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Välkommen till ett nytt 
nummer av Mimers Källa!

Hej och välkomna till 2015 års höst-
nummer av Mimers Källa. Jag 

hoppas att du uppskattar den. Detta 
nummer har tema Internationellt, det 
bestämdes tidigt, eftersom det inter-
nationella asatrolägret (IASC) hölls i  
Sverige i år. Det måste varit rätt beslut, 
med tanke på hur andra internatio-
nella händelser hopade sig! Vi har re-
seskildringar från Finland och Italien. 
Dessutom har tempelbygget på Island 
uppmärksammats i många länder. Det 
har varit en händelserik sommar! Det 

här kommer dock bli sista Mimers Källa 
som jag står bakom som chefredaktör. 
Vill du ta över? Ta då kontakt med rådet 
(radet@samfundetfornsed.se).

I skrivande stund är den stora nyhe-
ten i vanliga medier den om flyktingarna 
från Syrien. Medan myndigheter och 
politiker pratat om siffror och gränskon-
troller, så har vanligt folk gjort så gott 
de kan för att hjälpa dem som flyr från 
krig. Det är en påminnelse om hur glo-
bal världen idag är. Det är lätt att tro att 
vi är ensamma, att var och en ska ta hand 
om sin lilla landtäppa, men höjer man 
blicken lite så inser man hur man än gör 
så kommer världen till en förr eller se-
nare. Lika bra att börja bygga samarbete 
alltså, även över landsgränser. Jag avslu-
tar med ett citat från Den Höges Sång 
(Brates övers.): Lång omväg till ovän är, 
fast hans gård vid vägen vore; men till god 
vän går det genvägar, vore han än fjärran 
faren.

Emma Hernejärvi, chefredaktör
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Redaktion/Kontakt
Redaktör: Emma Hernejärvi  emma.hernejarvi@gmail.com
Formgivning: Joel Erlend Grip joelgrip75@gmail.com
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pressmeddelanden av Yens Wahlgren) 
kom svensk media att följa upp och 
lägret fick besök av fem eller sex oilka 
team, däribland kanske särskilt roligt att 
Aftonbladet och Sveriges Radio gav oss 
stort utrymme. 

I efterhand har jag nåtts av kritiska 
röster som säger att alltför mycket av 
samtalen med media kom att handla om 
vad vi inte är – vi är INTE nazister, vi är 
INTE hatiska – men att vi pratade för 
lite om vad vi är och vad vi gör. I ljuset 
av bråket kring Ásatrúarfélagiðs guda-
hov och efter samtal med journalister 
där deras bristande kunskaper om vad vi 
står för kom fram måste jag dock säga att 

vi gjorde helt rätt. Vi visade vad vi står 
för, vi visade att vi som står upp för allas 
lika rätt och värde är fler och starkare än 
dem som är emot det och vi gjorde det 
medan vi knöt samman hedningar över 
hela världen. Och jag avslutar med Hai-
mos ord i videon som gjordes i början av 
IASC-veckan:

”Vi tackar er för ert stöd och för 
era röster från hela världen!”

◆ ◆ ◆

isländskt tempel 2



2

Välkommen till ett nytt 
nummer av Mimers Källa!

Hej och välkomna till 2015 års höst-
nummer av Mimers Källa. Jag 

hoppas att du uppskattar den. Detta 
nummer har tema Internationellt, det 
bestämdes tidigt, eftersom det inter-
nationella asatrolägret (IASC) hölls i  
Sverige i år. Det måste varit rätt beslut, 
med tanke på hur andra internatio-
nella händelser hopade sig! Vi har re-
seskildringar från Finland och Italien. 
Dessutom har tempelbygget på Island 
uppmärksammats i många länder. Det 
har varit en händelserik sommar! Det 

här kommer dock bli sista Mimers Källa 
som jag står bakom som chefredaktör. 
Vill du ta över? Ta då kontakt med rådet 
(radet@samfundetfornsed.se).

I skrivande stund är den stora nyhe-
ten i vanliga medier den om flyktingarna 
från Syrien. Medan myndigheter och 
politiker pratat om siffror och gränskon-
troller, så har vanligt folk gjort så gott 
de kan för att hjälpa dem som flyr från 
krig. Det är en påminnelse om hur glo-
bal världen idag är. Det är lätt att tro att 
vi är ensamma, att var och en ska ta hand 
om sin lilla landtäppa, men höjer man 
blicken lite så inser man hur man än gör 
så kommer världen till en förr eller se-
nare. Lika bra att börja bygga samarbete 
alltså, även över landsgränser. Jag avslu-
tar med ett citat från Den Höges Sång 
(Brates övers.): Lång omväg till ovän är, 
fast hans gård vid vägen vore; men till god 
vän går det genvägar, vore han än fjärran 
faren.

Emma Hernejärvi, chefredaktör

LEDARE

Redaktion/Kontakt
Redaktör: Emma Hernejärvi  emma.hernejarvi@gmail.com
Formgivning: Joel Erlend Grip joelgrip75@gmail.com
Korrektur: Edward Rosén  edward.rosen@samfundetfornsed.se 

Mimers källas förlag 2015

23

pressmeddelanden av Yens Wahlgren) 
kom svensk media att följa upp och 
lägret fick besök av fem eller sex oilka 
team, däribland kanske särskilt roligt att 
Aftonbladet och Sveriges Radio gav oss 
stort utrymme. 

I efterhand har jag nåtts av kritiska 
röster som säger att alltför mycket av 
samtalen med media kom att handla om 
vad vi inte är – vi är INTE nazister, vi är 
INTE hatiska – men att vi pratade för 
lite om vad vi är och vad vi gör. I ljuset 
av bråket kring Ásatrúarfélagiðs guda-
hov och efter samtal med journalister 
där deras bristande kunskaper om vad vi 
står för kom fram måste jag dock säga att 

vi gjorde helt rätt. Vi visade vad vi står 
för, vi visade att vi som står upp för allas 
lika rätt och värde är fler och starkare än 
dem som är emot det och vi gjorde det 
medan vi knöt samman hedningar över 
hela världen. Och jag avslutar med Hai-
mos ord i videon som gjordes i början av 
IASC-veckan:

”Vi tackar er för ert stöd och för 
era röster från hela världen!”

◆ ◆ ◆

isländskt tempel 2



3

INNEHÅLL

SAMFUNDET FORN SED
SVERIGE

SAMFUNDET FORN SED
SVERIGE
Fd. Sveriges Asatrosamfund

SAMFUNDET FORN SED

Fd. Sveriges Asatrosamfund

SVERIGE

SAMFUNDET FORN SED
SVERIGE

  MIMERS KÄLLA NR 34  
 
   2 Ledare
   4 Olympiska Gudar på Uppsala Universitet Emma Hernejärvi
   6 Sammanfattning av hymnen om Afrodite Emma Hernejärvi
    En Fornyrdislag om Skogen Carl E. Guldbrand 
   7 Toscana Nordic Sylvia Hild 
 10 IASC  Linda Stiernberg
   Henrik Hallgren
 14 Finland Emma Hernejärvi
 18 Isländskt tempel 1 Yens Wahlgren
 20 Isländskt tempel 2 Markus Skogsberg
 22 Baksidan: FREYS NAMNDIKT Räv Skogsberg

22

Ásatrúarfélagið – we are at you side!
av Räv Skogsberg

Det isländska samfundet Ásatrúarféla-
gið har planerat att bygga ett gudahov 
sedan många år tillbaka – redan i juli 2008 
hade Sveriges Radio ett inslag om det – 
och isländska regeringen har givit dem 
tillstånd att bygga på en plats i Reykjavik, 
men med bankkrisen stannade arbetet av, 
och först i år har de kunnat inleda och ta 
det första spadtaget på platsen. Jag tror att 
i princip alla svenska hedningar gladde 
sig åt utvecklingen på Island, men gan-
ska tidigt höjdes röster från amerikanskt 
håll som ogillade att islänningarnas tem-
pel kallades ”det första på 1000 år”, de  
menade att det redan byggts tempel i 
USA tidigare. 

Det verkar dock som att det var när 
Iceland Magazine i maj i år skrev om 
att Island blivit ett populärt resmål för 
homosexuella som vill gifta sig, och att 
många väljer att gifta sig hedniskt, som 
det blev riktigt illa. 

”Den hedniska tron är väldigt in-
kluderande och vi välkomnar alla”, 
förklarade allsherjargode Hilmar 
Örn Hilmarsson i artikeln. ”Gay och 
straighta, isländska och utländska.” 

Uttalandet retade upp några tyska 
och amerikanska hedningar som bör-
jade skicka hatmail till Ásatrúarfélagið. 
Och inte nog med det, islänningarna 
fick information om att det i slutna 

grupper diskuterades att åka till temp-
let för att ”korrigera” vad man ansåg var 
ett hädiskt förhållningssätt till hednisk 
religion. Enligt uppgift har tanken varit 
att besöka gudahovet och använda blod 
för att på ”rätt” sätt inviga byggnaden. 

På grund av att det isländska samfun-
det i huvudsak drivs ideellt, precis som 
FSS, och man inte kan anställa någon 
som vaktar lokalen, och därför kommer 
det isländska templet inte att vara öppet 
för allmänheten, vilket man ursprungli-
gen planerat. 

När nyheten om hatmailen spred 
sig bland hedningar på internet dök 
snart tanken på en motreaktion upp.  
Åtminstone två olika upprop till stöd 
för isländska asatrosamfundet delades 
på Facebook, och flera framstående hed-
niska bloggare plockade upp tråden. Ett 
mycket framgångsrikt upprop skapades 
av Haimo Grebenstein som är drivande 
i Tyskland, och uppropet ”Ásatrúarféla-
gið – we are at your side!” fick över 3000 
underskrifter. 

Hilmar Örn Hilmarsson och det 
isländska samfundet blev glatt överras-
kade och rörda av stödet:
”Gaphalsarna överröstar de vettiga rös-
terna så man märker dem inte”, sa han. 

Eftersom International Asatru Sum-
mer Camp (internationella asatro-
sommarlägret, IASC) gick av stapeln i 
Unnaryd i Halland bara ett par veckor 
efter att nyheten om hatmailen och 
hoten nått ut (och tack vare välskrivna 

isländskt tempel 2
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Olympiska Gudar på Uppsala 
Universitet – Så var det!
av Emma Hernejärvi

Jag är klar med mina egentliga studier, 
men eftersom jag bara arbetar deltid 

för tillfället valde jag att ta sommarkur-
sen Olympiska Gudar 7,5 hp på Uppsala 
Universitet. Kursen går varje sommar, på 
halvtid och är på distans. Således sker all 
utbildning och även tentamen via nätet. 

Kursens innehåll
Kursen handlade om grekisk myto-
logi och fokuserar på dem så kallade  
Homeriska hymnerna. Hymnerna är 
inte skrivna av Homeros själv, men följer 
samma skaldemått som hans kända 
Odysséen. Hymnerna är alltid tillägnad 
en viss olympisk gud, och varierar i längd 
från bara några enstaka verser, till riktigt 
långa historier på ca 500 verser. I kursen 
fick man även lära sig om vad som defi-
nierar mytologi i sig, och hur den antika 
mytologin lever kvar än idag i form av 
populärkultur, symboler och ideal. Det 
fanns självdiagnostiska flervalstest för 
varje föreläsning, och kursen avslutades 
med en tenta.

Negativt
Kursens online-form blev också ett av 
dem stora problemen. När tentan skulle 
skrivas så kraschade Uppsala Universi-
tets studentportal på grund av den höga 

belastningen. Detta tekniska strul under 
den mest avgörande stunden i kursen 
gjorde studenterna minst sagt upprörda. 
Personligen hade jag gärna velat se mer 
komparativ mytologi också, vi fick en fö-
reläsning om det, även om den klassades 
som ”överkurs” och relativt oviktig. 

Positivt
Trots den väldigt historiska prägeln 
på kursen, där knappt något alls sades 
om nyhedniska rörelser som försöker 
återuppväcka antika traditioner, så var 
jag väldigt nöjd med att det ingenstans  
antyddes att den antika grekiska religio-
nen skulle vara vidskeplig, primitiv eller 
löjlig. Det lades tonvikt på hur kultur 
styr vårt sätt att se på saker, och att där-
för kan många antika traditioner och 
historier verka märkliga för oss idag. En 
betydligt mer neutral framställning än 
vad grundskolan brukar ge av polyteis-
tiska traditioner!

olympiska gudar

21

isländskt tempel 1

nio. En annan inspiration är Tempel-
platsens kyrka i Helsingfors som just är 
insprängd i berget.

Tempelbyggnaden kommer att bli 
oval och Magnús Jensson har siktat på 
att byggnaden ska ha en mer feminint 
inspirerad form än de mer falliska for-
mer som religiösa byggnader traditio-
nellt har.

Magnús Jensson har länge haft ett 
stort intresse för heliga byggnader, 
när han var arkitektstudent i Århus i 
Danmark designade han ett hednisk 
gudhov utifrån att det skulle vara ett 
mikrokosmos. Han undervisar nu i en 
universitets kurs som utforskar förhål-
landet mellan arkitektur, helig geometri 
och religion.

Det kommer även att finnas en blot-
plats utomhus och en andra byggnad 
med kontor etc, kommer att byggas 
när samfundet har ekonomiska medel. 
Marken i Öskjuhlíð, där templet byggs, 
fick samfundet av Reykjaviks stad redan 
2003, men den ekonomiska krisen på 
Island gjorde att bygget försenades och 
man får även vänta med den andra bygg-
naden.

En bieffekt av tempelbygget är den 
stora uppmärksamheten kring projektet. 
Asatemplet väntas bli en turistattraktion 
och medlemssiffrorna kommer sanno-
likt att fortsätta uppåt. ◆ ◆ ◆

för att man har kunnat förverkliga tem-
pelbygget.

Redan 1973 då Ásatrúarfélagið bilda-
des fanns tanken på ett tempel och en 
egen begravningsplats. Begravningsplat-
sen fick man 1999 och sommaren 2016 
kommer man alltså att inviga ett 350 
kvadratmeter stort tempel. Första spad-
taget togs vid vårdagjämningen.

Templet ska rymma 250 personer 
under en stor glaskupol som gör att sol-
ljuset spelar en huvudroll i det heliga 
rummet.

Eller som allsherjargoden Hilmar Örn 
Hilmarsson mer poetiskt beskriver det:  
– Solen förändras med årstiderna så på 
ett sätt kommer den att hjälpa oss att 
måla rummet.

Delar av templet ska grävas ner fyra 
meter i en kulle och en av väggarna kom-
mer att utgöras av klippan man gräver 
sig ner i. Från klippväggen kommer 
vatten naturligt att rinna ner och sam-
las upp i bassänger i golvet. De bitar av 
klippan man måste gräva ut kommer att 
återanvändas i bygget, likaså virket från 
de tallar man huggit ner.

Innan man började fälla träd och 
gräva ut blotade man mjölk och öl till 
platsens rådare.

Arkitekten Magnús Jensson är själv 
medlem av Ásatrúarfélagið och han för-
söker göra byggnaden tidlös, inte något 
i ”vikingastil.” Han har vinnlagt sig om 
att använda sig av gudomlig geometri, 
det vill säga utforma templet utifrån 
det gyllne snittet och utifrån siffran 
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Men helt klart, över allt annat, så 
tyckte jag om videoföreläsningarna! De 
framstod som väldigt professionella, 
med tydligt tal, klara röda trådar och 
intresseväckande liknelser med modern 
kultur. Man kunde även få föreläsning-
arna som endast ljud, om man stördes av 
bakgrundsmusik och filmklipp. 

Sammanfattningsvis
Jag lärde mig mycket på den här kursen. 
Jag har lärt mig mycket om nordisk my-
tologi i och med mitt hedniska engage-

mang, och trodde den här kursen skulle 
bli alltför lätt. Men jag blev förvånad 
över hur mycket den grekiska mytolo-
gin skiljer sig från vår. Tji fick jag, som 
trodde att jag skulle komma lätt undan. 
Det mesta av innehållet var definitivt  
lärorikt och intressant, men det tekniska 
strulet på studentportalen dämpar mitt 
jubel. Ändå så kan jag rekommendera 
kursen för andra som har tid över på 
sommaren och vill få några högskole-
poäng i mytologi. ◆ ◆ ◆
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pengar, och medlemmar donerade till, 
för ett tempelbygge. Det kom aldrig in 
särskilt mycket pengar och ganska snart 
insåg man att medlemsantalet i samfun-
det inte skulle växa så snabbt som man 
först trott. I dag känns det ganska av-
lägset att samfundet skulle kunna klara 
av ett så pass stort projekt som tempel-
bygget på Island.

Men länge kämpade också våra hed-
niska kusiner på Island med blygsamma 
medlemssiffor. 1973 var man 58 med-
lemmar. 1985 var man 74 och 1994 172. 
2002 hade man vuxit rejält till 628 med-
lemmar. Men den riktigt stora tillväxten 
har kommit den senaste fem åren och nu 
samlar man 2 488 isländska hedningar i 
Ásatrúarfélagið.

Detta kan vara något att tänka på, när 
man lagt en solid grund kan medlems-
utvecklingen gå snabbt. Medlemstillväx-
ten har såklart varit en avgörande faktor 

Ásatrúarfélagiðs tempelbygge
av Yens Wahlgren

”Nu byggs det första asatemplet på  
1 000 år.” Ungefär så har rubrikerna varit 
formulerade världen runt sedan det blev 
känt att Ásatrúarfélagið på Island skulle 
påbörja bygget av ett hedniskt tempel i 
mars 2015.

Nu beror det väl på hur man definie-
rar tempel, hov eller vi, men visst 

har det funnits platser och lokaler som 
fungerat som sådana de senaste 1 000 
åren. Men det är förmodligen det första 
större tempelbygget som initieras av ett 
nordiskt hedniskt trossamfund.

När Samfund Forn Sed Sverige såg 
dagens ljus 1994 (då under namnet Sve-
riges Asatrosamfund) fanns det en sär-
skild tempelfond där samfundet satte av 
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Hér er teikning af hofi Ásatrúarfélagsins eins og það mun líta út þegar báðum áföng -
um er lokið. Arkitekt er Magnús Jensson. Framkvæmdir eru hafnar við fyrri áfanga
og er áætlað að honum verði lokið haustið 2016. Helgidómurinn er staðsettur vinstra
megin á myndinni og tilheyrir hann fyrri áfanga. Svæðið er nú lokað af og þar verða
engar athafnir eða blót á næstunni. 

Njarðarblót í Hveragerði 26. júlí
Nú líður að árlegu blóti í Suðurlands goðorði. Það verður haldið við Fossflöt í
Hvera  gerði sunnudaginn 26. júlí kl. 13:00. Safnast verður saman fyrir framan
lystigarðinn, á horni Breiðamerkur og Skólamerkur. Blótið verður helgað Nirði. 

Eftir athöfn eru blótsgestir boðnir í kaffi og með því á veitingastaðnum
Varmá.

Allir eru velkomnir, félagsmenn sem aðrir.
Haukur Bragason
Lundarmannagoði
haukur@asatru.is

Hof Ásatrúarfélagsins í Öskjuhlíð. Arkitektskiss.
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Sammanfattning av Hymnen till  
Afrodite
av Emma Hernejärvi

Afrodite, lustens gudinna, hade fått 
många gudar att känna begär till 

dödliga. Det försatte dem i pinsamma 
situationer, och nu kunde hon efteråt 
håna dem. Men Zeus fick nog och ville 
hämnas denna oförrätt. Han fick Afro-
dite att bli plötsligt förälskad i en herde: 
Anchises. Alldeles till sig av åtrå, börjar 
hon med att bege sig till sitt tempel för 
att där bli badad, insmord i väldoftande 
oljor, och klädd i sina vackraste klä-
der. Sedan reser hon till Idaberget, där 
Anchises vallar boskap. Afrodite är så 
vacker att alla vilda djur runt omkring 
blir fyllda av kärlek och brunst.

Afrodite förvandlar sig till en mänsk-
lig jungfru, för att inte förskräcka 
honom med sin gudomliga gestalt. Hon 
går fram till honom när han är ensam, 
och förklarar hur hon är en bortrövad 
prinsessa. Men om han hjälper henne, så 
lovar hon att gifta sig med honom, och 
föda hans söner.

Anchises ser hennes skönhet, anar 
först oråd, men kan inte tacka nej till 
prinsessan. Han utropar att ingen skall 
”förhindra att vi förenas här och nu med 
varandra i kärlek”, och han för henne till 
sitt läger. Afrodite spelar sin roll som blyg 
prinsessa, men efter akten så sänker hon 
sin herde i djup sömn. Hon tar tillbaka 
sitt sanna utseende, och väcker sedan  

Anchises bryskt. Stackars Anchises blir 
förskräckt när han inser vad han gjort! 
Han har hört många historier om hur det 
kan gå dåligt för människor som beblan-
dar sig med gudar. Han ber Afrodite om 
nåd! 

Men Afrodite lugnar honom med att 
berätta att så länge han inte berättar för 
någon om denna nesliga historia, så ska 
hon föda honom en son. Sonen skall 
heta Aenas, och styra trojanerna, efter 
att ha först blivit omhändertagen av 
nymfer. Men om Anchises skvallrar, ja, 
då ska Zeus slå ned honom med en blixt. 
Efter att ha sagt detta lämnade den fagra 
gudinnan Anchises. ◆ ◆ ◆
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En Fornyrdislag om Skogen
Av Carl E. Guldbrand

Skogen har stått
Ståtlig och grann.
Valfadern minnes

I tiden många.
Vår berörelse 

Vid naturens väsen, 
I glömskan hava

våran koppling glidit
Jag bedjar eder

begåvade eller ej.
Att vända till veden, 

att giva vård och vörd.
Så den värld vi äga,

Älskas skall åter.
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Toscana Nordic
av Sylvia Hild

Den 28:e maj var vi ett gäng på åtta 
personer som förväntansfullt reste 

till Toscana i Italien på ett minst sagt 
ovanligt uppdrag. Vi skulle, som en 
del i konstprojektet Toscana Nordic, 
förevisa blot, sejd, och andra ceremo-
nier med andliga rötter i den nordiska 
forna seden. Tre av oss; Alexander Bå-
genholm, Per Lundberg och jag, Sylvia 
Hild, är sedan länge medlemmar i Forn 
Sed Sverige och nu hade vi förstärkt 
gruppen med vänner från det shamanska 
nätverket Starbrak. Väl på plats väntade 
också en härskara italienska vikingar, 
fullt utrustade med sköldar, svärd och 
stridshumör.

Det hela började egentligen året 
innan, då jag bjöds in till Toscana 

Nordic för att berätta om den nordiska 
seden och vår verksamhet i Sverige. Fö-
redraget, som skedde på lätt stapplande 
italienska, måste ha väckt några tankar 
eftersom jag i vintras fick ett samtal från 
organisatören Ricardo Baldelli där han 
uppmanade mig att samla ihop en större 
grupp för årets festival. Direktiven var 
ytterst vaga så när väl gruppen tagit 
form kunde vi själva utforma vår del av 
programmet enligt ett tidsschema som 
Ricardo serverade. 

Fem till sex lördagar samlades vi för 
att planera och repetera. En inte helt 

smärtfri process när många både erfarna 
och starka viljor skulle enas. Lite ovän-
tat fick vi också i uppdrag att stå för in-
lednings- och avslutningsceremonin av 
aktiviteterna i den tillfälliga vikingabyn. 
Ett inte helt enkelt uppdrag visade det 
sig då vi inte hade något som helst att gå 
efter och inte heller visste hur platsen såg 
ut. Men naturligtvis fick vi till ett fung-
erande koncept och när alla pusselbitar 
var lagda inledde jag en chatt med jarlen 
för Fjordings Söners Hird, Damiano 
Utburd Rosati. Vi ville inkludera viking-
arna i just de ceremonierna. 

Den lilla kommunen Crespina-
Lorenzana var värd för årets upplaga 
av konst- och kulturfestivalen Toscana 
Nordic. Vi landade om natten i Pisa och 
efter en äventyrlig färd på kurviga små-
vägar och grusade uppfarter kunde vi 
äntligen ta oss in i ett stort lantligt hus 
i mitten av vidsträckta vinodlingar och 
boa in oss för de fem följande dagarna. 

Nästa dag började med en rivstart. 
Vi hade tidigarelagt midsommaren en 
månad och redan på eftermiddagen 
skulle vi hålla blot i en pampig villa-
trädgård. Medan gruppen förberedde 
stången, kransen och stallen var det ut-
annonserat att jag skulle hålla föredrag 
om vikingatida kultur. Något som jag 
självsvåldigt ändrade till nutida uttryck 
för den forna seden. Lite nervöst efter-
som jag inte haft tid att förbereda mig 
och språket var italienska. Men väl där 
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tänka mig att besöka deras fester igen. 
Allra sist hölls en liten ritual, en reseväl-
signelse.

Jag fick skjuts tillbaka till Åbo, där 
jag spenderade resten av dagen hos min 
syster och hennes barn. Några släktingar 
kom på besök, och jag försökte beskriva 
vad jag hade haft för mig under helgen. 
”Ja, det låter som gamla finska traditio-
ner, helt klart” skrattade min morbror, 
och jag tror inte han förstod varför jag 
fann det så intressant. Tidigt måndag 
morgon åkte jag med färjan tillbaka till 
Sverige. ◆ ◆ ◆

följande gillet. Mycket godsaker blev det 
på gillet! Karelska piroger, älgkött, rot-
saker, svamp... Det var också under gillet 
som Lars lämnade över ett dryckeshorn i 
gåva till Karhun Kansa från oss i Sverige. 
Det blev väl mottaget.

På kvällen följde en till ritual. Vi skulle 
tända majbrasan, helavalkea. Vi stod i en 
ring runt brasan, samtidigt som en lång 
dikt om eldens ursprung sjöngs.

Sedan följde bastubad. Vi kvinnor 
fick förtur, för vi skulle hålla en särskild 
möbastu. För oss kvinnor som samlats i 
bastun höll Ranys en särskild, hemlig ri-
tual. Jag ska absolut inte skvallra mer om 
den här. Efter att vi var klara, så släpptes 
även männen in. Sent på kvällen, när det 
blivit alldeles för mörkt och kallt för 
min smak, så höll Miika i en schaman-
istisk ritual. Jag hade fått se på hans 
utrustning tidigare på dagen, men vid 
den tiden på kvällen då själva händelsen 
skulle äga rum, valde jag att sova istället.

Söndag 10/5
Söndagen bestod mest av att städa upp 
efter allting. Det blev mycket mat över, 
och de som ville uppmuntrades till att ta 
med sig hem. Jag plockade åt mig en del 
färskvaror åt min syster.

Jag fick också ta med mig, som gåva, 
en hednisk kalender (utgiven av Pakana-
verkko) som nu hänger i min hall. Miika 
gav mig en älgtand från hans schaman-
jacka, det kändes väldigt personligt. 
Överlag så var Karhun Kansa väldigt 
gästfria och vänliga, och jag kan absolut 

Miikas björntatuering.
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släppte spänningen och jag pratade på 
till naturbilder och bilder från vår verk-
samhet hemma. Jag fick några hang-
arounds så något i det jag berättade 
måste ha väckt nyfikenhet och längtan. 

Mycket folk kom för att delta i 
midsommarblotet och en hel del  

italienare höll sig på respektfullt avstånd 
men inom synhåll. Så småningom dök 
både borgmästarinnan och två poliser 
upp. Vi hade ju redan förberett ceremo-
nin så utan tidsfördröjning kunde män-
nen sjungande till Frej bära fram stången 
och möta kvinnorna som dansade fram 
kransen med sång till Freja. Blotet gick 
sedan sin gilla gång med sång, dans, och 
en runda med italienskt öl i hornet. En 
svensk kvinna i Sverigedräkt översatte när 
så behövdes och hela ceremonin avsluta-
des så klart med klassiska små grodorna. 
Mer svenskt än så kunde det inte bli.

Nästa dag skulle invigningen av vi-
kingabyn ske och de italienska grup-

perna kom lagom för att få upp sina tält, 
marknadsstånd, en smedja och olika 
verktyg för tidsmässigt hantverk. Från 
Sverige hade vi tagit med en stor kåta 
som vi skulle använda som råds- och vi-
loplats för vår grupp. Framåt eftermid-
dagen samlades vi alla i backen ovanför 
en stor gräsplan som kommunen upp-
låtit för firandet. I procession gick vi 
nedåt med völvan i centrum och trum-
made och sjöng Oh du Okko medan vi 
flankerades av de italienska vikingarna 
som slog på sköldarna. Helt säkert en 
anslående syn för den tyvärr fåtaliga 
publiken.  Kommunen hade inte haft 
förstånd eller kunskap att marknads-
föra evenemanget så att det nådde ut i 
befolkningen. 

Hela ceremonin avslutades med att 
de italienska krigarna, som senare skulle 
visa upp sina stridskonster, fick svära en 
trohetsed till gudarna. 

Jag hade en del samtal med jarlen 
Utburd och konstaterade att italie-

toscana nordic
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sittplattan högt ovanför våra huvuden. 
Vi andra trummade och sjöng tills völ-
van signalerade med staven att hon full-
gjort sitt uppdrag. Publiken, som stod 
i en yttre cirkel kring den nyetablerade 
hjällen, följde uppmärksamt våra före-
havanden. 

Söndagen var också en dag för mingel, 
runtydning och glimabrottning. När det 
var dags för avskedsceremoni och stäng-
ning av vikingabyn hade många vän-
skapsband knutits och gåvor utbytits. 
Många kände nog att det var tungt att 
säga adjö och kramarna blev många och 
långa. Italienarna sade rent ut att helgen 
varit fantastisk och att de fått så mycket 
ny kunskap och inspiration att ta med 
sig i sina respektive grupper. Och som 
Utburd senare skrev i ett översvallande 
tackbrev: ”Ni känns så levande”. 

Vi från Sverige var minst lika tack-
samma över att få möta så många nya 
fränder och fränkor och solade oss i 
den våg av värme som strömmade emot 
oss i avskedets stund. Till det kom na-
turligtvis privilegiet att få möta det 
toscanska landskapet med dess cypress-
kantade kullar, olivlundar, vinodlingar 
och vackra gamla hus i okrafärgade gula 
nyanser. Vi hade turen att bli inbjudna 
till en stor vingård med en gammal his-
toria, djupa källarvalv och en magnifik 
trädgård. En perfekt avslutning på en 
upplevelserik resa. ◆ ◆ ◆

narna inte har nån kunskap om vare sig 
blot eller andra andliga uttryck. Deras 
strävan är att så långt det går återskapa 
vikingatida dräkter, stridskonster och 
hantverk. Utburd nämnde att det i Ita-
lien är förbjudet att utöva antika religio-
ner. 

Det var lördag kväll och höjdpunkten 
skulle bli vår handfästningsceremoni. 
Ett par hade anmält intresse i förväg 
men när nu ryktet spridit sig om den 
stundande ceremonin var det plötsligt 
åtta par som ville visa sin kärlek till var-
andra. Ett par var redan gifta men tyckte 
det var exotiskt att fördjupa sina äkten-
skapslöften med en hednisk ceremoni. 
En massvigsel som denna kunde natur-
ligtvis inte följa det vanliga konceptet 
med de anhörigas skålar till brudparen 
men trots begränsningarna så fälldes fler 
än en tår över edsringen och alla paren 
verkade vara mycket berörda. Andra par 
kom fram och sade att nästa år vill de 
också handfästas.

Söndagen, som var vår tredje och 
sista dag i programmet, skulle vi före-
visa sejd. Vi hade redan hemma bestämt 
att gå försiktigt fram och inte involvera 
åskådarna i något oönskat energiutbyte. 
Det uttalade syftet skulle vara att sända 
goda krafter och välsignelser till Toscana 
Nordics framtida arrangemang. Någon 
sejdhjälle fanns förstås inte tillgänglig 
på området så när ögonen föll på en hög 
tennisdomarstol tyckte vi att vi gjort 
ett kap. Stolen kläddes med skinn och 
färgglada tygstycken och völvan satte 
sig mer eller mindre bekvämt tillrätta på 

toscana nordic
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Lunchen bestod av nässelsoppa och 
lökpaj, serverat med den vilda salladen 
vi plockat tillsammans. Jag hade hört 
att det skulle bli en sångcirkel efter det, 
något jag hade sett fram emot, men det 
blev inget organiserat. Däremot sjöng 
många samtidigt som de sysslade med 
annat.

På eftermiddagen hölls ett blot till 
Sämpsä. Ritualen hade som syfte att 
nu under våren väcka naturens krafter, 
genom att väcka männen som låtsades 
sova i skogen. Mycket sång även här. 
Ritualen var för mig lite främmande, 
mönstret följde inte den ordning våra 
blot har. Jag har uppfattningen att varje 
ritual Karhun Kansa utför varierar mer 
i sin form, än vad våra blot varierar från 
varandra. Men diktläsning och sång ver-
kar alltid ingå. Jag fick äran att bära fram 
blotgåvan, vilket var mat från det efter-

mörkret och sjöng. Bastubadet fortsatte 
långt in på kvällen.

Lördagen 9/5
Efter frukost höll Karhun Kansa ett 
möte, där de planerade kommande fes-
ter. Jag tilläts sitta med och lyssna, trots 
att jag inte är medlem, och det hela gick 
relativt smidigt. Därefter hade vi en 
vandring i skogen där vi fick lära oss ät-
liga växter och plockade dem inför lun-
chen. Trots att jag känner till mycket om 
växter, så är jag inte van vid att plocka 
dem så pass tidigt som i maj, och hade 
ibland svårt att översätta de finska nam-
nen till stackars Lars! Men bland annat 
plockade vi rallarros, hundkäx och kir-
skål. Jag hittade också teveronika, och 
försökte förklara för gruppen hur den 
används, vilket var svårt när jag inte 
kände till finska namnet för den.

finland

Blotgåvorna till ritualen på lördagen bestod av mat från det det kommande gillet.
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Röster från 
International Asatru 
Summer Camp (IASC)

Linda Stiernberg, medlem i  
Frejas Blotlag, Västernorrland

Jag åkte själv med mina två barn på 
IASC i somras. Tanken var att Micke 

skulle ha följt med, men han fick inte 
ledigt den veckan. Jag ville absolut inte 
ställa in, och jag ville inte lämna bort 
barnen till far- eller morföräldrarna, för 
det känns viktigt för mig att mina barn 
ser att det finns andra barn som blotar 
och som har hedniska föräldrar. Dess-
utom så skulle jag ha saknat dem för 
mycket! Så jag valde att åka själv med 
barnen.

Jag förstod redan innan jag kom dit 
att jag inte skulle ha möjlighet att delta 
på alla aktiviteter som jag ville, så jag 
ställde in mig på att veckan skulle gå ut 
på att umgås med likasinnade och att ha 
trevligt.

Nu gick det trots allt lättare än vad 

jag hade hoppats på, min 7-åring träf-
fade flera kompisar och 2-åringen var på 
bra humör hela veckan. Jag kunde gå på 
några föreläsningar, särskilt uppskattade 
jag ”What’s in a Name” som tog upp vad 
våra Gudars olika namn betyder och hur 
den kunskapen ger våra myter ett större 
djup. Jag var med på en aktivitet där vi 
skulle få möjlighet att möta Gudarna 
genom teater. Det var både roligt, vack-
ert och påminde mig om vikten av att 
uppleva naturen med flera av våra sin-
nen. Det var länge sedan jag skrattat så 
mycket!

På kvällarna anordnades det blot av 
de föreningar och samfund som deltog 
från olika länder. Det var spännande att 
se hur de lade upp sina ceremonier. Jag 
blev inspirerad av flera av deras seder 
som jag gärna lägger till i Frejas Blotlags 
seder. Surströmmingsblotet på tors-
dagen får tummen upp! Det var flera 
år sedan jag åt surströmming (man ska 
ju inte det när man är med barn eller 
ammar), men nu passade jag på. Extra 
roligt var det att det var upplagd som 
ett Torshelgds-firande, det första som 
jag varit med på.

Power-singing var också en aktivitet 
som jag är glad över att jag hade möj-
lighet att delta på, även om inte kunde 
vara med från början utan fick hoppa 
in i halvtid. Kraften flödade verkligen, 
rakt in i mig så snart jag steg in. Men det 
allra roligaste på lägerveckan var mö-
tena med alla människor. Jag fick kon-
takt med hedningar från andra länder, 
och är sugen att redan nästa år åka till 

IASC
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Bastu är en självklarhet på en finsk lägergård.
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Och något utöver det vanliga, det 
blev det. Vilken värme, inspiration och 
gemenskap! Det bästa för mig var nog 
alla informella möten med människor. 
Alla vänskapsband som knöts och kon-
takter som skapades.

Det är helt omöjligt att i en kort 
redo görelse som den här göra rättvisa 
åt lägret. Det var så mycket som hände. 
Det får bli ett urval och ett skummande 
på ytan.

Som den svensk jag är så börjar jag 
prata om vädret. Det var… blött. De 
första dagarna såg vi knappt en solglimt. 
Om jag minns rätt var det först efter det 
stora blotet som hölls på onsdagen, som 
himlen sprack upp och solen kom fram. 
Ytterst lägligt i och för sig eftersom vi 
ordnade utegrillning då också.

Apropå blot. Det var många blot. 
Varje kväll arrangerade olika grupper 
från olika länder blot enligt sina respek-
tive traditioner. Det var väldigt roligt 
att vara med på dessa och att se vilka 
likheter och olikheter som fanns i sätten 
att blota. Jag var med på tyska, danska, 
spanska och norska blot, och det var 
flera jag missade ändå. Sedan hade vi 
som sagt det stora blotet på onsdagen. 
Det skapades av en grupp bestående 
av personer från flera olika länder och 
grupper. Resultatet blev mycket stäm-
ningsfullt, glädjerikt och lyckat. Vi hade 
också öppningsblot och avslutningsblot 
som inramade lägret.

Varje morgon samlades deltagarna i 
olika basgrupper som hade olika dvärga-
namn hämtade ur den poetiska eddan. 

Holland och delta på en sejd-helg.
Ett stort tack till ni som anordnat 

detta! Allt var välorganiserat och fung-
erade otroligt smidigt. Jag är glad att jag 
hade möjlighet att delta.

Och en stor eloge till alla singel- 
föräldrar, på hel- eller deltid! Ni gör det 
BRA!

Henrik Hallgren, medlem i  
Forn Sed Stockholm

Aldrig förr har väl ett sådant här läger 
anordnats i Sverige, där hedningar och 
asatroende från så många olika länder 
kommer samman och blotar, samtalar, 
håller workshops och umgås. Vi var runt 
120 personer (inklusive barn) från elva 
olika länder. I tre år hade vi, inom sam-
fundet och nätverket i IASC, planerat 
och förberett detta läger, men för mig 
kändes det ändå inte riktigt verkligt för-
rän dagen då jag tog mig genom ösreg-
net in till lokalen i Vildmarksgymnasiet 
i halländska Unnaryd där lägret skulle 
hållas. Det var då, när jag hörde sorlet 
och såg alla dessa människor anlända 
som jag verkligen förstod att detta skulle 
bli någonting utöver det vanliga.

IASC

14

Klockan 15.45 hämtades jag av Miika 
från Karhun Kansa. Samfundet hade 
nämligen lovat att ordna resan till firan-
det åt sina utländska gäster. Det hade 
varit lite förvirring med det innan, men 
till sist höll de sitt löfte och jag fick en 
smidig bilskjuts ända från Åbos busster-
minal till Mansikkis friluftsgård utanför 
Eura. Resan tog mindre än två timmar, 
och på vägen diskuterade jag, Miika och 
Lars kulturkrockar, språk och bastubad.

Mansikkis friluftsgård var inte sär-
skilt annorlunda från någon annan. 
Här fanns en huvudbyggnad med kök 
och matsal, en byggnad med två stora 
sovsalar, flera småstugor, en bastu, toa-
lett i ett separat hus. Alldeles bredvid 
sjön Pyhäjärvi, och med blandskog runt 
omkring. När vi anlände hade Karhun 
Kansa redan börjat anordna med mid-
dag. Till middag blev det linssoppa och/
eller laxsoppa med mackor. Det slog mig 
snabbt hur lik stämningen var till en av 
Forn Seds sammankomster. Om det 
inte hade varit för språket, hade diskus-
sionerna lika gärna kunnat vara på ett 
av vårt samfunds årsting när vi brukade 
hålla dem på lägergårdar över en helg. 
Här skämtades det friskt om religion, 
sex, och människooffer. Människor som 
var glada över att återse sina vänner, en 
avslappad stämning.

Efter middagen hölls det en ritual för 
att helga bastun. Det är nog mitt star-
kaste minne från helgen, nu i efterhand. 
Nakna kroppar, utan att det var ett dugg 
sexualiserat, bara naturligt. Vi satt där i 

Gäst hos Björnens Folk
av Emma Hernejärvi

Våren 2015 fick Samfundet Forn Sed 
en inbjudan från Karhun Kansa, 

som undrade om några svenskar ville 
vara med på deras vårfirande som kall-
las för Hela. Jag och Lars Tyllered, båda 
medlemmar i Forn Sed Stockholms 
blotlag, nappade. Detta är min reserap-
port från Finland.

Torsdag 7/5
På torsdag kväll gick jag ombord M/S 
Amorella, en av Viking Lines kryss-
ningsfärjor, mot Åbo. Min mor följde 
med i form av en kryssningsresa, hon 
skulle alltså fortsätta mot tillbaka mot 
Stockholm direkt när jag gick av Åbo. 
Färjeresan var dock ganska händelselös.

Fredag 8/5
Efter en maffig frukost ombord på fär-
jan klev jag av i Åbo med min packning. 
Det var kyligare i Åbo än i Stockholm. 
När jag hade åkt hade det varit ungefär 
18°C i Stockholm, i Åbo var det ungefär 
10 grader varmt. Jag åkte till min syster 
som bor i Åbo med sina barn, och spen-
derade där en stor del av dagen. Åbo är 
en vacker stad, jag brukar jämföra det 
med Uppsala, fast större. En tydligt 
tvåspråkig stad, Aura-floden som rinner 
genom staden och gamla byggnader som 
ger staden en betydligt mjukare karaktär 
än Helsingfors.

finland
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Själv var jag med i gruppen Dolgtrase. 
Det var nog stor olikhet i hur dessa bas-
grupper fungerade. En del fungerade  
utmärkt – som min egen – medan andra 
var mer oorganiserade och kanske rann 
ut i sanden. Basgrupperna hade olika 
uppgifter, till exempel att hjälpa till med 
matlagning eller disk. Men de hade också 
ett syfte att vara en lite mindre ”klan” 
som skapade tillhörighet. På basgrupper-
nas morgonsamlingar diskuterades inte 
bara vilka praktiska uppgifter som grup-
pen hade utan det fanns också andliga 
och filosofiska teman att diskutera kring.

Aktiviteter, föreläsningar och verk-
städer fanns det gott om kring alla möj-
liga ämnen, allt från sejd, frejmysterier, 
naturens rättigheter och gudanamnens 
lingvistiska rötter till bronsgjutning, 
morgonmeditationer, Torshelgd med 
surströmming, runkonstellationer och 
mjödprovning. Långt inpå nätterna satt 
vi runt eldarna, drack mjöd och pratade.

Det anordnades också en exkursion 
till heliga platser i Unnarydstrakten. Vi 
började med att besöka stenringarna 
”Smålands stenar” där vi höll ett kort 
blot. Sedan reste vi vidare till diverse 
olika runstenar i landskapet. För många 
från utlandet kändes det väldigt spe-
ciellt att se en runsten i verkligheten. 
Även domarringarna är ju lite speciella 
för Sverige.

Några ord om maten också. Frukost 
och lunch åt vi på kommunens dagcen-
ter ”Gläntan”. Det fungerade utmärkt, 
även om kökspersonalen var lite chock-

ade över hur mycket mat hungriga hed-
ningar kan äta. Middagen ordnade vi 
själva på Vildmarksgymnasiet. Vi hade 
då vår egen kock som alltid gjorde god 
mat och i rikliga mängder, vilket gjorde 
oss alla så tacksamma och glada. Den 
mat vi ordnade själva var i möjligaste 
mån ekologiskt producerad och köttet 
var mestadels vilt kött, lokalt från Vild-
marksgymnasiet.

På lägrets sista dag ordnades en hed-
nisk hantverksmarknad i Unnaryds 
hembygdsgård, dit även allmänheten 
var välkommen. Där fanns allt från 
gudastatyetter och torshammare till 
snidade runhalsband och CD-skivor 
med hednisk musik till försäljning. FSS 
hade ett bord där vi sålde böcker och 
äldre nummer av Mimers Källa. Vid ett 
tillfälle tog jag fram min säckpipa och 
Skalleper greppade trumman och sedan 
blev det spontan dans i gräset utanför 
hembygdsgården! Det hela avslutades 
med en uppskattad auktion av hantverk 
och diverse annat där budgivarna över-
trumfade varandra gång på gång och 
där pengarna oavkortat kommer gå till 
att anordna nästa IASC.

Nästa IASC ja. Det är tre år till dess. 
2018 äger det rum. I skrivande stund vet 
vi inte var, men de två kandidaterna är 
England och Spanien. Oavsett var lägret 
kommer att hamna tillslut, säger jag bara 
en sak; Missa inte det! ◆ ◆ ◆
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Hell dig Frode
fredens väktare

den rättvisa lagens rådare
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du rättvist fördelar
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Hell dig Fricco
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