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Hälsa och sjukdom har alltid varit en del
av mänskligheten. Det personliga - som
när en närstående till mig nyligen dog,
efter att ha tynat bort på sjukhus under
ett års tid. Eller det stora, som när jag
nyligen hörde att vi idag har drygt 12
miljoner cancersjuka i världen, men att
den siffran till 2015 beräknas öka till 21
miljoner. Det är den lilla kampen och den
stora kampen - mot sjukdom och död för hälsa och liv. Ibland balanserar vi på
knivsudden mellan världarna, utan att
veta åt vilket håll vi slutligen kommer
falla.
Själv vänder jag mig ofta till gudarna
för att hitta metoder för helande - för de
som vill och för de som frågar. För de som
inte frågar är det mycket svårare. De har
kanske inte den tro jag har, och utan lov
anser jag inte att jag har rätt att göra
något. Det är självklart deras upplevelse
jag måste respektera. Samtidigt vill jag så
ofta sträcka ut handen och säga - du, jag
tror att jag kan hjälpa dig... En höjd skål
och en önskan till Eir brukar jag dock
kunna sträcka mig till. I mötet med henne
finns också visdomen om att lära känna
sig själv genom sjukdom. Om att se in i sig
själv och möta sina rädslor. Därför tror jag
heller aldrig att vi kommer bli fria från
sjukdomar, hur många vaccin eller
mediciner vi än framställer.
Jag hoppas också att du ska uppskatta
och se det vackra allteftersom Mimers
Källa utvecklas både innehållsmässigt och
utseendemässigt - den här gången med
tema hälsa.
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Min ton var falsk och sprucken,
ylande var livssången.
Drömmen var den om döden
och färden var den dithän.
På alla dessa vägar gick mitt skal.
Genom meningslösa stormar kastad
mot depression och sjukdom:
de mänskliga vrakens klippor.
Där stod en blomma i min väg,
en ljuvligt giftig ros!
Eirs kraft och Fröjas lynne
och tonen var febrigt ren
och himlen var hennes, sidengrå,
någonstans i hjärtslagens periferi.
Vem är jag i hennes andedräkt?
Upplyft över dörrens karm.
Stödd och stärkt av lin och lök.
Vet du hur du älska skall?
Helad och läkt.

Johan Vendelkorp

Sara Larsson, chefredaktör Mimers Källa
sara.larsson@samfundetfornsed.se
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LEDARE

Sjukdom – ett straff från gudarna?
I MIN EGENSKAP AV GODE händer det ibland
att skolungdomar och gymnasieelever som
ska göra något arbete i religionskunskap hör
av sig med frågor. Det mesta av detta brukar
rådsgoden Martin Domeij sköta men för
någon månad sedan landade några frågor
även i min mejlbox. Frågeställaren undrade
över vår inställning till sjukdom och sjuka.
Ansåg vi, undrade hen, att sjukdom var ett
straff från gudarna eller resultatet av någon
ond ande? Hade vi kanske några särskilda
ceremonier som måste utföras i samband
med sjukdom eller kanske rent av några
tabun liknande somliga samfunds regler
kring blodtransfusioner?
Jag hoppas att mina svar inte blev en
besvikelse. Det där med tabun är ju inte
någon stor del av den moderna hedendomen.
Vi jobbar inte så. Någon exorcism av
besvärliga influensathursar kunde jag inte
heller erbjuda. När vi blir sjuka är det nog i
första hand till "farbror doktorn" eller
apoteket vi vänder oss precis som vilken del
av befolkningen som helst.
Samtidigt är det kanske ändå inte riktigt
så enkelt och det försökte jag också peka på i
mitt svar till brevskrivaren. För visst finns det
också en andlig aspekt i detta att bli sjuk och
att sedan bli frisk igen, liksom det gör i alla
livets aspekter. Seden är inte en avgränsad

sfär som finns till bara inom det fält som vi
människor kallar för religion. Seden
omfattar livet, hela livet med alla dess små
vardagligheter och väldiga omvälvningar.
Precis som dag och natt avlöser varandra och
sommar blir till höst, som blir till vinter, som
blir till vår och sedan sommar igen i ett
cykliskt kretslopp går det även upp och ned i
hur vi mår i kropp och själ. Det är en del av
hur det ska vara.
Jag försökte också få med ett resonemang
om att det också verkar finnas ett stort
intresse bland många hedningar för
naturmedicin och liknande. Det där har jag
bara anekdotisk evidens för, men jag tror mig
nog ha på fötterna när jag säger det.
Och visst är det också så att vi önskar
hälsa, vi önskar det friska, inte bara för oss
själva utan kanske främst för vår familj, våra
vänner, våra nära och kära. Om någon vän
till mig är sjuk så blotar jag till Eir med
förhoppning om snar tillfriskning. Vi riktar
kraft, tankar och energier till helande och
styrka och önskar att makterna ska hjälpa oss
med detta. För även om vinter, död och
sjukdom är del av det stora kretsloppet är det
sommaren, livet och hälsan som vi alltid
längtar till.

"

För visst finns det också
en andlig aspekt i detta
att bli sjuk och att sedan
bli frisk igen, liksom det
gör i alla livets aspekter.

Erik Otterberg
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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.

Norrland: Birka Skogsberg och Martin Domeij
Svealand: Sylvia Hild (sylvia.hild@samfundetfornsed.se) och Henrik Hallgren (henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Götaland: Erik Otterberg och Markus skogsberg (markus.skogsberg@samfundetfornsed.se)
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OMVÄRLD
Hednisk julmarknad
Helgen den 24 - 25 november håller
Hedensk
Oplysningsforbund
julmarknad i Boeslunde i Danmark.
Helgen bjuder på försäljning av
hedniska julgåvor och hantverk, men
även fornnordisk musik och
föredrag. Mer information om
julmarknaden hittar du på:
http://www.heof.dk

Hedendom i skolan

Cornwalls
motsvarighet
till
Skolstyrelsen har beslutat att
hedendom ska ingå i läroplanen.
Vid fem års ålder ska barnen lära
sig om stenar, som till exempel
Stonehenge, och läroplanen anger
också att det är relevant att barnen
får lära sig om förkristna platser som
är viktiga för dagens hedningar.
Kritiker, som Christian Institute,
säger att antalet praktiserande
hedningar i Cornwall är för lågt för
att rättfärdiga att plats görs i
läroplanen, i vilken de menar att det
knappt finns plats för de stora
religionerna. Den hedendom som
ska läras ut är på ett brett spektra,
från druidism till wicca och
shamanism.

Interreligiöst center i
Göteborg
Göteborg har fått ett interreligiöst
center, som bygger på det
interreligiösa råd som staden redan
haft i fem år. Ordföranden menar att
"alla stadens 90 församlingar och
religiösa föreningar har fått en
inbjudan att vara med". Det
nyinvigda centret kommer att få en
miljon årligen, de tre inledande åren,
av Göteborgs
Stad och
förhoppningen är att det ska vara en
mötesplats för unga troende från
olika religiösa samfund. De kommer
även lansera ett koncept riktat till de
som möter många religioner i sitt
arbete i Göteborg. Är du nyfiken på
att besöka dem, så finns de sedan
april på Kyrkogatan 25, i närheten av
Domkyrkan i Göteborg.

Fynd av ryttargrav
I Danmark har ett unikt fynd gjorts.
Det är en ryttargrav, mer än 100
kvadratmeter stor. På gravplatsen
fanns 25 gravar, och en av dem
tillhörde alltså en ryttare som måste
ha stått högt i ställning hos Harald
Blåtand. Bland de gravsatta fanns
också en man som hade en hel oxe
med sig.

Riktig skatt på Gotland
På Gotland har en riktig skatt
hittats. En man hade fått i uppdrag
av länsstyrelsen att söka med
metalldetektor och fann i påskas en
bronsbehållare med läderdetaljer i en
åker. I behållaren fanns tusentals
mynt, varav ett har identifierats vara
från tiden kring år 1040.
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RUNE HUND....
...förundras över folks bild av oss hedningar!
När representanter från samfundet på
livsåskådningsmässan i Götene i april,
besvarade frågan om vilka de var från en
annan utställare fick de reaktionen: ”Åååh,
det är ni som är så söööööta!” med ett
tonfall som om man pratade om
hundvalpar. Skönt att bilden av hedningar
som otäcka machomän som hänger upp
trälar i träd tydligen håller på att försvinna,
men man undrar ju hur den här
gullifieringen gått till?
...funderar över när Sverige ska följa i
Cornwalls spår och införa hedendom i
religionsläran i skolan. Kanske Rådet
åtminstone börja med att engagera sig i
Göteborgs nya interreligiösa center, så kan
vi se vart det leder. Vi är ju trots allt så söta,
har jag hört.
...noterar att Thor 2: The Dark World är
under inspelning och beräknas visas på bio i
november 2013.
...läser glatt om hur textdelar ur en druidisk
ritual användes i avslutningsceremonin i
Paralympics i London. Inte illa för en
hednisk ritualtext att ta sig in i sammanhang
som visas för 750 miljoner åskådare.
...noterar dock ändå lite sorgset att en
kvinna vägrades rehabiliterande massage då
hon bar pentagram runt halsen
...och apropå att stå högt i stånd... det
trodde jag alla hedningar gjorde!
Åtminstone de manliga.

SAMFUNDSNYHETER
Samfundet representerat på
livsåskådningsmässa
Den 14:e April deltog två representanter
från Samfundet på en livsåskådningsmässa
i Götene för att presentera Forn
Sed/asatro. Mässan anordnades för femte
året i rad av Västerbyskolan, Svenska
kyrkan, GKSR och SENSUS med syfte att
komplettera niondeklassarnas religionsundervisning, men var också öppet för
allmänheten. Förutom Samfundet Forn
sed fanns även representanter för
judendom, kristendom, islam, hinduism,
buddhism, humanisterna och bahá'í på
plats med föreläsningar och bokbord. Nytt
för i år var ett ”levande bibliotek” där
deltagarna
kunde
låna
valfri
religionsutövare i tio minuter och ställa
frågor. Som vanligt bjöd mässan på
spännande diskussioner och givande
möten mellan olika livsåskådningar.

Omval till förtroendeposter
Det blev inga större förändringar i rådets sammansättning efter årets ting. Erik Otterberg
(ordförande), Emma Hernejärvi (vice ordförande), Martin Domeij (rådsgode) och Alexander
Bågenholm (biträdande kommunikatör) sitter kvar på sina mandat från förra tinget.
Omvaldes gjordes Rune Forssén (kassör), Birka Skogsberg (rådsgydja), Gunnar Creuz
(sekreterare), Nathalie Otterberg (kassörsassistent) samt Saga Sunniva Berg. Funktionerna
som kommunikatör och internationell kontaktperson tas över av Saga Sunniva Berg. Till
verksamhetsgranskare utsåg tinget Richard Feiff från Göteborg och Lennart Berger från
Malmö. Till revisor omvaldes Martin Dahl från Göteborg. Till ny valberedning inför nästa år
valdes Åsa Åkesdotter från Hörby, Johan Sandström från Arboga och Markus Skogsberg från
Åmål (tidigare Göteborg).

Hednisk HBT
Drygt trettio personer kom för att lyssna
på "Hednisk HBT - från forntid till
samtid". Samfundets ordförande Erik
Otterberg talade bland annat om de
mindre allmänt kända aspekterna av Freja att hon är en stark krigsgudinna och att det
är hon som först väljer de fallna kämparna
från slagfälten. Han målade även upp
livliga historier såväl om hur Sleipner kom
till som när Tor klädde ut sig till Freja.
På grund av viss förvirring kring
polistillstånd och andra praktiska detaljer,
blev blotet på fredagen tyvärr inställt.
Det här var första året samfundet
medverkade på festivalen och det finns
många möjligheter att utveckla konceptet.
Kanske du som läser det här har ett bra
förslag, en idé på föredrag du vill hålla eller
annan punkt som kan göra samfundets
medverkan i nästa års festival ännu större?

Avgifter för 201 3
Årstinget beslöt att inträdesavgiften för
kommande år ska vara 220 kronor och att
prenumerationsavgiften ska kvarstå på 200
kronor. Den symboliska höjningen av
inträdesavgiften syftar till att göra det
lättare för kassören att se vad som är vad.
Har du betalat in din årsavgift för 2012
ännu? Då är det dags att göra det nu!

Årsting med tid för eftertanke för de omvalda rådsmedlemmarna Rune Forssén, Erik Otterberg
och Nathalie Otterberg

Stadgeförändring på årstinget

Av årstinget 2011 fick rådet i uppgift att föreslå en stadgeändring rörande
det som i nuvarande stadgar kallas för ”prenumerationsavgift”. När de
nuvarande stadgarna antogs var en av huvudtankarna att ersätta det gamla
systemet med medlemsavgifter som i praktiken innebar att medlemmar
straffade ut sig ur samfundet genom att inte betala medlemsavgiften.
I de nuvarande stadgarna ansöker man om medlemskap, betalar en inträdesavgift och är sedan
medlem fram till dess att man antingen avlider eller säger upp medlemskapet. Inträdesavgiften
är enligt stadgarna den enda obligatoriska avgiften. Till den kommer en frivillig
prenumerationsavgift. Detta beskrivs i stadgarnas andra kapitel, nionde paragrafen:
”Inträdesavgiftens storlek beslutas av årstinget. Förutom inträdesavgiften kan årstinget också
besluta om en årlig prenumerationsavgift som ska bekosta utskick av medlemstidningen och
annan information för samfundet. Denna avgift är frivillig för medlemmarna men den som
inte avlägger avgiften får heller inga utskick.”
Det har dock visat sig att detta system har flera brister. Dels måste i praktiken avgifter som
medlemmar erlägger användas även för andra ändamål än att distribuera Mimers Källa och
annan information, dels visar det sig att allt för få faktiskt betalar in den frivilliga avgiften. Vi
vill dock inte tillbaka till det gamla systemet. Rådet hade därför till årets ting utarbetat
följande förslag till ändring av paragrafen ovan:”Inträdesavgiftens storlek beslutas av årstinget.
Förutom inträdesavgiften kan årstinget också besluta om andra årliga medlemsavgifter som
ska användas till samfundets verksamheter.”
Med denna skrivning skulle det bli upp till årstinget vilka avgifter de vill ta ut av
medlemmarna, att formulera vad avgifterna ska användas till, vad de ska kallas, om de ska vara
obligatoriska och så vidare. Vad händer då om man inte betalar den obligatoriska avgiften? Är
man inte medlem längre då? Jo, det är man. Man kan fortfarande bara bli av med sitt
medlemskap på tre sätt: eget utträde, uteslutning, eller döden. Däremot måste man ha betalat
de obligatoriska avgifterma för att få rösträtt på tinget. Tinget antog enhälligt förslaget till
ändring. För att förslaget ska gå igenom måste det dock antas även av nästa ting.
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Örtmedicin och örtmagi i Norden
Text: Älvahäxan
Bild: Sara Larsson

När man letar efter gammal nordisk örttradition märker man ganska snart
att det finns väldigt få hänvisningar i skrift. Delvis beror det på att
häxprocesser och kyrka har kopplat denna kunskap till de mörka krafterna
som varit förbjudna att använda, men det har också varit tradition i vår del
av världen att föra kunskapen vidare muntligt. Det kunde vara farligt om
det man visste föll i fel händer.

VÖLVOR, NÅIDER, KLOKA GUMMOR OCH
GUBBAR har lärt kunskapen genom arv eller en
form av lärlingssystem. Det gör att det idag kan
vara svårt att avgöra vilka örter som har
använts traditionellt och vilka som vi lärt oss
använda senare. Men utan tvekan så har vi en
otroligt rik fauna av läkande örter och växter i
vårt Nordiska landskap, och en del av dessa vet
vi med säkerhet har använts under väldigt lång
tid. Många, ja kanske de flesta, av dessa örter
har också en magisk aspekt som var lika viktig
som den rent medicinskt läkande aspekten för
våra förmödrar och förfäder. Medicin och magi
gick hand i hand då man visste att den mentala
delen av läkandet var lika viktig som den
medicinska.
Örtmedicin var en otroligt viktig kunskap
förr och de människor som hade kunskapen
var respekterade och ibland lite skrämmande.
Man visste ju att de som hade kunskapen att
läka med växter också hade kunskapen att döda
med växter. Många av de örter som användes är
giftiga och en del även dödliga om de används
fel. En del kunskap om växter fanns hos de
flesta, man var helt enkelt tvungen att ha basal
kunskap för att klara alla små vardagliga
skador. Men när det kom till mer avancerade
läkekunskaper så kallade man på en läkekunnig
person, som oftast också var kunnig i de
magiska delarna. Völvorna var ofta väldigt
duktiga även med örter, liksom samernas
Nåider och Jordemodern som hjälpte både
kvinnor som skulle få barn och tog hand om
andra sjuka. Det var ett stort ansvar och ibland
farligt att ha kunskapen också, dog patienterna
för ofta så kunde man få ett dåligt rykte som
var nästan omöjligt att bli av med, och i värsta
fall leda till döden.
Men genom arkeologiska utgrävningar vet
man att de läkekunniga ofta hade hög status i
samhället, även kvinnorna. Många av de örter
som använts verkar vid första anblicken ha
väldigt lika egenskaper, en del av det förklaras
ju med att vi har många klimatzoner i Norden,
så en växt som är vanlig i de södra delarna
kanske inte finns i de norra och vise versa. Men
det är också så att två sårläkande växter kan

vara olika läkande på olika skador, det gällde
att hålla reda på vilken som fungerade bäst till
vilket sår. Kanske var det också viktigt att
använda en viss ritual till örten och den kunde
vara olika för olika växter. Vissa örter skulle
torkas och användas som en slags rökelse,
medan andra skulle beredas under lång tid i
alkoholhaltiga drycker. En del skulle man göra
avkok (te) på och vissa skulle användas färska
vilket gjorde att de bara kunde användas under
sommarhalvåret. Tiden när man samlade in
växterna var också viktig, en del skulle samlas
vid sommarsolståndet, andra vid fullmåne och
vissa i nedan beroende på vad de skulle
användas till. Skulle växten ge något till
patienten var det bäst att plocka i växande
måne medan en växt som skulle ta bort något
skulle samlas i avtagande måne. Stärkande
växter hade högst potential under den ljusaste
tiden på året, men en del behövde hela
sommaren på sig att samla så mycket kraft som
möjlig. Vissa av dessa örter var så kallade
överlevnadsväxter, dvs växter som var viktiga
för att klara sig i vildmarken och som gav den
första vitamininjektionen på våren, även dessa
har ett medicinskt värde eftersom de ofta
räddade våra förfäder från svåra sjukdomar
som kunde följa på en svår vinter. Idag har vi
den lite vanvördiga tron att örter är svaga och
ofarliga, men inget är mer felaktigt. Man gör
fortfarande många mediciner av örter även
bland läkemedelsföretagen, och ”pillermarknaden” av naturpreparat växer lavinartat.
Jag skulle önska att vi i stället inser och lär oss
att vi har ett enormt apotek bakom vår egen
knut, fyllt av de mest underbara läkande och
helande växter, som dessutom är gratis!
Jag tänkte presentera några av de örter som
har använts i Norden under lång tid och som
fortfarande är mycket användbara med klara
medicinska effekter. Tänk på att alla växter
med medicinska funktioner ska brukas med
försiktighet och kunskap. Precis som med ny
kemisk medicin kan även örtmedicin
överdoseras och tas på felaktigt sätt. Örter är
inte ofarliga bara för att de är naturliga, då
hade man aldrig behövt speciella, kunniga

människor som förde den här kunskapen
vidare i forntid. Jag har valt ut några örter
som kan användas med bra verkan utan att
vara svårhanterliga.

Rölleka

Kallas även soldatört, sårläka,
timmermansört, fårblad, näsegräs,
tusenbladsört, mm.

Johannesört

Kallas även mansblod

Av denna underbara ört som växer i nästan
hela vårt land gör man Hirkumpirkum, ett
vackert rödfärgat brännvin som använts i
medicinskt syfte under väldigt lång tid.
Denna dryck har gått under många namn,
Solskensdricku, Vinterväck, Glädjebägare
mm, vilket skvallrar om att man under lång
tid känt till johannesörtens förmåga att
vända vårt humör till den ljusare sidan.
Naturligtvis har den även andra underbara
egenskaper. Den är sårläkande, har använts
till demonutdrivning, mot astma, blåskatarr
och tarmparasiter.
Eftersom örten är nervläkande kan den
lindra nervvärk som tex Bältros och Ischias.
Örten har även en lätt blodförtunnande
verkan som använts när så behövts och trots
detta så kan växten även läka sår, speciellt sår
som måste ”blöda rent”. Även kyrkan har vävt
in denna underbara ört i sina legender och
anser att den skyddar mot Djävulen, vilket
har gett den tillnamnet ”Satansflykt”. Det går
utmärkt att koka te på Johannesört, och
precis som med Hirkumpirkum så är det de
vackert gula blommorna man använder.
Torka blommor och spara till vintern, eller
lägg dem i sprit några veckor och du får ett
utmärkt medel mot vinterns tungsinne.

I vårt land var det vanligt att man gjorde ett
alkoholutdrag av örten som användes till
svårläkta sår och magplågor. Man har även
använt örten i ölbryggning och den har då
ersatt humlen, och som ”bäska” i sprit. Enligt
folktro skulle kvinnor använda de vita
röllekablommorna och männen de röda.
Örten har använts för att stilla blod och rena
sår och var därför ett måste på slagfältet.
Än idag är röllekan en mycket intressant
läkeört. Den finns i medel mot näsblödning
och som kramplösare i medel mot kolik,
hemorrojder, smärtsam menstruation,
svårläkta sår och orolig mage. Kan med fördel
användas som ett verksamt te vid
magkramper, alltför rikliga blödningar av
olika slag, influensa, högt blodtryck,
förkylning mm. Man kan badda sår (även
orena sår), oren hud, brännskador osv. med
ett avkok av örten.
Röllekan ska användas i måttliga mängder
och inte under för lång tid. Överdoser kan ge
huvudvärk, hudirritation och yrsel. Den ska Blåbär och lingon
inte användas av gravida.
Ja, tro det, blåbär och lingon är gamla
medicinalväxter. Man har använt både bär,
Timjan
blommor och blad. Att bären är nyttiga vet
Kallas också för sänghalm, älvaört, mm.
de flesta, och för några år sedan gjordes
Timjan är antiseptisk, vilket gör den lämplig ”nyupptäckten” att blåbär är bra för
att använda som te vid luftvägsproblem ögonbesvär, vilket våra förfäder alltid har
speciellt om man behöver få upp slem. Även vetat. De är också stärkande vilken använts
vid utmattningstillstånd, huvudvärk, vid näsblödningar, magbesvär (kokta vid
sömnlöshet och allmän oro. Låter man timjan diarré, färska vid förstoppning) och vid
dra i olja får man en utmärkt olja att massera smärtsamma menstruationer. Te på bladen
med mot dålig blodcirkulation och har använts vid venproblem såsom
muskelvärk. Varför inte koka ett starkt hemorrojder och åderbråck. Blåbär är
timjante och hälla i badvattnet för att få dessutom lätt blodförtunnande vilket kan
tröttheten i kroppen att försvinna? Kom ihåg vara bra vid högt blodtryck och risk för
att timjan är en fantastisk krydda, och att dess proppbildning. De små blommorna är
verkan inte blir sämre av att du har det i vekliga vitaminbomber så för att stärka sig
matlagning där den dessutom hjälper till med efter vintern kunde man samla en näve
matsmältningen.
blåbärsblommor (även lingonblommor) och
Gravida bör inte medicinera med timjan strö över maten för att slippa bli ”vårsjuk”.
pga den hormonreglerande effekten, men
Lingon har även en förmåga att reglera
som krydda i måttliga mängder kan även blodsockret vilket kan vara bra att veta för
blivande mödrar använda örten.
dig som har Diabetes. Lingon är även

njurenande och för gifter ut ur kroppen
viket gjort att man använt dem vid ledbesvär
då slaggämnen och urinämnen ofta är
orsaken till värk i lederna.

Hagtorn

En gammal medicinalväxt som fått lite av en
renässans i dag. Den har använts för att
stärka
hjärtat,
vid
kärlkramp,
hjärtklappning, högt blodtryck (det
avgjorde man förr genom att titta på
ansiktsfärgen och pröva humöret) och dålig
cirkulation. En mycket bra ört/växt för att
behandla just dessa symptom. Har
naturligtvis en del magiska aspekter också,
och är en viktig källa för extra näring under
vinterhalvåret då bären är lätta att lagra och
innehåller c-vitamin.

Malört

En riktig gammal goding. Som så många
andra medicinalväxter lade man gärna
malört i sprit eller alkoholhaltig dryck.

Örten innehåller mycket bitterämnen som
hjälper kroppen att smälta och bryta ner
föda. Man har använt den till att bota
parasitinfektioner, mask i magen, gaser och
vid svag eller utebliven menstruation. Den
fungerar utmärkt för alla dessa åkommor än
idag. ”Bäska droppar” brukar vi kalla det.
Perfekt efter en stor eller tung måltid och
har även använts för att bota malaria, men
då är det varianten sommarmalört man har
använt. Gråbo är också en släkting till
malörten som använts på samma sätt.

Man har också använt den för att bota
anemi (blodbrist), reumatism, blåskatarr,
inflammationer och för att stimulera
bröstmjölken hos mödrar. Nässla kan du
inte överdosera, den har inga som helst
biverkningar, utom möjligen att du blir
extra pigg ;). De långa växtfibrer som finns i
nässlans stam har också använts för att göra
tyg, Nätteltyg kallas det för och är ett
otroligt behagligt material som inte alls
bränns som man kanske skulle tro.
Naturligtvis är detta bara en liten liten del
av alla våra fantastiska gamla
Nässla
medicinalväxter, men kanske blir du lite
Detta har varit en väldigt viktig nyfiken och vill lära dig mer, det är min
medicinalväxt hos oss. Speciellt viktig förhoppning.
eftersom den är en av de första
klorofyllstinna och vitaminrika växterna
som kommer upp om våren. Många har
lyckats vända skörbjugg och andra
bristsjukdomar genom att äta Nässlor. Den
är så fylld av nyttiga ämnen så det är det
enda tillskott en frisk människa behöver.

Hlin – tröstens gudinna
Text: Edward Rosén

De flesta sedare tänker nog i första
hand på Eir i samband med hälsa
och helande, men gudinnan Hlin
bör inte glömmas bort i sin roll
som beskyddarinna - en viktig roll
för att finna ro i sinnet.
HLIN ÄR DEN SOM RÄDDAR människan från
omedelbar fara. Är man rädd, kan man
skänka henne en tanke. Det tycks dock råda
delade meningar om vem hon är; Frigg med
ett annat namn eller om hon är i tjänst hos
Frigg. Oavsett, så betyder hennes namn
"förbarmande" eller "beskyddarinna". I
Völuspa kan vi läsa att hon får en förvarning
om att Oden ska komma att dö i Ragnarök.
Vers 53, översatt av Erik Brate, lyder:
Ett andra lidande
för Lin då kommer,
när Oden går
mot ulven att strida,
och Beles bjärte
bane mot Surt;
falla då skall
Friggs älskade.

Men Frigg grät
i Fensalarne
över Valhalls ve.
Veten i än mer och vad?

Oavsett om vi tänker att Hlin är en annan
persona av Frigg, eller Friggs tjänarinna, så
är det rimligt att hon ska ha varit ledsen för
Balders död. Den andra sorgen är Odens
död. Hon kallas också tröstens gudinna, och
sägs komma och trösta de som sörjer. Om
man har behövt henne, gör man rätt i att
tacka inte bara henne utan också Frigg, som
är den som sänder henne när hon behövs.
Tygmateralet lin (eller huvudlin) är något
som gifta kvinnor förr bar, som en symbol
för att de var gifta. Detta binder, enligt
norska Wikipedia, Hlin till Frigg. "Att gå
Frigga med sina tjänarinnor av Emil Doepler
under linet" var ett uttryck för att ingå
äktenskap, och Hlin förekommer ofta som
Det framgår inte om det är meningen att kenning för kvinna.
hon ska rädda Oden, eller varför det är ett
Hon kan också ha varit en personifiering
"andra lidande".
av linet, som användes som heligt
Möjligen finns svaret i vers 33:
verkningsmedel, bland annat i ritualformeln
Sina händer han ej tvådde,
"lin och lök". Men, linet personifieras redan
sitt huvud han ej kammade,
av Härn, som vi inte vet så mycket om, mer
förrän på bålet han bar
än att hon lär ha varit en persona av Freja.
Balders fiende.
Och där går det att sluta cirkeln.

TEMA: HELANDE OCH HÄLSA
Galenskap och tro

Får man vara religiös och psykiskt sjuk?
Text: Helene Johansson

Vi lever nu i ett allt mer
sekulariserat samhälle, där tron på
gudar får stå åt sidan för det vi ser
som vetenskap. Något som i allra
högsta grad påverkar individen
oavsett om man har eller inte har
en tro på något andligt.

omgivningen, inte för att den i sig är
konstigare än någon annan tro, utan för att
jag har en psykiatrisk diagnos. Detta har
väckt många tankar och frågor.
Får man i vårt samhälle vara både psykiskt
sjuk och religiös? Eller innebär det att min
tro då får andra att känna obehag i det att de
reflekterar över sin egen psykiska hälsa? Kan
det även vara så, att personer med liknade
tankar om sin egen tro, är rädda för att
FÖR MÄNNISKOR SOM LEVER i gränslandet omgivningen skall likställa tro med psykisk
mellan vad som kallas psykiskt sjukt och ohälsa?
friskt kan en tro vara mycket viktig, men det
är också en tro som ifrågasätts just på grund Jag är säkert inte den enda med psykiska
av att personen har psykiska problem. Tron problem som varnats för att engagera mig
är även den ett gränsland, men hur mycket andligt. Man menar att det är farligare för
och vad får man tro innan det ses som galet? någon som redan har psykiska problem och
Kan omgivningen ens göra en sådan ja, visst kan det vara farligt, men det kan
bedömning grundat enbart på en persons även vara väldigt utvecklande och stärkande.
På min egen bana har jag upplevt båda
föreställningsvärld?
En upplevelse är och kommer för alltid att delarna och hittills har jag blivit starkare, det
vara en upplevelse, som omgivningen inte märks av både mig själv och min omgivning.
rimligtvis kan göra en bedömning av då vi Jag har tvingats ta i tu med saker i mig själv
inte upplever saker på samma sätt. Vi har och förändras, vilket givetvis är en mödosam
olika referensramar. Man kan inte ta ifrån process som inte sällan kan bli väldigt mörk i
någon en upplevelse eller hävda att perioder. I mitt arbete har jag också
upplevelsen är sann eller falsk. Den ende upptäckt och upplevt saker som gör att jag
som kan göra det är personen själv och här inte tvivlar speciellt mycket längre, även om
kommer tvivel in i bilden. Alla som har en jag säkert aldrig kommer bli fri från tvivel.
andlig världsbild tvivlar någon gång, oavsett Jag har upplevelser och resultat att luta mig
vilken tradition man tillhör eller vilket mot och trots ett tämligen hårt praktiskt
praktiskt tillvägagångssätt man använder sig arbete, har jag varit mer psykiskt stabil de
av. Det kan vara tvivel på om det finns något senaste tre åren, än i hela mitt vuxna liv. Jag
Gudomligt, eller ett tvivel på sig själv i har funnit en väg inom ett ordenssällskap
som utvecklar mig på flera olika sätt och jag
relation med det Gudomliga.
För mig personligen har mina psykiska är väldigt glad att man ser mig som en
problem skapat perioder av starka tvivel. För person och inte som en diagnos.
Ett förmyndigande och attityden att
hur skall man förhålla sig till sina upplevelser
av andlig natur, när man även är medveten personer med psykiska problem är ”för
om att man har eller har haft svaga” för att klara av andligt arbete är
vanföreställningar?
Även
om fördomsfullt. Även den mest psykiskt stabila
vanföreställningarna kanske inte liknar de personen kan drabbas av problem, det finns
andliga upplevelserna, så finns tvivel där. Jag ingen garanti. Hur psykiskt frisk hade
kan inte peka på en klar vändpunkt, ingen Buddha ansetts vara om han levde i väst
aha-upplevelse, men någonstans beslutade idag?
Jag har sett personer med psykiatriska
jag mig för att acceptera att jag aldrig
kommer att få veta om mina upplevelser är diagnoser växa något otroligt av sitt andliga
sanna eller vanföreställningar. För vad är arbete, men jag har även sett till synes stabila
egentligen sanning när det gäller andlighet? och välanpassade människor hamna i djupa
Ingen kan säga att jag inte upplevt, det är svackor. Man kan inte på förhand veta hur
enbart jag själv som kan följa de spår av min det andliga arbetet skall påverka en person.
Precis som att man inte vet hur livet i stort
egen sanning som jag söker.
kommer att påverka.
Vart går gränsen mellan en tro och en
Jag har fått min egen tro ifrågasatt av

form av galenskap? Är det helt enkelt så, att
gränsen går vid att uttrycka sin tro? För så
länge man inte uttrycker en tro, så länge
ingen vet om vad man tror, kan man ses som
”frisk”.
Hade jag inte haft en diagnos på grund av
andra symtom, så kunde möjligtvis min tro
även den likställts med att ha psykiska
problem, då utrymmet inom psykiatrin för
alternativa världsbilder och magiskt
tänkande inte är stort. Vänder vi på myntet,
så finns det åsikter om att vissa typer av
psykiatrisk problematik har en grund i att
personen haft religiösa uppenbarelser och
upplevelser som blivit så svåra att hantera att
man exempelvis reagerat med psykos. Vi
måste alltså även ställa frågan om vad som är
kom först? Hönan eller ägget? Givetvis kan
man inte likställa alla typer av psykisk
problematik med någon form av religiös
eller andlig upplevelse då det naturligtvis
inte är alla som har speciellt andliga
tankegångar vid psykisk sjukdom. Själv har
jag i psykos både kommunicerat med änglar
samt skruvat sönder en brandvarnare i jakt
på mikrofoner. Det finns en väldig bredd.
Det jag vill med denna artikel är inte att
komma till en slutsats, utan att väcka
frågeställningar och dela med mig av mina
erfarenheter.
Hur frisk skulle din egen tro vara i någon
annans ögon? Om du fick den där
kontakten med det Gudomliga och hela din
världsbild vänds upp och ned, hur skulle du
reagera? Vart skulle du vända dig och hur
skulle du uppfattas av din omgivning?

TEMA: HELANDE OCH HÄLSA

Fornsed och kampkonster
Text och bild: Joel Grip

I vår moderna värld tycks vi människor ständigt vilja streta på och utvecklas.
Det traditionella och och återhållsamma är att undvika, i det stora som i det
lilla. Denna livshållning är märkbar i hela samhällsutvecklingen. Se
fenomenet ”färdig-varor”, där vi idag kan köpa det mesta som vi förr fick
utföra själva i köket - såsom lök färdighackad och pannkakssmeten
färdigvispad (om man nu inte köper de redan färdigstekta pannkakorna).
Det besparar oss tid, arbete och energi.
MARKNADSKRAFTERNA VILL GÄRNA att vi ser
det just så. Men denna lösning berövar oss
givetvis också njutningen eller prövningen av
att hacka löken, vispa smeten och steka
pannkakorna. Ingen lär sig tyvärr hacka löken
bättre genom att låta en fabrik göra det.
Pannkakorna blir aldrig bättre om man inte
råkar göra dem fel några gånger och upptäckt
varför.
Inom frisksportsvärlden finner vi liknande
fenomen - träningsmetoder som hämtar näring
ur äldre etablerade system och paketerar dem
på ett nytt sätt, i former som passar
storstadsmänniskans livsstil. Det kan handla
om tyngdlyftningens omvandling till gymmens
slimmade träningsmaskiner, Hatha-yogans
tekniker omvandlat till power-yoga eller
kampsportens omvandling till ofarlig ”combat
training”. Återigen berövas människan djupare
förståelse för det som sker. Det finns inte tid
för det!
Samtidigt växer faktiskt behovet idag efter
det ”genuina och autentiska”. Efter det som är
byggt på tradition, erfarenhet och eftertanke,
efter insikten att vi människor utvecklas bäst av
just prövningarna och genom att vara nyfikna
på färdigheter vi ännu ej besitter. En typisk
motreaktion mot exempelvis färdigpacketerad
mat är SLOW FOOD-rörelsen. Men man kan
lätt hitta intressanta alternativ även inom just
träningsvärlden. Ta ”Kettlebell” som exempel;
ett
förvånansvärt
effektivt
och
månghundraårigt viktredskap som gör
gymmets maskinpark onödigt om man bara lär
sig några av de träningstekniker som denna
kula med handtag erbjuder.

En nygammal Europeisk kampsport

En växande idrottsrörelse som vuxit fram helt
nyligen (sedan 90-talet) är historisk fäktning HEMA(Historical European Martial Arts).
Det är en modern kampsport med målet att
besegra en motståndare i duell man mot man
(eller kvinna...), med eller utan vapen.
Inspiration och teoretiska kunskaper baseras på
bevarade europeiska källskrifter från sen
medeltid. Att det då fanns avancerade

stridssystem i Europa som inte stod Asien efter
är väl egentligen logiskt, men ändå helt nytt för
de flesta idag. Fokuset låg då som nu på att så
snabbt och osentimentalt som möjligt slå ut
sin motpart, och inte att göra en show av det
(som i de flesta filmer med medeltidstema)
vilket låter sporten komma väldigt nära många
moderna kampsporter, som t.ex. MMA
(Mixed Martial Arts). Detta i motsats till mer
klassiska kampsporter som ofta fokuserar på
form framför funktion, såsom Karate. Därmed
inte sagt att HEMA är ograciöst - men det har
en högst brutal framtoning, man vill inte stå i
vägen. Och allt går väldigt fort...
Sporten drar till sig väldigt olika typer av
människor, men en fascination för historia och
speciellt medeltidens martialiska förflutna är
väldigt vanligt. Och visst finns de som också
ägnar sig åt ”levande historia” eller lajv
parallellt med HEMA, men de lämnar
kostymerna hemma när det är dags för träning.
I verklig strid är en mantel mest i vägen!
Det handlar som sagt om en kampsport som
utforskar antika men högst effektiva
kampformer. Kunskapen och traditionen om
dem hölls länge vid liv men redan under 1500talet höll dess relevans i krig på att helt
försvinna. Krutvapnen omvandlade europeisk
stridskonst fullständigt och svärdet förpassades
från dödligt verktyg till att fungera som
ceremoniell artefakt. Kunskaperna föll i
glömska och ända fram till sent 1900-tal var
föreställningen bland både allmänhet och
historiska auktoriteter att forntida och
medeltida strid var en klumpig och
osofistikerad affär.
Nu visar det sig att det under medeltiden
existerade många traditioner, vars kunskaper
upprätthölls och utvecklades av fäktmästare
anställda av furstar, eller knutna till medeltida
skrån. Mycket kunskap började också skrivas
ner, vilket ger förutsättningar för att man idag
skall kunna utforska dem ordentligt. De flesta
av dessa manualer är fantastisk läsning laddade
med praktisk kunskap, om man bara vet hur
man skall tyda dem (en hel del hölls medvetet
kryptiska för att inte avslöja något för

konkurrenterna). Kunskaperna var säkert
inte nya då de skrevs ner, och bygger
antagligen på väldigt gamla utvecklade
tekniker, och varför skulle de inte det, när
orostider var vardag och de flesta människor
troligen bar åtminstone en kniv på sig i sin
vardag?

Förståelsen av en text

Den tidigast manualen som existerar idag är
från sent 1200-tal och beskriver munkar
som tränar tekniker för duell med svärd och
liten sköld. En vanlig beväpning på denna
tid, men egentligen en rätt tidlös
stridsutrustning och det gör det hela
spännande. För det är någonstans här som
gränsen mellan kampsport och historisk
”reenactment” går. Hur strid verkligen gick
till under tidigare epoker; från tidig
medeltid, vikingatid och bakåt, kan man
tyvärr bara spekulera i idag. Men de senare
medeltida manualerna ger många ledtrådar.
De kan också ge viktig kunskap om
närstridens grundförutsättningar, säkerligen
universella och tidlösa, och användbara för
otydligare källmaterial.
Vi kan begrunda följande exempel från
sen vikingatid:
”Nu kom Ljot in på vigvallen och de rusa mot
varandra. Egil högg efter Ljot, men Ljot
avvärjde med skölden. Egil högg hugg på
hugg, så att Ljot aldrig hann hugga igen.
Han vek undan runt holmringen, Egil var
lika fort efter och högg ursinnigt, så att Ljot
drevs utanför märkesstenarna och långt ut på
marken. Så förlöpte det första anloppet, därpå
bad Ljot att få vila sig. Detta gick Egil med
på, och de avbröto kampen och vilade sig.”

ur Egil Skallagrimssons saga sid 178 (i
Hjalmar Alvings överssättning)

Här ser vi ett rätt osentimentalt exempel
på autentisk strid, men med få riktiga
detaljer om hur det hela egentligen gick till.
Hur höll de sköldarna, hur gick huggen, vad
för typ av steg gick de i anfall och försvar?
Det är sådan nödvändig information som
behövs för att man skall kunna utforska en
epoks stridskonster på allvar. Men vi kan
sluta oss till en sak; striden var frenetisk och
utmattande, och Egil tycks ha initiativet i
denna del av tvekampen.
Här närmar vi oss en grundpelare i den
medeltida fäktningen - att ta och hålla
initiativet (att vara ”före” - på tyska Vor).
Ljot representerar den som ständigt tvingas
reagera på sin motståndare och därför är
”efter” (Nach). Andra grundelement som
ständigt betonas i källorna är relationen
starkt och svagt i mötet med motståndaren,
där man alltid skall ”känna in” (fuhlen) och
reagera intuitivt i nuet (indes) innan man
avgör närkampen med nya tekniker. Det
som gör denna kamp till en konst är just
balanserandet mellan krafter, att utnyttja sin
motståndares energi (eller brist på det). Allt
detta är givetvis MYCKET svårare att
bemästra i verkligheten. Här spelar förstås
stridsvana in, och det är kanske därför som
Egil, en vittberest och våldsvan islänning, så
målmedvetet tar övertaget över busen Ljot.
Om vikingar som Egil någonsin fick någon
regelrätt undervisning i kampkonst är högst
osäkert, men inte otroligt. Givetvis måste
han ha övat Glima!

En obruten nordisk tradition

Det som idag finns kvar av fornnordisk
kamptradition är framför allt Glima,
livtagsbrottning.
Givetvis är det på Island som det hållits
vid liv i en mer eller mindre obruten
tradition. I Sverige är dess främste
ambassadör författaren och Glima-utövaren
Lars Magnar Enoksen. I sin bok
”Vikingarnas stridskonst” visar han hur
denna brottning fungerat som både nytta
och nöje för fornnordiska krigare, bönder
och annat folk genom seklerna. En idrott
för att både mäta och träna smidighet,
styrka och koordination. Tydligen skall
olika former av handikapp ha tillämpats, så
att hela familjer skall ha kunnat delta.
Härifrån kommer också begreppet ”att i
leken sig tåla”. Annars kunde det betecknas
som ett övergrepp bara att knuffa någon
eller verbalt ofreda denne, men i idrotter
fick man under ”hjärtliga” former gå lös på
varandra.
Samma typ av djärva men lekfulla
sinnelag är det önskvärda för de som beger
sig in i medeltida strid, enligt många
fäktmanualer. Och det var nog inte taget ur
luften. Den som är alltför aggressiv i en
kamp mister ofta omdömet och glömmer
använda teknikerna, bättre då att hålla
huvudet högt och sinnet kallt!

En våldsam koppling
De två världarna möts på sätt och vis i det
faktum att brottning tycks ha varit en viktig
gemensam nämnare, en färdighet för alla att
bemästra och bemöta. I de flesta medeltida

manualer behandlas brottning utförligt, och
det är också en naturlig slutpunkt i en strid när kämparna kommit så nära att de kan
greppa varandra finns så många skäl att göra
just det! I de fornnordiska sagornas
skildringar av kamp, liksom i de medeltida
manualerna, tycks alla till buds stående
medel ha använts för att man skulle gå mer
helskinnad ur en strid än motståndaren.
Våld är en obehaglig aktivitet - folk blir
skadade, stympade och dödade i mer eller
mindre ojämlika konfrontationer. En bister
realitet som dåtidens människor försökte
anpassa sig till. Att det ligger som en
underström i kultur och religion är jag
övertygad om. Därför kan, och ger,
utforskandet av stridens element många
insikter även om Forn Sed.

Freden som utopi

I ”Grottesången” (här refererad från den
version som återfinns i ”den Poetiska
Eddan”) beskrivs en fantastisk epok då den
mytiske Kung Frode styrde över allt land där
”dansk tunga talades”. Då skall en
så ”from” fred ha rått i hans domän
att ogärningsmän saknades och
hedersrelaterat våld var avskaffat.
Detta måste ha tett sig som ett
utopiskt tillstånd i den relativt
hårda verklighet diktens åhörare
och läsare själva ofta levde i, från
dess tillkomst tills den skrevs ner
på 1200-talet. Och givetvis höll
inte ens diktens fredstid i längden...
Själva lever vi i vår del av världen
idag i en sorts ”Frodefred”, där
väpnade konflikter är starkt
begränsade. Tack och lov för det!
Men som sagt, många av våra
gudars funktioner var förr
kopplade till en ofredlig verklighet.
Odin, Tyr, Freja och många andra
gudaväsen är också krigs- och
ödesgudar. Odin relaterar vi ofta
till visdomen, runorna och
inspirationen, men i forna tider var
han lika mycket en dödens, vredens
och krigslyckans gud. I krig offrade
man sina motståndare rituellt till
honom genom att kasta ett spjut
över dem och utbrista ”Odin give!”.
Vårblotet kretsade kring Odin och
den krigslycka opportunistiska
nordbor ville ha med sig på sina
färder i öst- och västerled.

HEMA
och
erfarenhet

stridens

I träning som den HEMA erbjuder
finns många möjligheter att lära
känna gudarna på nya och idag rätt
oprövade vis. På väg till ett

träningspass bjuder jag oftast in Odin att gå
med mig. Jag önskar träning jag lär mig
något av, och resultatet är oftast
tankeväckande men inte alltid angenämt!
Odin är en hård läromästare. Ibland tycks
han ha en svekfull natur. Men i stridens
kaos, som människan med stridstekniker
försöker ordna, är så många resultat möjliga.
Det är farligt att tro att man är bäst, man
blir lätt påmind om sin egen sårbarhet. Det
är bäst att vara förberedd på det.
Vanligtvis utgår träningen från ett
specifikt vapenslag, som det senmedeltida
långsvärdet. Vapen i plastmaterial är
vanligast för nybörjarträning, i de mer
avancerade klasserna används helst slöade
stålvapen. Deltagarna förväntas införskaffa
nödvändig skyddsutrustning, främst
fäktmask för ansiktet, handskar, arm- och
benskydd, liksom suspensoar. När man
tränar med stålvapen blir en vadderad (och
otroligt varm) fäktjacka ett måste. Trots
dessa försiktighetsmått skadar sig folk
ständigt. Kanske inte mer än i andra sporter,

men tydligt nog. Ingen skyddsutrustning är
heltäckande, man måste också förlita sig på
sin skicklighet och ödet!
En typisk lärdom är det som hände på
min senaste träning för våren. Vid gott mod
börjar jag öva fri fäktning mot en
träningskamrat. Jag är rask, och tycker att
det går lovande. Men efter en stund inträffar
det ovanliga att jag träffas TRE gånger inom
en kort stund på samma oskyddade ställe,
min tummes sida där inget skydd hjälper.
Detta har bara inte hänt förr! Smärtan är så
intensiv att jag måste avbryta och
begrunda...
Givetvis kunde jag i efterhand förstå att
jag utvecklat en ovana med att hålla
tummen för högt upp på svärdets
parerstång. Sanningen var inte nyckfull den låg i detaljerna, precis så som jag vill tro
att mycket av föreställningen om Odins
nyckfullhet har uppstått.
Andra gudar vars närvaro är lätta att
känna och bejaka i träning är förstås Tor och
Tyr.
I HEMA varvas teknikträningen
som i andra kampsporter med olika
typer av fysisk träning. Det är här
man lätt finner Tors vilja att pröva
sina kroppskrafter, och han är en
stor hjälp när dessa krafter tycks
slut, men när man måste sporra sig
till att göra lite till!
Tyr börjar bli en självklar
bundsförvant i de återkommande
mötena med motståndare. Man
vänder sig självklart till honom för
mod och seger. Jag har ofta
upptäckt att Modet är en egenskap
som lätt kan svikta när man i en
strid måste möta en motståndare
man vet är duktig och farlig.
Detta är inte artikeln om rätt
användning av rungaldrar, men jag
tycker mig framgångsrikt ha åkallat
Tyrs krafter genom det som
beskrivs i Sigrdrifumál. Det finns
mycket mer att utforska!
Det jag upptäcker ständigt är hur
nära jag kommer gudarnas krafter i
situationer där jag utmanar mig
själv fysiskt och psykiskt. Det är
tydligt hur viktig ens livshållning är
i drastiska situationer. Det tycks
funka bäst att göra sitt bästa även
när oddsen att vinna är liten, risken
för smärta eller utmattning
överhängande. Belöningen fås i
ökad självinsikt, mod och känslan
av att man prövats en smula av
gudarna.

PYSSEL

Gör en egen läkande salva
Att göra din egen salva är nog mycket enklare än du tror! Genom att blanda ekologisk kallpressad
olivolja och bivax, har du grunden till en salva som du kan droppa eteriska oljor i för olika
ändamål, till exempel för huden, för sår eller för att hjälpa musklerna slappna av. Valmöjligheterna
är många. I detta pyssel kommer vi att göra Arnicasalva (slåttergubbe eller hästfibbla som växten
kallas på svenska. Arnica montana på latin). Arnicasalvan är användbar för att mjuka upp leder,
på insektsbett, blåmärken och stukningar. Helt enkelt en mycket bra salva att ha i medicinskåpet!
Det går att göra salvan på färska blommor, men du kan även använda tinktur som går att få tag på
billigt där de säljer hästtillbehör.

Text och bild: Sara Larsson

Det du behöver är:

En kastrull
En liten burk
En visp
Vatten
Kallpressad ekologisk olivolja
Bivax
Arnicatinktur
Först och främst behöver du en salvbas. För att få den blandar du ca 20 gr bivax och ca 70 - 80
ml vegetabilisk olja. Mängderna kan justeras för att få en mjukare eller hårdare salva (mer olja
gör den mjukare och mer bivax gör den hårdare). Om du först doppar en sked i blandningen
som du sedan doppar i kallt vatten, får du en uppfattning om hur hård salvan blir när den har
svalnat.
Smält bivaxet och oljan i vattenbad. När bivaxet är smält, lyfter du bort skålen från värmen
och vispar tills temperaturen har sjunkit till ca 40 grader.
Häll upp salvbasen i en liten, gärna mörk, burk och blanda ner 5 - 10 ml Arnicatinktur. Var
noga med att röra ner tinkturen ordentligt. Salvan stelnar fort, så vänta inte med att röra!
Om du är snabb kan du vispa ner arnicatinkturen innan du häller upp salvan på burk.

Andra örter du kan använda:

Johannesört (Hypericum perforatum) – blommor som får dra i olja, blir en mycket bra
muskelavslappnande och lugnande massageolja
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) – Stimulerar blodcirkulationen. Bra att massera in trötta
fötter med
Ute i skogen utan smärtstillande och huvudvärken börjar tränga sig på? Prova pilbark (salix)
som innehåller salicylsyra, eller Älgörten (Filipendula ulmaria L.) som innehåller
metylsalicylsyra (tugga dem för att få ut de verksamma ämnena).
Lika långt ute i skogen och magen blir dålig? Koka då té på hallonblad (Rubus idaeus).

Var försiktig med örter om du använder mediciner, är sjuk eller gravid.

BLOTRAPPORT

Vårblotet 2012 – En universell ceremoni
Text: Henrik Hallgren
Bild: Carl Johan Rehbinder

FÖR TRETTONDE ÅRET I RAD arrangerade
samfundet vårblot vid Gamla Uppsala högar
på påskdagen. Vi var ett hundratal personer
som i år hade samlats framför entrén till
Gamla Uppsala Museum. Därifrån gick vi i
procession mellan högarna, fram till
blotplatsen. Lurar och trummor ljöd över
landskapet då vi vandrade med våra
gudabilder.
Vi samlades i ring. Musiken fortsatte
medan platsen och deltagarna gjordes redo
med helgat vatten, och blotfrid utlystes.
Makterna hälsades välkomna av Goden (jag
själv) och Gydjan (Sylvia Frisk).
Blotet var igång. Deltagarna gick fram
och blotade till makterna. Stallen (altaret)
fylldes rikligt med offergåvor. Därefter

berättades myten om Frej och Gerd.
Berättelsen mynnade ut i ett rituellt
skådespel där Frej mötte Gerd i lunden
Barre, efter att först fått mäta sina krafter
mot Gerds vresige far, Gymer! Frej och Gerd
ledde sedan deltagarna i dans. Horn sändes
runt i cirkeln och skålar utbringades till
vårens makter. Efter att blotet förklarats
fullbordat, vidtog picknick i gräset.
Under tiden blotet pågick kom nyfikna
besökare vid Uppsala högar förbi och
stannade för att titta. Speciellt intressant
blev det när en man från Nigeria, på besök
hos några vänner i Uppsala, fick se oss. ”I
know this!” utropade han till sina
förbryllade vänner. ”We do this at home!
Let´s join them!” Så mannen från Nigeria –

som efter blotet berättade för mig att han
själv tillhörde Vodou-traditionen – kom
och deltog hängivet i blotet tillsammans
med oss. Det är fascinerande att se hur
personer från andra håll i världen som
utövar någon form av polyteistisk
naturreligion på ett sådant självklart sätt
känner sig hemma i det vi gör. Det är inte
första gången jag är med om det. Att
musiken under blotet dessutom utfördes av
marockanska ritualmusiker i samarbete med
svenska folkmusiker stärkte denna känsla
ytterligare. Vår sed är nordisk men ändå
mångkulturell och universell – på samma
gång! Så är det idag, och så har det säkert
alltid varit.

BLOTRAPPORT

Årsting i människors och makters sällskap
S AMFUNDETS ÅRSTINGSHELG år 2012 gick av
stapeln i Hjortsberga, utanför Alvesta i
Småland den 25:e till 27:e maj.
Hjortsbergagården är en
konferensanläggning med självhushåll och som sådant
passade det utmärkt för tingets aktiviteter.
Själva gården ligger tätt inpå Hjortsberga
samhälle men samtidigt mycket naturskönt
nere vid en sjö. Precis i sjökanten fanns
också en eldstad för grillning och brasa. Här
satt de ansamlade hedningarna under
fredagskvällen och åt, njöt, sjöng, skrattade
och skrävlade en smula medan solen så sakta
gick ned och mörkret sänkte sig. Till själva
tingsförhandlingarna på lördagen var en
tapper skara medlemmar samlade, från
Skåne i söder till Uppsala i norr. Tråkigt nog
dök inga av samfundets medlemmar som

faktiskt är bosatta i Småland upp.
Det formella årsmötet ramades i år in av
ett tingsblot. Deltagarna samlades på
gräsplanen utanför, där en stor sten under en
lummig och vacker ek fungerade som
naturligt altare. Sedan tingets makter Tyr,
Forsete och Syn kallats in tillsammans med
den drake som är samfundets väktare och
som på annan plats i den här tidningen
främst är känd som Rune Hund och sedan
deltagarna fått göra sina egna personliga blot
leddes de närvarande genom en procession
in till matsalen där själva mötet hölls. Vice
ordförande Emma Hernejärvi fungerade
som mötesordförande. Efter att mötet
avslutats skålade deltagarna för tinget och
dess beslut och därefter avslutades
blotceremonin.

För en redogörelse av de viktigaste
besluten som tinget fattade hittas i notiserna
under ”samfundsnytt” på sidan 3 i detta
nummer.
Senare på kvällen hölls gille under
ceremoniella former. Det var som vanligt ett
dignande bord, fullt med läckra rätter i en
mängd som gjorde att maten gott och väl
räckte även till frukost dagen efter. Kvällen
fortsatte sedan under stor fest och gamman
– för somliga av oss framför TV:n där vi
hejade fram Loreen till seger i Eurovision.
Som vanligt blev årstinget en lyckad
tillställning i människors och makters
sällskap.

Från alla Rikets hörn
skyndar hedningar till ting,
- en gång om året,
strålar samman vid Hjortsberga sjö.
Bil och buss, motorcykel och tåg
bär dem dit.
Kyrkan ger husly i år
åt gamla gudars dyrkare.
Det tas kvarter i lägergården:
nyanlända mötes med glada rop,
vänner och par som skilts
välkomnas även med kyss och kram.

bildar en ring.
Ledaren utlyser tings fred,
edsringen går från hand till hand,
smälter samman dem i helig krets.
Vitskäggige väktaren i vallhorn blåser,
Heimdalls hornstöt öppnar blotet.
Vid altaret under trädet står
Tors och Odens stöttar,
gudinna Frejas staty.
Ny träder Samfundets gode fram,
anropar gudar och makterna,
bjuder in alla väsen till fest och blot.
Ledaren kallar på Forseti,
Asagudars och tingets försittare,
även draken Rune Hund
Samfundets symbol bjuds in.
Personliga blot och bön avlöser varann.
Mjöd, vin och öl
hälls över sten och stöttar,
frukt och blomster lägges därpå.

befästas och ordnas på nytt,
aktuella frågor dryftas.
Nya ideer och medlemmar skall
ges möjlighet att leda och råda.
Hedendomen bör väckas och växa
efter ha legat i dvala – tusen år.
Våra gamla gudars glans
skall stråla åter,
gemenskap ock med naturen förnyas.

Vid sjöns strand grönskar Tors ek
i maj månads prakt.
Guden breder skyddande sina armar
över ett flyttblock, naturens altare,
skall vaka över blot och ting.
Dock kvällen är det samkväm först,
lägerelden runt flockar hedningafolk,
friskar upp gamla minnen,
knyter åter vänskapsband.
Mat och mjöd, prat och skämt
gör rundan.
Sång, spel och skratt
flyter med eldens rök
ut över stilla vatten.
Nästa dag är det ting,
vårsolen ock bjuder in.
Strandtallar blomstrar,
skickar moln av pollen med vind,
- eken grönskar.
Därunder samlas fornsedarna,

Från blot och träd
skrider deltagarna till ting,
- i salen bredvid.
Män och kvinnor, ung som gammal
tar plats i dag runt bordet, får rösta,
mot bara vapenföra män förr.
Framför försittaren ligger
dator och klubba,
Tors hammare på bordet:
Forn- och nutid förenas.
Hammarslaget öppnar tingets förhandlingar,
- i gudens namn skall rättvisa skipas.
Fornsedens Samfund måste

Erik Otterberg

Gillet tar vid efter ting.
Festligt med mat och fröjd
skall gudarnas minne drickas,
personliga skål och önskar utbringas,
därvid även mänsklig gemenskap styrkas,
- ingen fick ställa sig
utanför dryckeslaget förr.
Tredje dagen måste tagas avsked igen.
Sista samtal vid frukost,
väskor packas, kvarteren töms.
En efter en tar de avsked från varann,
en sista kram och ”vi ses.”
Motorerna startas, en kylig vind
- det har regnat i natt driver deltagarna åter
till Svear Rikets alla hörn,
tilldess de möts igen – en gång om året.

Årstingsinspirerad dikt skriven av
Bernhard Böös

Nu har det första inlägget skapats i samfundets alldeles nya blogg.
Det är en blogg där samfundets gydjor, godar och
rådsmedlemmar kontinuerligt (en gång i veckan) kommer skriva
kring olika teman. Skribenterna kommer dela med sig av
personliga tankar och betraktelser - det är alltså inte någon
officiellt fastslagen syn om vad "samfundet anser". Förhoppningsvis
kommer bloggen spegla något av den mångfald som finns i
samfundet, där ju var och en uppmuntras att söka sin egen andliga
väg och personliga kontakt med makterna.
Först ut att skriva är vår ordförande Erik Otterberg, med en
betraktelse om hösten:
I dag är det den förste september. För några dagar sedan när jag var
ute i skogen med mina hundar kände jag hur hösten kom. Den svepte
in med en kraftig vind som tog tag i trädens kronor och ruskade om
dem ordentligt. Jag blev själv omruskad. Det var en plötslig vindpust,
som från ingenstans, friskt kylig var den också, detta en dag som
annars var ganska stilla och varm. Det var en sån där oväntad och
hissnande upplevelse som man kan få vara med om ibland när man
rör sig med ett öppet sinne i naturen. Känslan av en närvaro, känslan
av makter som söker kontakt. Jag tog ett djupt andetag och i luftens
klara doft kände jag att nu är hösten på intåg.
Det var på hösten för flera år sedan som jag insåg att jag är hedning...

För att läsa hela inlägget, och de som har publicerats efter det
första, gå in på Samfundets hemsida:
www.samfundetfornsed.se

