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En ask vet jag stå
som heterYggdrasil
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Vi har ett träd på vår tomt, en lind.
Första våren vi bodde här var jag
fundersam över motorljudet som en dag i
början av våren hördes hela tiden. Med
tanke på att vi bor på landet, och långt
från alla stora vägar, kändes det orimligt.
Grannen borde ha ställt undan
snöskotrarna och det lät inte som
mopeder... När jag började lyssna och leta
efter ljudet hittade jag till slut källan uppe i luften i form av tusentals små flygfän som festade på vårens första nektar. På
hösten är det lönnen som står för
skådespelet. Ett träd framför en damm
som magiskt speglar sin färgprakt i
vatten. Det finns så mycket ro i träd. Dessa stabila, rakryggade väsen, stora som
små.
Därför var det inspirerande att sätta ihop
den här tidningen, och numret innehåller
många intressanta artiklar i ämnet. För
min del blir det sista numret jag har
ansvaret, då det nu är dags för mig att att
göra annat. Jag ser fram emot tidningens
utveckling i nya händer och hör gärna av
dig om du har några synpunkter eller
något att bidra med. Tack för denna tid!
Sara Larsson, chefredaktör Mimers Källa
sara.larsson@samfundetfornsed.se
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Vad viner genom bladen,
genom minnena och raden
utav år, i räfflad bark och knotig rot?
Är männskans hud dess like?
Den fattige, den rike?
Är saven liksom blod i hand och fot?
Vad kunde de berätta?
Minnen tunga, minnen lätta,
om vi bara lät oss tyda deras sång.
Den är tystnad, den är suset,
grenars skuggor omkring huset,
den är gryning, den är skymning, den är lång.
Jag är skapt av trädens släkte
och om livet bara räckte
så kunde jag likt Lärad stolt stå fast.
Med mörka grenar kala
på vintern, djupt i dvala
och tusen somrar bära grönskans last.

Framsidesbild: Johan Enocson
http://www.johanenocson.se

REDAKTIONEN MIMERS KÄLLA NR 30

Chefredaktör: Sara Larsson (sara.larsson@samfundetfornsed.se)
Korrekturläsning: Martin Domeij och Nathalie Otterberg
Ansvarig utgivare: Erik Otterberg
Skribenter detta nummer: Henrik Hallgren
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LEDARE

Tillsammans bygger vi samfundet
Häromdagen fick jag en fråga skickad till
mig. Personen, som är hedning men ännu inte medlem i samfundet, undrade vad jag såg
som det främsta skälet att gå med. ”Varför
bli medlem?” För mig själv är svaret på den
frågan ganska enkel. Den största fördelen för
mig med att vara en medlem av samfundet är
gemenskapen och samhörigheten.
Jag hade säkerligen kunnat utöva min sed
ensam eller tillsammans med min fru.
Kontakten med gudarna blir inte sämre när
jag blotar till dem på tu man hand. Men sed
blir roligare tillsammans och genom mitt engagemang i samfundet har jag dessutom lärt
känna en mängd härliga människor som idag
är nära och goda vänner. Tillsammans med
dem har jag också lärt mig saker, utvecklats i
mitt andliga liv, fördjupat mig och begått erfarenheter som jag inte annars skulle ha
gjort. Det är verkligen något jag rekommenderar.
För det är samtidigt inte så att den gemenskap jag talar om har kommit av sig själv.
Det var inte så att det knackade på dörren
och plötsligt stod ett gäng glada hedningar
utanför i samma stund som jag gick med i
samfundet. Jag var i någon mening tvungen
att själv söka upp och ta kontakt. Så är du ju
i allt relationsbyggande – du får vad du själv
är beredd att investera.
Vi i rådet frågar oss ofta om vi gör till-

räckligt för våra medlemmar. Det är en besvärlig fråga. Vi arbetar trots allt med allt
detta helt ideellt och vi har alla andra ansvar,
familjer, arbete och andra engagemang. Det
dåliga samvetet ligger alltid där och spökar
någonstans. Samtidigt vet vi väldigt lite om
vad ni, samfundets medlemmar, egentligen
önskar och vad ni faktiskt förväntar er. Det
är ganska lätt att medvetet eller omedvetet
jämföra med det religiösa samfund som de
flesta av oss har mest erfarenhet av sedan tidigare, nämligen Svenska kyrkan. Det är
dock en organisation med helt andra
resurser än vad vi har att tillgå.
Ändå tror jag att samma sak gäller även
där: Man får vad man själv stoppar in. Engagemang och hängivenhet föder mer av
samma vara tillbaka till en själv. Det är inte
som att köpa ett gymkort där du betalar en
summa och sedan får tillgång till något. Du
måste själv vara med att bygga. Vi som är aktiva idag hjälper er gärna på alla sätt vi kan.
Vill ni dra i gång ett blotlag i trakterna där ni
bor? Vill ni lära er mer, bedriva någon studiecirkel? Har ni tips och förslag på hur vi
kan möta och ta emot nya medlemmar på ett
bättre sätt? Hör av er till oss. Adresser finns
här nedanför!

"

Samtidigt vet vi väldigt lite om vad ni,
samfundets medlemmar, egentligen
önskar och vad ni
faktiskt förväntar er

Erik Otterberg

"

RÅDET

Ordförande: Erik Otterberg - erik.otterberg@samfundetfornsed.se
Vice ordförande: Emma Hernejärvi - emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se
Kassör: Rune Forssén - rune.forssen@samfundetfornsed.se
Sekreterare: Gunnar Creutz - gunnar.creutz@samfundetfornsed.se
Internationell kontaktperson samt kommunikatör: Saga Sunniva Berg - saga.sunniva.berg@samfundetfornsed.se
Ledamot: Nathalie Otterberg - nathalie.otterberg@samfundetfornsed.se
Ledamot: Alexander Bågenholm - alexander.bagenholm@samfundetfornsed.se
Gode: Martin Domeij - martin.domeij@samfundetfornsed.se
Gydja: Birka Skogsberg - birka.skogsberg@samfundetfornsed.se
GODEORD
Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation, och för att lättare nå ut till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i tre
administrativa regioner, godeord. Dessa är Götaland, Svealand och Norrland. Inom varje godeord finns gydjor och godar som medlemmar
kan vända sig till för att få hjälp med till exempel bröllop, namngivningar och själavård.

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)

OMVÄRLD
HBT och troende på
nätet

Unga som tror talar om
fördomar

Internet har fört folk närmare
varandra. Det finns t.ex. grupper för
homosexuella asatroende, där man
kan diskutera frågor relaterade till
att vara HBT och troende. En av
dessa är Asatru-q, som dock verkar
vara mer eller mindre nedlagd, men
de har fortfarande en länksamling
uppe. På Facebook finns en liten
grupp som heter Heathen-Q. Det är
en sluten grupp där man måste be
om att bli medlem för att få se vad
som skrivs, men vilka som är medlemmar kan man se oavsett. Det
finns för- och nackdelar med allt.

Interreligiösa Centret i Göteborg
har en grupp som kallas Unga som
tror. Inför 2013 har de pratat mycket
om fördomar, och särskilt såna som
har med religion och tro att göra. De
välkomnar fler troende ungdomar
att vara med och diskutera, umgås
och lära sig av varandra. Unga som
tror har också en facebookgrupp.

Vänta in julen

Ett firande som växer sig allt starkare
bland sedare i Sverige är den så
kallade Väntljusstaken - ett
alternativ till den kristna
adventsljusstaken. Även den som
inte väntar på Jesus återkomst kan
känna ett behov av att tända ljus i
den mörkaste årstiden och räkna ner
dagarna till julen som ju är en högtid
som firas av så många fler
anledningar än just kristus
födelsedag. Från början är
julfirandet en hednisk tradition som
hänger samman med midvintersolståndet och solens födelse, men
som de kristna "lånade" för att göra
till sin. Därför är det inte mer än rätt
att vi nu lånar vi de kristnas
adventsljusstake och gör den till vår!
Väntljusstaken har sex stycken ljus
som tänds de sex torsdagarna (eller
onsdagarna) innan midvintersolståndet. Vilken sexarmad
ljusstake som helst duger, och du
dekorerar den efter eget tycke.
Namnet "Vänt" är en ordlek med
orden vänta och advent.

Internationella dagen för
religionsfrihet
Det finns en internationell dag för
allting. 27 oktober ska enligt uppgift
från Interreligiösa Centret vara Internationella Dagen för Religonsfrihet. Dagen har passerat i skrivande
stund, men det kanske kan vara något att tänka på inför nästa år? Skulle inte Samfundet kunna göra något
tillsammans med representanter från
andra samfund? Vad tror ni?

Kulturell vikingkub i
Göteborg
Facebookgruppen med det långa
namnet "Vi som vill ha kuben och
hög, tät blandstad vid Frihamnen"
har funnits ett tag nu. De har ett
koncept för hur Göteborg skulle
kunna se ut vid Frihamnsområdet,
och kallar det för Viking Green City.
Kuben de nämner i namnet ska heta
Viking Green Centre, vara rikt ornamenterad med slingor påminnande
om gamla runstenar, och vara upplyst inifrån. Den är designad av arkitekten Håkan Cullberg, och han
säger själv till Borås Tidning:
"Ute i världen är vikingar positivt
förknippade med organisation och
utveckling. Vi själva tänker för mycket på krig och horn."
I kuben är det tänkt att olika
kulturella saker ske försiggå, så som
officiella prisutdelningar, turistinformation och mycket mer. På deras
hemsida www.vikinggreen.se kan
man läsa mer om projektet.

RUNE HUND....
... tycker att det är bra att mayaindianer i
Guatemala protesterar mot att landets
regering vill exploatera föreställningen att
världen skulle gå under vid vintersolståndet
i år, och i stället påpekar att innevarande år
markerar slutet på en kalendercykel och
inget annat.
... funderar över att den völvestav som
hittades nyligen vid Gamla Uppsala är så lik
de linkäppar som förr användes för att
spinna lin och ull. Freyja och lin, Frigg och
spinnrock...
... förvånas över att i Stockholm, där
kommunen har huvudansvaret för
begravningsplatser, återvinns inga uttjänta
gravstenar, då detta tydligen skulle inverka
negativt på den bransch som tillverkar och
importerar nya gravstenar. Istället blir
gravstenarna till grus när de efterlevande
inte längre vill eller kan betala för graven.
... skäller på de oaktsamma utanför Nykvarn
som förstörde ett järnåldersgravfält genom
att köra tunga skogsmaskiner över det.
... vill i samband med debatten om yoga i
skolan påpeka att inte bara yoga har sitt
ursprung i den vediska filosofin, utan även
de siffror som också används i de flesta
skolor kommer härifrån.
... tycker nog att "Odenslundskykan" låter
en smula märkligt.

SAMFUNDSNYHETER
Hednisk kalender 201 3

Bloggsuccé

Det har blivit en hednisk kalender även för år
2013! Det är dock en enklare produkt än det
praktfulla verk som vi gav ut förra året. Den
nya kalendern är en fotokalender med fotografier samlade från medlemmar i samfundet.
Kalendern kommer också att tryckas via en
on-demend-tjänst vilket innebär att vi inte
själva kommer att sköta försäljning och distribution som skedde förra året. För mer information om hur du får tag på kalendern –
håll utkik på samfundets hemsida.

I förra numret av Mimers Källa gjorde vi reklam för samfundets nya blogg. I den skriver
godar, gydjor och andra förtroendevalda inom samfundet ett inlägg i veckan om olika
ämnen som har med seden att göra. Responsen på bloggen och texterna har varit mycket
god. Om du har missat dem gå då in på samfundets hemsida och klicka på ”Blogg” för
att läsa mer.

Utbildning i gode/gydjeringen
Med start i november kommer en utbildning att dras i gång i regi av samfundets
gode/gydjering. Tillsammans med samfundets godar och gydjor kommer ett nytt gäng
som visat intresse att få ta del av vad det innebär att vara gydja och gode i samfundet. Utbildningen kommer att löpa över ett antal träffar under drygt ett års tid.

TEMA: TRÄD

Trädet – en symbol för livet
Text: Jonas Liljegren
Bild: David Ritter

över hela Europa. I den sibiriska
kulturen kopplar världsträdet
samman undervärlden, mellanvärlden och övervärlden, som
schamanen kan besöka genom
bland annat trumresor. De flesta
indiankulturerna från Amerika
har sina världsträd. Den mest
potentiell form.
kända är kanske Mayafolkets
Denna trädstruktur används världsträd. Där talas bland ansom tankemodell i alla möjliga nat om Axis Mundi som är den
sammanhang så som filträd, pelare som utgör världens mitt.
släktträd, utvecklingsträd, osv.
Då kan man förstå hur träden Vad är egentligen en kungakrovarit ett naturligt pedagogiskt na? Kanske är det träden som är
hjälpmedel för många sorters den ursprungliga kronan. Denundervisning under alla tider.
na form och signifikans har
På sommaren kan du titta sedan förts över till allt som påupp mot kronan och se löven minner om trädkronan. Att krösusa, prassla och röra sig i vin- na är att ge människan
den. Löv kan röra sig i grupper, signifikansen av ett träd. Därav
men ibland ser du löv som på kungakronor i all sin prakt.
ytan ligger alldeles intill varandTräden, genom sin storhet
ra, röra sig på ett sätt som visar och sitt långa liv, för också tanatt de under ytan hör till andra ken till tidens gång. Födelse,
grenar i trädet. Detta är ett spel uppväxt, mognad, frukter och
som kan föra tankarna till hur ålderdom och sakta, sakta döenting i våra liv är som kronan på de. Då träd ofta har långa liv
ett träd, där vi inte alltid ser vil- blir de ett band som förenar
ka underliggande kopplingar generationer. Dina föräldrar och
tingen har.
föräldrars föräldrar levde sitt liv
Världsträd finns inte bara i i skuggan av samma träd. Därav
vår nordiska mytologi med Ygg- kan man förstå traditioner att
drasil. Du hittar liknande träd plantera ett livsträd, vid födel-

Träd har en framträdande roll i många mytologier
runt om i världen. Där finns världsträd, livsträd och
kloka träd. Träd har rötterna ned i jorden och grenarna upp mot himlen. De är på så vis en symbol för
människan själv med fötterna på jorden och huvudet
uppe i det blå.

Varje människa har att brottas
med hur livets tröghet och
hårdhet kan förenas med själens
och tankens obegränsade frihet
och flyktighet. Hur kan två så
olika saker vara förenade? Där
blir de stilla och kraftiga rötterna symboliska för vår fysiska
kropp och grenarna och löven
som rör sig i vinden symboliska
för vår inre värld. Stammen blir
då det som förenar det konkreta
med det abstrakta. Materia och
medvetande.
Trädet är också vårt vanligaste och tydligaste exempel på en
fraktal. Varje gren av trädet kan
se ut som ett mindre träd och
var och en av dess grenar som
ett ännu mindre träd. Det är
som ett hologram där varje del
har helheten inom sig. Trädet
ger på så vis en lektion i livets
uppbyggnad där varje cell är
som ett frö som har helheten i

sen eller vid döden. Genom att
begrava visdomsmästaren vid
byns träd kan kunskapen till viss
del bevaras, då trädets livskraft
inom vissa traditioner sägs ta
upp delar av själen.
Det finns en speciell koppling
mellan trädet och källan vid trädets fot. Källan som när trädet
med vatten blir symbol för den
livskraft som ger trädet dess
långa liv. Det är livets vatten.
Ungdomens källa. Modersmjölken. Den heliga gralen. Den
kommer ur jorden. Ger föda
och näring. Du kan därför ofta
se trädet avbildat tillsammans
med en källa eller fontän eller
levande vatten av annat slag.
Varje trädsort har givetvis sina egna karaktärsdrag. Olika
sorters trä passar för olika ändamål. Hus, verktyg, båtar, osv.
Dess eld har även olika färg,
form, lukt och beteende. Grenar
har olika form, hårdhet, böjbarhet, och så vidare. Så varje
trädsort har fått sin egen symbolik. Ett panteon motsvarande
människans fulla vidd av psykologiska aspekter.

ÅRSTIDSBETRAKTELSE: JUL

I givande, hell er! Gäst är in kommen,
Sägen, var sitta han skall!
Text: Edward Rosén
Bild: Kym McLeod

Havamal talar mycket om givande, till vilka man ska ge
och vad. Seden har en lång tradition av att dela med
sig. Vi ger något vid blot; något ätbart, en sång eller
vad annars vi kan ha. Men Havamal talar om att det
också är viktigt att ge till andra människor, både till
vänner och främlingar.
VERSER 41, 42 och 44 i Ha- Jag har en praktikplats på ett
vamal handlar om att ge till sina kvällscafé för hemlösa i Götevänner.
borg. I mitt arbete ger jag av
min tid och får glädje och tackMed vapen och kläder
samhet i gengäld. De som ger
glädje vänner varandra!
mig något, kläder eller hygienSjälv man skönjer det bäst.
produkter, att ge vidare till gäsGenom gengåvor vänskapen
terna, får min glädje och min
vara längst;
tacksamhet i gengäld.
om annars det vill sig väl.
Min arbetsplats är i en kyrkas
källare och regi. Det är fint att
Till sin vän
ha ett arbete på religiös grund,
skall man vän vara
även om det inte är samma relioch vedergälla gåva med gåva;
gion som min. Vi möts i viljan
med löje skall man
att hjälpa. Jag arbetar där, åtlöje gälda
minstone delvis av religiösa skäl,
och försök att lura med lögn.
även om jag aldrig diskuterar religion på jobbet, och tänker ofta
Vet du, om vän du har,
på följande verser:
som du väl tror
och gott av honom vill hava;
förtrolig skall du vara
och vängåvor skifta,
träffa honom titt och ofta.

Eld behöver,
den in har kommit,
och kall har blivit om knäna.
Mat och kläder
den man tarvar,
som har över fjällen farit.
Vatten tarvar
vandrarn, som kommer till måltid,
handduk och vänlig välkomst;
välvilligt sinne,
om han sådant kan vinna,
samspråk och bjudning tillbaka.
Med kläderna mina
jag klädde på fältet
tvänne gubbar av trä;
hela karlar de tycktes,
när en klut de hade;
nesligt är naken vara.

Just de saker som verserna
nämner, ger vi vandrarna
som kommer till oss. Mat,

kläder, handdukar, vänligt välkom-nande, och samspråk med
de som vill. Det kan vara mer
givande än man först tror, att sitta och bara prata en stund med
en hemlös. Se vilken styrka
många av de här människorna
ändå har, när de knappt äger något annat.
Nu är julen här igen, den stora gåvosäsongen. Under namnet
Jolner är Oden känd som julens
gud, och jag vill gärna se ett
samband. Havamal, som ligger
mig så kärt om hjärtat, är ju
Den Högstes ord, och talar, som
vi ser ovan, mycket om givande.
En av runorna heter dessutom
Gifu, gåva. I futharken är det
den första runan efter just
"futhark". Gifu skrivs som ett X,
vilket i engelskspråkiga länder
är en populär symbol för en
kyss, vilket man väl gärna ger sin
älskade.
I dagens sekulära samhälle
handlar julklappsgivande mycket om pengar; det ska vara dyrt
och fint och mycket, för att
man ska förstå att man är
omtyckt. Det är synd att det ska
vara så. Jag föredrar, både att ge
och få, personliga presenter. Såna ger jag inte bara vid jul, utan
till mina nära när som helst. "Jag
såg den här och tänkte på dig",
kan jag säga efter att ha varit på
en loppis, eller gjort ett fynd på
annat sätt.
Jag tycker väldigt mycket om
att ge julklappar, men har märkt
att många har svårt att ta emot
en gåva. För ett par år sedan
hade jag skaffat personliga
presenter till några vänner och
gav dem under vårt julfirande.
Jag blev förvånad över deras
reaktioner. Jag tror att de alla
blev glada, men frånsett en eller
två blev reaktionen "men, jag
har ju inte köpt något till dig!".
Som att de inte förstod att jag
ville ge för att glädja dem. Vad

kommer det sig att det är så
svårt för vissa? Är det "vedergälla gåva med gåva" som står i
vägen för att just där i det
ögonblicket bara ta emot?
Traditionen med julklapp var
från början en hemlig gåva. Man
bankade (klappade) på dörren
till ett hus, öppnade, kastade in
en present och sprang sin väg.
Men nu som människor sällan
bor i enskilda hus från vilka det
är enkelt att springa ifrån och
försvinna i mörkret, är det svårligen genomfört. Vissa källor
menar att julklappar kommer
från romerska Saturnalia, som
var en fest som hölls i december
till Saturnus ära. Då gav man
varandra presenter. Men vid jul
är det ju också julblot. Då vi ger
något till gudar och makter, tackar för året som varit, och ber
om något för kommande år.
Även de som firar Hannuka eller
Kwanzaa ger gåvor så här års.
Kanske det är något särskilt
med att det är i mörkrets tid, att
gåvor lyser upp människornas
hjärtan och gör perioden lite
finare?
Att ge för mycket av sig själv,
av sin tid, sin ork, att vara
självutplånande, ger sällan eller
aldrig respekt tillbaka. Man
måste minnas att ge sig själv tid
att tänka efter på om relationen
är bra eller dålig för en. Det
måste finnas en balans, och
finns inte det, varför ska då relationen finnas? Om man själv är
den som bara ger och ger, då bör
man istället ge sig själv ro, avsluta relationen, eller ta en paus
från personen.

TEMA: TRÄD

Varför används ett träd för att symbolisera
världens ordning?
Text: Mikael Perman

I de gamla Eddorna symboliseras världen av ett
träd. Varför är det så?
Vad betyder symboliken?
Kan man överhuvudtaget
veta? Men framför allt,
för oss, är det en användbar symbol idag? Eller är
det enbart något som har
historiska kopplingar?
D ET FÖRSTA MAN bör tänka på,
är om det verkligen är en symbol, eller om det är en uppfattning om hur verkligheten
ytterst är uppbyggd. Jag tror att
det är helt klart att våra förfäder
såg det som en symbol, de trodde inte att de verkligen gick omkring i ett jätteträd i sig. Hur
kan jag anta det? Jag ser Yggdrasil som en bild som innehåller många olika symboliska
delar, allt ifrån källan, till drakarna, till örnen, falken och ekorren. Det ger mig flera
symboler som samverkar. Som
vill förmedla något särskilt.
Men vad sa då denna samling
av symboler människor för tusen år sedan? Hade en ”vanlig”
människa överhuvudtaget någon uppfattning om symboliken? Eller var det enbart något
för skalder och visa? Mitt personliga svar är att människor i
allmänhet kanske inte var insatt
i symboliken fullt ut, men de
levde i en värld som i sina praktiska delar helt sammanföll med
symbolerna.
De levde i en fysisk värld, där
trä, träd och buskar var viktiga,
både symboliskt, andligt och
rent praktiskt. De levde i hus,
som till stor del var byggda av
trä. Deras bränsle som höll dem
varma, ja det var trä. Deras fordon och båtar var av trä, så det
var knutet till deras resande.
Deras verktyg och hjälpmedel
var av trä, deras skyddsvallar,
staket, gärdsgårdar var av trä eller buskar. De jagade i skogen.

Djuren kunde beta i skogen vid ror och träbaserad energi. Min
en fäbod. De levde i en kultur tanke är att vi inte borde ha så
som kretsade till största delen stora problem att relatera till
kring trä, och i mindre omfatt- Yggdrasil som symbol.
ning kring metaller eller sten.
Rent historiskt skulle jag anFrån deras materiella synvinkel, ta, att Yggdrasil är något som
så hade myten om Yggdrasil en skapats med mer folkliga
verklig koppling. Jag tror att en uppfattningar om vårdträdet
symbolik måste ha denna kopp- som grund. Inte tvärtom. Vårdling till en upplevd verklighet, trädet är ju en symbol för gårför att fungera väl.
den, eller mer rätt, för gårdens
Men hur
fortbeär det med
stånd och
oss idag?
ordningen
Kan vi föra
på gården.
ett motsva- Yggdrasil är helt
En symbol
rande reso- enkelt hela världens för att gårnemang och vårdträd, och det
den ska
se att sym- som förgörs vid
fungera väl
bolen Yggoch
drasil skulle Ragnarök
fortsätta
kunna vara
att frodas.
levande?
Denna
Min uppfattning är att mycket symbolik anser jag är viktig för
går igen, vi lever fortfarande i en att förstå Yggdrasil.
kultur som starkt präglas av trä,
De folkliga föreställningar
träd och skog. Mycket av våra som jag tror ligger till grund för
hus byggs fortfarande av trä. vårdträdet, hör till de som allra
Även i hus som inte är helt av längst funnits kvar i vår folkliga
trä, är det ofta viktiga delar av kultur, in i modern tid. De flesta
konstruktionen. Vår inredning i över 30, normalt allmänbildade,
form av möbler, är ofta av trä till vet vad ett vårdträd är. Så vi borväldigt stora delar. Vi har fortfa- de inte ha så stora problem till
rande en hel del av våra köks- att förhålla oss till symboliken i
redskap av trä. Vi får en stor del denna aspekt heller. Yggdrasil är
av vår mat från träd i form av helt enkelt hela världens vårdfrukt och bär. Vi jagar fortfa- träd, och det som förgörs vid
rande djur i skog och dungar. Ragnarök. Kopplingen mellan
Även om våra båtar och fordon vårdträdets växande och
inte är av trä lika ofta som förr, verklighetens välgång är alltså
är ändå trä som ger en ökande mycket stark.
andel av bränslet till våra forTräd var förr en symbol för
don. En stor del av vår energi fester och högtider, i form av
kommer rent allmänt från trä, i neken som visade att man höll
form av ved, träpellets och flis. heligt. Hur långt tillbaka denna
Vår intellektuella kultur, som sedvänja verkligen sträcker sig,
exempel den här tidningen, är svårt att säga, men det är
trycks på papper, som kommer möjligt att det visas på hällristfrån trä. Utan att överdriva kan ningar. Här har vi inte heller nåvi alltså påstå att en stor del av got problem att förhålla oss, vår
vårt materiella välstånd, vår ex- moderna julgran och midsomport, våra arbetstillfällen marstång, eller påskris, fyller ju
kommer från trä och träd. När samma funktion. Den visar på
vi tillverkar och säljer papper en andlighet som kopplas till
och pappersmassa, sågade träva- världsordningen, och tidpunk-
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ter för heliga fester, som styrs av
årshjulet. Och med detta, en
koppling till Yggdrasil.
Men Yggdrasil innehåller mer
symbolik än så. Trädet växer på
marken, som är ett uttryck för
världen och den horisontella rörelsen. Trädet bryter den horisontella rörelsen, och växlar till
en vertikal rörelse. Det är därför
en förbindelse mellan jorden
och dess varelser (getter/hjortar
och ormar/drakar), till himlen
och dess varelser. (fåglar). Trädet pekar vidare mot Polstjärnan, den centrumpunkt som
hela himlen vrider sig kring.
Det är genom trädet som
man kan röra sig mellan jorden
och himlen, och genom det nå
de andra världarna. Kontakten
mellan jorden och himlen sköts
med Ratatosk, som utväxlar
meddelanden mellan dessa båda
världar. Eller så blir människan
den som färdas i lodrät riktning
genom att klättra i trädet som
en del sibirska schamaner gjorde. Alltså att på olika sätt ”rida
på trädet”. Här står Oden, här
benämnd Ygg för ceremonin
som omfattar att vara upphängd
i trädet. Och trädet blir en häst,
drasul. Att vara upphängd ses
som en viktig insiktsskapande
handling och transformerande
handling i många religioner, till
exempel inom kristendomen.
Att det har en viss koppling
till vår moderna kultur ser vi i
indianpastischen ”Avatar”, där
livet är kopplat till ett gigantiskt
träd och symbiotiska sammanhang, som är flerdimensionella.
Trädet är också en stege med lianer, från marken till flygande
stenöar, där luftens ridhästar
finns i form av flygande jätteödlor. Att det finns en koppling
till Odens häst i detta måste vara helt säkert. Men hur får dessa
bilder ett dagligt sammanhang
för oss?

TEMA: TRÄD

Odengångarens träd
Text : Henrik Hallgren, illustrationer: Stina Jarenskog och Joel Grip
bild: Friedrich Wilhelm Heine

I hjärtat av den nordiska mytologin växer det evigt
gröna trädet. Världsträdet. Det är ett träd som
berättar om tillvarons olika världar och hur de hänger
samman. Det är också ett ödesträd som ger en bild av
tidsålderns utveckling, från fröet i tidernas början till
dess skälvande stam i ragnarök. Världsträdet berättar
alltså om mytens tid såväl som dess rum. Och tid och
rum är intimt sammanflätade. I det sammanhanget
passar det extra bra att använda beteckningen
världsträd, för ordet ”värld” kommer från
fornnordiskans, ”Ver old” som bokstavligen betyder
”vår tidsålder”. Världsträdet är en symbol för vår
tidsålder och processen från skapelse till undergång.
VI HAR JU ALLTID fått höra att
detta världsträd heter Yggdrasil i
den nordiska mytologin. Slå
upp nästan vilken bok som helst
om nordiska myter så finner du
att trädet kallas asken Yggdrasil.
Men om vi ser vad som står i våra källtexter - eddorna - så heter
det faktiskt inte så! Där skrivs
istället om Yggdrasils ask, Yggdrasils träd, eller ”det träd som
är Yggdrasils”. Det verkar alltså
inte vara världsträdet som heter
Yggdrasil, utan det är ett träd
som tillhör Yggdrasil.
Vem är då Yggdrasil? ”Ygg”
kan översättas som ”den
förskräcklige”, och är ett namn
på Oden. ”drasill” betyder
”gångare” eller häst. Yggdrasil
skulle då kunna betyda ”Odens
häst”. Odens häst är som bekant
den åttabenade springaren
Sleipner. Yggdrasil skulle kunna
vara ett annat namn för hästen
Sleipner, och Yggdrasils ask
skulle då betyda ”Sleipners träd”
Men möjligheten finns att
tolka ”gångare” på ett annat sätt.
Det behöver inte vara en häst
utan kan syfta på allfader Oden
själv. Oden är vandraren, han är
en gångare. Då skulle Yggdrasil
vara ett annat namn för Oden.
Yggdrasils ask – Odengångarens
träd…
Detta kan nog vara rätt förvirrande för många. Sedan
barnsben har vi ju som sagt fått

veta att Yggdrasil är namnet på
världsträdet. Men så är det
istället ett namn på Odens häst
eller kanske på Oden själv! Hur
kan denna missuppfattning ha
skapats?
Både i Snorres edda och i den
poetiska eddan talas om Yggdrasils ask, men det finns ett enda undantag. I kvädet Voluspá,
vers 19. Där står faktiskt:
Ask veit ek standa
heitir Yggdrasill

I översättning:

En ask vet jag stå
som heter Yggdrasil

Till skillnad från alla andra
ställen i eddorna, så står det här
att trädet heter Yggdrasil. Det är
antagligen denna enda vers som
bidragit till att vi lärt oss att
Yggdrasil är trädets namn. Och
det är ju underligt. Varför kallas
inte trädet Yggdrasils ask här,
som på de övriga ställena i mytkvädena?
Författaren Henning Kure har
funderat över detta i sin bok I
begyndelsen var skriget. Kanske
finns inget riktigt bra svar, men
han föreslår att Yggdrasil är ett
namn på Oden men att poeten
till Voluspá gjort trädet och
Oden till en enhet. Trädet inte
bara tillhör Oden/Yggdrasil. Guden har blivit trädet, trädet har
blivit guden.

Men varför skulle då trädet
vara Odens träd? Och vad är
det som gör att Oden är ett
med världarnas träd? Många
har pekat på de märkliga raderna i kvädet Havamál, där
Oden hänger sig i världsträdet,
där han offrar sig själv till sig
själv. En initieringsrit där han i
extasen förmår ta runorna
genom att ropa dem. Upplevelsen av djup enhet i ett
tillstånd av religiös extas är
återkommande i många olika
andliga traditioner. För att
Oden skulle kunna ta upp runorna från undervärlden, så
krävdes att han blev ett med
det träd som band samman
världarna.

Rummet: Nio världar
under Hel
Inom forn sed talar vi ofta om
de nio världarna, och ofta
försöker vi finna finurliga sätt
att placera dessa världar i relation till Yggdrasils ask. Vad

säger då källorna om detta? Ofta utgår vi från Snorres edda,
men det visar sig att hans uppgifter inte stämmer överens med det äldre
mytstoff vi finner i

nio världarna och förlägger vissa
av dem vid världsträdets rötter,
och andra vid dess topp, så verkar de ha en helt annan förståelse av de nio världarnas placering
än författaren till Vavtrudersmál
som istället talar om nio världar
som finns i underjorden, djupt
ned.
Men det finns ju ett ställe till
i mytkvädena som nämner nio
världar. Det hittar vi i Völuspá,
vers 2:
Jättar, i urtid
alstrade, minns jag
som mig fordom
fostrat hava;
Nio världar jag minns
Nio i grenarna
(eller rötterna),
Måttgivande trädet
under mullen djupt.

poetiska eddan. Så låt oss lämna
Snorre en stund, och se på vad
mytkvädena i poetiska eddan
säger om de nio världarna.
Faktum är att de nio världarna
endast nämns på två ställen i
mytkvädena. Ett ställe är i kvädet Vavtrudnersmál i poetiska
eddan, vers 43:
Om jättars hemligheter
och jämväl alla gudars
jag sanning kan säga.
Ty till varje värld
jag vandrat har.
Till nio världar kom jag
nere under Mörk-Hel.
Folk dör dit från Hel.

De nio världarna i denna vers
verkar syfta på nio världar som
finns under dödsriket Hel! Det
är alltså nio underjordiska världar. Det ger oss en bild av att
under de levande människornas
värld – vår värld – så ligger Hel,
men under Hel finns ytterligare
nio fördolda världar dit man
kommer efter man varit i Hel.
När hedningar idag talar om de

Den här versen har tolkats på
många olika sätt. Men det verkar som att de nio världarna beskrivs finnas under mullen
djupt, alltså liksom i Vavtrudnersmál, i underjorden. I båda
verserna berättas om jättar. Är
de nio världarna nio jättevärldar? Det är nämligen så att i
mytkvädena hör vi nästan alltid
jättarnas världar nämnas i
pluralis, som just jättevärldar.
Vid ett ställe i mytkvädena
nämns olika världar kopplat till
världsträdet, och det är i kvädet
Grimnersmál, vers 31:
Tre rötter
sträcker sig i tre riktningar
under Yggdrasils Ask.
Hel bor under den ena
Rimthursar under den andra
Människor under den tredje.

Här beskrivs alltså trädets tre
rötter gå till de levandes värld,
till de dödas värld och till jättarnas värld. Om vi kopplar
samman denna bild av trädets
rötter med de tidigare om jättevärldarna under jorden, så framträder en syn på världen där
världsträdet sträcker sig över de
jordiska och de underjordiska
världarna. Överst, kanske vid
den ytligaste roten, har vi människornas värld – Midgård.
Under denna värld hittar vi en
rot som går över dödsriket Hel
eller Mörk-Hel. Och under
dödsriket finns ytterligare en rot

som slingrar sig över nio världar
som är jättarnas världar. De nio
världarna som nämns verkar inte inkludera gudarnas världar.
Detta innebär naturligtvis inte
att gudarnas världar – som Asgård – inte existerar. Vi kan
tänka att de befinner sig högre
upp i trädet, i de mer himmelska
dimensionerna. Men de ingår
alltså inte i de nio världar som
nämns.

Tiden: Ödets träd

Ett träd är inte något statiskt.
Det är en levande organism som
är växande och som hela tiden
utvecklas. Det börjar som ett
frö i jorden, växer upp till en
planta, till ett moget träd för att
sedan åldras och slutligen dö.
Trädet är fast förankrad i denna
tidsdimension.
I Voluspá kan vi läsa att trädet står evigt grönt över Urds
brunn. Därifrån kommer tre
möer som vet mycket. De
kommer ur det vatten som står
under trädet. En heter Urd, den
andra Verdandi, den tredjes
namn är Skuld. Det är dessa tre
som lägger ned lagar, som korar
liv och som framsäger urlagar
(alternativt som framsäger ”det
som är utlagt”) åt människornas
barn.
Möernas namn är kopplat till
tidens processer. Namnet Urd
syftar på ”det som har blivit till”.
Det som är manifesterat. Namnet Verdandi är kopplat till ord
som ”vända” och ”vardande”
och kan förstås i betydelsen ”det
som håller på att bli till”. Processen går alltså från Verdandi till
Urd. Det som håller på att bli
till, blir sedan till det som blivit
till. Hur är det då med namnet
skuld? Det är kopplat till ordet
”skall” och har en betydelse av
nödvändighet, skyldighet och
begränsning. Det finns även en
koppling till vårt moderna ord
skuld. En skuld är någonting
länkat till nuet (det är idag du
har skulden) men det sträcker
sig mot det kommande genom
att det är en förbindelse som
säger att du längre fram ska
betala tillbaka. Det är alltså
skuld som ger upphov till Verdandi – det som blir till. Men
en skuld uppkommer i sin tur

inte ur tomma intet. Skulden
har vi på grund av något som
skett tidigare. Här finns en länk
mellan Skuld och Urd. Skulden
har skapats av det som redan
blivit till. Alltså Urd. Möerna
Urd, Verdandi och Skuld
berättar om
ett tidsflöde
från det som
skall
göras/hända
(Skuld) till
det som blir

till/håller
på att bli
förverkligat
(Verdandi) för
att slutligen bli
till den samlade
bas av det som
blivit till
(Urd).
Men Urd
är själva den utgångspunkt
vari
Skuld blir till. Vi ser således en tidens cirkelrörelse
här.
Av de tre möerna är det Urd
som är mest omtalad i mytkvädena. Det är också hon som fått
ge namn till brunnen: Urds
brunn. Det som blivit till är det
som ger näring till Yggdrasils
ask. Det beskrivs hur Trädet blir
överöst av en vit vätska. Snorre
skriver att det är de tre nornorna – Urd, Verdandi och Skuld
som öser denna vätska över trädet och det är det som skyddar
det från skador.
Det är alltså ur Urds brunn
som trädet får sin näring och
blir helat. Detta säger något viktigt om synen på Urd/det som
blivit till/det förgångna i nordisk kosmologi. Det som blivit

till (Urd) är inte något passivt.
Det är en närande kraft som ligger under nuets tunna hinna,
det är förutsättningen för att
världen skall kunna växa och utvecklas.
Jag kan se att trädets rötter
och brunnarna har ungefär
samma symbolik. De är
sammanbundna med trädet
men representerar dess fördolda, osynliga dimension. Vi ser
stammen och grenarna, men
trädet är också beroende av sina
rötter och av vätskan i djupet.
Utan det kan trädet inte leva.
”det som blivit till” – Urd – är
inte bara det synliga. Det förflutnas kraft är till stora delar
fördolt. Det har blivit till
underjordiska lager. För
att jämföra med
ett psykologiskt
språkbruk, så har
många av våra erfarenheter lagrats
på en omedveten nivå,
som vårt medvetande inte
uppfattar men som vi ändå
är helt beroende av för att överleva.
Och liksom vissa terapeutiska inriktningar menar att vi
som individer kan läkas genom
att lyfta fram och ta kontakt
med det omedvetna, så säger
den nordiska kosmologin oss att
vätskan ur djupet i Urds brunn
är nödvändig för att världarna
skall bestå, för Yggdrasils träd är
hela tiden angripet. Vid en av
rötterna ligger ormen Nidhögg
och gnager. Nidhögg – den som
hugger med nid. Den som hugger med ont uppsåt. Jag ser det
som en bild av allt som medvetet förstör och river sönder livets väv. Det kan vara en symbol
för de människor som medvetet
och med ont uppsåt förstör livet. Det finns även andra djur
som skadar trädet. Fyra hjortar
biter sönder grenarna. De heter
Dain, Dvalin, Duneyr och
Duratro. Namnet Dain betyder
döding, Dvalin betyder den
som är i dvala. Duneyr kan betyda dunöra medan tolkningen
av namnet Duratro är för mig
okänd. Dain och Dvalin är
dvärganamn och kanske är de
fyra hjortarna dvärgar i djurgestalt. Men det riktigt intressanta

är att de beskrivs som döda, i
dvala, eller och kanske ohörande
(dun i örat!). För mig beskriver
de på ett talande sätt de som är
likgiltiga. De som är omedvetna, som i dvala. De som inte vill
höra. I vår tid med global
miljöförstöringar finns det
många – både bland politiker
och bland en bredare allmänhet
– som verkar ha mycket dun i
öronen. Som vägrar lyssna och
ta till sig vad som händer med
den ekologiska väven, med livets
träd. De fyra hjortarna är de
som förstör fastän omedvetet,
de som förtränger, inte de som
förstör med ont uppsåt såsom
Nidhögg.
Det finns fler djur i trädet. Vi
finner örnen i trädets topp med
en hök mellan sina ögon. Denna
örn varken helar eller skadar trädet. Den har den upphöjde betraktarens roll. Det den gör är
att genom ekorren Ratatosk
skicka okvädingsord ned till
Nidhögg. Så har vi de djur som
står på Valhalls tak och gnager
av grenarna. Geten Heidrun
och Hjorten Eiktyrner. Men de
har ändå inte samma symbolik
som de fyra andra hjortarna jag
nämnt. Visserligen gnager också
Heidrun och Eiktyrner av
grenarna, men de ger även gåvor. Geten Heidrun bidrar med
ständigt flödande mjöd. Hjorten Eiktyrner dryper droppar
från sina horn ned i källan
Hvergelmer varifrån en av trädets rötter hämtar sitt vatten.
Dessa två djur både ger och tar, i
balans med trädet.
Men framförallt är det de tre
mörna Urd, Verdandi och Skuld
som står för den helande aktiviteten – att varje dag ösa
Urdarbrunnens vätska – aurr –
över trädets stam. Denna
ständigt återkommande gärning
gör att Yggdrasils ask härdar ut.
Detta att ösa vätska på ett träd
känner många av oss hedningar
igen från bloten, då vi öser mjöd
eller öl över trädstammar, som
offer till makterna. I folkseder
finner vi också bruket att offra
öl på vårdträdets stam. Vårdträdet är en miniatyr av Yggdrasils
ask. Liksom det kosmiska trädet, är vårdträdet knutet till en
rumslig dimension. Det är

knutet till ett specifikt område,
en gård. Och liksom Yggdrasils
ask är förbundet med världarnas
öde från skapelsen till ragnarök,
så är Vårdträdet knutet till gårdens öde och lycka. Om någon
fäller vårdträdet, ja då betyder
det olycka för gården och dess
invånare. Som jag ser det är det
de tre mörnas roll vi tar i
blotandet. I våra blot hjälper vi
makterna att stärka Yggdrasils
ask. Vi upprätthåller trädet och
därmed den kosmiska ordning
som trädet representerar. Det är
en sårbar ordning. Trädet växer,
skadas och helas. Det är en process, länkad till tiden, och därför
också en bild av världarnas öde.

Det synliga och det osynliga, och den ur djupen vrålande

I Urds brunn finns alltså det heliga läkande vattnet. Det kallas
som sagt aurr. Religionshistorikern Britt-Marie Näsström
menar att detta ord kan betyda
”glänsande” och skulle då kunna
syfta på att vätskan är glänsande
mjöd. Men aurr är också beteckningen på slammet på havsbottnen. Då skulle det vara en
bild av det som finns i tidsdjupet, nere i det fördolda. Och jag
tror att här kommer vi något
viktigt på spåren. För om Yggdrasils ask representerar den
synliga kosmiska ordningen, så
är brunnen och dess vatten som
jag antytt ovan, den osynliga,
fördolda dimension som ligger
under denna ordning och ger
den näring. Brunnens vatten
kommer från samma märkliga
och mäktiga djup som de nio
jättevärldarna nedanför Hel.
Och ytterst sett kanske vi där
nere i djupet finner det väldiga
svalget Ginnungagap och
urjätten Ymer. Den första varelsen. För om Urds brunn representerat allt som blivit till,
vad finns då i de djupaste lagren
i brunnen? Jo, världarnas själva
början. Ymer kallas också Aurgelmer. Lägg märke till likheten
mellan Aur- och bottenslammet
aurr. Gelmer kan betyda bölande, vrålande, skrikande. Ymer
är jätten som vrålar ur djupet/botten. Och för att spinna
vidare: När Oden hänger i Ygg-

drasils ask, offrar sig själv till sig
själv, skådar nedåt och ropar upp
runorna – är det då brunnen han
skådar ned i? Kanske skådar han
i Mimers brunn som liksom Urds
brunn är kopplad till det förflutna? Jätten Mimer är en märklig
varelse och hans namn är förbundet med ”minne”. Att skåda
djupt är att minnas djupt, allt
som blivit till. Kanske ser Oden
där han hänger i trädet så djupt
ned i brunnen att han skådar till
tidens början, en sorts mytisk
arkeologisk utgrävning ned
genom tidslagren. Och där finner
han Ymer, den ur djupet vrålande. Och kanske är det detta
Ymers bölande han fångar upp,
ropar och formar till kraftord?
Det finns faktiskt en del som tyder på det…men det, mina vänner, är en annan historia…En ask
vet jag stånda, den Yggdrasil heter, ett väldigt träd överöst med
vita sanden. Därifrån kommer
daggen som i dalarna faller. Den
står evigt grön över Urdarbrunnen."

skugga och svalka under heta dagar, vindens lek i dess krona ger
ett underligt lugn i hågen för den
som tar sig tid att lyssna och
under dess rötter lever väsen - väsen som så länge vi håller oss väl
med dem skyddar ditt hem.
Kanske ger vårdträdet oss frukt
också i bokstavlig bemärkelse. Eller så finner bin sin egen frukt i
form av nektar i lindblomstren

paren Pehr i Granboda erhöll på
prosten Hyltenii tid befallning att
hamla några av trädets fyrnda
grenar; men icke ens detta var
lovligt, utan gamle Pehr föll ned
och slog dig illa.

eller svettande bladhonung
under varma sensommardagar.
Ett sådant träd låter man självfallet bli att hugga ner eller skada. Folktron varnar oss för
följderna av att skada ett vårdträd. Det finns mängder av
berättelser som påminner oss om
detta. I Vislanda i Småland stod
för länge sedan ett vårdträd. Om
det trädet berättas följande i
Hyltén-Cavallius verk Värend
och Virdarne:

är ett träd man bör vara försiktig
med och vårda. Men ordet vård
har även in i modern tid använts
i betydelse av en människas
hamn eller fylgja, det vill säga
vårt eget skyddsväsen. Och visst
är väl det en trevlig tanke att ha
ett grönskande träd på tomten
som vakar över hemmets väl.

Varifrån kommer då ordet
vårdträd? Givetvis ligger det närmast till hands att tänka på förledet vård som sprunget av att det

Världsträd och vårdträd

Yggdrasil är inte bara en poetisk
sinnebild av ordning i kaos, världsträdet är i sig själv den världsordning vi är beroende av. I den
lilla världen som omger dig och
mig är vårdträdet mer synligt.
Vårdträdet, som på många ställen
än idag finns kvar, mäktigt av
ålder, står invid storgård såväl
som torp. Ja, till och med vid
moderna villor med ofta till ytan
minimala trädgårdar finner vi inte sällan ett vårdträd, även om
man kanske inte tänker på dess
andliga innebörd. Det Yggdrasil
är för världen är vårdträdet för
hemmet. Trädet som överlever
oss enskilda människor, som ser
generation efter generation komma och gå. Vårdträdet har alltid
varit hemmets långsamt slående
hjärta. Vårdträdet inger oss en
känsla av vördnad inför något
som är, om inte evigt, så åtminstone något mer bestående
och kontinuerligt än våra hastigt
flyktande liv. Men när hemmets
hjärta slutar att pulsera finns det
risk för att gården försvinner eller släkten dör ut…
Vårdträdet har ofta en central
plats på gården. Det skänker

Vid gamla Vislanda står sedan
flera århundraden ett heligt vårdträd, kallat "den gamla vislandasken". Detta träd, som
nederst vid roten är 24 fot i omkrets, har av ålder varit hållet i
stor vördnad, såväl hos folket, som
hos gamla prästasläkten. Tor-

Trädets kraft

Folktron kring träd, inte bara
vårdträd, är oerhört rik. Träden
har alltid setts som levande väsen
med krafter som överstiger människans korta livslopp på jorden.
Den romerske resenären Tacitus
berättar om germanernas fascination för ekträd - i eklundar sökte
man kontakt med makterna.
Tron på trädets övernaturliga

krafter har också levt kvar genom
århundradena in i vår tid. Ett exempel på det är valbundna, älvbundna eller vårdbundna träd,
(det vill säga träd på vilket en
gren vuxit samman med
stammen och bildat ett hål) var
mycket viktiga i äldre tider.
Genom att dra sjuka genom hålet skulle trädets kraft bota sjukan. Det kallades ofta för
smöjning. Ibland kombinerades
detta med en enkel form av blot som tack för hjälpen hällde man
vid trädets fot en skvätt öl eller
mjöd eller så lade man dit en
slant. Att blota var också vanligt
att man gjorde vid gårdens vårdträd för att hålla god sämja mellan gårdens släkte och dess
beskyddare. Vid bröllop så samlade man på en tallrik en del mat
av varje sort som stod på gillesbordet för att sedan bära ut det
till "boträdet" på gården för att
de rådande också skulle få ta del
av festen. Och det är en sed som
vi fortfarande brukar vid gillen
och blotfester.
Man kunde också bota sjuka
genom att föra över det onda
från såret eller sjukan och slå in
det i trädet. Ett exempel på ett
sådant träd, en gammal fura, fanns i Eksund utanför Norrköping.
Vid trädet stod också en stor sten
som i folkmun kallades Odinstenen. Här sades det att Oden
själv låg begravd med sin åttafotade springare Sleipner. Tyvärr är
det inte möjligt att besöka platsen idag - en arrendator av
marken lät hugga ner trädet och
spränga stenen. Man får hoppas
att den mannan, såvida han inte
handlade i rent oförstånd, fick
smaka frukterna av sitt illdåd. Ett
annat sätt att nyttja trädets kraft
i motsatt syfte än helande, var att
ge sig ut och leta reda på en
maraknuta eller en maravas som
man kallade knotiga utväxter på
trädstammen. I Västergötland
kallades dessa knutor på sina håll
för trollskott. Med ett sådant
trollskott kunde kloka gummor
eller gubbar rikta stor olycka mot
ovänner och fiender.

Trädslag och folktro

Ett vårdträd kunde i princip vara
av vilket trädslag som helst. Vid
det torp i Sörmland dit under-

tecknad flyttat finns ett litet
knotigt gammalt gråpäronträd
som för länge sedan slutat bära
frukt men som ingen skulle
komma på tanken att hugga ner.
Framförallt är dock asken, linden och eken vårdträden framför andra.
Askens betydelse som heligt
träd har naturligtvis koppling
till uppfattningen att Lärads
träd, Yggdrasil, är en ask (även
om senare forskare hävdat att
det evigt grönskande trädet är
en idegran). Den första mannen
var ju också en ask till dess att
Oden och hans bröder fann honom och i den blåste ande, liv,
förstånd och sinnen. Asken har
också alltid haft en särskild betydelse i folktron: I Skåne hade
de gamla för sed att blota till
"Askafroan" (askfrun) och på
Askonsdagens morgon ska, innan solen stigit upp, vatten slås
över askens rötter samtidigt som
man säger: "Nu offrar jag, så gör
du oss ingen skada". Vårdträdet
på gården där undertecknad
själv växte upp var en ask där jag
brukade klättra upp och sitta
och mest göra ingenting. Vid
min frus släkttorp i Östergötland finns också en ask som
vårdträd. Det är en mycket
mäktigt träd som säkert börjat
nå sin ålders höst och har man
suttit vid det en ljum sommarkväll så behövs ingen traderad folktro för att man
förstå trädets kraft.
Linden, som berusar med sin
söta doft, är
kanske det
träd som är
mest förekommande
i folk-

visan, inte minst i omkväden: I
"Å Silibrand körde uppå höga
loftesvala, allt under den linden
så gröna…" inleds exempelvis en
folkvisa som bevarats på Åland,
Den förtrollade barnaföderskan. Mot slutet heter det "Den
ene så för dom till Frejas dop,
allt under den linden så gröna…". Linden är, oavsett om det
råkar vara gårdens vård eller ej,
ett träd med alldeles särskild
helgd. Under dess rötter bor ofta älve- eller vättefolk och den
bevingade lindormen har det
också som sitt hem. Som den citerade folkvisan antyder så är
linden Frejas träd framför andra. Freja ses ju också som en
fylgja för folktrons väsen som
tar sin boning i skydd av lindens
rötter.

Idegranar sägs ofta växa nära
heliga offerkällor. Här visar sig
återigen det nära släktskapet
mellan folktrons vårdträd och
mytologins Yggdrasil som står
invid Mimers källa (Yggdrasil
kallas för övrigt också Mimameid, Mimers träd). Många
menar också att Yggdrasil, som
"evigt grönskande", i själva
verket är en idegran snarare än
en ask. I Bohuslän kallas
idegranen ibland Balind eller
Balders lind. Orsaken till det
vet jag inte, men Balders far
Oden har en nära koppling till
idegranen. En troligare men
mindre spännande tolkning av
benämningen Balind är helt enkelt "linden med barr".
Idegranen är slutligen det bästa
träslag man kan använda till
pilbågar och trädet har därför
Eken är Tors - eller gogubben också en koppling till skisom han ibland kallas - träd och dandets och jaktens beskyddare
det sägs att åskan oftare slår ner Ull.
i eken än i andra träd. Det är en
gammal iakttagelse som också Flädern är, sin ringa storlek till
tycks stämma, även om veten- trots, ett intressant träd. Under
skapen, med sitt perspektiv, na- fläderns sägs hyllefrun, eller fru
turligtvis har en annan Holla, leva (fläder kallas också
förklaring till det fenomenet. I hylle i sydsverige). Hennes urfolktron sägs eken vara trollens sprung är okänt men också Freja
skräck just eftersom åskan träf- sägs vara fläderns bekyddare.
far trädet så ofta. Man har också Fläderns starka doft sägs skrämoffrat invid eken - den berömda ma bort trollen från hemmet
Rumskullaeken i Småland sägs samtidigt som den lockar vänvara en sådan blotplats. Också ligt inställt småfolk, vilket var
under ekens rot sägs ibland lin- en anledning till att den odlades
dormen ringla sig. Lindormen nära huset. En annan anledning
kan vara en ganska grym varelse var naturligtvis att blommor
som när vårdträdet dör ringlar och bär kan användas som krydsig upp ur sin håla och förgör da till dryck. Däremot får man
gården. Det är intressant att inte plocka fläderns blommor
fundera kring den tydliga hur som helst: Man bör alltid be
parallellen mellan vårdträd - hyllefrun om lov. Allra bäst är
lindorm och världsträd - Nid- dock om man kan plocka blomhögg. Även rönnen är Tors träd morna vid midnatt på Midsomdå det var rönnen som en gång marafton och samtidigt gå tre
sänkte sina grenar över forsen så varv baklänges runt busken eller
att Tor kunde rädda sig från trädet.
drunkning.
Enen är också ett träd med
stark koppling till folktron.
Älvor och skogsrån kan ta

hamn och skydd i ett eneträd
och därför bör man akta sig noga innan man hugger ner enen.
Enen kan till och med vara en
plats för blot då den ofta är
boning för vättar och småfolk.
Skulle man nu ändå ha tillgång
till träämne från ett eneträd så
kan man exempelvis slöjda kåsor eller andra dryckeskärl - ur
sådana kärl kan inget skrömt eller annat som förvänt synen på
dig dricka. En enekvist över ladugårdsdörren skyddar djuren
från skrömt som vill ont. Enens
bär har också haft stor betydelse, bådes om krydda i mjöd,
brännvin eller öl och som urindrivande medel i folkmedicinen.
Det finns naturligtvis liknande
tro och sed kring andra träd,
som gran, björk eller tall, men
av utrymmesskäl har jag bara tagit upp de redan nämnda trädslagen. Faktum är att det finns så
mycket folktro och seder kring
träd att det skulle kunna (och
har gjorts) skrivas hela böcker i
ämnet. Den här artikeln är bara
tänkt att ge en kort inblick i den
rikedom av folktro och berättelser som finns kring träden och
deras rådare. Som vanligt går
det inte att läsa sig till allting gå ut och känn träden, känn de
rådare som där dväljs, känn
vördnad inför trädets långsamma levnad. Första versen i
Viktor Rydbergs Vårdträdet uttrycker kanske bättre än någon
artikel den vördnad man kan
känna inför ett åldrat träd som
sett generationer av människor
födas och dö:
"På odalsmannens gård
stod åldrig lind,
ättens vördade träd,
med väldig krona
och stam, runristad av tjugo
släktled."

TEMA: TRÄD

Kvinnan bakom åskguden – Hon som
råder över rönnen

Text: Henrik Hallgren, bild: Thorsdrapa- (Thor räddas av rönnen) av Lorenx Frølich

Om det är något träd jag framförallt förknippar med
Tor, så är det Eken. Den är bastant och kraftfull,
såsom åskguden själv. Men eken som Tors träd är inte
bara en egen association utan har också historiska
rötter som vi kan härleda till en skrift från 900-talet:
Vita Bonifatii auctore Willibaldi. Där beskrivs hur
missionären S:t Boniface år 723 fällde en stor ek på
en plats kallad Gaesmere i Tyskland, som hölls för
helig av hedningarna. Eken kallades Donars (Tors)
ek. Men det finns ett annat träd som också brukar
förknippas med Tor. Och det är rönnen.
ett annat träd som
också brukar förknippas med
Tor. Och det är rönnen. En del
kopplar samman det med att de
röda bären i rönnträdet skulle
påminna om den flammande
Tor. I folktron hittar vi berättelser om att rönnen skyddar mot
blixtnedslag. Jag har också stött
på uppgifter i folktron om att
ett avkok från rönnbark skulle
vara bra mot benbrott, och en
del har velat koppla ihop detta
med berättelsen där Tors ena
bock blev halt, fast det står
egentligen inget alls i den
berättelsen om att bocken skulle
blivit hjälpt av ett avkok på
rönnbark. Rönnen anses allmänt ha en beskyddande verkan, och Tor är ju den gud som
beskyddar Midgård.
Det verkar alltså i folktron
finnas vissa föreställningar om
rönnen som kan associera till
Tor. Det är troligt att dessa föreställningar har sin grund i
Snorres Edda, för det är där vi
hittar den tidigaste och tydligaste sammankopplingen.
I Snorres berättelse beskrivs
hur Tor klarar sig upp ur floden
Vímur med hjälp av en rönn.
”Därför är det ett talesätt att
rönnen är Tors räddning” skriver
Snorre. Det är denna text som
ligger till grund för uppfattningen att rönnen är Tors träd.
Men det är en sak att Tor blir
hjälpt av rönnen och en helt annan att rönnen skulle vara Tors
Träd.
DET FINNS

Kanske uppenbarar sig en annan möjlighet om vi undersöker
berättelsen i Snorres Edda mer
noggrant.
Myten beskriver hur Tor och
Loke ger sig iväg mot jätten
Geirröds gård. Det är Loke som
slutit en pakt med Geirröd att
han skall föra Tor till jätten utan
vare sig hammaren eller
styrkebältet. Det är upplagt att
gå riktigt illa för Tor, men på
vägen gästar Tor en jättinna vid
namn Grid. Hon är moder till
Odens son Vidar och välvilligt
inställd till gudarna. Hon
förstår snabbt att Tor är illa ute
och lånar honom sitt eget
styrkebälte, sina järnhandskar
och sin stav som heter Gridstav.
Hela resten av berättelsen handlar om hur Tor överlever mötet
med olika faror tack vare Grids
hjälp. Tor drar åt Grids
styrkebälte och använder Grids
stav för att hålla sig fast när
floden Vímur översvämmas.
Annars skulle både han och Loke spolats bort av den starka
ström som uppstod då Geirröds
ena dotter – Gjalp –pissade i
floden. Senare överlever Tor ett
ytterligare möte med Gjalp, och
hennes syster Greip, i ett getstall där de försöker krossa honom mot taket, men med
Gridstavens hjälp så är det de
två döttrarna som krossas
istället. När Tor slutligen möter
Geirröd så kastar jätten ett glödande eldklot mot honom, men
tack vare Grids magiska

järnhandskar kan Tor fånga klotet och kasta det tillbaka mot
Geirröd som på detta sätt möter
sin omedelbara död.
Hela berättelsen handlar
alltså om hur Tor klarar sig
genom jättinnan Grids hjälp.
Vore det då inte rimligt att tänka sig att rönnen, som Tor tar
till hjälp för att häva sig upp ur
floden, inte i första hand är Tors
träd utan Grids? Att rönnen är
ytterligare en hjälp från jättinnan?
Vem är då egentligen denna
Grid? Hon beskrivs i en vers
som ridande på en varg. Hon
har magiska föremål. Hon verkar bo på en plats mellan
gudarnas och jättarnas värld, i
gränslandet. Och hon har en
stav – Gridstaven. Denna beskrivning gör att Grid påminner
mycket om en mytisk völva med
sin magiska stav. Völvor av jättesläkt eller fostrade av jättar möter vi i kvädena. Grid beskyddar
Tor genom sin magi. Namnet
Grid (isl. Gridr) kanske kan
kopplas samman med ett närmast identiskt ord; Grid, som
betyder ” säkerhetsgaranti” och”
immunitet”. Grid är garanten
för Tors säkerhet i jättevärldarna.
Rönnträdet verkar på många
håll varit förknippad med trolldom och magi. I flera dialekter i
England heter rönnen Witchen
eller Witchwood, vilket ju betyder häxträd. I tysk folktro sägs
häxorna elda med rönnkvistar

då de samlas i midsommarnatten. Annars ansågs rönn i Wärend (skriver Hyltén-Cavallius)
vara opassande att elda i stugorna med, för då flydde tomten.
Kelternas druider och häxor har
använt sig av rönnkvistar för
magiska bruk. I den irländska
berättelsen om Étain och Midir
använder en häxa en rönnkvist
då hon i svartsjukt vredesmod
förvandlar den vackra Étain till
en vattenpöl.
I finsk folktro ses rönnen som
helig. Enligt en berättelse var
guden Turisas (=Tor) en gång i
tiden gift med Raudni eller
Rauni, vilket är det finska namnet på rönn. Här är rönnen
alltså ett kvinnligt träd, gift med
Tor/Turisas. Hos Snorre har inte Tor uttryckligen ihop det
med Grid men de två är uppenbarligen sammankopplade och
åtminstone vänner (sen kan vi
ju spekulera i varför Tor besökte
Grid, kanske har de nåt ihop
ändå…?) Dessutom avlade ju
Tors far – Oden - ett barn med
henne, så det finns en viss sorts
släktband mellan dem.
Sammanfattningsvis menar
jag att rönnen är ett träd av
kvinnlig karaktär, förknippad
med völvorna och speciellt då
Jättinnan/völvan Grid. Rönnen
har en starkt beskyddande kraft.
Men kanske är det då egentligen
inte Tors beskyddande kraft vi
har att göra med, utan Grids!

TEMA: TRÄD

Nutida sed med många rötter
Text : Yens Wahlgren, illustrationer: Joel Grip, bild: Sara Larsson

Världsträdet Yggdrasil har tre rötter. De sträcker sig till tre olika källor på tre olika
platser: Urds brunn mitt i Asgård där gudarna håller ting, Mimers källa i Utgård
och Hvergelmer i Nifelheim. En rot till människors och gudars hemvist, en andra
till jättarnas och den tredje till Hels. Tillsammans ger de näring åt Yggdrasil.
FORN SED BESKRIVS OFTA som ”en
nordisk naturreligion med uråldriga rötter.” Och det finns det i
mitt tycke fog för att säga,
men
samtidigt
har forn
sed rötter
som är väldigt
nya. För att söka
och beskriva nutida
forn seds bakgrund
tänkte jag försöka utgå från
just tre rötter: tradition, rekonstruktion och nyskapande. Tre
rötter som ger näring åt forn sed.
Nutida forn sed är självklart
inte exakt likadan som den religion som utövades för 1 000 år
sedan eller för 2 000 år sedan.
Den historiska förkristna religionen brukar i akademiska
sammanhang beskrivas som
”fornnordisk religion” och ofta
så är det då främst den vikingatida religionen som man avser
med begreppet. Men de hedniska religionsuttryck som fanns
när kristendomen kom till vårt
land, var inte exakt likadant som
hur religionen tog sig ut på Järnåldern, eller Bronsåldern, eller
Stenåldern. Men den vikingatida religionen hade rötter bakåt i
äldre tiders religiösa bruk.
En teori om den vikingatida
religionens rötter är att
vanagudarna funnits längre i våra trakter än asarna. Man tänker
sig att det kom ett indoeuropeiskt folkslag (stridsyxekulturen)
invandrade som dyrkade
asagudarna, medan det redan
bofasta jordbruksfolket dyrkade
vanagudar. Denna teori har
framförts av bland andra arkeologen Marija Gimbutas i sin teori
om
indoeuropeiska
folkvandringar.

Småningom smälte myterna
och bruket samman och asaoch vanagudar samsades sida vid
sida. Ibland tolkar man det mytiska kriget mellan asarna och
vanerna som om det hade sin
grund i en världslig konflikt –
en mytologisk tolkning av ett
religionsskifte.
Detta synsätt har ibland kritiserats, särskilt sedan den
franske religionsforskaren George Dumézil påvisat likheter
mellan vanakriget och andra
mytologiska konflikter hos olika
indoeuropeiska folk. Dumézil
har genom jämförande mytforskning av olika mytologier
hos indoeuropeiska folk menat
sig urskilja en polyteistisk urindoeuropeisk religion och ett tredelat samhälle mellan kasterna
präster, krigare och bönder.
Dumézil kopplar en specifik gudom eller ett gudapar till var
och en av kasterna. De främsta
exemplen är Oden, Tor och Frej
på våra breddgrader, Jupiter,
Mars och Quirinus bland de
äldre romarna, samt Mitra/Varuna, Indra och tvillinggudarna
ashvinerna i den vediska religionen. I andra indoeuropeiska
mytologier, framför allt den grekiska, är denna koppling däremot inte tydlig. Det har även
framförts att uppdelningen i
präster, krigare, bönder är alltför
allmän för att man ska kunna
dra några slutsatser.
Hur det än må vara med
Gimbutas och Dumézils teorier,
så är det nog troligt att rötterna
till den fornskandinaviska religionen år 1 000 står att finna både
lokalt och i influenser utifrån.
Det finns likheter mellan olika
polyteistiska religioner, som pekar mot att de antingen haft ett
gemensamt uråldrigt ursprung

eller att de lånat drag av varandra. Tor har till exempel en del
gemensamt med Indra i de
vediska religionerna. Indra är en
krigargud, starkast av gudarna,
som beskyddar människor och
gudar från demoner. Han är
rödhårig, förknippas med åska
och regn och har en klubba (vajra) som han framkallar blixtar
med.
Britt-Marie Näsström pekar
på släktskapet mellan urvarelsen
Ymer i nordisk mytologi och Yima och Yama i Iran och Indien.
Alla tre namnen betyder
”tvilling” vilket har att göra med
att de är tvekönade varelser som
genererar nytt liv. Näsström
påpekar också att det heliga
mjödet har kopplingar till andra
heliga drycker. Mjöd är samma
ord som madhu (honung) som
man i det forna Indien ansåg
strömma ur Världsträdet. Av det
bryggdes odödlighetsdrycken
amrta, vilket är det samma som
grekernas gudadryck ambrosia.
Så mjödet som helig dryck har
sannolikt uråldriga kopplingar
till en indoeuropeisk tradition.
På närmare håll levde vanaoch asadyrkarna under 1 000tals år i kontakt med den
samiska kulturen. Och här kan
vi också ta exemplet Tor som
har sin motsvarighet i den
samiska åskguden Horagalles
som också har en hammare.
Möjligen har gudarna ett gemensamt ursprung och sannolikt har myterna om dem lånat
drag av varandra. Horagalles
finns bland annat avbildad på
samiska shamantrummor från
1700-talet och en teori som
forskare som Dag Strömbäck
och Folke Ström finner rimlig är
sejd har lånats in, eller inspirerats av, den samiska shama-

nismen. Även om vi inte vet exakt hur, är det sannolikt att de
båda hedniska folken påverkat
varandras religiösa föreställningar.
Detta sagt om den fornnordiska religionens rötter, men inledningsvis lovade jag att titta
närmare på den moderna sedens
rötter: tradition, rekonstruktion
och nyskapande.

Tradition

Ända in till våra dagar har fragment av hednisk tro överlevt
genom folktrons föreställningar,
sägner och sedvänjor. Vi firar jul
och midsommar och de gjorde
de sannolikt för 1 000 år sedan
också, men inte under samma
former som i dag.
En hel del av oss har fått med
oss hedniska föreställningar från
äldre generationer genom
berättelser om troll, näcken,
skogsrået och småfolket. Och
hur många har inte fått lära sig
att sätta ut gröt till tomten?
Detta är en sedvänja, ett blot,
som finns belagd sedan åtminstone 1600-talet då det
finns nedtecknat att tomten
som belöningen vid jul erbjöds
vit fin gröt med en klick smör
på. Och på 1300-talet varnade
Den Heliga Birgitta för att hedra ”tomtegudar.”
Små rännilar av folktron har
alltså överlevt in i våra dagar,
men så sent som på 1800-talet
vet vi att den folkliga tron var
betydligt mer utbredd, speciellt
på landsbygden och i jordbruksamhällen. Det är tack vare nyromantiken och nygöticismen vi
känner till så pass mycket om
folktron och folksägner. I början
av 1800-talet började man samla
in folksagor, sägner och minnen
som ett bevis på den svenska nationalkaraktären och som i ett
led i vurmeriet för vikingatiden.
Det var också vid denna tid som
bröderna Grimm samlade in
stoff och sammanställde sina
”uråldriga” sagor. Begreppet
”folktro” konstruerades vid denna tid, liksom ”vikingatid” och
”asatro.” En annan konstruktion
som lever kvar i dag är hälsningsfrasen ”hej” som Götiska
förbundet lanserade som en
fornnordisk otvungen hälsning
som passade den svenska nationalkaraktären (och med facit i

hand så gjorde den väl det ef- för att se om
tersom ”hej” fortfarande an- kornet var
vänds!)
moget. JungVad fanns då kvar av den hed- fru Maria tog
niska tron i mitten på 1800-ta- över en del av
let? Folklivsforskaren Ebbe Frejas positiva
Schön konstaterar att det inte egenskaper
vid
står att upptäcka något stort, barnsäng och annat
sammanhängande trossystem. och det finns
Föreställningen om Midgård, exempel
Utgård och Asgård är helt borta. på växter
Folkminnena har inget att säga som bytt
om hur världen skapats, inget namn, till exempel
om människans skapelse eller ”Jungfru Maria hår” som
roll i kosmos och inget om döds- tidigare
rikena. På dessa
områden har kristna myter ersatt de
hedniska. Det fan- En annan konstruktion
ns inte heller några som lever kvar i dag är
hedniska ritualer hälsningsfrasen ”hej”
för till exempel som Götiska förbundet
bröllop och begravningar. Passa- lanserade som en
geriterna
stod fornnordisk otvungen
kyrkan för.
hälsning som passade
Av gudarna är den svenska nationaldet bara Oden, Tor
och i enstaka fall karaktären
Freja som omnämns. Tors roll som
människans beskyddare består till viss del och hette ”Frejas hår.”
han är såklart kopplad till åska.
Däremot har folktron en rik
Mjölner som fruktbarhetssym- flora på berättelser om naturens
bol lever kvar som ett eko i en rådare och andra varelser som
sed med att lägga en hammare av jättar och troll. Det finns i de
metall under brudsägen på bröl- nedtecknade folkminnena från
lopsnatten så att den förstfödde 1800-talet också fortfarande en
skulle bli en pojke. Torsviggar – stark tro på att
stenyxor – som man hittade ödet styr
djupt i marken antogs komma
från Tor och kunde användas
för att skydda sig mot blixtnedslag, blixten slår ju inte ner två tillvaron och
gånger på samma ställe. I vissa att landet bebotts av
myter har Tors funktion tagits jättar tidigare.
över av helgonet St. Olof med
Och framför allt fanns det på
sin yxa.
1800-talet en mängd sedvänjor
Oden däremot har fått en an- som överlevt som kan betecknas
nan karaktär. I många sägner är som hedniska. Hur man beter
hans namn synonymt med sig mot småfolket, olika trolldjävulen och annars är den van- domsknep som skydd mot onda
ligaste sägnen om ”Odens jakt”, makter och som bot mot olika
där Oden som flygande ryttare sjukdomar. Den folkliga läkeanför ett osynligt jaktsällskap domskonsten och de kloka
med skällande hundar. Från en gummorna och gubbarna har
svensk bygd i Finland finns det förmodligen varit bärare av en
uppgifter att man sparade de del traditioner med hednisk
sista sädesaxen på åkern åt bakgrund.
Oden. Odens namn finns också
Så ända in på 1900-talet har
bevarat i en del trollformler.
det fötts personer som haft
Freja nämns någon enstaka direkt kontakt med ett folkligt
gång, bland annat att hon var hedniskt arv. Somliga i mindre
ute och slog med flinta och stål grad och andra i högre grad.

"
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Men det hedniska arvet har
varit fragmentariskt. Läser man
de folkloristiska uppteckningarna lockas man att tro att allt är
en helhet och då ser det hedniska arvet imponerande ut,
men det mycket av de upptecknade folkminnena förekom lokalt och sägnerna, sedvänjorna
och traditionerna var inte universella. De olika fragmenten
var spridda och det var sannolikt ingen som omfattades av alla de hedniska bruk och
kunskaper som folkloristerna
nedtecknade.
Så ur denna rot har fragment
av hedendomen traderats såväl
direkt till oss, som genom de
folkloristiska nedteckningarna.
En del seder och högtidsfirande
har överlevt om än i förändrad
form.

Rekonstruktion

Ur den hedendom som överlevt
in i modern tid har vi en grund
att stå på. Men vi vet inget om
kosmos, om världens tillblivelse,
människans skapelse och vi känner knappt till något om gudarna eller deras relation eller om
var vi hamnar efter döden. Vi
har sagor och sägner, men kan
väldigt lite om gudarna och vi
känner inte till mytologin.
Vi måste alltså veta mer än
det som gammelmormor har
berättar för oss och mer än vad
vi kan läsa oss till i olika folklivssamlingar.
Och här kommer främst de
båda Eddorna in i bilden. Den
poetiska Eddan är en samling
dikter, främst bevarade i huvudhandskriften Codex Regius,
som är från senare delen av
1200-talet men går tillbaka på
ett äldre förlorat original. Den
prosaiska Eddan, även kallad
den yngre, är ett verk av Snorre
Sturlasson från början av 1220talet. Det är uttryckligen avsett
som en handledning för samtida
skalder.
Genom dessa två verk får vi
veta betydligt mer om den forna
sedens kosmologi, hur världen
skapas, om gudarna och vi får
inblick i flera viktiga myter.
De som nedtecknat dessa
myter var kristna män, men i

deras samtid levde det hedniska
arvet med stor sannolikhet kvar.
De muntligt traderade myterna
om gudarna berättades sannolik
fortfarande vid hemmets härd.
Eddan är inget som de flesta
hedningar betraktar som någon
helig skrift på samma sätt som
bibeln eller koranen. Men vissa
dikter som ”Völvans spådom”
och ”Den höges tal” ger viktig
information om världens
skapelse och undergång, respektive levnadsråd som många
hedningar tagit till sig.
Om folktron ger oss en grund
att stå på genom seder och högtidsfirande och råd om tomten
och vättar, så bygger Eddan på
genom att lära oss om gudarna,
myterna och kosmologin. I de
folkliga föreställningarna på
1800-talet fanns ödestron bevarad, men man visste inget om
nornorna Urd, Skuld och Verdandi som spinner ödestrådarna. Genom att läsa Eddan
fördjupar man kunskapen, sätter den i ett mytologiskt
sammanhang.
Långt in i modern tid var
vårdträdet viktigt på gården.
Vårdträdet var knutit till familjens öde och under det bodde
gårdens tomte eller annat småfolk. När vi läser Eddan, och rekonstruerar, kan vi göra
kopplingen till Yggdrasil och se
att vårdträdet är en bild av världsträdet. Makrokosmos och
mikrokosmos. Med rekonstruktionen kanske traditionen med
julgranen plötsligt får en djupare betydelse?
På 1800-talet gjorde man
försök till att konstruera en
sammanhängande ”asatro” för
vikingatiden. Men i dag vet vi
att det under förkristen tid sannolikt inte fanns EN tro, utan
att trosföreställningarna varierade geografiskt. Eddorna ger
sannolikt inte en heltäckande
bild av vare sig fornnordiska
myter eller trosföreställningar.

Nyskapande

Nu har vi lagt till kosmologi och
myter till folkliga seder och sägner. Men fortfarande finns det
saker som vi inte kan ”rekonstruera” fullt ut. Vi vet väldigt

lite om hur blot gick till under
förkristen tid och vi vet väldigt
lite om riter och ceremonier. En
del ”enklare” offertraditioner,
som gröt till tomten, har vi med

denssällskapet Golden Dawn
och Alister Crowley har fungerat som inspirationskällor för
Wicca som kommit att bli den
stora aktören inom nyhedendo-

oss från traditionen eller kan rekonstrueras från folkloristiska
nedteckningar.
Men det är uppenbart att vi
måste fylla ut de kunskapsluckor vi har om religionen för
1 000 år sedan. Vi måste nyskapa.
Modern forn sed är en del av
en större nyhednisk rörelse som
utvecklas under slutet av 1800talet och framförallt på 1900talet. Dessa rörelser hämtade inspiration i det ökade intresset
för ockultism, icke-kristen religion och nyromantikens svärmande för förkristna religioners
myter. Ett av de tidigaste exemplen är nydruidismen och vi
kan också se hur teosofin, or-

men.
William Gardner som skapade Wicca under 1950-talet
tog inspiration från de ovannämnda och även från frimurarna när han nyskapade
religionen. Idén hade han fått
från Margret Murrays böcker
där hon argumenterar för att
häxprocesserna i Europa under
medeltiden var ett försök av den
kristna kyrkan att krossa en äldre hednisk fruktbarhetsreligion
som levt kvar. Och vi kan se hur
en del av tankegodset och
upplägget för ritualer även inspirerat utövare av forn sed i
skapandet av nya ritualer.
En av Gardners elever, Raymond Buckland, gav 1974 ut en

bok med en egen variant av wicca som han kallade ”saex-wicca.”
Bucklands wicca utgår från nordiska och anglosaxiska gudar,
främst Oden och Freja som tar

grupp nyshamaner i i Sverige
som senare skulle bli Yggdrasil.
Dessa grupper hade inte mycket
gemensamt och deras verksamheter var vitt skilda. Brei-

Guden och Gudinnans plats.
Buckland är en av de första som
beskriver nyhedniska ritualer
utifrån en nordisk tradition.
Från wicca kan vi se likheter i
ritualer, i beskrivningen att religionerna är ”naturreligioner”
och i årshjulet. Inspirationen är
sannolikt både ”lån” och äldre
gemensamma rötter. Naturreligionstemat ser vi också gå
igen i den nyshamanska rörelsen
som växer fram vid denna tid.
Modern forn sed började ta
form på 1970-talet då Ásatrúarfélagið bildades på Island,
Asatru Free Assembly i USA,
Odinic Rite i England och Breidablikk-Gillet i Sverige. I
mitten av 70-talet fanns även en

dablikk var mer en kulturell
förening än religiös och i USA
handlade mycket av ”asatru” och
”odinism” om ras, blod och
genetik.
Men alla nyhedningar i USA
var såklart inte rasister och asatron i USA kom att påverka resten av världen i och med att
många böcker publicerades där.
Böcker som beskrev ritualer och
hur man skulle leva som asatroende. I Sverige har hedningar
varit dåliga på att publicera sig,
men tidskriften ”Gimle” var viktig till en början och Jörgen I
Erikssons böcker har sannolikt
betytt mycket för hedningar på
80- och 90-talen. Och Bodvar
Bjarkes ”Runa” som tar upp Si-

gurd Agrells akademiska ”uthark-teori”
utifrån
en
praktisk-magisk synpunkt. Dessa sistnämnda böcker har kanske
varit viktigast för den grupp
hedningar som utövar modern
sejd. Den moderna sejden har
sin grund i nyshamanismen där
man hämtat inspiration från
den nordiska traditionen och
även rekonstruerat från Eddan
och isländska sagor. Sejdarna ser
också ett släktskap mellan den
samiska shamanismen och sejd.
Så under 70-, 80- och 90-talen finns det olika hedniska
grupperingar i Sverige, det
kommer allt mer hednisk litteratur från USA och allt
fler personer identifierar sig som hedningar,
asatroende eller
fornsedare. Människor träffas och
blotar tillsammans,
lär sig nya ritualer
och delar med sig av
sina egna ritualer. Snart
finns det en kritisk massa
till att ta nästa steg och
bilda mer regelrätta trossamfund. Sverige Asatrosamfund bildas 1994 (även
om det inte blir ett formellt
registrerat trossamfund förrän
2007.) Den forna seden kom på
allvar ut som en ”riktig” religion
på 1990-talet.
Och det är i denna närtid vi
kan söka en viktig rot till våra
moderna ritualer. Allt fler
hedningar har träffats,
blotat, diskuterat på
samfundets forum, läst
Mimers Källa och deltagit i livsstegsritualer etc. Och därmed
utvecklat en gemensam syn på
hur blot ska ungefärligen ska gå
till.
Folktroende, sejdare och Edda-rekonstruktionister
har
mötts, talats vid, bytt erfarenheter och blotat tillsammans.
Ibland har det inte fungerat så
bra, men ofta har deras olika erfarenheter berikat varandra och
lett till en bättre förståelse av
hela den moderna hedendomen.
Pusselbitar har fogats samman
för att ge en klarare bild av
helheten.

Och resan är långt ifrån färdig. Seden utvecklas och
förändras. Och vi har i dag en
uppväxande generation som
fötts in i en, om än inte hel tradition, så åtminstone en ”helare
tradition.” För dem
kommer den forna
seden vara naturlig på ett helt
annat sätt
än för de
flesta
av

oss
, för
dem smälter
rötterna Tradition, Rekonstruktion
och Nyskapande ihop
till en helhet,
till deras sed.
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Höstmöte i Bävsjön
Text: Markus Skogsberg
Bild: Åsa Åkesdotter

Fredagen 26:e oktober
till söndagen 28:e höll
samfundet Höstmöte
med Alvablot i Lerum.
Mötet fylldes av föreläsningar och samtal på
temat mat och dryck i religionen, men också personliga möten och nya
vänskaper.
B ÄVSJÖNS LÄGERGÅRD ligger
vackert beläget i skogen mellan
sjöar och bäckar i utkanten av
Lerum, på gångavstånd från
busshållplatsen. Det gör även en
annan lägergård, som det står lite bättre skyltat till, där Frälsningsarmén hade en helgträff
samtidigt som Samfundet. Det
ledde till ett par lustiga misstag
av hedningar som misstog frälsnings-soldaternas träff för vår
egen. Kanske var det tur att
misstaget inte begicks åt andra
hållet, med tanke på att samfundets vackra Freyjastaty stod
uppställd utanför den lägergården.
Redan på fredagen anlände
de flesta deltagarna, och mötet
drog officiellt igång på kvällen
med att Bernhard Bös berättade
om sin resa till International
Asatru Summer Conference,
IASC, i Tyskland i somras. Det
var det andra IASC och även
om flera medlemmar från början planerat att närvara blev
Bernhard till slut den ende närvarande från FSS. Bernhard
kunde berätta om många spännande föreläsningar och

workshops, och han fick även
äran att ta hand om de handdockor som användes för att
framföra två mytskådespel för
barn och vuxna. Nästa IASC är
planerat till 2015, och då
kommer det att gå av stapeln i
Sverige. Kvällen avslutades på
traditionellt festligt sätt, med
bland annat provsmakning av
mjöd som Rune Forssén köpt av
Mjöd-Björn och inte minst
mängder av spännande och inspirerande samtal in på småtimmarna.
På lördagen hölls det fyra föredrag på temat maten, drycken,
Seden. Ordförande Erik Otterberg inledde med att föreläsa
om maten i ett bredare trendsammanhang. Sedan pratade
samme Erik tillsammans med
rådsgoden Martin Domeij om
att avstå från bland annat kött
eller alkohol i en sednisk
kontext. Erik berättade ur ett
personligt perspektiv om sitt
löfte till gudarna att inte dricka
alkohol, och om hur han ofta
fått försvara sitt ställningstagande. Martin pratade om vegetarianism och diskuterade
huruvida den romantiserande
bilden av vikingen påverkade
oss i vår självbild. Publiken var
inte övertygad och en lång och
spännande diskussion utbröt
som inte avslutades förrän pausen inför nästa föredrag var över.
Markus Skogsberg höll ett föredrag om heliga matvaror och
drycker. Föredraget lyfte fram
historiska och teologiska anled-

ningar till matens inneboende
helighet hos bland annat sådant
som mjöd, öl, hästkött och lök.
De flesta känner till myten om
mjödens gudomliga ursprung i
Kvaser, mordet på honom och
förvandlingen till mjöd. Förvandlingen genom jäsningen är
ju alltså central, en förvandling
som även ölet genomgår. Historiskt har dessa drycker också
betraktats som heliga, och det
har även hästköttet. Det ansågs
så heligt bland hedningarna att
påven förbjöd ätandet av det på
germanskt område. Den kristne
norske kungen Olav Haraldsson
kom i skarp konflikt med folket
i Tröndelag på grund av att han
inte ville äta hästkött.
Efter lunch pratade rådsgydjan Birka Skogsberg om måltiden som en religiös handling.
I många kulturer och religioner
är måltiden helig, allt från judendomen där regler finns för
såväl vilka matvaror man får äta
som vem man får sätta sig ned
och äta med, till ISKCON
(Hare Krishna-rörelsen) där all
mat offras till Krishna innan
den äts och därför blir ”prashad”, en gåva från Krishna. Birka pratade också om sin egen
utövning, där hon välsignar alla
måltider genom att åkalla
gudarna över det, samt håller
Torshelgd en gång i veckan.
På kvällen arrangerade goderingen ett Alvablot som inriktade sig på Frey som Alvernas
furste samt de nio dödsrikena
och deras invånare. Blotet inleddes med kulning som ekade

ensligt och spöklikt i en av fullmånen belyst nattskog. Det blev
ett mäktigt blot och många närvarande upplevde att Makternas
närvaro var ovanligt stark.
Gillet efteråt blev mycket lyckat med ett överdåd av underbart goda hösträtter inklusive
hästgryta, vegetarisk höstgryta,
rysk salladstårta och spettekaka,
för att bara nämna några av de
fantastiska rätter som bordet
bjöd på. Ingen behövde gå
hungrig från det gillet! Under
måltiden fortsatte även
skålandet från blotet i mjöd
som även det Rune Forssén stod
för.
På söndagen höll närvarande
rådsmedlemmar rådsmöte, och
Stina Jarenskog lärde ut hur
man tillverkar en ”oro”. Det är
en sorts halmmobil som traditionellt tillverkats i Sverige, de
är uppbyggda i kombinat-ioner
av geometriska figurer utsmyckade med tyg, äggskal, silkespapper eller bär, till exempel.
De ska hängas upp i ett hårstrå
från en kvinna över ett barns
säng eller inne i stugan för att
fånga onda andar. Deltagarna
fick prova på att tillverka dem
av såväl halm som av modernare
material, framförallt sugrör.

PYSSEL

Runkarameller – med spådomstvist
Text och illustrationer: Stina Jarenskog

D ET ÄR KANSKE FÖRST när granen och pyntet är bortstädat och
ledigheten är över som det känns att det nya året har börjat på allvar, och
därför passar det bra att dra en runa i samband med julgransplundringen
för att se vad man har att förvänta sig.
Dom här söta mini-smällkaramellerna pryder sin plats i julgranen
under julen, och när tjugondag knut kommer kan alla närvararande välja
varsin karamell för att se vilken runa som kommer prägla deras år. Varför
inte bjuda in till ett julgransplundringsblot?

Du behöver:

Runor (t.ex. av små stenar eller träslantar)
Kraftigt papper
Silkespapper i två olika färger
Tejp
Snöre
Sax
Linjal
Penna
Ev. klistermärken/bokmärken

1. Börja med att tillverka runorna.
Om man inte vill/orkar göra hela
runraden kan man välja ett lagom antal
slumpvis, anpassat efter antalet
familjemedlemmar eller gäster som
kommer vara med och plundra. Ett enkelt
sätt är att skriva runorna på små stenar
eller träbitar med en spritpenna.

5. Vik in en bit av kanten
längs ena långsidan, vänd
på papprena och vik igen.
Upprepa tills du nått
markeringen.Ju
smalare/finare veck desto
mer krusning! Upprepa på
andra långsidan.

2. Klipp det kraftigare pappret i lagom
stora bitar. En bra storlek för en rund
träslant med en diameter på ca 2,5 cm är
7,5 x 11,5 cm, vilket du får om du viker
ett ark a4-papper i sex lika stora delar.
Prova dig fram till en storlek som passar
dina runor bäst!

6. Klipp små jack tvärs över
vikningen på båda sidor
med ca 0,5 cm mellanrum.

3. Rulla pappersbiten runt runan till en
cylinder och fäst med en
tejpbit.

4. Klipp till två lika
stora bitar silkespapper i varsin färg.
En storlek som passar rullarna med
ovannämnda mått är ca 19 x 25 cm,
vilket du får om du viker ett stort
silkespappersark sex gånger. Lägg ihop
bitarna och gör ett par små märken
med en penna ca 5 cm in på vardera
långsida.

7. Lägg runrullen på
silkespappret och rulla
ihop. Låt krusningarna
veckla ut sig på sidorna
medan du rullar. Fäst med
en tejpbit eller ett
klistermärke.

8. Knyt ett snöre om vardera änden för att
förhindra att runan trillar ut. Häng i
granen och invänta julgransplundringen!

I JULETID då hjulen stanna,
mäktigt mörker döljer jorden.
Nära gården tassar thursar,
Iarla åldrar, innan trädet,
sig uppåt reste,
världsomslingraren den store,
fanns i mörkret,
gav sig själv, åt sig själv,
åt sig själv, gav sig själv,
blotade, men är vi glada?
Allt vår värld i grunden är,
då isen möter mäktig hetta.
Innan tiden börjar täljas,
görs rotskott för vår rika jord.
Allt en botten måste bära,
världen vilar ej i intet,
även mörkret har sin källa,
ligger bortom gapets grynna.
Goda gudar sprang ur djupet,
stora tursar, allas fader,
Fimbultyr, den främsta asen.
Efter honom, kommer andra,
stjärnor skapas, salar timras,
Asgård börjar åter stiga,
mörkret börjar åter hävas,
forntidsgaldern som framsjunges,

mycken megin världen manar
fram ur mörkret.
Mellan Lärads stora lemmar,
mellan trädets gröna grenar.
Går en stig av stjärnor lyst.
Hjältar träder gärna vägen,
tursar söker den att störta,
åter ner i mörka djupen.
Den är lättast, den är starkast,
den är mycket väl bevakad,
när din håg är tyst som natten,
kan du på den stigen träda.
När din skugga går med vinden,
kan du förbi vakten smita,
när ditt hjärta slutat trängta
kan du segla på dess stjärnor.
Himlaspiken, alltings axel,
sitter alltid högst i trädet,
dit som Tyrfing alltid pekar,
vaksamheten glimmar oskyld.
Vakenheten aldrig vilar.
Den som når till stjärnans salar,
faller aldrig neråt åter,
faller alltid obesegrad,
Bifrosts början är det ljuset.

Stor i trädets topp är örnen,
fjädrar svävar lätt som själen,
Andens öga är den fågeln,
ser med skärpa minsta myra.
Den fläktar vinden, stark och
stadig
andens röst, fram med vingen.
Ännu längre far dock falken,
hugens öga den fram manar,
ser där inget finns att se,
hör där endast gräset växer,
hör där endast daggen faller.
Budbärare ska slinka snabbt,
annars brytes budets svans,
leda ormen vill ej lyda,
helst vill äta äggens ulv.
Kurre måste därför smida,
orden med en varlig list,
inte bara skala kottar,
inte bara röva nästen.
Vagnens herre vaktar trädet,
skyddar mot den stora thursen.
Trädet tuggas, lärad gnages,
utav tiden, utav bocken.
Trumman mullrar, blixten
bullrar,

Trädet till sig själv ska blotas,
skyddas med ett eget offer.
Nio världar finns i trädet,
högst i toppen skapas Asgård,
under asgård bildas Alfhem.
Imitten svävar Midgårds
marker.
Mörka alfer under marken,
längst där nere, Hel sig höljer.
Nifelhem i norr ska finnas,
Thursar, jötnar finns i öster,
Isöder bränner Muspells söner,
i väster gömmes väna vaner.
Runors källa, runors mönster,
stormen viner, ormar slingrar,
thulen håller strängt i rodret,
annars väntar vassa klippan.
Gröna ljus kan bli din bane,
ingen vill i kylan fara,
falken far i vinternatten,
thulen samlar sina sånger,
för att kunna vända åter,
upp till värmen, upp till ljuset.

Text: Mikael Perman

