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Sången "Vårvindar friska" har ingått i min
vårinkallan nästan dagligen i flera veckor nu.
Jag är trött på den eviga snön, och det känns
som världen är gravid, och bara väntar på att
krafterna ska släppas loss. Våren är
förändringens tider, och som du ser innebär
det även en hel del förändringar gällande
Mimers Källa. Vi går upp i storlek till A4,
samt satsar på ett omslag i fyrfärg. Dessutom
kommer tidiningens förra redaktör att lägga
mer energi på sin nya roll som ordförande,
och då gick ansvaret för tidningen över till
mig. Jag hoppas att jag ska kunna fylla
tidningen med mycket intressant material
som berör både sed och gammal svensk
folktro. Men då behöver jag hjälp från dig.
När jag såg över redaktionen så konstaterade
jag att medlemmarna är från Göteborg, och
Göteborg och... Göteborg. Själv kommer jag
från... Göteborg. Vid Surt, så kan vi ju inte
ha det! Redaktionen behöver ett bredare
perpektiv med engagerade från hela Sverige.
Om du är intresserad av att skriva någon
gång då och då, eller om du är bra på att
teckna, illustrera eller fotografera - hör av
dig! Detsamma gäller om du har skrivit en
uppsats eller har en text liggandes på datorn.
Enbart en tidning med ett brett innhåll från
flera medarbetare kan skapa den dynamik
Mimers Källa bör stå för. Hör av dig till mig
för mer information helt enkelt.
Tillsammans hoppas jag att vi kan göra en
tidning med hög kvalitet i både bild och text.
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LEDARE

Vårens oemotståndliga kraft
När jag skriver dessa rader är
vårdagjämningen bara några dagar borta. Vi
har haft några riktigt varma dagar redan, men
också snö och slask. Kampen mellan vinterns
och vårens makter är i full färd utanför
fönstret. Just nu står det och väger, nätterna
är ännu kalla och om morgonen ligger
bostadsområdet där jag bor insvept i tjock
dimma. Ännu är det långtifrån avgjort till
värmens och ljusets fördel. Kanske hinner det
komma fler snöstormar. Men dagarna blir
allt längre, flyttfåglarna återvänder, trädens
grenar knoppas. Igår höll vi vårblot med det
blotlag där jag och min fru är medlemmar. I
den finstämda ceremonin befästes årshjulets
rörelse, vi vände oss till Sunna, till Frej och
till Gerd, den frusna jorden som väcks av
Frejs kärlek. Våren är oundvikligen på väg.
Och när den väl kommer, som den alltid gör,
kommer den att bära med sig nytt liv, ny
kraft och nya energier. Naturen blir ung igen
och vi fylls av pirrande, kittlande känslor i
mage, ben och armar. Det är inte utan att
man längtar.
Våren är en förnyelsens tid och det är bara
passande att vi med detta nummer

presenterar en förnyelse av Mimers källa.
Som ni märker har tidningen fått ett
ansiktslyft och dessutom en ny redaktör i
form av Sara Larsson. Att vara såväl
ordförande för samfundet som redaktör för
tidningen kändes nämligen lite väl
arbetskrävande för mig. Nu är det min fasta
förhoppning att Mimers källa kan få det
odelade engagemang som tidningen förtjänar
från sin redaktör och att vi ska kunna nå upp
till vårt mål om att få ut fyra nummer per år.
(2010 blev det ju dessvärre bara två.) Även
tidningens innehåll kommer att utvecklas
och förnyas med nya inslag och fasta delar.
Våren ger oss alla en chans att ta nya tag,
att hitta nya spännande projekt, våren
inspirerar oss till nya relationer, nya äventyr
och nya vanor. Ännu är det som sagt ganska
kallt och bart ute men så fort som vi får en ny
vacker solig och vårvarm dag ska jag ge mig
ut i naturen, besöka platser som jag inte sett
sedan i höstas, hälsa på de rådare och lokala
makter som vaknar till liv där och låta mig
fyllas av kraft och inspiration inför året som
ligger framför oss

"

Naturen blir ung igen och
vi fylls av pirrande,
kittlande känslor i mage,
ben och armar. Det är
inte utan att man längtar.

Erik Otterberg, rådsordförande

"

Rådet
Ordförande: Erik Otterberg, erik.otterberg@samfundetfornsed.se
Sekreterare: Gunnar Creutz, gunnar.creutz@samfundetfornsed.se
Internationell kontaktperson samt kommunikatör: Markus Skogsberg, markus.skogsberg@samfundetfornsed.se
Ledamot: Nathalie Otterberg, nathalie.otterberg@samfundetfornsed.se,
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Gode: Martin Domeij, martin.domeij@samfundetfornsed.se
Gydja: Birka Skogsberg, birka.skogsberg@samfundetfornsed.se
Godeord
Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation, och för att lättare 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.

Umeå: Sandra Brännström, zazza87@msn.com
Göteborg: Erik Otterberg, erik.otterberg@hotmail.com
Uppsala: Saga Sunniva Bergh, saga.sunniva.bergh@samfundetfornsed.se Kalmar: Nils Sjöholm, jutlansdicamom@hotmail.com
Stockholm: Henrik Hallgren, henrik.hallgren@samfundetfornsed.se Malmö: Lennart Berger, lennart.berger@malmo.se

OMVÄRLD
Nytt samfund för seden
i Danmark

Samfund får erkännande som
religiös grupp i Spanien

Den 21:a december bildades genom ett
konstituerande ting ett nytt samfund för
Seden i Danmark: Nordisk Tingsfællig.
Organisationen är rikstäckande och har som
uttalat mål att bli ett registrerat trossamfund.
De vill fokusera på utövandet av religionen
och att hjälpa och stötta enskilda
medlemmar, samt anser att medlemmar bör
vara engagerade i religionen. De vill också
skaffa mark att upprätta hedniska
kultplatser.

I Spanien har en grupp som är kopplad till
det amerikanska samfundet AFA (Asatru
Folk Assembly) fått statligt erkännande som
religiös grupp, erfar Mimers Källa via den
europeiska samarbetssiten Asatru-eu. AFA är
ett samfund som beskriver sig själva som
”folkish”, vilket något förenklat innebär att
man vill hålla folkgrupper isär så att de inte
blandas. Exakt vad det erkännandet innebär
framgår inte.

Fornlämning får lämna plats
för motorväg

Förhistoriska föremål
bringade vikingarna tur

Länsstyrelsen har gett klartecken till att ta
bort fornlämningar längs E:22, berättar P4
Blekinge. Fornlämningarna är från äldre
stenålder till sen järnålder och består av både
boplatser och gravfält. Först ska dock en
arkeologisk utgrävning göras, och
Trafikverket får stå för notan.

Analyser av runt 10 gravar från vikingatiden
i Rogaland, Norge, har för första gången
gjort arkeologerna uppmärksamma på vikten
av förhistoriska vapen, redskap och
amuletter från stenåldern, skriver norska
Aftenposten.

Runsten till salu på Blocket

I slutet av mars dök det upp en annons på
Blocket med en avbruten bit av en runsten
till salu. Nyheten fick riksgenomslag och
Riksantikvarieämbetet vädjade om kontakt
med ägaren. Runstenen såldes enligt
annonsen till högstbjudande med
beskrivningen: "En bit av en runsten säljes.
Har tappat intresset för den och har dåligt
med plats. Den har funnits länge i våran
släckt och jag har ärvt den av min morfar".
I en intervju med Värmlands Folkblad
gissade
Magnus
Källström
från
Riksantikvarieämbetet att stenen var en
sentida modell från 1700- eller 1800-talet, då
det i bland annat Värmland fanns ett stort
intresse för att rista runor.
Några dagar senare visade det sig att den så
kallade runstenen var ett skolprojekt från en
gymnasieklass på Spångbergsgymnasiet i
Filipstad. Uppgiften var, förutom att göra
själva runstenen, en test av källkritik i
medier.

– I gravarna lade de stenyxor och amuletter i
form av kvartsbitar, flinta eller små runda
stenar för att dessa skulle beskydda och
bringa tur till den avlidna i dödsriket,
berättar arkeologen Olle Hemdorff från
Arkeologik Museum i Stavanger.
Troligen knöt man de förhistoriska
föremålen till sina förfäder, men då de inte
har ansetts ha någon betydelse i tidigare
utgrävningar, finns det mycket lite
dokumenterat om omfattningen av
gravgåvorna. Undersökningar under de
senaste åren har dock skapat mer förståelse
för föremålen.
Även i gamla gravar från folkvandringstiden
mellan 400 och 600 e. Kr har man funnit
flera tusen år gamla stenyxor. Gravfynd i
form av förhistoriska föremål är vanligt i
hela norden.

Fornlämningar förstörs av
skogsarbete
Svea skog riskerar åtal för brott mot
Fornminneslagen, efter att några
fornlämningar förstördes i samband med
röjningsarbete i somras. Svea skog beklagar
händelsen och skyller på bristande
kommunikation.

Rune
Hund
noterar...
...att han egentligen är en drake, även om
han kallas hund
...att det finns en socknen på Gotland som
heter Runsten. Där bor åtminstone en
person som heter Rune, men hur många
runstenar som finns där är okänt
...att Hedendom.se skriver att sejd är en
trolldom där man hänfaller till horeri med
ondskefulla makter. Bäst att akta sig...
samt varna för nästa nummer av Mimers
Källa.
...minns 2010 när Eyjafjallajökull fick sitt
utbrott, och Carld Bildts uttalande om att
asagudarnas vrede breder ut sig över norra
Europa. Frågan är vems vrede som nu
drabbar bland annat Japan. När
katastrofen är ett faktum känns
gudomarna nära.
...att delat horn ofta stjälper liten hedning.
Åtminstone under maginfluensatider.
...att Nationalmuseet i Danmark sedan två
år tillbaka har arbetat med att bygga
världens längsta vikingaskepp. Skeppets
delar har bara påbörjats, med
impregnering och frystorkning av
materialet. 2013 ska skeppet vara färdigt
att ställas ut. Det hade varit en seglats som
heter duga att få åka med det skeppet!
Skeppshund kanske?
...att Peter Madsen aorgligt nog avslutar
serien Valhall, efter 30 års idogt skrivande.
Däremot kan vi glädjas åt att alla gamla
samlingsböcker kommer att ges ut på nytt.
Känns kanske skönt för dem som vill ha
böckerna för att läsa dem, snarare än för
deras samlarvärde. Östgötacorrespondenten har recenserat den med orden:
"den mest inflytelserika Eddatolkningen
på åtminstone 100 år", vilket kanske inte
är helt att fara med osanning.
...att hans ursprung är en gammal servett –
undra på att man blir bitter?

SAMFUNDSNYHETER

Samfundet får ny HBT-ansvarig
En vän sade till mig för ett tag sedan att det
är så bisarrt att jag efter många år som vanlig
ateist/kristen, nu är religiös på allvar.
Vännen är ömsom imponerad och skrämd.
Han är själv ateist. Men jag har verkligen
funnit en plats i seden. De stora
världsreligionerna har heliga texter som talar
om att det är fel när män ligger tillsammans,
när en kvinna bär manskläder eller en man
bär kvinnokläder. Vi har inget sådant.

Samfundet Forn Sed Sverige är ett
samfund som erkänner alla människors
lika värde, oavsett kön, ursprung och
sexuell läggning. Rådet arbetar
kontinuerligt med att synliggöra dessa
åsikter på olika sätt, både utanför och
inom samfundet. Rådet har sedan några
månader tillbaka en ny ansvarig för HBTfrågor; Edward Rosén. Här kan du läsa om
hans syn på homosexualitet inom seden.

På grund av dessa gamla myter, känner jag
mig inkluderad i vårt religiösa arv. Det, och
det faktum att jag aldrig känt att jag måste
dölja något för hedningar. Könstillhörighet,
Vi har begreppet ergi, som inte finns läggning, inget av det har ifrågasatts av en
belagt förrän efter kristendomens intåg. Kan hedning.Jag har alltid varit rotlös, passat in
man då anse det ha historisk signifikans? Har delvis överallt, men i seden passar jag in helt.
seden en tradition att vända sig emot
Lokesträtan nämns ibland när någon
homosexualitet, för att ett begrepp kom till
efter en annan religions påverkan? Jag anser försöker bevisa att seden är homofob. Loke
inte det. Könsöverskridande är inte ett går hårt åt sin blodsbroder Oden, i sitt
problem i vår religion. Det talas främst om smädande. Men hur illa är det menat? Jag
asar som antagit kvinnohamn, inte om tror att vi måste minnas just att de har
asynjor som antagit manshamn, men ändå är blandat blod. Män kan fortfarande gå hårt åt
asynjorna inte stereotypt kvinnliga, med sina närmaste vänner, vet ändå att det är på
moderna mått mätt. Det är starka kvinnor. skämt.
Skade är ett exempel. Som det blev, fick hon
Bland hedningar vet jag, jag har en given
Njord till make, men då de trivdes bäst i helt
olika miljöer, valde de, med en modern term, plats vid härden. En trygg hamn för en
att leva som särbo. Det var inte tal om att hamnskiftare.
hon skulle foga sig efter sin man.
Har du frågor angående HBT inom seden?
Allfader Oden, den högste, antog Kontakta Edward på:
kvinnohamn då han ville förföra en asynja edward.rosen@samfundetfornsed.se
som föredrog kvinnors sällskap. Hon ville

DAGS ATT BETALA ÅRETS
PRENUMERATIONSAVGIFT
Livsåskådningsmässa

inte ha honom som man, så han skiftade
hamn. Jag har hört ifrågasättas det moraliskt
riktiga i detta förfarande, men jag menar att
det var riktigt. Oden visade respekt för
hennes läggning genom att anta en hamn
som var attraktiv för henne.

Om du även nästa år är intresserad av att få Mimers källa och
andra utskick från SFS, så är det nu dags att betala årsavgiften
på ringa 200 kr. Sätt in pengar på pg: 51 91 25-9.
Se till att avsändaren syns på inbetalningen!

Samfundets första julblot

Representanter för Samfundet Forn Sed I juletid, 19:e december, hölls Samfundet
Sverige medverkade på en livsåskådnings- Forn Seds första öppna julblot i Slottsskogen
i Göteborg. Vi var många som trotsade den
mässa i Götene den 2 april.
bitande kylan, för att uppleva ett blot på en
Mässan hade temat LIVET OCH DÖDEN så pass offentlig plats som Slottsskogen.
"Att möta livets med och motgångar" och Facklor tändes och Erik Otterberg inledde
förutom samfundet medverkade även blotet. Det var mycket stämningsfullt, och
representanter för judendom, kristendom, känslan av tidlöshet ökade av rådsgydja Birka
islam, bahai, hinduism, buddhism, sikhism Skogsbergs kulande.
och humanism.

Nytt blotlag i Stockholm
Ett nytt blotlag är påväg att startas i
Stockholm, och ett inledande möte hölls den
13 mars. Blotlaget verkar inom Samfundet
Forn Sed, däremot behöver du som deltagare
inte nödvändigtvis vara med i samfundet.
Kontaka Henrik Hallgren för mer
information;
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se

Information om årets Vårblot vid Uppsala högar, finner du på baksidan!

TEMA: BLOT OCH OFFER

Veten, hur I blota skall?
Text: Erik Otterberg
Bild: Sara Larsson

Blotet är den mest centrala kulthandlingen i seden, och hjärtat av blotet är
frambringandet av offergåvor. Det sker i den del av ceremonin då hinnan mellan det
mänskliga och det gudomliga är som tunnast. Vi har förberett platsen och oss själva, vi
har kallat in de makter som vi vill vända oss till. Det är nu som mötet mellan oss och
gudarna eller gudinnorna kan ske och genom det, offrar vi.

Offret är den mest laddade delen av den
hedniska andligheten men finns egentligen
med i någon form i alla religioner. I de
moderna monoteistiska traditionerna
tenderar offret att vara helt abstrakt och
symboliskt, medan i den hedniska utövningen
tycks vi föredra uttryck som är sinnliga och
påtagliga, vi vill gärna komma med en verklig
gåva.

"Som alla relationer är det en
vänskap som kräver att vi
investerar tid och energi för att
bandet mellan oss ska
upprätthållas."

några som vi vill forma en relation till.
Somliga kanske blir nära vänner, andra mer
flyktigt bekanta. När de kommer vill vi dock
kunna bjuda på något, det är ju trots allt god
sed att göra så.
Givmildhet är en positiv egenskap som
betonas i de flesta religioner. Den givmildhet
som vi visar mot makterna föder också en
givmildhet mot andra människor; det finns
ingen större skillnad. Som alla relationer är
det en vänskap som kräver att vi investerar tid
och energi för att bandet mellan oss ska
upprätthållas. När din vän kommer hem till
dig kan det ju också hända att han eller hon
har med sig något till dig. En present av något
slag som tack för att du bjudit. Då blir du
naturligtvis glad och tacksam. Men det är
förstås inte därför du bjudit hem din vän. Vi
har inte våra vänner omkring oss för att vi vill
ha saker av dem utan därför att vi vill vara
tillsammans med dem. Gemenskapen är det
stora värdet i sig — allt utöver det är bara en
bonus.

Den vanligaste frågan som den nyblivne
sedaren, eller den som är intresserad av att
utforska någon form av hednisk andlighet,
ställer handlar oftast om just detta. Vad är
det som förväntas? Hur, rent konkret, ska
man gå till väga? Och vad är det egentligen
meningen att man ska offra? Oftast möts då
frågeställaren av svaret att han eller hon själv
kan hitta den form som passar, att seden inte
har några fasta regler för hur något ska göras.
Den sortens öppenhet och frihet är en del av
det som lockat många av oss till sed och
hedendom men samtidigt kan den totala
friheten kännas ovan för nybörjaren. Att hitta
sin egen väg är naturligtvis ett ädelt mål men
ofta blir det lättare om man först fått trampa På samma sätt umgås vi inte med
lite lätt i någon annans fotspår.
makterna bara därför att vi vill att de ska göra
saker för oss. Vi bör söka makterna därför att
Frågorna som jag ställde ovan är dock vår gemenskap med dem stärker oss och
nyttiga att fundera över, inte bara för glädjer oss, därför att vi tycker om att vara
nybörjaren utan även för den med blotvana. tillsammans med dem. Att offra bör alltså
Mycket av det vi gör är intuitivt, vi gör det inte bara vara en fråga om gåva och gengåva.
därför att det känns rätt, riktigt och bra. Vi ”Om jag ger dig det här brödet så vill jag att
funderar kanske inte alltid över exakt varför vi du hjälper mig få ett jobb.” Naturligtvis är det
gör det. Genom att tänka på, och tala om, det inte fel att be makterna om saker men man
kan vi dock få syn på saker och ting som gör ska inte reducera blotet till någon slags
det möjligt för oss att vidareutveckla och godisautomat. I stället bör man se det som ett
fördjupa vår relation till makterna. I den här långsiktigt relationsbyggande. Då kommer
artikeln kommer vi att försöka sätta fingret på man att märka att ens vänner makterna
varför vi faktiskt offrar. Vi ska fundera kring börjar hjälpa en utan att man ens behöver be
vad för gåvor vi ger och vad de står för samt dem om det först.
hur vi praktiskt gör. Vi kommer också att
belysa varför vi inte offrar vissa saker, som Vanliga offergåvor
exempelvis levande djur.
Den vanligaste typen av offergåva är någon
form av mat. Bröd, russin och nötter är ofta
Vad offret står för
förekommande, liksom olika slags frön som
Föreställ dig att du har bjudit hem en vän exempelvis linfrön eller solrosfrön. Svamp
till ditt hem. Kanske ska det bli fest, kanske och bär brukar vara populära gåvor vid
ska ni bara ta en fika. Visst vill du gärna skördetid. Köttprodukter som exempelvis
kunna bjuda på något när din vän kommer. korv brukar också förekomma. Ibland kanske
Ungefär på samma sätt kan man se på blotet. man blotar av den mat man medfört till gillet
När vi blotar bjuder vi in makterna till oss. efter blotet och då kan det bli nästan vad som
Makterna är våra vänner eller åtminstone helst. Godis av olika slag är också en populär

blotgåva, liksom förstås drycker av olika slag.
Mjöd och öl är kanske de drycker som de
flesta tänker på men även saft, juice eller
cider brukar förekomma. Somliga offrar
pengar eller andra blänkande föremål, någon
annan kanske lägger blommor eller en
vackert målad sten. Det står verkligen var
och en fritt att låta fantasin flöda.
När man läser myter och berättelser kan
man förstås hitta kopplingar mellan specifika
makter och en viss typ av föda. Linfrön, lök
och fläskkött förbinds exempelvis gärna med
vanerna. Men ytterst kommer det ändå an på
dig som offrar. Vad du tycker om och som är
betydelsefullt för dig. Ju mer laddad din gåva
är, ju större personlig signifikans den här,
desto viktigare blir den. Det är trots allt så att
offergåvan alltid är symbolisk. Det du
egentligen ger i blotet är din tid, din energi
och din uppmärksamhet. Den konkreta
offergåvan är manifestationen av detta, ett
tecken som hjälper dig att fokusera det
utbyte som sker mellan människa och
gudomlighet i blotet.
Därför måste offergåvan inte nödvändigt
vara något fysiskt påtagligt. Det går också bra
att exempelvis sjunga en sång eller läsa en
dikt och det finns de som föredrar att göra
den sortens offer. Att ge något som man
gjort själv, en gåva som man investerat
mycket kraft och tid i är extra starkt. Att ge
ett bröd som man själv bakat är oftast mer
laddat än om man skulle ge bort en köpt
fralla. På samma sätt förhåller det sig för
många med mjödets helighet. Att själv ha
tillverkat det man blotar ger offerhandlingen
en vikt som den annars inte skulle ha, oavsett
om man ger mat eller en visa.

Offer och blod

kontrast till den stillsamma och
kontemplativa andlighet som skribenterna
vill förknippa med kristendom. Bilden av
döda hästar upphängda i träd är ett typiskt
exempel på hur seden kommit att uppfattas
historiskt och finns måhända fortfarande
med i fördomsfulla föreställningar.
För att förstå praktiken med djuroffer
måste den sättas in i sin kontext. I en tid då
människor levde primärt på jordbruk och
djurhållning var slakt ett naturligt inslag i
tillvaron. Det var en förutsättning för att
människor skulle kunna överleva. Seden som
religion skiljer inte mellan den andliga och
den världsliga sfären, de är istället en del av
varandra. Allt det som människan gör, alla
hennes handlingar, har en andlig signifikans
och kan göras föremål för rit. Det är på det
viset som världen och tillvaron blir
fattningsbar, att den omgärdas av myter och
ceremonier. I en verklighet där slakt av djur
var en naturlig del av människors vardag är
det heller inte konstigt att slakten
införlivades i kulten.
Idag lever de allra flesta av oss inte under
sådana förutsättningar, och därför vore det
heller inte naturligt för oss att offra levande
djur. Samfundet har av just den anledningen,
ända sedan starten, varit tydliga med att vi
inte offrar levande djur i våra ceremonier.
Det är en position som ibland uppfattats
som provokativ av de som har en annan syn
på seden än vi har. Det finns också andra
moderna sedorganisationer, inte minst i
USA, som utifrån ett ganska fyrkantigt
rekonstruerande perspektiv experimenterat
en hel del i den riktningen. Utövarna har
fått för sig att seden bara kan vara äkta om
den utövas exakt så som den gjordes för
tusen år sedan, vilket innebär att man har
inkorporera slakt av djur i sina riter. För de
flesta moderna människor skulle sådant
ställa sig i vägen för den andliga upplevelsen
och mötet med makterna, snarare än att
stärka den. För den som faktiskt har gård
med djur och idkar godkänd gårdsslakt kan
det kanske kännas naturligt att hålla någon
slags ceremoni i samband med detta.

I de historiska källorna kan vi finna en rad
olika skildringar av offer i den forna seden.
De övriga detaljerna kring hur de historiska
bloten såg ut är många gånger otydliga men
vi brukar ofta få reda på vad som offrades.
Problemet är att i princip alla dessa texter är
författade av kristna skribenter vilket gör att
vi måste förhålla oss källkritiskt till det vi
läser.
De historiska källorna talar också gärna
I källorna läggs stort fokus vid djuroffer.
Blodet och slakten används ofta som om människooffer. Är nu detta något som

"Det du egentligen ger i blotet
är din tid, din energi och din
uppmärksamhet. Den konkreta
offergåvan är manifestationen
av detta, ett tecken som hjälper
dig att fokusera det utbyte som
sker mellan människa och
gudomlighet i blotet."

faktiskt förekommit i det förkristna
Skandinavien eller är det bara
propaganda? Historiker och arkeologer
svävar på målet här, någon vetenskaplig
konsensus existerar inte. Studier av
mosslik, alltså kroppar av människor
som bevarats och mumifierats av att
ligga bland torv i våtmarker, har lett till
att man funnit tecken som kan tyda på
att dessa personer blivit dödade under
någon slags ceremoniella former. Hur
man ska tolka detta är dock långt ifrån
säkert. Det rör sig kanske om
brottslingar som dömts till döden. Vi
kan inte vara säkra. Dock är det
säkerligen så att människooffer har
förekommit runt om i olika kulturer, lite
varstans på jorden. Helt uteslutet är det
inte att det skulle kunna ha funnits även
här. I en värld där döden hela tiden finns
närvarande ser människor oundvikligen
annorlunda på människolivets värde. Vi
kommer kanske aldrig helt att kunna
förstå hur eller varför något sådant
kunde vara möjligt.

Att soa

Vad gör man då av sitt offer när
blotet är slut? Det hör till att när du väl
givit bort en gåva så tillhör den inte
längre dig själv. Du har ingen
bestämmanderätt över den längre och
kan inte ta den tillbaka. I de flesta
ceremoniella sammanhang finns olika
sätt att förbruka offergåvor. Vi brukar
tala om att vi ”soar”. Själva ordets
betydelse är inte helt uträtt och det finns
olika teorier bland forskarna, men inom
samfundets gode/gydjering har vi valt att
använda ordet i just den betydelsen – att
förbruka blotgåvorna.

vacker. Det är dock långt ifrån alla som
har den praktiska möjligheten att göra
detta. Att sänka ned offergåvor i en sjö
eller något annat vattendrag är också ett
anrikt sätt att soa. Återigen gäller det
förstås att gåvorna inte får innehålla
något farligt för naturen. Det går
naturligtvis också att tänka sig många
andra varianter. Genom att pröva sig
fram hittar man de rutiner som fungerar
för en själv.

Offer och allmosa

Välgörenhet och gåvor till de som har
det sämre ställt än dig själv är också en
form av offer. I flera religioner är det ett
uttalat krav. För Islam är det en av trons
fem grundpelare och de flesta frivilliga
hjälporganisationer i Sverige har någon
form av kristen anknytning. Ännu så
länge är den hedniska rörelsen alltför
liten för att kunna bedriva diakonisk
verksamhet men om vi framtiden växer
oss större vore det rimligt att även vi
som samfund engagerar oss i detta
(många hedningar gör naturligtvis redan
detta på ett personligt plan.)
Av antika källor kan vi dra slutsatsen
att fattiga människor kunde komma till
templen för att där få äta av maten som
stadens innevånare offrat till gudarna.
Att ge till de som är behövande är med
andra ord ett utmärkt sätt att soa på.
Många av oss kanske skänker pengar till
olika organisationer, vi kanske har
fadderbarn i tredje världen eller ger en
slant varje månad till Röda Korset eller
Amnesty. Eller så kanske vi köper en
tidning av en hemlös försäljare på gatan.
Även den sortens handling är ju ett offer
och även detta kan i sig bli som ett blot.
Tillägna en gud eller gudinna den
summa pengar du skänker, och på så vis
blir blotgåvan inte bara något som
stärker din relation till det gudomliga
utan även något som gör konkret och
påtaglig nytta, här och nu.

Om man är utomhus och gåvorna är
biologiskt nedbrytbara är soandet oftast
enkelt. Man behöver bara lämna dem på
platsen och därefter sköter naturen själv
processen, oftast genom att något djur är
framme och förser sig själv. Är man på
mer offentliga platser kan det vara
relevant att gräva ner eller bränna upp
Av alla sätt att offra på är kanske
offret. Är gåvan å andra sidan något som ändå det mest betydelsefullt; det offer
skulle kunna vara en miljöfara är det som hjälper inte bara mig utan även
förstås lämpligt att ta den från platsen. mina medmänniskor?
För den som har ett altare hemma i
lägenheten eller dylikt kan det ibland
vara besvärligt att soa sina blotgåvor.
Man vill inte gärna låta dem gå i
sopnedkasten med övrigt avfall.
Lämpligen kan man samla ihop det man
blotat och ge sig ut på en promenad i
skogen och där lämna gåvorna under en
gran eller vad man nu hittar. Med några
enkla ord kan man förklara att man
härmed soar sina gåvor.
I många traditioner är det vanligt
att man bränner sitt offer och har man
möjlighet till det kan det vara effektivt.
Den symboliska kraften i hur offret blir
till rök, och stiger uppåt, är väldigt

ORD OM ORD

Om ordet blot
Text: Martin Domeij
Få begrepp är så centrala i forn sed som
blot och blota. Vi kallar våra ritualer för
blot, vi säger att vi blotar när vi
kommunicerar med gudarna, och vi säger
blota och offra om vartannat om samma
företeelse. Alla betydelser hänger dock
starkt samman med vår kult, hur vi
uttrycker våra relationer med gudar och
makter.

Ordets ursprung är omstritt.
Nationalencyklopedins ordbok konstaterar
att verbet blota är ett "gemens. germ. ord av
omdiskuterat urspr." Svenska Akademins
Ordbok hänvisar till Sophus Bugge, som
menade att det möjligen är 'besläktat med lat.
flamen', som är en romersk variant av det vi
kallar gode eller gydja. I sin bok Blot menar
Britt-Mari Näsström att det kommer av det
urindoeuropeiska ordet *bhle, som betyder
svälla. Ibland ser man också hypotesen att det
skall vara besläktat med det engelska ordet
bless.
Urindoeuropeiska är det språk som de
första indoeuropéerna skall ha pratat, innan
språket utvecklades till grekiska, hindi,
italienska, tyska, svenska och så vidare. Det
föreligger inte några skriftliga källor till detta
språk, så alla ord som sägs vara
urindoeuropeiska är helt och hållet
konstruerade efter utvecklingsmönster man
kan se hos nu levande och utdöda språk med
skriftliga källor. Man brukar markera detta
med en * framför ordet. Ordet *bhle är alltså
inte något ord som finns bevarat, utan ett ord
man har kommit fram till genom att följa
utvecklingen av olika ord som verkar
besläktade "baklänges" genom tiden. Troligen
betyder det precis som Näsström skriver

"svälla", men även "skina". Det är ett väldigt
produktivt ord i meningen att det finns
många ord på nu levande språk som verkar
komma från det; förutom det som redan
nämnts till exempel blomma, blond, blek,
och blå.

beskrev en religiös kulthandling som
vanligen innehöll offer. De vanligaste offren
var förmodligen inte blod eller djur utan
snarare dryck. Har orden haft med varandra
att göra har de alltså gått skilda vägar före
våra tidigaste skriftliga källor.

Icke-sedare förutsätter ibland att ordet
Den fornengelska betydelsen av bless tros
blot helt enkelt betyder blod. Många sedare ha varit bestänka med blod i syfte att helga
och viga. Blodet används då, precis som i
många andra traditioner, som en symbol för
liv och livskraft. Tänker man sig att man just
har slaktat gårdens djur för att överleva
vintern är det inte konstigt att också tänka
sig att man tar en del av både blod och kött
"Problemet är att även ordet blod och offrar som tack till gudar och makter,
kommer av det urindoeuropeiska inte för att gudarna vill ha blod, utan som
för det liv man får genom de slaktade
*bhle. Frågan är alltså inte om blot symbol
djuren.

har någon förbindelse med blod,
utan snarare hur de hänger ihop."

Att blota skulle ha samma ursprungliga
betydelse är inte orimligt, inte minst med
tanke på likheten med ordet blod och det
nära släktskapet mellan fornnordiska och
fornengelska. En sådan ursprunglig betydelse
ligger dock väldigt långt tillbaka i tiden, före
våra tidigaste skriftliga källor, och därför får
slår detta ifrån sig och menar att så är alls inte det förbli en spekulation.
fallet, och kanske hänvisar till Näsström, som
faktiskt skriver uttryckligen att '[n]ågon
Idag har vi varken djur eller blod i våra
förbindelse med blóð, "blod", förekommer blot. Vi lever inte med slakt omkring oss i vår
dock inte. Problemet är att även ordet blod vardag, så det skulle inte kännas särskilt
kommer av det urindoeuropeiska *bhle. naturligt. Kopplingen till liv och livskraft är
Frågan är alltså inte om blot har någon dock lika viktig nu som då: vi blotar för att
förbindelse med blod, utan snarare hur de tacka för det liv vi har och för att stärka vår
hänger ihop.
livskraft och vår gemenskap med gudar och
makter. Symbolerna har förändrats, men
Vi vet att orden betydde olika saker på innehållet är detsamma. Därför blotar vi.
järnåldern. Att blota var inte alls detsamma
som att bloda eller göra något med blod, utan

TEMA: BLOT OCH OFFER

Heliga källor och förbjudna ritualer
Text: Johannes Gårdbäck
http://www.therootdoctor.se/
Bild: Sara Larsson och
Bartlomiej Berczynski, www.sxc.hu

Att bada i, dricka vatten ur och offra i källor är en av de äldsta, mest populära och
långlivade av alla trolldomstraditioner i Norden. Dessa källor och de ritualer som utförs
vid dem förtjänar att få lite mer uppmärksamhet av landets aspirerande och
praktiserande magiutövare.

Många av källorna har fortfarande namn
efter gamla gudar och gudinnor –
Odenskällan i Närke och Frejas Källa i
Arboga är två exempel på detta. Merparten
av källorna fick dock helgonnamn efterhand
som kristendomen spred sig. Dessa helgon
kunde ofta vara lokala, då helgon under äldre
tid utsågs av stiftets biskop. Många legender
och sägner berättar om personer som botas,
får hjälp, förolyckas eller blir oskyldigt
dräpta, vilket får källan att springa upp, varpå
källan sedan får sitt namn, efter källans ande
eller helgon.

"Källkulten har varit så populär
att flera av våra moderna
svenska städer har tagit fart
som turistmål på grund av
deras anseende som
brunnsorter."

Ett exempel på en sådan sägen är den om
häststölden i Halländska Sibbarp. En häst
blev stulen från en gård, och ägarna gav sig
genast av för att leta upp den. Då tjuvarna
märkte att ägarna var tätt i hälarna på dem,
blev de panikslagna och bad därför en
vaktpojke de mötte på vägen att hålla hästen,
sedan sprang de därifrån. Ägarna fick syn på
pojken och hästen, tog för givet att det var
han som stulit den och hängde honom i ett
träd. Pojken bedyrade sin oskuld in i det sista
och sa: “Jag har aldrig stulit hästen och så
sant som jag lever och är oskyldig ska här
rinna upp en källa", vilket det också gjorde.
Sitt nuvarande officiella namn – Asmunds
källa – fick den dock efter att den danske
biskopen Asmund hade rastat där.
Källorna var populära pilgrimsmål och
många kyrkor byggdes därför precis vid dem,
eller som i fallet med Nordens äldsta
stenkyrka i Dalby i Skåne, kring dem. Medan
den Katolska kyrkan hade omhuldat gamla
kultplatser, var reformationens nitiska
förespråkare inte lika kloka. År 1554
förbjöds pilgrimsfärder och offerstockar vid
källorna och bruket fördömdes, men det
hjälpte föga. Under 1600- och 1700-talet
flockades adeln och de högre stånden till
källorna. Det ansågs då fint att dricka brunn
och ta badkurer. Kring många källor byggdes
hela anläggningar upp. Vissa av dessa finns
fortfarande kvar idag, till exempel Ramlösa.
Loka Brunn är också ett känt mineralvatten,
men få kanske vet vad “loka” egentligen är.
Under medeltiden vallfärdade folk från
hela Europa till en del av dessa källor och
stora marknader och festligheter uppstod.
Exempel på detta är Medevi i Östergötland,
där det fortfarande genomförs en marknad
varje år. I Medevi finns även Sveriges äldsta
“spa”, där man till dags dato badar i källans

vatten. Den svenske kungen Olof
Skötkonung lät döpa sig, av en engelsk
missionär vid namn Sigfrid, vid en källa i
Husaby (Olof föddes 1020 så de kan väl ha
varit kring 1040). Källan fick därefter
namnet St. Sigfrids källa.
Källkulten har varit så populär att flera av
våra moderna svenska städer har tagit fart
som turistmål på grund av deras anseende
som brunnsorter. Exempelvis fick Varberg
sitt anseende som “badort” från Svartekällan
i Apelviken. Källan fick rennäsans 1811 och
en hel kurort uppstod kring den. Idag är
källan i det närmaste helt bortglömd, medan
Kurortens Spa lever kvar. Källans brunnshus
flyttades 1837 till centrala Varberg och därav
namnet Brunnsparken, där hälsovattnet
såldes. Många svenska städer har fortfarande
en brunnspark i stadens nav. Bland annat
Göteborg, där Brunnsparken är navet för
såväl handel som spårvagnstrafik.
Vissa källor kallas Trefaldighetskällor,
eftersom de endast brukades offentligt vid
just den tidpunkten. Dessa var mest populära
i Dalarna och norröver. I mellersta och södra
delarna av Sverige utfördes likande
källritualer vanligtvis vid midsommar. För
att en källa ska kallas Trefaldighetskälla, så
ska den rinna mot norr. Dessa källor
brukades offentligt vid Trefaldighetsdagen,
sju dagar efter pingstafton. Då pingst
inträffar sju veckor efter påsk, var det
lämpligt att dricka sju gånger ur dessa källor.
Merparten av ritualerna skedde dock
lördagen före. I mellersta och södra delarna
av Sverige utfördes likande källritualer
vanligtvis vid midsommar.

Ritualer vid källbad

Att köpa källvatten skiljer sig från att
dricka och tvätta sig direkt vid källan. Det
anses att källornas väsen är hjälpsamma om
man beter sig aktningsfullt mot dem och ger
dem det offer de kräver. Bedrar man dem på
en gåva, talar föraktfullt om dem, spottar i
eller på annat sätt orenar källan, leder det
ofta till att sjukdom och problem förvärras.
Som inför alla magiska arbeten måste man
först och främst vara klar över vad det är för
resultat man vill skapa. Jag nämner det här
eftersom många av trolldomstraditionens
stora årsritualer under årens lopp förlorade
stora delar av sin innebörd. Först har

ritualdelarnas betydelse glömts bort och så
småningom även det önskade resultatet och
hela riten förvandlats enbart till ett slags fest
eller firande. En del menar att själva firandet
av det aktuella vid en viss tidpunkt, så som
vårens ankomst, var huvudsyftet med den
ritual som förknippas med högtiden, men då
rör det sig om att ta avstamp i en tid där
ritualens magiska syfte och innebörden av
dess delar redan glömts bort och fallit ur
allmän folktradition. Firandet var först en del
av ritualen, kanske kunde livskraftens natur
lockas extra intensivt ur källan, med spirande
och glädje. Därifrån har den förvandlats till
nutidens huvudpunkt, där firandet inte ens
sker i samband med källor, men väl med
lövruskorna som hör till.

Denna trolldomsritual utförs alltså vid
af de blommor, som plockats på
torsdagskvällen, och >>speglar ig skönt i midsommar eller trefaldighet. För att förstå
källan<<, hvars vatten är nästan famnsdjupt. varje dels signatur får vi bryta ner den i delar:
Tidpunktens signatur är att grönskan
Sen är allt i sin ordning och lämnas orördt till
antingen står vid sin zenit, och därmed
lördagsafton.
Då samlas mycket folk (300-500) från
närbelägna och aflägsna gårdar och byar i
socknarna Sörbärke, Norn, Norrbärke,
Norsberg, St. Tuna, Gustafs, Silfberg.
Solnedgången inväntas. Först därefter börjar
drickningen. Det vatten man kan få i början
är >>mest lifgivande<<. De, som komma
senare, anse, att då >>blomman blifvit
drucket afvattnet<<. - Vid drickningen sitter
man - gamla och unga - >>som en
skräddare>> och öser upp med skopor och glas,
näfverkosor eller burkar. Detta pågår till
framåt midnatt.

Ett exempel är från källan vid Löfmarken i
Dalarna på 1880-talet, när man samlades för
Alldeles vid källan är en kulle >>åvplanad
att dricka under Trefaldighetshelgen:
för att kunna dansas på>>. På den synes, att
“Hvarje år på onsdagskvällen före
trefaldighet samlas ungdomen från de
närmaste tre gårdarna. Pojkarna ösa källan
tom. Flickorna tvätta den därpå ren med
vatten, hämtadt från annat håll. En
>>granrisrosa<. Torsdagskvällen hämta
pojkarna granris i stor mängd och risbeklä
marken innanför inhängnaden, sedan det
gamla riset tagis bort. Intet får därvid
>>smålas<< i källan. Innifrån och utåt läggs
därvid kvistarna tätt på hvarann, så att
skaften täckas. Till risningen åtgår lika mycket
som till en mila (omkring 9 lass). Platsen får
då utseendde afen ljusgrön kulle med källan i
midten. Flickorna plocka under tiden de
blomster, som finnas, och binda en stor krans.
Skabbört (Calta Palustris) [[Kallas numera
för Kabbleka]] omnämnes särskildt.
Fredagsaftonen skall källan löfvas av unga
pojkar och flickor från flera granngårdar.
Unga björkar huggas af lika längd (4-6 fot)
och resas kring staketet, så tätt de kunna stå.
Vid grinden sättes en båge af två i toppen
hopbundna björkar. Inne vid källan sättas 4
björkar bildande fyrkant. De ihopbindas två
och två, så att de bilda en kortbåge. I
korpunkten, midt öfver källan, hängs kransen

förr eld verit tänd i midten. En man, född
1799, mindes dock ej elden. – De som druckit
ge plats åt andra vid källan och ta i ring på
kullen och dansa. (Någon viss dans synes ej
förekomma.) Så pågår det framåt kl. 11.
>>Sen bär det aftill andra dansställen.>>

Sedan de unga gifvit sig af, ses endast några
gamla kvar vid källan till framåt midnatt.
Desa brukade – åtminstone för 20 år sen –
hemtaga krukor i vatten, som dracks på
trefaldighetssöndagen. Om källans helande
kraft berättas åtskilligt. Så skola i PerErsgården invid länge ha förvarats käppar och
kryckor som kvarlämnats. Källan är >>vida
berömd<<. Dock har en gammal gubbe
berättat för min sagesman - omkring 40-årig
och barnfödd i närmaste by - att nu för tiden
är dess kraft ingenting mot hvad den var förr för väl 100 år sen - ty en >>ogärning>>hade
då blifvit gjord där. – Två fröknar från
Stockholm hade i källan aftvättat veneriska
sjukdomar. De hade visserligen blifvit rena,
men >>sen miste källan sin undergörande
kraft>>.
(M. Åmark, Fataburen 1908.)”

innehåller som mest kraft (Midsommar),
eller är i sin ungdom och precis slagit ut
(Trefaldighet), och därför kan anses vara
som mest utflödande. Här i ligger skillnaden
mellan att anse det första vara starkast eller
att anse att det som kommer “efter blomman
är tagen” är det som har mest kraft. Tanken
med hela ritualen handlar om att jorden ger
livgivande kraft och att kraften är störst
kring vattendrag och källor då grönskan är
som tätast där. Detta ger vid handen att det
är där kraften kommer upp ur marken och ut
över jorden. Genom att öka dess omfattning
fylls källans vatten med maximal livskraft.
Denna livskraft återställer och bidrar till vår
egen och är starkare än den negativa kraft
som upprätthåller sjukdom, diverse problem
och blockeringar, och om källan dessutom
flödar norrut ligger i dess natur solens
livgivande kraft, hämtad från söder, och
förmågan att föra med sig allt ont till dess
hemvist, i norr.
En krans hängs upp över källan som
fångar upp och drar fram livskraften, vars
natur är att flöda till och nära grönska. Bågen
låter kraften flöda över, granriset lagt inifrån
och ut, sprider kraften ut från källan och
lövruskorna samt träd begränsar den så att
kraften kan stanna kvar på platsen. Detta
leder till att det vatten som nu kommer ur
källan har en synnerligen stark kraft.
I ritualen ovan sprids även kraften genom
att det först är pojkar och flickor i de
närmaste tre gårdarna som arbetar, därefter
andra närliggande gårdar och slutligen
kommer folk från vida omkring.
När man ska dricka, tvätta sig eller bara
offra vid en källa är det brukligt att gå tre, sju
eller nio varv motsols runt källan. Det är
också vanligt att läsa eller sjunga en formel
före man dricker eller mellan ett udda antal
drickanden eller bad. Här följer två typer av
sånger, eller läsningar som bevarats.

Innan man tog vatten från St. Thores kommer sällan omedelbart utan över tid och
(Tors) källa, skulle man säga:
man visar att man förstår det]. Min lust att
komma i förra lag ["att komma i förra lag"
"Thore lät vattnet springa av grund, god betyder att man vill bli som man var före
makt hade han. Det botade i samma stund!"
man råkade ut för problemet, dvs. frisk och
(Efter infogades ofta de heliga namnen sund till kropp och sinne m.m.].
Fader, Son och Den Helige Ande. Ett tecken
på att andra verksamma
saker införlivats i
utövarnas tro och
därmed kan dessa ha
givit riten tillägg till dess
kraft.)
En offersång från St
Ingemos källa och lund,
mellan Dala och
Ljunghem i Västergötland, nedtecknad av
en besökare en Midsommarnatt 1671 gick så
här:
"Förthenskull är jag
kommen hijt, Sökja hjelp
med största flijt. Wid
denna lund och hälsos
brun, Som många gjör
sund.
Thess heliga vatn jag
dricker in, Så ock
bestryckes skadan min.
Med knäfall för sancte
Ingemos kjell, Gör Jag
min bön i thenna qväll.
Och hoppas på dhe heligas Nådh, Afhvilken
vist hjelpen kommer ifrån. Tree resor rundom
går Jag kring, Mitt lilla offrar i thenna ring.
Nedlägger jag tacknemblig, Och beder the
låtha behaga sigh. Min sorg at lindra dag från
dag, Min lust at komma i förra lagh."

På modernare svenska skulle vi säga:
"För den skull är jag kommen hit, söka hjälp
med största flit [med största flit betyder att
man verkligen vill, är uppriktig och
anstränger sig vid ritualen]. Vid denna lund

Ett praktiskt exempel på hur du kan göra vid
källan är detta:
1. Det lättaste sättet att utföra denna ritual är
att börja med att rengöra källan och dess
kanter från sly och avlagringar. Därefter klä
av sig till underkläderna och knäfalla vid
källans norra kant med ansiktet mot söder
och sjunga eller tala ovanstående text, som
man lärt sig utantill (små fusklappar betyder
oftast att man inte söker bot “med största
flit” utan har hastat dit).

och hälsas brunn, som gör många sund.
Dess heliga vatten jag dricker in [tar tre eller 2. Det är mest praktiskt att sjunga eller läsa
nio små supar av vattnet], och så bestryker hela texten knästående. Gärna tre eller nio
skadan min [och tvättar sig - "bestryka" - med gånger.
vattnet]. Med knäfall för St. Ingemos käll

[sången eller läsningen utförs alltså 3. Därefter gå runt källan motsols tre gånger.
knästående i början eller direkt innan
kringvandringen], gör jag min bön denna 4. Sedan dricka tre gånger av vattnet. (Ta
kväll [ritualen utförs efter solnedgången].
hellre små klunkar än att spotta ut vattnet i
Och hoppas på de heligas nåd, från visst rädsla för förgiftning och med risk att
hjälpen kommer ifrån [man har tillit till förolämpa källans ande).
källans ande och uttrycker att man är på det
klara med att hjälpen kommer från dem].
5. Slutligen skopa upp en hink och tvätta sig
Tre varv runt går jag omkring [motsols runt uppifrån hjässan och ner till fötterna. Först
källans kanter], mitt lilla offrar i denna ring. på baksidan kroppen (häll vatten ned för
[och lägger ner sin medtagna gåva i form av ryggen och gno nedåt om du är själv) och
tre mynt eller dylikt].
därefter framsidan. Sedan korsvis över
Nedlägger jag tacksamt och önskar att ni får kroppen (från vänster sida huvudet ner till
behag av den [Man uttrycker tacksamhet för höger fot och därefter från höger sida huvud
källandens hjälp igen, underförstått är att ner till vänster fot). Upprepa hela
man får den - smicker är bra smörjmedel för proceduren tre eller nio gånger.
såväl andar som människor och djur — och
man visar att man ger tillbaka].
6. När det är gjort låter du kroppen lufttorka,
Min sorg att lindra dag från dag [bot klär på dig, fyller eventuell flaska och korkar

på den under vattnet.
7. Slutligen “det lilla offrar i denna ring”
genom att nedlägga mynten (eller vad det nu
är du har med dig) i källans närhet och gå
därifrån.
En del trolldomsutövare lämnar dock
bara delar av kläder som
tillhör sjuka i närheten av
källan, men tvättar sig inte
själva.
I Sverige finns det källor
överallt, men hittills har få
bemödat sig med att
dokumentera dem. Vill man
leta reda på källor i sin närhet
kan man beställa geologiska
kartblad från Lantmäteriet
eller ringa den lokala
hembygdsföreningen. Var
beredd på att behöva
promenera en bra bit för att
hitta dem och att du kan
behöva leta ganska noga, då
många är igenvuxna och
ganska svårtillgängliga.
Förutom det faktum att
många blev botade från
fysiska krämpor vid de gamla
källorna har de flesta glömt
bort att det förr lika gärna
kunde sökas bot för andra
typer av problem än
sjukdomar som uppstått genom näringsbrist
och hårt leverne.
Så om du eller någon du känner har ett
problem de har svårt att bli av med kan ett
besök vid en källa varmt rekommenderas. Se
till att du har med en kniv och ett öskar eller
en spann och en rotborste att göra rent kring
källans kanter, en flaska (ingen plast!) med
kork för att ta med vatten hem samt tre
rengjorda mynt att ge som gåva till källans
ande.
Om man får den önskade boten kan det
vara en god idé att gå tillbaka till källan med
ett litet handrullat bivaxljus och tända vid
källan (om det inte är torrt i marken), en
näve bovetekorn och lite väldoftande rökelse
som en gengåva. Tre pinnar rökelse med
sandelträ brukar uppskattas av de flesta
källrå. Det gör också att du har fått en
fungerande botekälla, som kan tjäna dig väl
så länge du behandlar den respektfullt och
ger den sitt efter varje gång du fått gott
resultat.

PYSSEL

Välkomna våren med ett Vårträd
Vid den här tiden på året är det många som tar in kvistar i stugvärmen för att dekorera och se
dem slå ut. Påskriset är en kvarleva från en kristen sed som stammar från medeltiden då det
var vanligt att piska sig och sin familj med björkris till minne av Jesus lidande på långfredagen.
Idag skulle man kanske kunna säga att påskriset fyller en mer hednisk funktion för de flesta,
som en symbol för våren och dess värden, men varför inte löpa linan ut och ytterligare
förstärka den symboliken?
Här har påskriset tagit formen av ett litet träd som pryder sin plats på altaret eller i hemmet.
Genom att hänga symboler för våren samt små offergåvor och lappar med önskningar och
intentioner i grenarna laddar man dem med vårens tillväxande kraft. Trädet blir därmed ett
magiskt redskap, och man kan med fördel dela den med resten av medlemmarna i hushållet,
eller varför inte göra den ihop med vänner eller blotlag. Hitta gärna din egen stil och rituella
inramning!

Det du behöver är:

Ett knippe grenar – det behöver inte vara björkris, välj hellre ett träd du har en relation
till och ta gärna vara på kvistar från träd som beskurits eller blåst ner i någon vårstorm
Fina band – Här har använts satin- och organzaband
Mjuk metalltråd – Här har använts tunn mässingstråd och s.k. tavelwire
Pärlor
Snyggt papper eller silkespapper
Sax, tänger och något cylindriskt att böja runt (t.ex. en flaskhals)

Vårträdet:

Önske/offerpaket:

Solhjul:

Text och bild: Stina Jarenskog
Börja med att skapa en trädform av knippet genom att passa ihop grenarna, klippa av de
nedersta kvistarna för att få en stam och kapa de längsta topparna för att få en tät krona.
Linda banden runt stammen. Om du tycker det är svårt att behålla formen kan du grunda
med tejp som du döljer under banden. Fortsätt att fördela kronan i några större grenar som
du lindar band runt. Dekorera stammen och grenarna med lindad metalltråd, och trä på
pärlor på metalltråden allt eftersom. Ställ sedan trädet i en vas eller kruka. Fyll upp med stenar
för att trädet ska stå stadigt.
Obs! Tänk på att många pollenallergiker lider av utslaget ris inomhus, och att trädet dessutom
håller längre om man inte ställer det i vatten.

Skriv intentioner och önskningar du har inför våren på lappar, som du slår in i silkespapper
och sedan knyter band runt som små paket. Fyll några sådana paket med offergåvor,
lämpligtvis frön eller liknande som inte är för tungt eller blir dåligt.

De klassiska dekorationerna med ägg och fjädrar är visserligen utmärkta symboler för vår,
fruktbarhet och tillväxt, men här har jag gjort ett alternativ. Jag använde tavelwire
(mässingswire som består av fyra tvinnade trådar) och började med att böja den ett par varv
runt en flaskhals till en rund form. Använd en lång bit så du får två ändar att göra korset i
mitten av, och håll ihop den noga när du trär av den från flaskan då den gärna vill böja ut sig
igen. Vira fast ändarna med en kvarts avstånd från varandra och böj först den ena tvärs över
cirkeln och fäst på motsatta sidan. Dela på trådarna i wiren och linda fast ändarna längs med
kanten. Trä gärna på pärlor som dekoration. Gör detsamma med andra änden som du låter
löpa under och över den andra tråden där de möts på mitten. Spara en bit att böja till en ögla
av. Trä ett band genom öglan för upphängning.

BLOTRAPPORT

Från Sverige till himlen
Text: Nathalie Otterberg
Bild: Hans Stålbrand och
Nathalie Otterberg

En ganska mörk och kall vinterdag i slutet
på februari hölls det disablot i
Biskopsgården, en av Göteborgs förorter. Ett
team från SVTs livsåskådningsredaktion
hade intresserat sig för att göra ett avsnitt om
vår rådsgydja Birka Skogsberg, för en
kommande serie om människor som
genomgått en andlig resa. (Serien kommer
att heta ”Från Sverige till himlen” och det
hedniska avsnittet kommer att visas första
gången onsdagen 13 april.) Som en del av
programmet ville de gärna filma ett blot. Det
blir förstås en lite speciell situation och
därför hade samfundet sett till att särskilt
ordna ett öppet disablot, där
förutsättningarna, att allt skulle filmas,
tydligt framgick av inbjudan.
Deltagare hade anlänt från en rad olika
platser men de flesta närvarande var förstås
göteborgare. Totalt kom runt 25 personer,
inklusive en del barn. Det var sagt att blotet
skulle sätta igång vid 15, men som vanligt i
sådana här sammanhang så kom folk in lite
efterhand och i slutändan var klockan
snarare 16 när allt började. Det är mycket
som ska ordnas och fixas med innan det kan
bli blot, särskilt när kamera och reportrar ska
ha ett finger med. Att göra upp eld är
stämningsfult men visade sig inte vara helt
enkelt. Någon försökte spela en visa på sin
flöjt för att få igång elden men varje gång han
tog ton slocknade det så efter en stund blev
han ombedd att lägga undan instrumentet en
stund.

När alla var på plats så gick rådsgydjan
Birka Skogsberg och rådsgoden Martin
Domeij igenom allt som skulle hända under
blotet, detta dels för att det var ett öppet
blot, vilket innebar att vem som helst fick
vara med, vilket innebar att inte alla hade
blotvana. Dessutom testade filmteamet lite
olika kameravinklar och sa till vissa av oss
vart vi skulle stå i cirkeln. Jag hade trott att
det skulle vara jättejobbigt att ha en kamera
tätt inpå mig, men märkte den knappt.
(Utom när den jagade efter mig medan jag
bar facklan runt cirkeln i början av
ceremonin.) Själva blotet tog inte mer tid än
vad det brukar, vi hade blivit varnade att de
kanske skulle avbryta oss och be oss göra om
något moment, men vi var tydligen alla
duktiga. Några omtagningar behövdes inte.
Disablotet blev en hyllning till de
kvinnliga makterna och väntans tider innan
våren kommer. Blotet ledes av rådsgydjan
och rådsgoden men även andra närvarande
hade fått uppgifter som inkallningar. Det
blev också ett blot med mycket sång och
stämningsfull musik. En av de närvarande
bad att få läsa en dikt på fornengelska och
det gick naturligtvis för sig. En fin del av
ceremonin var att alla som deltog fick en
liten disadocka av garn att bära med sig som
ett tecken på att våra förmödrar alltid är med
oss. Det blev en väldigt finstämd tillställning.
När blotet var över tackade alla deltagare
varandra och sedan gick filmteamet iväg för
att filma sitt slut. Efter blotet gick de som
ville hem till Birka och hennes man Markus,
där det hölls gille.

Från Sverige till himlen
Om programmet:
Under 2011 har Anna Lindman Barsk
fått i uppdrag från Sveriges Television att
ge sig ut i Sverige och möta människor
som tror, människor som låter en religion
styra deras liv.
Del 3 av 8:
I kvällens avsnitt får Anna under ett par
dagar dela några hedningars tillvaro. Birka
och Markus bor med sin lilla son i en liten
lägenhet i Biskops-gården på Hisingen i
Göteborg. Sovrummet har gjorts om till
tempelrum där Birka och Markus åkallar
gudar såsom Tor och Freja. Anna får vara
med på olika ritualer, bland annat ett
disablot som hålls mitt i skogen. Frågan
som Anna bär med sig i programmet är
om det här verkligen kan vara på riktigt...
Finns det hedningar i Sverige år 2011?
Sändningstid:
Onsdagen den 13 april 2011, kl 20.30

GODEORD

Dags för årets vårskrik
Vinter, mörker och stillsam
eftertanke i all ära. Jag uppskattar
det verkligen och skulle inte vilja
vara utan det för allt i världen.

Men det är något särskilt med att
vara ute i skogen och blota när det
inte är vinterkallt. Att inte vilja fly
inomhus så fort man tackat
makterna för deras närvaro. Att inte
behöva stå i ringen som en
Michelin-gubbe och försöka urskilja
vad de andra skålar för genom lager
av mössor och kapuschonger.

att längta ut i skog och mark och
åkalla vårens makter och blota till
deras ära. "Vårskrik", som Astrid
Lindgren lät Ronja Rövardotter
kalla det.
Något som har hört våren till i
11 år nu är samfundets traditionella
vårblot vid Uppsala högar. I år går
det av stapeln den 24:e april och
förhoppningsvis blir vi det minst
lika bra som det brukar bli! Mer
information finns i detta nummer
av Mimers Källa samt på
samfundets hemsida.

Den ljusa halvan av årshjulet är
här, och med den det sprudlande
Nog om detta. Nu drar jag ut i
livet. Våren har varit seg i sin skogen och blotar!
ankomst i år igen, men det ger oss
bara desto större skäl att glädjas åt
Martin Domeij, Rådsgode
den. Jag tror inte att jag är ensam om

"

Den ljusa halvan av
årshjulet är här,
och med den det
sprudlande livet

"

“Jag vill ha en religion som håller
för ett koncentrationsläger"
Så sade jag till mig själv när jag för nästan ett
decennium sedan var på väg att göra slut
med den kristne guden och sakta men
obevekligt började närma mig hedendomen.
Kristendomen började kännas allt mer falsk
för mig, den fick mig själv att känna mig
falsk, liksom ihålig och samtidigt instängd.
En sådan tro kunde inte hjälpa mig när det
gällde, det förstod jag, och jag märkte det
också, även om jag lyckligtvis inte prövades
av en sådan extrem situation som ett
koncentrationsläger.
Ändå har just kristendomen varit den
sammanhållande och uppbyggande kraften
för många människor i många tider. Helgon
har offrat sig i spiktunnor, vanligt folk har
slutat supa, modiga unga män har dödat och
dödats i strid, med den kristna guden som
tröst och drivkraft. Det finns till och med
exempel på kristna som utfört hjältedåd i
just koncentrationsläger. Ett exempel är den
katolske prästen Maximilian Kolbe, som
med den Heliga Jungfrun som stöd gick i
döden i en annans ställe och höll bön

tillsammans med sina olycksbröder i fortsättningen, där mitt uppdrag som
rådsgydja spelar en viktig roll för mig.
isoleringscellen till sin sista stund.
Nu undrar jag, kära läsare, vad betyder
Din sed för Dig? Vad kan gudarna
egentligen göra för Dig, tror Du? Vad har de
redan gjort? Hur skulle Ditt liv vara om Du
inte hade Seden? Skriv och berätta!
Skriv också om Du vill ställa frågor,
dryfta eller berätta något som rör den
sedniska andligheten. Kanske utvecklas
detta till en själavårdsspalt, kanske tll ett
forum för reflektion kring de stora frågorna
och Seden, kanske till något helt annat. Det
Hittills har jag inte gjort det, faktum är är som vanligt i seden - Du själv bestämmer
att det ganska tidigt i processen slutade vara och har ansvar för vad det blir av saker.
ett alternativ. Känslan av att, på gott och
Min förhoppning är vi skall kunna hjälpa
ont, vara drottning i eget rike har inte givit
vika, och även om det är tungt ibland har och inspirera varandra. Kanske lägger vi
det hittills alltid varit värt det. Min tro på grunden till en fördjupad Sed, som ger oss
mig själv och min vänskap med gudar och både en levande vardag och styrkan att stå
makter har fortsatt att växa, och tagit mig ut i ett koncentrationsläger?
till ställen i livet som jag aldrig trodde jag
skulle få se. Det är en fantastisk resa gudarna
Karin Birka Skogsberg, Rådsgydja
tar med oss på, och jag ser fram emot
Just detta med (de mer eller mindre
dumdristiga) hjältedåden oroade mig
mycket, just i den där mellantiden. Kunde
en hednisk världssyn och dess gudar och
makter ge mig det jag behövde i nödens
stund, eller skulle jag få komma springande
med svansen mellan benen när livet blev för
svårt? Skulle jag, när allt kom till kritan, byta
min nya, mer vuxna, tro och utövning mot
ett välkänt och tryggt “barnaskap hos Gud”?

Bild: Ilker, http://www.sxc.hu/

VÅRBLOT 2010
Plats: Museet, Gamla Uppsala
Datum: 24 april
Tid: Kl. 14
Medtag eget horn/dryckeskärl
Som sed är inbjuder Samfundet Forn Sed
Sverige till vårblot vid Gamla Uppsala!

I år är datumet den 24:e april, eftersom vi som
vanligt väljer söndagen i helgen med många röda
dagar runt omkring sig.
Nytt för i år är att vi inleder med en liten
introduktion utanför museet klockan 14:00.
Denna introduktion är tänkt framför allt för dem
som inte är så erfarna inom forn sed, och här finns
det chans att få frågor besvarade.
Efter denna introduktion samlar vi ihop oss och
tar oss bort till blotplatsen gemensamt.
Blotet kommer att ha fokus på vårens makter och
årstidsväxlingen från vinter till sommar. Musik,
skådespel och dans kommer att ingå.
Eftersom vi (förhoppningsvis) blir så många
kommer vi inte skicka runt horn, utan skålar sker
i horn/dryckeskärl man själv har med. Såväl mjöd
som alkoholfritt alternativ kommer finnas
tillgängligt. Tag också gärna med egna gudabilder
att ställa på altaret, samt egna offergåvor i form av
mat eller dryck.
Alla intresserade är välkomna, medlemmar som
icke medlemmar!
Mer information finns på samfundets hemsida,
http://www.samfundetfornsed.se/

