett populärt verktyg för såväl den som vill spå framtiden, kommunicera med makterna,
utveckla sin intuition eller för att lära känna runornas aspekter bättre. Hur man väljer att använda runorna och hur man förhåller sig till dem
varierar från person till person och därmed finns det också en mångfald av utföranden. För vissa är spårunorna högst personliga magiska
verktyg som måste tillverkas själv, där valet av form, material, ristning, färgning, plats och tidpunkt är av största vikt och kräver särskilda
ritualer. För andra går det lika bra att såga upp en gammal gardinstång i lagom stora bitar och rista sina runor på, medan ytterligare andra
föredrar att köpa färdiga runor i en butik.
Vad som är rätt eller fel vågar jag inte drista om, utan precis som med så mycket annat i vår sed är det upp till var och en att själv känna efter vad
som fungerar bäst. Här följer ett smakprov på några olika varianter som inspiration till den som vill tillverka sina egna spårunor.

Text och bild: Stina Jarenskog

2. Den som gillar återvinning
(eller bara vill ha en ursäkt att
äta mycket glass) kan göra
dessa runstickor av glasspinnar.
Långa pinnar (t.ex. från 88:an
eller nogger) blir bäst om man
delar dem på mitten. Färga
pinnarna fint bruna genom att
lägga dem i kaffe eller té, och
bränn eller fräs runorna med
ett handverktyg. Borra hål och
trä dem på en ståltrådsring för
praktisk förvaring.

3. Stilrena spårunor av metall gör man
enkelt av 30mm metallglid som man
hittar i järnhandeln. Knipsa av spiken
på baksidan och skriv runorna med en
spritpenna som fäster på metall. En
prick som talar om vad som är upp och
ner på runan möjliggör olika
tolkningar beroende på åt vilket håll
runan hamnar när man drar den.

4. Kastanjer, snäckskal,
fruktkärnor eller andra
fynd man gör ute i
naturen går också att
göra spårunor av. Måla
runorna med hobbyfärg.

5. Runor av läder går snabbt att
göra och blir väldigt vackra.
Klipp lagom bitar av kraftigt
läder och skär runorna med
skalpell. Gör man hål i dem och
trär dem på en rem kan man
dessutom bära med sig dem
runt halsen.
6. Fina stenar kan man
hitta var som helst, men
om man inte har en bra
strand eller grusgrop i
närheten kan man köpa
en påse dekorationssten
på blomsterhandeln. Se
bara till att stenarna är
någorlunda samma form
och storlek. Skriv runorna
med exempelvis guldfärg.

1. Den vanligaste
modellen av spårunor är
runda ”slantar” sågade
av trä, horn eller ben.
De på bilden är gjorda i
ene, sandpapprade,
ristade med täljkniv och
behandlade med linolja.

8. Inspirerade av tarot är dessa runkort. Måla bilder
med symbolik till varje runa, skanna in och lägg lika
stora ramar runt alla bilderna i datorn, skriv ut och
laminera innan de klipps isär.

9. Runor i lera blir fina och
personliga, men den som saknar
en keramikverkstad kan köpa
hobbylera (t.ex. cernit eller fimo)
som går att bränna i ugnen.
Runorna blir minst sagt
personliga då fingeravtrycken
från tillverkaren fastnar i leran.
Måla med hobbyfärg.

7. Många anser att
spårunor bör göras av
fruktbärande träd, och
vad passar då bättre än att
ta vara på grenar när man
beskär fruktträden i
trädgården. Såga i lagom
långa bitar och skär ett
snitt i ena änden att rista
runan på. När de dragna
runorna slängs på marken
kan den spåkunniga tolka
deras position och
förhållande till varandra.

Tack till /www.tunridacraft.com/ för inspiration.

TEMA: VISIONER

Tre sitter vid källan och spinner
Text: Per Lundberg
Bild: Stina Jarenskog
Den nordiska mytskatten innehåller en
stark arketypisk bild av tre jättekvinnor vid
en källa eller brunn bredvid en av tre rötter
i Världsträdet. De organiserar, väver
samman och håller ihop väven där
människornas livstrådar ingår.

Denna del i de fornnordiska myterna är
säkert välbekant för de flesta; Urdabrunnen
vid en av Yggdrasils rötter med tre
jättekvinnor som heter Urd, Verdandi och
Skuld vid foten. De mäter tid och väver
människors och alltets öden, i det som brukar
kallas Urdaväven. Urd, den äldsta, råder över
den tid som har varit. Verdandi råder över
nuet och Skuld över det som komma skall.
Tre delar som så ofta i fornsedens mytsfär.
”Norna” är ett urgammalt ord som betyder
”sno” eller ”vrida”(källa Fornordiskt Lexikon,
Olmarks red.). Det är ett kraftfullt och enkelt
sätt att förstå hur livet är organiserat i tre
delar – och en av många fasetter av nornorna
och deras mysterium.
Nornorna sitter vid en av Yggdrasils rötter
vilket representerar undervärlden och det
undermedvetna. Vid födelsen (eventuellt
tidigare) spinns och binds var människas tråd
och fästs i den stora Urdaväven. Måhända är
slutet redan mätt för oss alla. Det fornordiska
ordet sköp, som innebär ”det fastlagda” ger
oss åtminstone en antydan om att det finns
delar av livet som inte går att ändra på.
Döden kan vara en av de delarna.
Det finns flera referenser i texter om hur
människor beklagar sig över att deras liv är på
ett sätt som de inte önskar och att det är
”onda nornor” som har skapat situationen.
Det antyder att människor förr i tiden ansåg
att åtminstone olycka skapades av nornor.
Min egen upplevelse är att livet är plastiskt
och formbart. Genom bland annat själsresor
och meditationer kan vi få be om att skåda
och uppleva vår framtid i förväg och tack vare
det lära oss något eller förändra det som
komma skall.
Kanske är även andra detaljer i våra liv
fasta, men livet är också kantat av nya val;
stora som små. Val av utbildning, giftermål
och om man ska skaffa barn eller inte, får så
klart stora följder i livet, medan valet om man
ska ha kaffe eller te på morgonen inte får så
stora konsekvenser. En inre bild som jag
brukar använda mig av är att vi reser på livets
väg och att det finns vägskyltar som markerar
de val vi kan göra. Vissa skyltar är små och
passerar utan större konsekvenser, medan de
stora gör så att vägen tar en annan riktning.

Audnan, lyckan eller ödet, är ett annat
fornnordiskt ord som för mig betyder att det
är jag som i grunden skapar mitt eget öde och
lycka – i samförstånd och medvetenhet med
makterna och med det som är i Urdaväven.
Vi brukar tala om Urd, Verdandi och
Skuld, men i bland annat Eddan finns det
indikationer om att det finns fler nornor än
tre. I Fafnirsmal så beskriver Fafnir att det
finns nornor för gudar, alver och dvärgar. En
annan aspekt är att det finns en norna för
varje person. I andra kvädet om Helgakviða
Hundingsbana står det att nornorna kommer
vid födseln, mäter sköp och ger barnet sitt
öde.
Den personliga nornan är något som jag
själv har börjat kontakta vid trumresor,
meditationer och själsresor. Jag har erfarit att
denna norna kom till mig vid mitt första
andetag och är danad genom alla väsen som
har format det som jag upplever som mig till
kropp, själ och ande.
Jag upplever klara skillnader mellan den
personliga nornan och till exempel kraftdjur
och fylgjor. De har olika funktioner och
beter sig på olika sätt. ”Beröringen” är
annorlunda och de har olika energi och
fokus. Min personliga norna kan jag fråga om
råd och vägledning, medan jag kan be mitt
kraftdjur att utföra uppdrag (något som jag
aldrig skulle be min personliga norna om).
Praktiskt vänder jag mig mer till den
personliga nornan och asar/vaner för
kommunikation om livets olika frågor än till
de tre nornorna vid Urdabrunnen. Jag har
fått uppfattningen om att Urd, Verdandi och
Skuld är mindre benägna och intresserade av
de detaljer som jag ofta funderar över.
Givetvis kan man kommunicera med
nornorna vid brunnen, och jag känner flera
som gör det, men de får ofta jobba för det.
Enligt min erfarenhet får nornorna
uppmärksamhet vid Alvablotet i november
och jag ser detta som mycket värdefullt för
den utveckling som mänskligheten behöver
uppleva kring sin egna historia och
framförallt till sitt eget sammanhang i
naturen. Vi människor behöver, nu kanske
mer än någonsin tidigare, tänka på att vi alla
är en del en en stor sammanhängande väv,
Urdaväven.

GODEORD

Godars och gydjors roll i samfundet
I början på juni höll samfundet ting
utanför Veberöd i Skåne. Som vanligt
diskuterades en mängd saker som har med
samfundet att göra, och precis som förra
året höll samfundets godering också träff i
samband med tinget. Under denna träff
passade vi på att utifrån vad samfundets
stadgar säger tydliggöra godars och
gydjors skyldigheter i samfundet.

Dessa skyldigheter innefattar att hålla
årsblot och erbjuda livsstegsriter, och vad
gäller det förstnämnda ansvarar varje gode
och gydja för att det hålls minst tre
årstidsblot per år i det godeord där han eller
hon verkar och till vilka alla

Eddastudier

samfundsmedlemmar i godeordet är
inbjudna. Godar och gydjor skall också vara
tillgängliga för medlemmarna och underlätta
deras utövande av och utveckling inom
seden. De skall även deltaga i goderingens
arbete. Dessutom skall de uppträda på ett
hedervärt sätt.

Tid: 12:00, 16 oktober 2011
Plats: Hemma hos Martin Domeij,

I enlighet med stadgarna har också rådet
utsett tre nya godar som vigdes i det blot som
hölls i samband med tinget. Samfundet har
alltså nu inte mindre än fyra godar och två
gydjor! Vi hoppas och tror att detta bådar
väldigt gott inför framtiden.

Den 16 oktober ordnar samfundet en träff
där vi tillsammans fördjupar oss i dessa
texter. Till formen är denna träff en översikt
av det akademiska slaget, där vi försöker reda
ut vad eddorna är, var de kommer ifrån, vad
de betyder som litterära verk, och hur de är
skrivna.

Martin Domeij, Rådsgode

Fjällbruden 178, Angered.

Nu är det dags att fördjupa våra kunskaper i
eddorna, den poetiska såväl som den
prosaiska.

Detta tillfälle leds av Martin Domeij, Erik
Otterberg och Markus Skogsberg. Martin
bjuder på historisk och språklig bakgrund,
Erik reder ut den litterära gestaltningen och
formen i verken, och Markus förklarar hur de
använda versmåtten ser ut. Tillsammans
försöker vi också reda ut hur vi som sedare
kan förhålla oss till eddorna.
Träffen beräknas ta ungefär fyra timmar.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till
Martin Domeij:
martin.domeij@samfundetfornsed.se.
Alla intresserade är välkomna!
Har du frågor till rådsgoden? Skriv till
Mimers Källa och få svar i tidningen!

Blotlag
Det börjar ta fart i samfundet igen! Efter en tid av stillestånd har det nu börjat dyka upp blotlag och medlemmar som vill bilda blotlag inom
samfundet. Här kommer en kort genomgång av hur det ser ut på den fronten just nu. Om du bor nära ett blotlag och är intresserad av att vara
med så är det bara att höra av sig till kontaktpersonen, och om du inte har ett blotlag i din närhet är det lätt att starta ett. Hjälp kan du få av
gydjor och godar – se efter vilket godeord du bor i och hör av dig till dem – både med organisation, blot och kontakter.

Stockholm

I Stockholm finns det fullt fungerande
blotlaget Forn Sed Stockholm. De går att
hitta på Facebook där de har en gruppsida.
De firar blot och har föreläsningar och andra
aktiviteter. Kontaktpersoner: Henrik
Hallgren ekosof@hotmail.com, Sylvia Hild::
sylvia.hild@comhem.se och Alexander
Bågenholm arindes@hotmail.com

Göteborg/Falbygden

Härden är ett blotlag som har medlemmar
både i Göteborg och i Falköpingstrakten. De
firar blot i båda städerna omväxlande. Deras
kontaktperson är Erik Otterberg. Honom når
du på: erik.otterberg@samfundetfornsed.se

Härnösand

Frejas blotlag finns i Västernorrland, och har
tyngdpunkten i Härnösand. De samarbetar
med samfundet och följer våra stadgar.
Nyligen kom de in med en ansökan om att
anslutas till samfundet som rådet kommer att
behandla vid nästa möte (som sker efter
denna tidnings utgivande). De annonserar
sina blot på sin bloggsida:
http://blotlagvesternorrland.blogspot.com/

Östergötland

Det är på gång att starta ett blotlag i
Östergötland. Hittills har sju personer visat
intresse, och i skrivande stund håller man på
att besluta om tid och plats för en första träff.
Intresserade hör lämpligen av sig till
kali_7601@hotmail.com

Halland

I dagarna går det även ut ett mail till
medlemmar i Halland för att utröna om det
Umeå
går att starta ett blotlag där. Vår kassör, Rune
I Umeå är det på gång en studiecirkel i Forn Forssén, är kontaktperson för de som är
Sed som kanske kan leda till att ett blotlag intresserade. Han nås på:
bildas i den nära framtiden. Hör av er till Per rune.forssen@gmail.com
på perdigon53@gmail.com för mer
information.
Bild: Ilker, http://www.sxc.hu/

porto

Höstmorgon
Varje andetag;
en tillfällig galax
av vattendroppar
Där och då är jag
guden

På gudarnas stigar
Mimers Källas Förlag presenterar stolt sin andra bok efter succén med Ord om sed –
diktsamlingen På gudarnas stigar av poeten, trubaduren och kroppsarbetaren Johan Sandström.

Följ med när Johan bjuder dig, läsare, på en vandring längs slingriga stigar; stundtals bland mosstäckta
stenar och gamla, mörka träd och stundtals under surrande elledningar. Han blandar hudnära
naturupplevelser med filosofi och strofer som för tankarna till filosoferande i sin enkelhet, och hela
tiden skimrar gudarnas närvaro – som värmedallring över vägen eller så stiger de fram och möter oss,
ansikte mot ansikte.
I På gudarnas stigar möter vi en hednisk poet med musik i språket och en okonstlad närhet till livets
stora och små ting.
Beställ boken idag via booksondemand.e-butik.se för ynka 100 kronor!

avsändaradress

