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Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger et 
gammelt dansk ordsprog. Det har vi også 
været nødt til, her på Valravn, men der er 
som bekendt ikke noget, der er så galt, at det 
ikke er godt for noget.
Her i foråret gik vores ganske udmærkede 
trykker, der altid havde givet os en ganske 
god pris (måske endda for god pris) på tryk-
ning af bladet, fallit. Det betyder, at det ikke 
kan løbe rundt, hvis Valravn skal produceres 
som hidtil. Da vi ikke kan svigte de abon-
nenter, som har betalt abonnement for 2005, 
var vi enten blevet nødt til at betale abonne-
mentet tilbage eller trykke Valravn med tab. 
Ikke fordi Valravn nogensinde har givet 
noget som helst overskud, men udsigten 
til, løbende, at skulle betale et endnu større 
beløb til drift af Valravn af egen lomme, har 
gjort, at jeg har måttet overveje, om vi lukker 
og slukker, eller om vi skal være kreative. 
Til glæde for de mange, der værdsætter 
Valravn i deres postkasse, kan jeg meddele, 
at vi har fundet en løsning, der betyder, at 
Valravn kan fortsætte i mange år fremover. 
Samtidig betyder den løsning, at Foreningen 
Hedensk Daggry ikke bare vil være udgiver- 
forening for Tidsskriftet Valravn, men at den 

Nød lærer ...
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også kan gå hen og blive et forlag for udgivelse af asatrolitteratur. 
Løsningen hedder på moderne erhvervssprog ”production on de-
mand”. Det betyder, at vi har investeret i udstyr, der gør det løn-
somt at producere tryksager i små oplag. Det betyder også, at vi kan 
vente med at trykke et eksemplar, til nogen rent faktisk bestiller det 
og betaler for det. Dermed undgår vi at binde ressourcer i lagerbe-
holdning og kan sprede os over et større antal udgivelser. Desværre 
kører producenter af sådanne maskiner også efter ”production on 
demand” princippet og derfor har vi denne gang måttet vente med 
at trykke Valravn til udstyret nåede frem.
På samme måde vil Foreningen Hedensk Daggrys Forlag kunne 
vente med at trykke en bog, til der er nogen, der bestiller den. På 
den måde vil det være muligt for folk i asatromiljøet at få udgivet 
sine egne skrifter med ISBN nummer og det hele, sådan at bib-
lioteker og boghandlere kan se, at bogen findes, selv om bøgerne 
kun sælges i små oplag. Forhåbenlig vil det betyde, at folk i asatro-
miljøet vil blive stimuleret til at begynde at skrive.
I første omgang vil vi sælge publikationerne fra Hedensk Daggrys 
hjemmeside. Det vil så betyde, at forfatteren i stor udstrækning selv 
må gøre reklame for sit værk. Slår værket an i større omfang, det 
vil sige, hvis økonomien er til det, kan vi så muligvis få det trykt 
ude i byen. 

Denne nye produktionsform betyder, at vi ligger inde med en del 
gamle numre, som vi godt vil af med. Derfor sænker vi prisen på 
gamle numre fra de tre første årgange til 30 kr. pr stk. og 100 kr. 
for en hel årgang. 

Endelig kan jeg også nævne en anden nyhed for du der abonnere 
på Valravn. Nu er det nemlig muligt at melde abonnementsbetalin-
gen til Betalingsservice. I år har Betalingsservice besluttet at sænke 
priserne på sine ydelser, hvilket gør det økonomisk muligt for Val-
ravn at tilmelde sig. Det betyder, at du, kære abonnent, vil modtage 
et girokort fra PBS, næste gang det er tid til at betale abonnement. 
Derpå står Valravns kreditornummer og det abonnentnummer, vi 
har tildelt dig, og så er det bare at tilmelde betalingen enten gennem 
netbank eller din fysiske bankfilial. Så går du ikke glip at det næste 
nummer, fordi du har glemt at betale. 
Hvis du tilmelder dig Betalingsservice, har vi også oprettet en ny 
abonnementsform. Hvis du mener, at 200 kr. er for meget at betale 
på en gang, så kan du vælge at betale 50 kr. hvert kvartal, som så 
automatisk bliver trukket på din konto 9. marts, 9. juni, 9. septem-
ber og 9. december. Du kan naturligvis også bare vælge at betale 
en gang om året på det tidspunkt, hvor du har bestilt det første 
nummer.

Morten Grølsted

Har du gået med en blótforetter i 
maven eller har du bare brug for 
noget mere inspiration, så meld dig 
til Goderingens blótforretterkursus i 
weekenden 30. september til 2. ok-
tober på Græsrodsgården i Bregn-
inge på Vestsjælland.

Vi lover ikke, at du kan blive “cer-
tificeret Gode” på tre dage. Det er 
heller ikke det, der er meningen 
med kurset. Goderingens uddan-
nelse er hele tiden i støbeskeen 
og en dag vil vi forhåbentlig kunne 
fremvise et længerevarende forløb, 
der vil kunne give dig det, der skal 
til for at kunne fungere som Gode 
eller Gydje i et Godeord. 
Det, vi kan give dig med dette kur-
sus, er at dele ud af de erfaringer, 
vi har gjort os i de år, vi har lavet 
ritualer. 

Kurset vil indeholde 
- Teori om ritualforrettelse
- Historisk gennemgang af    
Asatro-ritualer 
- Ritualforrettelse i praksis
- Det åndelige indhold som  
  kanaliseres gennem 
  ritualet

Tilmeld dig på 
tlf: 2830 6722 eller 

epost:
info@goderingen.dk

Lær at forrete blót 
for begyndere og Ðvede

Priser :
Valravn trøje  pr. stk.   DKR 

Gamle numre  pr. årgang  DKR
Gamle numre  pr. stk   DKR

100,-

100,-
30,-

+ porto

Årsabonnement / årsprenumeration 
på Tidsskriftet Valravn  indbefatter 
4 numre 
Kan indbetales på girokonto: 
 Danmark  : 6-007-8149 
 Sverige  : 35 60 21 - 6
I Danmark tillige på PBS  
kreditor nr. :  80031262

DKR
NKR
SEK

200,-
210,-
220,-
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nik Så skete det, vi alle sammen vidste måtte komme på et tidspunkt, men 

som de fleste af os havde fortrængt til uvirkelighedens afkrog af vores un-
derbevidsthed. Al-Qaida-krigen er rykket uhyggelig tæt på vores lille nor-
deuropæiske smørhul med bomberne i London og den utilslørede trussel 
om, at Danmark er den næste på listen af korsfarernationer, der fortjener 
besøg af selvmordsbombere. 
I krig er det som regel sandheden, der er det første, der går tabt. Medens 
vi andre kikker os over skuldrene, når vi kører med offentlige transport-
midler og ser med mistænksomme blikke på pakistansk udseende mænd 
med rygsække eller usædvanligt store jakker, er politikerne i fuld gang 
med at fortælle os, at terroristerne er nogle uforståelige galninge, der ville 
sprænge bomber, uanset hvad andre, inklusiv politikerne selv, har gjort. 
Hvem ønsker vel at stille spørgsmål, der kan opfattes som en undskyld-
ning for terroristerne. Når man er i krig, slutter man op om sit land, uanset 
hvad dets ledere måtte have gjort, indtil fjenden er slået. Hvis terrorisme 
ikke kan undskyldes, så kan bombningen af Dresden og Hiroshima vel 
heller ikke undskyldes, for det er den samme militærstrategiske tanke-
gang, der ligger bag, når den ene part i en konflikt ønsker at ramme fjen-
dens civilbefolkning. 
Man behøver endda ikke gå så langt tilbage som anden verdenskrig, for at 
finde en situation, hvor de vest-allierede selv rettede skytset mod fjendens 
civilbefolkning. Under den kolde krig bestod begge siders militærdok-
triner i, med atomvåben, at kunne udslette hinandens storbyer - interes-
sant nok kaldet ”terrorbalancen!” Den gang var der vitterligt borgerlige 
politikere, der hellere ville fortrække en atom-ørken frem for, at Sovje-
tunionen vandt, og vi alle måtte leve i et kommunistisk samfund. (Sådan 
et svar fik jeg faktisk, da jeg en gang i begyndelsen af 80’erne stillede 

Korsfarer-nationer!

V. Ravn

af Grølheim

WCER kongres 2005
Den 8. til 10. juni i år afholdt World Con-
gress of Ethnic Religions sin årlige kon-
gres i Antwerpen. Temaet var denne gang: 
“Spiritualitet og tradition i en antitraditionel 
verden”. Fra arrangørernes side, den bel-
giske asatrogruppe Traditie, var der lagt op 
til, at der skulle vedtages nogle resolutioner, 
der vender sig i mod diskrimination af etni-
ske religioner, som skulle fremlægges for 
FN, EU og det belgiske parlament. Særligt 
lå spørgsmålet om godkendelse som tros-
samfund Traditie på sinde. Den belgiske re-
gering vægrer sig nemlig ved at anerkende 
etniske religioner som rigtige religioner. 
Blandt debatterne på kongressen var spørgs-
målet om, hvorvidt adskillelse af kirke og 
stat var en god ting, eller om man skulle søge  
en tilstand, hvor alle religioner skulle have 
mulighed for at øve indflydelse på staten, fks 
gennem etisk rådgivning. Det var dog ikke et 
punkt, hvor der blev opnået nogen enighed.
Et andet punkt var modstanden mod glo-
baliseringen. Kampen mod tendensen til ud-
viskningen af etnisk kultur, sprog og religion 
til fordel for den voksende ensartetheds- 
verdensorden. I særdeleshed spørgsmålet 
om missioneringens skadelige virkninger for 
etniske kulturer. Her var enigheden straks 
større, men der opstod dog en vis uenighed 
om, hvorvidt man i resolutionen skulle spe-
cificere, at de monoteistiske religioners 
missionering er en forbrydelse mod men-
neskeheden. Nogle mente, at det ikke var 
taktisk klogt at gøre forskel på religioner og 
en gruppe sikher kunne ikke se, at Islam og 
Kristendommen havde gjort noget forkert. 
Dette afspejlede en splittelse blandt de del-
tagende Sikher, hvor de, der var vokset op i 
Storbritannien, følte, at de som indvandrere 
var i samme båd som muslimer, hvorimod 
de, der var født i Punjab og havde oplevet 
muslimske overgreb i forbindelse med In-
diens deling i 1948, mere følte sig allieret 
med hinduer og andre ikke-monoteistiske 
religioner.
Selv om der ret hurtigt blev lagt låg på denne 
interne sikhiske uenighed, illustrerer den, at 
Etniske Religioners Verdens Kongres har 
et definitionsproblem. Et problem, der også 
gjorde sig gældende for to år siden, hvor en 
britisk muslim mødt op på kongressen i Vil-
nius og troede, at der var tale om en kon-
gres for religioner, dyrket af folk med anden 
etnisk oprindelse. Da var de deltagende dog 
enige om, at islam og kristendommen ikke er 
etniske religioner. Da sikhismen er en profe-
tisk religion, den blev stiftet af Guru Gobvin 
Singh, er det også i høj grad et spørgsmål, 
om den egentlig er en etnisk religion, selv 
om den dog har en etnisk tilhørighed til 
Punjab. De britiskfødte sikher følte sig ikke 
særligt knyttet til Punjab og mente, at sikhis-
men var deres etnicitet, på samme måde som 
jøder kan opfatte den mosaiske tro som deres 
etnicitet. 

Af andre, mere “tamme” debatemner, kan 
nævnes kvinders religiøse rettigheder, som 
alle deltagere billigede, og spørgsmålet om 
retten til at benytte gamle helligsteder som 
fks. Stonehenge. Den, der skulle tale om det 
emne, en kenyaner, havde dog ikke råd til 
at rejse helt til Belgien, og var derfor ikke 
mødt op. 
Ind i mellem havde Traditie arrangeret 
sightseeingtur til Brügge og andre kulturelle 
seværdigheder i Flanderen. Det var den bel-
giske stats betingelse for at støtte kongressen 
økonomisk, og kongressen bød også på afs-
lappende samvær som en tiltrængt afveksling 
fra diskussionsmøderne. Man kan diskutere 
værdien af de resolutioner, WCER vedtager 
på sine kongresser. Så længe medlemsor-
ganisationerne ikke har større vægt at lægge 
bag, er gennemslagskraften over for politi-
kere begrænset. WCER har dog en værdi i, 
at repræsentanter for forskellige etnisk-re-
ligiøse grupper får lejlighed til at møde hi-
nanden og diskutere fælles problemer.
Hvis du er mere interesseret, kan du hente 
resolutionen, der blev vedtaget på kongres-
sen i Antwerpen, fra internettet på adressen 
http://www.traditie.be/english.htm Samme 
sted kan du også hente en udskrift af de taler, 
der blev holdt..

Else Christensen død
Den 4 maj om aftenen 2005, nærmere be-
stemt kl. 21.30 afgik Odinistbevægelsens 
grundlægger, den danskfødte Else Chris-

tensen, ved døden i sit hjem i Canada. Hun 
blev 91 år.
Else Christensen, som ses på billedet her 
over sammen med Heimgest - en aktivist fra 
Odinic Rite, har aldrig lagt skjul på sine na-
zistiske sympatier og var i 30’erne medlem 
af det danske nazistparti. Efter krigen rejste 
hun til Canada, hvor hun, inspireret af ari-
osofien (en teosofisk retning, der intet har at 
gøre med asatro), grundlagde den moderne 
Odinistiske bevægelse – en folkistisk re-
ligiøs retning, der bl.a. har vundet udbredelse 
blandt hvide racister og i skinheadmiljøet. 
I 1969 etablerede hun ”Odinist Fellowship” 
og to år senare tidskriftet ”The Odinist.” 
Christensen blev den første, som bevidst sat-
sede på mission blandt indsatte i amerikan-
ske fænglser og genem hendes arbejde blev 
asatroen/odinismen godkendt som religion i 
Florida.   
Else Christensen så nordisk mytologi som 
”den eneste farbare vej til at genskabe et 
arisk hjemland.” Hun ønskede at holde lav 



5

Svensk Alsherjarsgo›e

Sidste års strid i Sveriges Asatrosamfund fik 
en morsom udløber her i forsommeren. En 
gruppe svenske asatroende, med tilknytning 
til Sveriges Asatrossamfunds tidligere be-
styrelse, der afgik ved tumultagtige tilstande 
i foråret 2004, henvendte sig til Valravn med 
en oplysning om, at de på et møde havde 
udpeget den tidligere formand for Sveriges 
Asatrossamfund, Johannes Ágústsson, som 
Álsherjargo›e (eller åndeligt overhovede) 
for alle asatroende i Sverige. 
Gruppen angav som årsag, at de håbede, at 
udnævnelsen af en Álsherjargo›e ville skabe 
samling i det svenske asatromiljø, som de 
opfatter som splittet. Det var dog ikke klart, 
om denne samling skulle udmøntes i et nyt 
trossamfund for asatro, eller om der skulle 
være tale om en paraply for de allerede 
eksisterende trossamfund og blótgrupper.
Der skulle angiveligt have været 15 personer 
tilstede ved mødet, der udnævnte Ágústsson, 
men kilder i det svenske asatromiljø tvivler 
på, at antallet har været højere end tre. 
Der har verseret rygter om, at Törens og 
Tyresta Blótlag skulle havde været ind-
volveret. Ingen af dem har dog hverken 
villet dementere rygterne eller officielt stå 

ved udnævnelsen af Ágústsson. Det viste 
sig nemlig ret hurtigt, at Johannes Ágústs-
son dementerede udnævnelsen. Han har 
udtalt til Valravn : “Om detta vet jag inget 
och har ej heller blivit tillfrågat, om jag 
skulle vilja bli Álsherjargo›e.” Det virker 
lidt komisk at udnævne nogen til en høj og 
ærefuld, om end ganske omstridt, post, uden 
at spørge personen selv. Har Ágústsson ret 
i dette, hvad Valravn ikke har nogen grund 
til at betvivle, så bringer det unægteligt de 
personer, der henvendte sig til Valravn om-
kring udnævnelsen, i et noget uheldigt lys. 
Hvad der gør sagen endnu mere speget er, 
at disse personer, efter de oplysninger, Val-
ravn er i besiddelse af, i hvert fald tidligere 
har figureret i kredsen omkring Jóhannes 
Ágústsson. Man må formode, at dette ikke 
længere er tilfældet, da Jóhannes Ágústsson 
selv tager tydelig afstand fra disse personer 
med udtalelsen: “Den här gången har Val-
ravn gjort misstaget att anse som trovärdig 
källa, en som inte är det, tyvärr.”
At der ikke er kommet en officiel udtalelse 
fra Tyresta Blótlag er forståelig nok, al den 
stund, at det er mere eller mindre synonymt 
med den tidligere kasserer i Sveriges Asatro-
samfund, der tog pengekassen med sig, da 
bestyrelsen gik af og, som følge deraf, ikke 
længere har nogen troværdighed i det sven-
ske asatromiljø. Törens Blótlag, derimod 
burde, i fald de ikke var involveret, have 
haft al mulig grund til at dementere rygterne. 
Det har de ikke gjort, trods forespørgsel fra 
Valravn. 
Tilbage står spørgsmålet om, hvad disse men-
nesker har villet opnå med den forhastede 

spørgsmålet til Lars Abel fra det Konser-
vative Folkeparti). Jeg ville dog personligt 
synes, at et kommunistisk samfund virker 
betydeligt mere tillokkende end det sharia-
samfund Taleban kunne fremvise i Afghani-
stan og som man må formode, at Al-Qaida 
ønsker indført i resten af verden. Det sov-
jetiske samfund havde ganske vist en lav 
levestandart, og muligheden for at ytre sig 
politisk, var ret begrænset, men for helt al-
mindelige mennesker, havde det også nogle 
fordele. På arbejdet behøvede man fks ikke 
gøre sig særligt umage, ja man kunne endda 
nøjes med at sidde på ølkasser og drikke 
bajere hele dagen. Med Taleban-samfundet 
er det straks helt anderledes. Ingen tv, radio, 
alkohol eller sex før ægteskabet. Ingen sjov, 
ingen rettigheder for kvinder og ingen ikke-
islamiske religiøse udtryk, som fks Bud-
dha-statuerne. (Jeg tør næsten ikke tænke 
på, hvad der sker med de ægyptiske templer, 
hvis islamisterne får magten der.) Formo-
dentlig vil det heller ikke være sjovt at være 
asatro i et sådant samfund. Ja, som hedning 
ville man næsten foretrække en atomørken, 
frem for Al-Qaidas verdens-kalifat.
Spørgsmålet er bare, om ikke netop de 
vestlige politikeres handlemåde spiller Al-
Qaida alle trumferne i hånden. Der er ingen 
tvivl om, at Al-Qaida har ret, når de taler om 

vestlige korsfarernationer. Ikke fordi jeg selv 
som borger i et vestligt land synes, at jeg har 
nogen del i det, men fordi vores politikere er 
grebet af en korstogsiver og vil udbrede ”det 
gode” til resten af verden på samme måde, 
som Al-Qaida ønsker at udbrede det, de tror 
(eller synes) er godt, til alle os andre. Her 
er det ikke kun Bush og Fogh-Rasmussen, 
der er de skyldige. Vejen til invasionen af 
Iraq blev beredt, allerede da Helveg Petersen 
(80’ernes fodnotepolitiker par exellence,) 
i 90´erne beordrede Danmarks deltagelse 
i bombningen af Serbien. På det tidspunkt 
ønskede de vestlige politikere at straffe Ser-
bien, for det, de anså for at være umoralsk 
adfærd. Upåagtet, at det faktisk var serberne, 
der ønskede et multietnisk Kosovo, hvori-
mod UCK ønskede et racerent Kosovo, kun 
for albanere. Ikke fordi serberne ikke havde 
begået overgreb, men ved at ville påtvinge 
andre mennesker det, han selv anser for ”det 
gode,” åbnede bla. Helveg Petersen for en 
Pandoras æske af korstogsmentalitet. 
Problemet er bare, at hvad  man synes er det 
gode, er stærkt individuelt. Fks synes man, 
hvis man er amerikaner, at det er godt, hvis 
man kan spare en million amerikanske sol-
daters liv ved at smide en atombombe over 
Hiroshima, hvorimod, hvis man er japaner 
ville man nok synes, at det er en krigsfor-

brydelse, der ikke står tilbage for nazisternes 
koncentrationslejre. 
I den vestlige verden synes vi, at demokrati 
er godt, og derfor må det være godt at indføre 
det i Mellemøsten, hvor de tilsyneladende 
ikke har sådan noget. Nu er det bare ikke 
så enkelt. Hvis man fks holdt en afstemn-
ing i hele Mellemøsten om, hvorvidt jøderne 
har ret til at oprette en stat i det land, hvor 
palæstinenserne har boet i umindelige tider 
og frem til 1948, så ville svaret blive et run-
gende nej. Derfor er det ikke demokrati på 
den måde, Toni Blair og Per Stig Møller vil 
indføre der. I den forbindelse skal man mere 
se ordet demokrati i betydningen ”vestlig 
kultur og tankegang”. Det er netop denne 
vestlige kultur og tankegangs-imperialisme, 
der skaber grobund for støtten til Al-Qaida 
blandt muslimer verden over. 
Hvis vi vil gøre os håb om at standse Al-
Qaidas korstog mod den vestlige verden, må 
vi først standse vore egne politikeres ”de-
mokrati-jihad”. Vi bliver nødt til at gøre op 
med den af kristendommen indførte forestill-
ing om, at godt og ondt skulle være objektive 
og universelle størrelser. Vi må bibringe den 
vestlige verdens befolkning en forståelse af, 
at når vi synes, at vi er gode, er det ikke fordi 
vi er de gode, men fordi vi er os, på samme 
måde som de andre synes, at de er gode, 

V. Ravn

politisk profil, men samtidig anvende re-
ligiøse omskrivelser af hendes nazistiske 
budskab. Som hun engang udtalte ”..gennem 
vort hedenske budskab kommer vi ind af 
bagdøren”.
Hendes grundtanke var at opbygge små selv-
forsynende lokalsamfund, der praktiserer 
hvad hun kaldte ”stammesocialisme”. I ste-
det for at åbent udfordre statsmagten, skal de 
ligesom Amish people vende samfundet ryg-
gen og bygge alternative samfund med egne 
regler, hvor den hvide race kunne overleve.
I begyndelsen af 90’erne, hvor hendes bevæ-
gelse var begyndt at få en øget tilstrømning 
fra skinheads og andre hvide racister, fik 
Else Christensen en dom på 5 års fængsel for 
indsmuling af marijuana. Efter aftjent dom, 
i 1997, blev hun udvist til Canada, hvor hun 
levede resten af sit liv i en faldefærdig camp-
ingvogn på Vancouver Island.
Else Christensen bliver, på trods af sine na-
zistiske sympatier, betragtet som en mod-
erskikkelse i store dele af det amerikanske 
folkistiske asatromiljø. Hun regnes også 
som en pioner og inspirator for organisa-
tionen Odinic Rite, der dog tager afstand fra 
nazismen.
Allerede her, kort efter hendes død, ønsker 
folkistiske kredse i Amerika at gøre den 4. 
maj til officiel mindedag for Else Chris-
tensen. Det er det nærmeste, Odinister kan 
komme på en helgenkåring. Med tanke på 
Else Christensens nazistiske sympatier kunne 
hun ikke have valgt en mere symbolsk døds-
dag; nøjagtig 60 år efter hendes fødelands 
befrielse fra nazistisk besættelse. Hvem vil 
fremover kunne afgøre, om nogen, der har 

lys i vinduerne den 4. maj om aftenen, mind-
es befrielsen eller Else Christensen?
Else Christensens bålfærd blev holdt den 11. 
maj 2005 i Parksville, British Columbia.
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Kronik fortsat....
fordi de er dem. Der er ikke tale om fornuft, 
men om en genetisk betinget adfærd med 
henblik på at holde et fællesskab sammen. 
Vi må forstå, at enhver handling har en kon-
sekvens. At enhver aktion medfører en reak-
tion. Når vi har forstået det, har vi et bedre 
grundlag for at forstå, at når vi lader de andre 
være i fred, så er der større sandsynlighed 
for, at de lader os i fred. Der er kun grund til 
at gå i krig, når vi selv bliver angrebet. 
Men var det ikke terroristerne, der angreb os 
den 11. september? Rent bortset fra, at det 
jo altså ikke var Danmark, de angreb på det 
tidspunkt, så er der tale om en konflikt, der 
(i hvert fald i nyere tid) går helt tilbage til 
første verdenskrig, hvor den engelske uden-
rigsminister Balfour lovede Palæstina både 
til jøderne og araberne for at få hjælp til at 
slå tyrkerne. Ligeledes hvis man skal se på 
den direkte anledning, Al-Qaida havde til at 
erklære krig mod vesten, har det sin umid-
delbare årsag i, at de vestlige lande, som 
jo i Afganistan havde støttet Al-Qaida i at 
bekæmpe russerne, havde forhindret Al-Qa-
ida krigerne i at hjælpe muslimerne i Bos-
nien. 
Også når det gælder Al-Qaidas mulighed for 
at rekruttere herboende muslimer til selv-
mordsangreb, er det delvist også os selv, 
der har slået først, ved først at invitere dem 
ind og siden behandle dem som andenrangs 
borgere. 
Intet af dette er nogen undskyldning, men 
derimod en forklaring, som vi ikke må være 
blinde for, hvis vi skal finde en løsning på 
konflikten. Al teori om guerillakrig siger 
nemlig, at guerillaen er som fisken. Den 
eksisterer kun, så længe at den har vand at 
svømme i. Vandet er det befolkningsele-
ment, hvorfra guerillaen får sine rekrutter, 

sine forsyninger, og hvor den kan gemme 
sig. Det vand, Al-Qaida terroristene svøm-
mer i, er den utilfredshed, ovennævnte prob-
lemer skaber i den muslimske befolkning, 
hvad end den befinder sig i Mellemøsten 
eller Europa. Det er ikke tilstrækkeligt, at en 
række imamer tager afstand fra terrorisme. 
Så længe ovenstående utilfredshed er til 
stede, vil Al-Qaida have vand at svømme i. 
Hvis man vil dræne vandet væk, må man en-
ten gøre noget ved kilden til utilfredsheden, 
eller udrydde samtlige muslimer. Begge dele 
er uhyre problematisk. Alternativ 1 vil for 
mange i Vesten være en svær kamel at sluge, 
og hvis man ved alternativ 2 forstår etnisk 
udrensning, (sådan som en dansk højreeks-
tremist foreslog i sin lokalradio efter bomb-
erne i London) vil det være helt uantageligt 
for den vestlige verdens retssamfund. Derfor 
kan man godt forestille sig, at Al-Qaida-kri-
gen vil fortsætte i årtier fremover og nå mere 
og mere uantagelige proportioner, både for 
almindelige mennesker og for de vestlige 
landes økonomi. Man kunne nemt forestille 
sig, at den økonomiske sektor, som jo er 
toneangivende i den vestlige verden, bare for 
at få fred, i sidste ende vil vælge den løsning, 
som også Harald Blåtand i sin tid gjorde – at 
underkaste sig den fremmede gud og indføre 
dennes religion som statsreligion i landet.
Det vil til gengæld være helt uantageligt for 
os Asatroende. Der er nemlig ingen grund 
til at tro, at et muslimsk overherredømme 
vil være mere tilbøjelig til at respektere reli-
gionsfriheden end det kristne var i middelal-
deren. Så er vi fremme ved en situation, hvor 
en atomørken ville være at foretrække i hvert 
fald for os. Derfor er det i vores interesse at 
trække i en anden retning. For det første må 
vi stemme på nogle politikere, der er villige 

til at lade folk i Mellemøsten klare deres egne 
problemer selv, også selv om det evt. går ud 
over erhvervslivet. Dernæst må vi gøre vores 
til at reducere Islam. Ikke sådan at vi skal 
ud og skyde muslimer. Det vil nemlig kun 
have den modsatte effekt. Vi skal i stedet ud 
og overbevise folk fra de muslimske lande 
om, at de i gamle dage havde nogle meget 
bedre og langt mere moderate guder, end 
den sippede og intolerante ørkendæmon, de 
i deres vildfarelse dyrker nu. Vi må opfordre 
pakistanere til at dyrke Shiva, Indra og Ga-
nesh, ægyptere til at dyrke Ammon, Isis og 
Anubis, og palæstinenserne til at dyrke Baal, 
Anat og Astarte.  
Det behøver ikke at være så vanskeligt, som 
det måske lyder. Lige så vel som de fleste 
kristne ikke er rigtige kristne, er de fleste 
muslimer trods alt heller ikke rigtige mus-
limer. 
Hvis man læser i de to religioners skrifter, 
vil man se, at både Jesus og Muhammed 
var extremister, der opstillede samme krav 
til folk som Indre Mission og Taleban. Je-
sus gik i øvrigt heller ikke af vejen for at 
optræde voldeligt, når hans fordomme kom 
op i ham. 
Muhammeds krig mod hedningene i Mekka 
minder en hel del om Osama Bin Ladens 
kamp mod den vestlige verden, både hvad 
angår mål, metoder, inspiration og det sam-
fund, Muhammed opbyggede i Medina.
De muslimer, der ikke kunne tænke sig at 
leve i et Taleban-samfund, har al mulig gr-
und til afsværge sig Islam, trodse den ind-
bildske ørkendæmon, der kalder sig gud 
og genoptage dyrkelsen af sine hjemlandes 
virkelige Guder.

udnævnelse af Ágústsson til Álsherjargo›e. 
Har de i deres naivitet bare ønsket at hædre 
en gammel ven? Har de forsøgt at opsende 
en såkaldt “prøveballon,” som Ágústsson 
kunne skyde ned igen? Eller har de bare 
forsøgt at skabe røre i andedammen?
Michael Perman fra Sveriges Asatrossam-
fund spekulerer, på Törens internet-debat-
forum, om hele forløbet afspejler Johannes 
Ágústssons oprindelige ambitioner. Det er 
heller ikke utænkeligt, idet Ágústsson kom-
mer fra Island, hvor de længe har haft tra-
dition for at have en Álsherjargo›e. Det er 
meget muligt, at Sveriges Asatrossamfunds 
tidligere bestyrelse, med denne inspiration 
fra Island, er bibragt en opfattelse af, at en 
Álsherjargo›e ville være den faktor, der 
kan skabe samling i asatromiljøet. Kilder i 
det svenske asatromiljø nævner, at der i den 
tidligere bestyrelse blev talt om disse ideer 
under betegnelsen “den isländska model-
len”. Det ville i hvert fald forklare, at den 
gruppe, der udnævnte Ágústsson, netop 
angav som deres formål at udnævnelsen af 
en Álsherjargo›e ville skabe samling i det 
svenske asatromiljø.

Hvis det er rigtigt, var der måske ikke så 
meget andet end rent personlige sympatier, 
der skilte de to fraktioner. Michael Per-
man, som må anses at tilhøre den anden fløj, 
skriver på Törens internet-debatforum: ”Det 
kanske inte var ett galet infall helt och hållet? 
Om olika hedniska grupper i Sverige skulle 
kunna ena sig om en gemensam gode/gydja, 
utan formell makt, men som fungerar som 
en samlande andlig talesman/kvinna, och 
som fungerar som kontaktperson, skulle ju 
inte vara så dåligt.”. Om Perman her lader en 
dør stå på klem for Johannes Ágústsson som 
kransekagefigur i det svenske asatromiljø, 
vil kun tiden vise. Det er dog et spørgsmål, 
hvor store hans chancer er. Det er til syne-
ladende en udbredt opfattelse i dele af det 
svenske asatromiljø, at Johannes Ágústsson 
har brændt fingrene. En kilde udtaler til Val-
ravn: ”Det finns ingen som lyssnar på honom 
längre. Han kunde inte styra SAs och därför 
så har han förbrukat sitt förtroendekapital.”
Problemet med en Álsherjargo›e er, som 
denne sag tydeligt illustrerer, at hvis ikke 
hovedparten af de asatroende slutter op bag 
ham, vil en Álsherjargo›e være mere split-

tende end samlende. Og hvis ikke dennes 
tilhængere mindst kan tælles i 10.000’er, 
vil posten ikke have den store gennemslags-
kraft i samfundet generelt. Derfor er det 
heller ikke underligt, at Johannes Ágústsson 
takkede nej til udnævnelsen.
Det er lidet sandsynligt, at en Álsherjargo›e 
ville kunne få en sådan opslutning, da det er 
de færreste skandinaviske asatroende, der 
kan acceptere et åndeligt overhoved, end-
sige noget, der kan opfattes som en central 
dogmatisk instans, noget der illustreres af 
følgende udtalelse af en anonym kilde: ”Förr 
flyger grisarna till månen än att alla hedniska 
grupper i Sverige skulle kunna samarbeta 
och än mindre ha en gemensam allsherjar-
gode.”
Dette faktum gør en samling af asatromiljøet, 
som den “Állsherjargo›e-udnævnende kreds 
af svenske asatroende” angav som deres for-
mål, yderst vanskelig og lidet konstruktiv.
I forbindelse med alt dette foranstaltede vi 
en lille afstemning på Valravn.Online, der, 
selv om den ikke kan anses for at være fuldt 
videnskabelig, alligevel gav et fingerpeg om 
holdningen i Asatromiljøet. 
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FornSidr ritualet fortsat for de 
få.

Til Foreningen FornSidrs Alting, der blev 
afholdt i maj måned, var bl.a. indkommet 
et forslag om at give alle medlemmer mu-
lighed for at stille ændringsforslag til Forn-
Sidrs kanoniske blótritual. Som det er nu, er 
det kun forbeholdt en lille skare af forrettere 
i koordinering med FornSidrs bestyrelse at 
stille ændringsforslag til det officielle Forn-
Sidr-ritual.
Forslagsstilleren havde argumenteret med, 
at denne ordning kun var indført som en 
nødløsning for at skabe ro om ritualet. 
Denne ro skulle (ifølge forslagsstilleren) nu 
være skabt, og derfor kunne man godt åbne 
op, således at ”Godevælde” kunne undgås. 
 Mod forslaget blev argumenteret, at menige 
medlemmer jo bare kunne stille forslag gen-
nem deres Gode/Gydje. Det blev også poin-
teret, at der er forskel på at være forretter og 
på at være blótgæst. 

Netværket FornSed udvider

V. Ravn

V. Ravn

V. Ravn

Efter at have mistet to af sine oprindelige 
blótgrupper i en strid om, hvorvidt man bør 
rehabilitere swastikaet, er det svenske net-
værk Forn Sed nu igen ved at optage nye 
blótgrupper. Det drejer sig denne gang om 
den amerikanske blotgruppe Sessrumnir 
Kindred fra Colorado Spring. Det er, Val-
ravn bekendt, første gang en skandinavisk 
asatrogruppe får en afdeling i USA. Hidtil 
har det udelukkende været angelsaxiske 
asatrogrupper, der har fået aflæggere i andre  
lande. Dog aldrig i Skandinavien.   
Sessrumnir Kindred tager, lige som net-
værket Forn Sed, afstand fra den folkistiske 
tilgang til asatroen. Lige som mange andre 
amerikanske asatro-grupper hylder de “The 
9 noble virtues” og Edread Thorsons Rune-
magi.

Himmelskiven og solvognen
- udstilling på nationalmusæet

V. Ravn

Frem til oktober kan man se en meget inter-
essant udstilling om bronzealderens religion 
på Nationalmusæet i København. Udstillin-
gens to absolutte klenodier er den danske 
solvogn, der blev fundet allerede i 1902 og 
den i 1999 fundne himmelskive fra Nebra i 
Tyskland. Himmelskiven har en dramatisk 
fundhistorie. Den blev fundet af to røvere 
der gik og ledte efter regalier fra II. verden-
skrig med en metaldetektor. I første omgang 
troede de bare, at det var en gammel spand 
og flåede den derfor ret hårdhændet op. 
Kun fordi de under skiven fandt to guldor-
namenterede sværd fra bronzealderen, gav 
de sig til at se nærmere på skiven. Efter at 
have plyndret fundstedet fuldstændigt, sol-
gte de det hele til en hæler fra Rhinlandet, 
som rensede skiven med ståluld, hvilket gik 
ud over en del af guldbelægningen. Ved en 
politiaktion lykkedes det dog i 2002 at redde 
både himmelskiven, og forskellige andre 
oldsager fra fundstedet, fra at blive solgt på 
det sorte marked. Alt endte på Landesmuse-
um für Vorgeschichte i Halle, hvorfra Na-
tionalmusæet nu har lånt genstandene. Siden 
blev de to findere opsporet og fundomstæn-
dighederne klarlagt. 
Skiven er Europas ældste gengivelse af 
kosmos og stammer fra ca. år 1.600 f.Kr. 
Skiven viser en forgyldt sol, en nymåne og 
stjerner, måske stjernebilledet Syvstjernen 
eller Plejaderne. Et forgyldt skib antyder 
oldtidens forestilling om solens, månens 
og stjernernes rejse over himlen. Kanten 
prydes af to forgyldte buer, der hver dækker 
82 grader af skiven. Det svarer til afstanden 
mellem solnedgang ved hhv. midsommer og 
midvinter set fra det sted, hvor skiven blev 
fundet.    

Fundstedet er i sig selv også gan-
ske interessant. Himmelskiven 
blev fundet inde midt i et grøftan-
læg, der er af en sådan karakter, 
at det ikke kan have noget at gøre 
med forsvar, men sansynligvis er 
et helligsted med tempelanlæg. 
Fra stedet, der hedder Mittel-
berg, kan man se langt omkring, 
og i horisonten kan man se det 
sagnomspundne Brochen eller 
Bloksbjerg. Påfaldende nok går 
solen ved midsommer netop ned 
over Bloksbjerg, set fra tempelan-

lægget ved Mittelberg. Dette passer ind med 
himmelskiven, hvis to forgyldte sigtelinjer 
netop udgør en vinkel på 82 grader, hvilket 
er afstanden mellem solens nedgang på hen-
holdsvis vintersolhverv og sommersolhverv 
på fundstedets breddegrad. Man har altså 
kunne sigte efter Bloksbjerg med Himmel-
skivens ene sigtelinje og ved hjælp af dens 
anden sigtelinje finde dagen for midvinter.
Himmelskiven og Solvognen er højde-
punkter i udstillingen, som omfatter ca. 25 
montrer med forskellige bronzealderting, fx 
smukke, delvist forgyldte sværd og økser, 
der alle giver indtryk af bronzealderens re-
ligiøse liv og verdensopfattelse. Udstillingen 
omfatter også en fremstilling af Flemming 
Kauls teori om solen vandring over him-
melen og gennem underverdenen til den står 
op næste morgen. En rejse, hvor solen bliver 
hjulpet på vej af en slange, en fisk, et skib 
og bliver trukket af en hest over himmelen. 
Det er en teori opstået fortrinsvis på basis 
af billeder på rageknive fra bronzealderen. 
Kauls teori er naturligvis en tolkning, og no-
gen ville måske kalde det en overtolkning af 
det foreliggende materiale, alligevel passer 
teorien ind i fundet af Himmelskiven, hvor 
et billede af et skib er blevet tilføjet skiven 
på et sent stadium af dens tilblivelse.
Vigtige fikspunkter er naturligvis solen, hes-
ten og skibet, som transporterer den, men 
også de hellige genstande og gaver til gud-
erne. Historien om fundet af himmelskiven 
og om fundstedet indgår også i en DVD-film 
fortælles om fundets mytologiske og arkæo-
astronomiske aspekter. Endelig kan man på 
udstillingen, som et kuriosum, også se den 
plov, der i 1902 fandt Solvognen.
Udstillingen er absolut et besøg værd.

Spørgsmålet lød: ”Kan en Álsherjargo›e sk-
abe samling i asatromiljøet?” 20% viste tillid 
til Ágústsson. 8% mente nok, at man kunne 
have en Álsherjargo›e, men havde mistillid 
til Ágústsson. 
Hele 70% var imod hele tanken om en Áls-
herjargo›e. 12% mente, at den mand næppe 
er født, som kan gavne så bredt som det 
kræves, 28% mente, Álsherjargoder kun fører 
til splittelse, og de sidste 28% mente, at enh-
ver ‘pave’ eller ‘kardinal’, som mange netop 
forbinder med begrebet “Álsherjargo›e”, 
kun vil føre til ensretning. 
Når man tænker på, hvor ”anarkistiske” og 
selvrådige asatroende normalt er, må man 
sige, at udnævnelsen af en Állsherjargo›e i 
bedste fald har været noget naiv. 

Tilsyneladende blev der ved argumenta-
tionen ikke taget højde for, at selv erfarne 
blótforrettere, der endnu ikke har forrettet 
et FornSidr blót, ikke har adgang til at stille 
forslag om ændring og heller aldrig får det, 
hvis de vil være tro mod sig selv og ikke ud-
føre ritualer, de ikke kan stå inde for.

Forslaget kunne ikke opnå de to tredjedels 
flertal, det kræves, for at ændre vedtægterne. 
Dermed cementeres endnu engang forretter-
puljens hals- og håndsret over ritualet.
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Interview med

Tim Peters
fra Eldaring

af Valdemar Ravn

[VR] Hvordan blev du asetroende?

[TP] Selv om mange biografier ligner hin-
anden på nogle punkter, findes der ifølge  
min erfaring alligevel ligeså mange forskel-
lige veje at finde til den gamle tro, som der 
findes asetroende.
Dette synes jeg er meget fint, fordi det byder 
på en spændende mangfoldighed af forskel-
lige personligheder, som det alligevel lykkes 
for, at gøre en indsats for en fælles sag.
Personlig kom jeg ikke pludselig på én gang, 
men lidt efter lidt, til asetroen. Anderledes 
end mange andre hedninge var jeg aldrig 
medlem af nogen kirke og er heller ikke 
blevet døbt. Allerede som barn kunne jeg 
ikke blive gode venner med kristendommen. 
Allerede den gang var jeg fascineret af de 
gamle myter og sagn. Meget senere, efter 
længere tids søgen, stødte jeg på asetroen - 
først i bøger og senere mødte jeg ligesindede 
gennem Internettet.
Sådan kom ét til det andet, og til sidst fandt 
jeg i hedendommen mit religiøse ståsted. 
Ud af internetbekendtskaberne blev møder 
i ”det virkelige liv”, og ud af disse opstod 
siden også idéen at danne en rigtig forening. 
Resultatet er Eldaring.

[VR] Hvad har du udrettet i Asetrosammen-
hæng? (fks - hvordan ser du din egen rolle i 
Asatromiljøet?)

[TP] Jeg tildeler mig selv ikke nogen særlig 
stilling i hedendommen og roser ikke mig 
selv for store personlige fortjenester. Men 
når jeg kan få lov til at tale for Eldaring, i 
hvis bestyrelse jeg som sekretær har været 
med lige siden grundlæggelsen, kan jeg vel 
– i al beskedenhed -  sige, at vi som fælles-
skab allerede har opnået en del i den korte 
tid, vi har været til.

Selv om vi egentlig står ved begyndelsen, og 
der står meget tilbage at gøre, er vi alligevel 
allerede blevet til én af de største hedenske 
fællesskaber i Tyskland. Vi har for tiden 
ca. 140 medlemmer i ind- og udland (f.eks. 
Østrig, USA, Finland, Italien) Diskussions-
forummet på vores hjemmeside bliver af 
mange hedninge brugt som informationskil-
de og kontaktbørs. Mange steder er der åbne 
cafémøder og nogle regionale blótgrupper er 
allerede blevet dannet. Ved siden af det år-
lige Alting organiserer medlemmerne en hel 
række regionale og overregionale møder, 
særlig til årstidsfesterne. Eldaring udgiver 
hvert kvartal tidsskriftet ”Herdfeuer”, som 
bliver læst også af mange abonnenter uden-
for foreningen.

I løbet af de sidste år er vi – noget som er mit 
personlige hjertebarn - begyndt i større grad 
at knytte forbindelser til hedenske grupper 
i udlandet. Dertil hører vores medlemskab 
i WCER, men også venskabelige kontak-
ter bl.a. til Forn Si›r i Danmark, Bifrost i 
Norge, Het Rad i Holland og mange flere. 

Det tyske asatrosmfund, ”der Eldaring,” blev 
grundlagt i år 2000 som en tysk afdeling af 
den angelsaxiske gruppe, der tidligere hed 
“The Ring of Troth,” nu bare “The Troth.” 
(Ordet ”Troth” er et lidt gammeldags og 
højtideligt amerikansk udtryk der betyder 
ordholdenhed). Den amerikanske “The Ring 
of Troth” blev oprindelig grundlagt af blandt 
andre den prominente runemagiker Edred 
Thorsson og den engelske afdeling tæller  
den populære og eksentriske ”NewAge”-
asetro forfatter Freya Aswynn blandt sine 
medlemmer. 
Det amerikanske Troth siger selv, at de 
dyrker germansk eller nordisk hedenskab 
som de definerer ved følgende moralske 
principper: Dristighed, Sandhed, Ære, Ord-
holdenhed, Autonomi, Gæstfrihed, Fore-
tagsomhed, Selvhjulpen, Standhaftighed, 
Lighed, Styrke, Visdom, Gavmildhed og 
Familie-ansvarlighed. Det virker som en ud-
videt version af de såkaldte ”Ni Ædle Dy-
der,” der er udbredt blandt de angelsaksiske 
asatro-grupper. 
Der Eldaring hævder, at de efterhånden er 
blevet mere selvstændige, men at de stadig 
anvender den amerikanske organisations 
logo og følger dennes principper. Ligeledes 
er Eldaring på the Troth amerikanske hjem-

meside opført som underorganisation. Elda-
ring har medlemmer i både Østrig, Sveits og 
Tyskland, og de er i færd med at oprette flere 
lokale blótgrupper inden for organisationen.
Eldaring er upolitisk og ikke racistisk. De 
mener dog ikke, at man kan skelne mellem 
en “folkistisk” og universalistisk fløj, da 
asatroen i sin natur er en etnisk religion.
Eldaring beskriver sit formal således: 

- At genoplive vore forfædres religion
- At uddanne medlemmerne til at udfylde  
moderne hedninges religiøse behov.
- At være en platform for komunikation og 
samarbejde mellem hedninge.
- At skabe internationalt samarbejde med 
andre tolerante og ikke politiske hedninge-
grupper.
- At skabe offentlig accept og forståelse 
for hedneske/etniske religioner i det tyske 
samfund.

Tim Peters fra Kiel i Slesvig-Holsten er en af 
grundlæggerne af Eldaring i Tyskland. I dette 
interview taler han som enkeltperson om sit 
og Elda-rings virke. Ikke mindst kommen-
terer han Eldarings forhold til Germanischen 
Glaubens - Gemeinschafts Alsherjarsgode, 
Géza von Neményi, som man kunne læse et 
interview med i majnummeret af Valravn. 
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Med nogle tyske og udenlandske grupper 
har vi arrangeret bytte af tidsskrifter. (No-
get som vi i øvrigt også vil tilbyde Valravns 
redaktion.)

[VR] I asatromiljøet er der flere retninger og 
skillelinjer. (Her ser jeg bort fra de rigtige 
nazister, som de fleste ikke henregner til 
asatroen). ... 

[TP] Det sidste kan efter min mening ikke 
fremhæves nok!

[VR]... I den angelsaxiske verden er skillelin-
jen mest gået på, om man opfattede asatroen 
som universel eller ikke. I Skandinavien går 
et skisma på, at ting som shamantrommer, 
astrologi og Edread Thorsons hammerrite 
ikke er foreneligt med traditionel nordisk 
hedendom. Hvordan ser du på det?

[TP] De allerfleste af Eldarings medlemmer 
stiller sig ligeledes meget skeptisk overfor en 
rundt-om-esoterik som blander alt sammen. 
At helt så strengt at tale om uforenelighed, 
går imidlertid nok for langt. Tradition og 
overleveringer af den germanske hedenskab 
er mere end hullede, og vi lever heller ikke 
længere i vikingetiden, men i det 21. århun-
drede. Derfor gælder det om at lukke disse 
huller omhyggeligt, for at skabe en levende, 
tidssvarende religion. Det er jo helt legitimt, 
hvis man ser lidt ud af den ”germanske” an-
dedam, hvordan andre naturnære traditioner 
takler visse ting. Selvfølgelig kan det ikke 
bare overtages 1:1, men måske kan man 
inspireres til egne idéer. Og netop på den 
såkaldte shamanismes område, ligner mange 
kulturers praktiker hinanden. Til sidst vil 
den praktiske erfaring vise, hvad som fun-
gerer eller ej. 

Og hvad nogen beskæftiger sig med, ved 
siden af hedendommen, er selvfølgeligt et 
privat anliggende.
En dogmatisme, der oppefra forkynder den 
”eneste saliggørende sandhed”, kan vi slet 
ikke bruge i hedendommen. Alle forsøg, 
f.eks. krampagtigt at presse astrologien ind 
i en germansk-hedensk kontekst (stikord: 
”Tyrkreds,”) skal vel nærmest betegnes som 
pinlige svipsere.

For at tage dit eksempel med hammer-ritu-
alet: I sin form minder det nok meget om 
de påkaldelser, som er almindelige i wicca, 
hvorfor jeg ikke er nogen stor fan af det. 
Men i sit indhold er det rent nordisk og det 
danner en stemningsfuld ramme til et blót, 
hvorfor det, for det meste i modificeret form, 
gerne anvendes af mange. I Eldaring bruges 
det næsten ikke mere, noget jeg ikke er ked 
af, men vore blótsudførelse er meget fri og 
tilkommer forretterne. Og denne frihed kan 
og vil jeg ikke tage fra nogen.

[VR] Hvordan stiller I jer til begrebet tradi-
tionel germansk hedendom?

[TP] Jeg synes, at begrebet er ret prob-
lematisk. Personlig ville jeg hverken kalde 
mig selv eller Eldaring for ”traditionel ger-
mansk”, men der findes andre medlemmer, 
som meget vel bruger dette begreb og også 
sætter pris på det. I første omgang måtte 
man afklare, hvad der egentlig menes med 
”traditionel”. En ubrudt hedensk tradition 
tilbage til den tid, da den gamle tro stadig 
var i sin fulde blomst, findes nu engang ikke. 
At påstå en sådan, ville være en eventyrlig 
konstruktion, som ville langt overgå enhver 
esoterik-fantasi.

Hvis det at være traditionel skulle betyde, at 
gøre alt sådan og kun sådan, som forfædrene 
gjorde. Så er vi det i hvert fald ikke. Hvem 
skulle ønske noget sådant? Vi har næppe 
sikre kilder for, hvordan et blót foregik den 
gang. Og som sagt lever vi i det 21.århun-
drede. Et nutidigt ritual må imødekomme 
nutidsmenneskers behov. Vi leger ikke med 
bestemte historiske perioder, men lever 
vores tro i dag.

På den anden side kan ”traditionel” måske 
også forstås på den måde, at vi tager vores 
tro alvorlig, at vi forsøger at leve efter den i 
den beskrevne mening, at betragte den som 
et lukket system, som stammer fra en ganske 
bestemt kulturel kontekst og ikke betjener 
sig på må få, som det nu passer, - at vi sætter 
stor pris på diskursen med de overleverede 
kilder, men også med den aktuelle forskning 

dertil. På den måde vil vi meget gerne være 
traditionelle.

[VR] Blandt jeres bogtips kan jeg se, at i 
anbefaler bøger af Freya Aswyn og Edread 
Thorson. I har også tidligere lanceret Elda-
ringen som den tyske afdeling af Ring of 
Troth. Er det ikke et bevis på, at I befinder 
jer i new age afdelingen for Asatro?

[TP] Jeg formoder, at du med bogtips mener 
den af Kurt Oertel sammensatte bibliogra-
fi, som kan ses på vores webside (www.
elda-ring.de). Denne beviser nu snarere det 
modsatte. Den består af en, efter min me-
ning, meget afbalanceret blanding af viden-
skabelige værker og populære publikationer 
til temaer, som er relevante for asetroen. 
Selvfølgelig kan man skændes om kvaliteten 
af nogen af bøgerne, specielt på det mere es-
oteriske område. Det gælder også for de for-
fattere, du nævner. Imidlertid kan hverken 
Aswyn eller Thorson kaldes for ”new age”. 
Og netop Thorsen kommer man ikke ude-
nom, hvis man beskæftiger sig med runemagi 
og runisk divination udenfor ren akademisk 
forskning, ligemeget hvad man ellers måtte 
synes om ham eller hans værker.

Vi har aldrig set os som afdeling af Troth 
(som for en kort bemærkning hedder korrekt 
”The Troth” ikke ”Ring of Troth.”) Vi er 
snarere dens tyske partnerorganisation. Og 
hvis der er noget som ”The Troth” ikke er, 
så er det ”new age”. Tværtimod, og det er 
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repræsentations-krav som hr. von Né-
menyi da bagefter også klart reducerede. 
Med hans bog, som på dette tidspunkt 
allerede havde været udkommet i lang 
tid, havde alt dette intet at gøre, og for 
mig er det da også svært at efter-ratio-
nalisere, hvor der skulle være en forbin-
delse. Tværtimod. Jeg formoder, at alt 
postyr snarere har sat et ufortjent skub i 
salget af bogen.

[VR] Hvad siger du til beskyldningerne 
om, at det er Edering, der har manipul-
eret WCER til at afvise Geza von Nie-
mennys deltagelse i kongressen i Ant-
werpen i maj 2005?

[TP] Tror han det? Det er da sjovt. Det 
var først i Valravn, jeg læste denne 
svada. Men fordi, mig bekendt, hverken 
hr. von Némenyi eller GGG er medlem-
mer i WCER, undrer det mig også, at 
han i det hele taget i første omgang er 
blevet indbudt. Koenraad Logghe fra 
det belgiske”Werkgroep Traditie” har 
truffet sin beslutning som arrangemen-
tets organisator (og selvfølgelig uden 
Eldarings indblanding) og han har da 
vel også meddelt hr. von Némenyi be-
grundelsen.
Det er jo en ganske morsom forestil-
ling, at han skulle tillade os at blande 
sig i organisationen eller endda ”mani-
pulere”.

[VR] Hvordan ser du fremtiden for Ase-
troen?

[TP] Jeg er sikker på, at den gamle tro 
vil fortsætte med at vokse. Ved dette er 
efter min mening antal kun sekundært. 
Jeg ville først og fremmest ønske, at vi 
skulle komme et godt stykke nærmere 
vores mål, som vi alle arbejder for, nem-
lig en større samfundsmæssig accept af 
hedensk religion - overalt i verden. I den 
nærmeste tid vil vi arbejde på at styrke 
og udbygge de strukturer, som allerede 
er skabt, at styrke fællesskabet. I den 
fjernere fremtid ligger der stadig mange 
opgaver foran os, bl.a. også at finde og 
skabe steder for vor tros dyrkelse. Blót-
pladser, men måske også templer og be-
gravelses-pladser. Alt i alt – et stykke 
normalitet for vores religion.

Tyskland, ligesom en pave. I fællesskab 
med Odinic Rite Tyskland har Eldaring 
offentliggjort en kort proklamation, hvor 
vi gør det klart, at vi ikke føler os berørt 
af dette krav og selvfølgelig ikke aner-
kender ham. Med dette var sagen, for så 
vidt det angår os, bragt ud af verden.
Underskriftskampagnen var en privat 
initiativ, Eldaring som organisation ikke 
deltog i.

Til hr. von Némenyis udnævnelse til 
hedningepave:”som bekendt udnævnt 
af goderådet” er godt! I lang tid kendte 
man nemlig intet til dette. Og hvordan 
dette mystiske goderåd er sammensat 
og med hvilken bemyndigelse det kan 
udnævne en overgode, er der indtil i dag 
ingen, der ved.
 For mig er det alligevel uklart, hvad vi 
i Tyskland skulle kunne bruge en sådan 
”Alsherjargode” til og hvad der skulle 
være traditionelt ved det. Men fordi 
hr. von Némenyi udenfor sin egen lille 
gruppe praktisk taget ikke længere tages 
alvorligt i tyske hedningekredse, er dette 
uden stor betydning.

[VR] G. von Niemeny siger, at kam-
pagnen mod ham blev lanceret, netop 
som han skulle udgive sin bog “Heilige 
Runen” i 2003. Hvad siger du til det?

[TP] Det er ganske enkelt noget slud-
der. Protesten var rettet mod omtalte 

en af grundene for partnerskabet, så er 
”The Troths” medlemmer meget kilde- 
og traditionsbevidste hedninge, som 
forsvarer sig engageret mod enhver ind-
tagelse af germansk hedendom af esote-
riske strømninger og ”wiccatro.”

[VR] Hvordan ser du selv på Asetroen?

[TP] For mig, ligesom for mange andre 
jeg har talt med, er det følelsen af, spi-
rituelt at ”være kommet hjem ” at leve 
en tro, som ”passer” til mig og er tæt på 
naturen. I vores gamle guder genkender 
jeg de kræfter, som omgiver os i vores 
daglige liv.

Asetro betyder for mig også en følelse 
af tilknytning. Et fællesskab med gud-
erne og naturen, men også med de men-
nesker, som ligeledes dyrker denne tro.

[VR] Nu er det så ikke alle, du har fæl-
lesskab med. I har deltaget i en under-
skrift kampagne mod Geza von Nieme-
ny, der som bekendt af GGGs goderåd 
er udnævnt til Alsherjarsgode for alle 
traditionelle hedninge i Tyskland. Hvor-
for det?

[TP]  Der har aldrig været nogen ”kam-
pagne” imod hr. von Némenyi, derimod 
forskellige helt forståelige protester mod 
hans opskruede krav om, som ”Alsher-
jargode” at repræsentere alle hedninge i 
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Det har længe været diskuteret, hvorvidt 
vore forfædre foretog deres gudedyrkelse 
i egentlige templer eller, som de kaldes i 
den norrøne litteratur, gudehov. Man har 
normalt taget udgangspunkt i Tacitus Ger-
mania, hvor han skriver ”For øvrigt finder 
germanerne det uforeneligt med de himmel-
ske magters storhed, at lukke dem inde bag 
vægge og afbillede dem med menneskelige 
træk. Derimod indvier de lunde og skove til 
guderne og benævner de hint hemmeligheds-
fulde væsener, som de kun i kraft af deres 
religiøse ærefrygt kan se.” Det er i øvrigt et 
synspunkt, som Adam af Bremen gentager 
om saxernes gudedyrkelse i sin krønike om 
det Hamburg–Bremenske ærkebispesæde. 
Adam af Bremen har med stor sandsynlighed 
skrevet afsnittet af fra Tacitus(1) på samme 
måde, som han i stor udstrækning anvendte 
andre romerske historikere som kilde til de 
dele af sin krønike, han ikke havde samti-
dige kilder til. Og derfor kan vi ikke tage 
Adam af Bremens udsagn som bevis for, at 
Tacitus havde ret. 
Tacitus selv havde aldrig været i Germanien 
og har måttet forlade sig på andenhånds 
udsagn, enten fra andre geografiske værker 
eller de få rejsende, der havde været forbi. 
Samtidig har han opfattet Germanien som et 
geografisk område. Når han skriver ” Ger-
manerlander – taget i sin helhed – afgrænses 
fra Gallere, Rætere samt Pannoniere af 
floderne Rhinen og Donau, fra Sarmaterne 
og Dakerne af indbyrdes frygt og bjerge. 
De øvrige dele af landet omgives af ocean-
et, der om-slutter vide halvøer og vældige 
ølande..”(2)  Tacitus skriver også et andet 
sted ”..Desuden skal navnet Germanien være 
af ret ny dato og først fornyelig kommet til, 
da de første der krydsede Rhinen og fordrev 
gallerne dengang, blev navngivet germanere. 
Det skal således være navnet på et landom-
råde og ikke på en folkegruppe, der gradvis 
har vundet hævd, således at de først er blevet 
kaldt Germanere af navngiveren og dernæst 

har kaldt sig selv germanere, da navnet var 
blevet opfundet.
Det vil sige, at Tacitus beskriver skik og 
brug i et meget stort område, der indeholder 
mange forskellige etniske grupper.(3) Der-
for kan man ikke umiddelbart gå ud fra, 
at det, han beskriver, er gældende for alle 
områdets stammer. Hvad angår Tacitus ud-
talelse om afbildning af guderne, må man i 
hvert fald sige, ikke er i overensstemmelse 
med arkæologiske fund, da der er fundet 
adskillige gudestøtter af træ både fra ældre 
og yngre jernalder og endda helt tilbage fra 
bronzealderen.(4)

I Tyskland, som jo ligger nærmere Romer-
riget og derfor ville være mere umiddelbar 
som kilde for Tacitus, er der fundet templer 
helt tilbage fra stenalderen og bronzealderen. 
(Se fks omtalen af himmelskiven forrest i 
dette nummer). Også fra keltisk jernalder, 
betydeligt nærmere Tacitus egen tid, er der 
fundet templer på tysk område. 
Det vil her være på sin plads at definere, 
hvad der forstås ved et tempel. Sædvanligvis 
forestiller man sig et tempel som en bygning. 
Sådan er det ikke nødvendigvis. For kristne, 
jøder og muslimer er det kultbygningen, der 
er synonymt med helligstedet, hvad end det 
er kirken, moskeen eller Jehovas Vidners 
rigssal. Når forskere, med en kristen bag- 
grund, taler om ”templer” eller ”gudehov” er 
det ofte kirkebygningen, de har i baghovedet 
og forsøger at finde en pendant til i det his-
toriske materiale. Det er formodentlig også 
det, der lå bag Olaf Olsens(5) påfaldende 
krampagtige forsøg fra 1963 på at påvise, 
at ingen af de danske middelalderkirker var 
bygget oven på hedenske gudehov. Lad være, 
at Olaf Olsen nærede en naiv tillid til latin-
ske kilder som Adam af Bremen og Tacitus, 
hvorimod han totalt afskriver den norrøne 
litteratur på et nok lidt for spinkelt grundlag. 
Olsen gennemgår nogle stolpehuller fundet 
under middelalderlige kirker og redegør for, 
at der rent dateringsmæssigt kun kan være 

tale om tidlige trækirker, idet ingen af disse 
stolpehuller kan dateres til før 960. Nu kan 
der godt være bygget gudehov i Danmark i 
Svend Tveskægs regeringstid (986 - 1014), 
men Olsen har formodentlig ret i, at de fleste 
af de nævnte stolpehuller stammer fra tidlige 
stavkirker. Det, han derimod ikke tager med 
i betragtning er, at en hedensk kultplads ikke 
nødvendigvis er det samme som en kultbyg-
ning. Adam af Bremen skriver et sted, Olsen 
måske har overset, om biskop Unwan, at 
”han sørgede for, at alle de hedenske skikke, 
der stadig var forbundet med stærk overtro 
i dette land, fuldstændigt blev udryddet; og 
han lod kirkerne i sit stift restaurere med træ 
fra de hellige lunde, som vore landsmænd i 
marsken i tåbelig andagt plejede at frekven-
tere.”(6) På samme måde kan man godt fore-
stille sig, at de første stavkirker har været 
bygget med lundens træer for at overføre 
den ærbødighed, almuen nærede for disse, til 
kirkebygningen. Man kan også føre tanken 
videre og spekulere på, om de sten, de mid-
delalderlige kampestenskirker er bygget af, 
ikke netop er stenene fra den hørg, (en hellig 
stendynge) der lå på det hedenske helligsted, 
hvor kirken blev opført. Det er naturligvis 
lidt vanskeligt at bevise, men det er fakta, 
at man kan finde en hel del helleristninger, 
skåltegn og runeindskrifter på kampestenene 
i middelalderkirkernes mure. 
Et helligsted eller kultplads, et sted, hvor 
ritualer afholdes til de højere magter, fordrer 
ikke nødvendigvis nogen bygning. Derfor 
er moderne arkæologer og religionshisto-
rikere mere begyndt at tale om det rituelle 
landskab, hvor kultpladsen forholder sig til 
hellige terrængenstande som vådområder, 
høje, lunde, træer, klippeflader og sten. Det 
forhindrer dog ikke, at kultpladsen har en 
arkitektonisk udformning, som fks giver sig 
udtryk i et tempel. 
Man må formode, at en kultplads er indrettet 
på en sådan måde, at den understøtter den 
kulthandling, der finder sted der. For det 

Asatempel Nu!
af Grølheim

 del 1.
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første må man markere stedet, således at 
folk for det første er klar over, at der er tale 
om et helligsted og for det andet respekterer 
det. Det gælder også for hellige lunde. En 
missionær ved navn Helmold beretter om en 
af slavernes lunde. ”Der så vi blandt meget 
andet nogle hellige Egetræer, viet til landets 
Gud, Provo. Rundt om dem var en åben 
plads og et sørgeligt sammenføjet gærde 
med to porte” (kristne beretninger fremstill-
er ofte hedensk religion som trist). En sådan 
afgrænsning i form af et stavgærde, eller 
anden form for trækonstruktion, er formo-
dentlig det, arkæologer fra Nationalmuseet 
har fundet, i forbindelse med helleristnings-
feltet Madses Bakke på Bornholm.Ved Mad-
ses Bakke blev også fundet en anden ting, 
der ofte er brugt til markering af hellig sted, 
nemlig en bautasten. En kilde til stenens 
rolle er det nærliggende at finde i den opfat-
telse, man finder i den norrøne litteratur, at 
vætter eller dværge bor i sten. Det vil sige, 
at stenen er besjælet med et åndeligt væsen. 
En anden helligdom fra bronzealderen, der 
er fundet nær Løgstør i Nordjylland, be-
stod af en enkelt bautasten, omkranset af et 
halvcirkelformet stavgærde. På stenen var 
lavet en helleristning, forestillende en fisk, 
der bliver fanget. Når man tager beliggen-
heden nær Limfjorden i betragtning, er det 
nærliggende at tolke helligdommen som til-
hørende Njords eller Ægirs område. 
Her må jeg naturligvis gøre opmærksom på, 
at historikere og arkæologer normalt ikke vil 
sætte navn på nordiske guder, når man kom-
mer længere tilbage end germansk jernalder. 
Det kan vi derimod godt som asatroende, når 
vi støder på den samme funktion, som guder 
har i den norrøne litteratur. Netop fordi det 
er de guder, vi tror på, kan vi være ligeglade 
med, at historikerne ikke kan bevise noget. 
Så længe det ikke kan modbevises, er der 
rum for tro. Hvad vore forfædre i bronzeal-
deren har kaldt deres guder, er ligegyldigt, 
ud fra en arkæologisk synsvinkel, men at 
sætte navn på guder kan være nyttigt, hvis 
man vil forstå gudedyrkelsen i et bredere 
perspektiv.
Også guder i form af gudebilleder kan stå op-
stillet i stavgårde. Den arabiske købmand Ibn 
Fahdlan skrev om russernes gudedyrkelse: 
”Når deres skibe kommer til en ankerplads 
går hver enkelt i land, medtager brød, kød, 
løg, mælk og en alkoholisk drik og stiller sig 
foran et stykke oprejst træ, der har et ansigt, 
ganske som et menneske. Rundt om denne 
er der små figurer. Bag disse figurer er der 
lange planker nedstukne i jorden. Han stiller 
sig foran den store figur og tilbeder den...”. 
Lignende cirkelformede stavgårde er fun-
det mange steder, bl.a. under tvangsborgen 
Trælleborg på Sjælland. 
Hvis man skal se på, hvilken funktion en 
kult-bygning kan have på et hedensk hellig-
sted, er der tre - fire funktioner, der springer 
i øjnene. For det første vil det være naturligt 
at lægge et tag over gudebilledet, så det ikke 
tager skade af vejrliget.  Særligt, hvis der er 
tale om et finere forarbejdet eksemplar. Hvis 

man yderligere har udstyret det med kost-
barheder, vil det også være naturligt at sætte 
en dør med lås på stavgærdet. Vupti, så har 
man lige pludseligt et kulthus. Formodentlig 
er det en sådan bygning, der i den norrøne 
litteratur bliver betegnet som et Gudehov, da 
man her kan tale om et hus, som guden bor i. 
(jfø. ”hoff” på tysk, der betyder bondegård)
Det behøver ikke kun at være guden, man 
skærmer for vejrliget. Her i Skandinavien vil 
det være praktisk at have et sted at afholde 
de offermåltider, der er beskrevet i den nor-
røne litteratur. Særligt i vinterhalvåret, hvor 
det ofte regner og er koldt. Det er også en er-
faring, vi har draget ved afholdelse af asatro-
ceremonier i moderne tid. 
En tredje brug af hus i forbindelse med kult-
plads, kan være som støttefunktion for opbe-
varing eller fremstilling af diverse kultgen-
stande, som anvendes i ceremonier.
Endelig kan man forestille sig i forbindelse 
med gravlæggelser, at man kan have et slags 
kapel til at anbringe den døde inden lig-
brændingen.
Man kan sagtens forestille sig disse funk-
tioner slået sammen i den samme bygning, 
men der er heller ikke noget i vejen for, at 
de kan foregå i hver sin bygning. Ikke alle 
funktionerne behøver den samme grad af 
arkitektonisk ”finish.” 
Kelternes helligdomme, som man har fun-
det en hel del af, var, som udgangspunkt, et 
kvadratisk eller firkantet område, indhegnet 
af diger, grøfter og palisader. Ganske vidst 
ikke nogen, der var beregnet til forsvar, men 
som en markering af det hellige sted. Ind-
vendig i indhegningen kunne der være sær-
lige grøfter eller brønde til at anbringe det 
offer, der fremføres i helligdommen. I løbet 
af keltisk jernalder bliver disse indhegninger 
også forsynet med bygninger af forskellig 
art, oftest med et alter og gudestøtter, men 
man har også fundet et overdækket stillads, 
hvorpå hovedløse krigere, evt. fjender dræbt 
i kamp, var opstillet.(7) 
Saxo giver en beskrivelse af Rygievits tem-
pel i byen Karenz ”..selve templet havde telt-
sider i stedet for vægge; Loftet hvilede kun 
på søjler.” Senere fremgår det, at Rygievits 
billede står bag disse teltvægge. Der af kan 
man se, at hvad der opfattes som et tempel, 
ikke nødvendigvis behøver at være begræn-
set til en egentlig kultbygning, selv om man 
må formode, at en sådan konstruktion, som 
beskrevet af Saxo, dog har måttet efterlade 
sig arkæologiske spor, i form af stolpehul-
ler. 
Her vil det være på sin plads at diskutere 
Saxos troværdighed. Det burde ikke være no-
gen hemmelighed, at Saxo har haft sin egen 
dagsorden, med det han skriver, og fks i his-
torien om Balder og Hother fordrejer histo-
rien, så den får det modsatte synspunkt, end 
hvad man kan læse i den norrøne digtning og 
Snorre Sturlassons værker om samme emne. 
Saxo har haft sin egen dagsorden, som han 
bl.a. selv angiver, er at give Danerne en lang 
og glorværdig historie, der strækker sig til-
bage til Augustus. Derfor har han brugt revl 

og krat af gamle beretninger og skjaldekvad 
til at gøre sin kongerække så lang som mu-
lig. I forbindelse med historien om historien 
om Hother og Balder, kan man formode, at 
han, som ansat af Biskop Absalon, har vil-
let smudskaste de Guder, hans hedenske 
forfædre havde haft den største hengivenhed 
for, hvad han på anden vis også gør, med de 
andre Guder. Hvad der er interessant i den 
forbindelse er, at Saxo konsekvent, og i tråd 
med tidens herskende opfattelse, betragter 
guder som mennesker, der, af den uvidende 
almue, er blevet ophøjet til guder. 
Historien om Absalons og Valdemars togter 
til Rygen, er derimod for Saxos udgangs-
punkt samtidshistorie.Historikere har tidlige-
re været tilbøjelige til at opfatte en kilde, der 
skriver om noget, der foregår tættest på den 
nedskrevne begivenhed, som mere trovær-
dig. Det kan man dog ikke nødvendigvis gå 
ud fra.(8) Særligt bør man være opmærksom 
på, at skribenten har den dagsorden at be-
hage sin opdragsgiver. Det betyder naturlig-
vis ikke, at alt hvad Saxo har skrevet er fork-
ert, men at man må læse det gennem et filter, 
hvor man er sig hans hensigter bevidst.
De vendere, som Absalon påstås at have 
kristnet, var allerede blevet tvangskristnet én 
gang før, af den tysk-romerske kejser, men 
da de blev brandskattet, gjorde de oprør og 
smed tyskerne ud. I den forbindelse skriver 
bl.a. Adam af Bremen, at slaverne faldt til-

Firehovedet gudetatue fundet i Polen
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bage til hedendommen, hvilket også Saxo 
skriver flere steder. I Saxos historie om Ar-
konas indtagelse, giver Saxo imidlertid en 
interessant oplysning, der stiller spørgsmål-
stegn ved, om ikke netop Svantevits tempel 
var en kristen kirke. Først giver han en lang 
og interessant beskrivelse af den hedenske 
gudedyrkelse, der foregik der, så nævner 
han, at ”guden” hedder ”Svantevit,” men 
derefter skriver han ”.. da Rygboerne i sin 
tid var blevet undertvunget af Karl d. Store 
og det var blevet dem pålagt at yde skat og 
skyld til St. Vitus i Corvey,(9) der havde 
vundet navnkundighed ved sin martyrdød, 
havde de, da Karl var død, i deres iver efter 
at genvinde friheden og afkaste sig træl-
doms-åget, slået sig på hedenskab igen; de 
havde da, i Arkona, oprejst dette afguds-
billede, som de kaldte St. Vitus, til hvis 
dyrkelse de nu anvendte de penge, de før 
havde udredt til klosteret Corvey, som de nu 
ikke længere ville have noget at gøre med, 
thi de var godt fornøjede med den St. Vitus, 
de havde derhjemme og havde ikke nødigt 
at lystre en fremmed.” Navnet Svantevit 
kan rent sprogligt udmærket være en da-
tidig slavisk udtale af ”Sanctus Vit(us).”(10)  
Det er derfor ikke usandsynligt, at Rygevit 
i virkeligheden betyder Rygens (St.) Vit(us) 
og dermed bliver hans tempel i Karenz også 
en kristen kirke. 
Imidlertid er der ikke meget kristen over den 
beskrivelse, Saxo giver, af templet i Arkona 
og den gudedyrkelse, som foregik der:  ”Midt 
i byen var der en åben plads, hvor der stod et 
overmåde prægtigt tempel af træ, som hold-
tes i ære, ikke blot fordi det var så pragtfuldt, 
men også på grund af det afgudsbillede, der 
var opstillet i det. Udvendigt prangede tem-
plet med forskellige billeder i omhyggeligt 
udskåret ophøjet arbejde, som imidlertid 
var groft og fuskeragtigt malet. Der var kun 
en dør, men selve templet var delt i to rum, 
hvoraf det ene løb langs væggene og havde 
rødt, medens det inderste hvilede på 4 søjler 
og havde baldakiner i stedet for vægge, og 
havde ikke andet tilfælles med det yderste 
end loftet og nogle enkelte bjælker. I templet 
stod den omtalte billedestøtte i overmen-
neskelig størrelse. Den havde fire hoveder 
og lige så mange halse, af hvilke de to vendt 
fortil og de to bagtil; såvel af de to hoveder 
fortil, som af de to bagtil, vendte det ene til 
højre og det andet til venstre. Hår og skæg 
var studset, så kunstneren, der havde gjort 
billedet, havde i så henseende holdt sig til, 
hvad der er skik og brug blandt rygboerne. 
I højre hånd holdt gudebilledet et horn, la-
vet af forskellig slags malm; Det fyldte den 
præst, der gjorde tjeneste i templet, en gang 
om året med vin, og spåede af den, hvorledes 
næste års høst ville blive. Den venstre arm 
holdt guden bøjet og støttet ind til siden. 
Kjortlen nåede ned til skinnebenene, der be-
stod af forskellig slags træ, der var så lønligt 
forbundet med knæene, at man kun ved at 
se nøje til, kunne opdage sammenføjningen. 
Fødderne var helt nede ved gulvet, men det, 
de stod på, var skjult nede i jorden. Tæt på 

sås gudens bidsel og sadel og andre tegn på 
hans værdighed, hvoriblandt man måtte un-
dre sig over hans overmåde store sværd, hvis 
skede og fæste var af sølv og prydet med 
prægtigt ophøjet arbejde.”
Hvorvidt det virkeligt gik sådan for sig, som 
Saxo her har beskrevet, ved vi naturligvis 
ikke. Muligheden for, at der faktisk er tale 
om en øjenvidneberetning, som Saxo har 
nedskrevet, foreligger afgjort, men hvis Saxo 
her har villet gøre rygboernes gudedyrkelse 
mere hedensk end den var, så gør beretning-
ens detaljeringsgrad, at han må have haft 
oplysningerne andetsteds fra, fks en hjemlig 
fortælletradition for, hvordan hedensk gude-
dyrkelse foregik. 
Arkæologisk har man kunnet påvise kulthuse 
helt tilbage fra bronzealderen, men hvis man 
med et kulthus, også regner et hus, hvori en 
kommunion (eller et offermåltid) indtages, 
kan det være vanskeligt rent arkæologisk, 
at skelne det fra huse, hvor der indtages al-
mindelige måltider. I det hele taget er det 
lidt vanskeligt i den forbindelse at afgøre, 
hvor grænsen går mellem et almindeligt be-
boelseshus og et kulthus. Man kan nemlig 
godt forestille sig, og det har hidtil været 
den gængse opfattelse blandt arkæologer, 
at offermåltidet blev indtaget i almindelige 
beboelseshuse, i særdeleshed for den private 
kults vedkommende og for den offentlige 
kults vedkommende, i høvdingens hal. En 
sådan praksis udelukker imidlertid ikke, at 
offermåltider nogle steder kan have været in-
dtaget i offentlige kulthuse eller evt.  i en hal, 
opført udelukkende til dette formål, i forbin-
delse med et gudehov, tempelkompleks eller 
helligsted i øvrigt.
De fleste fund af vore kulthuse fra bronzeal-
deren er gjort under eller i umiddelbar nærhed 
af gravhøje. På Tofta Högar på Bjerre-
halvøen i det nordlige Skåne, ligger en af 
de bedst bevarede kultpladser fra bronzeal-
deren. Området, der blev udgravet i sidste 
halvdel af 70’erne, er et kompleks bestående 
en række platforme, gravhøje, bautasten og 

stendiger, der har udgjort en arkitektonisk 
helhed. Stendigerne består af en massiv 
stenpakning af kraftige sten, på ydersiden 
afgrænset af en kantkæde af mindre sten. 
Oven på stendiget var opkastet en delvist 
stenblandet jordfyldning, som afslutningsvis 
har været dækket af en stenpakning. En åben 
stenrende i digernes midte angiver, at de har 
været forsynet med en lav palisadelignende 
trækonstruktion. Disse stendiger danner vis-
se steder rektangulære indhegninger med 
afrundede hjørner. De største af dem viser 
ingen tegn på at have været overdækket, 
men en mindre indhegning har til gengæld 
vist spor af både tagbærende midterstolper 
og massive trævægge. (Se illustration.) Om-
rådet har dog udvist en bemærkelsesværdig 
mangel på fund og kulturlag, hvilket udeluk-
ker en permanent bosættelse på stedet. Der-
for anser arkæologerne, at der er tale om en 
kultbygning til brug ved gravkulten. ”Hele 
opbygningen af Tofta Högar synes at have 
været en velgennemtænkt arkitektonisk ska-
belse, hvor storhøjene er rejst på platforme i 
tilknytning til tagdækkede kulthuse og åbne 
palisadeomsluttede indhegninger til ceremo-
nielt brug.” skriver arkæologen Göran Bu-
renhult.(11)

Denne type anlæg har sin største udbredelse i 
Skåne og Halland, men har også paralleller i 
Danmark og Nordtyskland.  En sådan plads, 
sandagergård blev fundet i Hornsherred ved 
nedlæggelse af rør til det danske naturgas 
net.
Hvordan kulten er foregået omkring disse 
kulthuse fra bronzealderen, ved vi af gode 
grunde ikke. Har der udelukkende været tale 
om en slags ”ligkapeller” eller er der tale om 
huse til indtagelse af et måltid med de afdøde 
slægtninge. Det har i senere tiders folketra-
dition har været skik at gøre, ved vinterens 
begyndelse og den kristne ”allehelgensaften” 
og formodentlig er identisk med Alfeblót.(12) 
Sydegruberne nord for kulthuset kunne pege 
i den retning. Spørgsmålet er så, om kulthu-
set har været benyttet ved andre ceremonier. 
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Man kan synes, at når man har et kulthus til 
indtagelse af en type kultmåltider, hvorfor så 
ikke også benytte det andre gange, når vejret 
gør det fordelagtigt. 
Selv om Sandagergårdpladsen har været 
benyttet til begravelser helt ind i ældre jer-
nalder, har kulthuset dog ikke være i brug på 
det tidspunkt. Nogle andre fundsteder fra de 
første 1000 år af jernalderen, der kan tolkes 
som kulthuse, har arkæologerne da heller 
ikke endnu fundet. Det udelukker dog ikke, 
at kulthuse eller tempelkomplekser skulle 
havde været benyttet i den periode. De kan 
evt. have ændret karakter på samme måde 
som offerskikken i de to sidste århundrederne 
af bronzealderen og i hele keltisk jernalder 
bliver ”fattigere,” som nogle arkæologer har 
beskrevet det. Der er dog, på en boplads ved 
Kärregård i Halland, fundet en firkantet ind-
hegning fra førromersk jernalder, som ligner 
de før nævnte keltiske helligdomme dog 
uden nogen form for bygning.(13)

Lignende firkantede indhegninger har arkæo-
logerne påvist umiddelbart i tilknytning til 
til den sene jernalders og vikingetidens stor-
mandsgårde. I mange af disse indhegninger 
har man endda fundet nogle bygninger som 
arkæologerne i stigende grad er begyndt at 
tolke som egentlige tempelbygninger eller 
gudehov. Blandt andet er der op til den store 
hal i Lejre fundet en sådan bygning, der 
kunne være et gudehov. Nogle arkæologer 
har deri villet se en parallel til middelalde-
rens kirkebyggerier, der oftest blev opført 
af adlen i tilknytning til deres gårde.(14) Det 
skal forstås på den måde, at den magt-elite 
der havde indført den nye religion, beholdt 
magten, men fortsatte en ældre praksis med 
at understørre gudedyrkelsen.
Det skal dog nævnes, at det næppe er gået de 
stormænd og (goder?) der ikke antog kris-
tendommen så godt. Under Trælleborg blev 
der fundet et hedensk kultsted, ikke i forbin-
delse med en stormandsgård, der bevidst og 
voldeligt var blevet ødelagt umiddelbart før 
opførelsen af ringborgen. Blandt andet var 
et barn og et afhugget mandshoved blevet 
smidt i en brønd i den forbindelse. Tidligere, 
hvor arkæologer var mere farvede af kristen 
propaganda, blev det opfattet som et tegn på 
menneskeofring, men det kan det ikke have 
været, da brønden var opført til vandforsy-
ning, og genstandene i den var samtidig med 
Trælleborgs opførsel. Var det mon goden og 
hans barn, der af Harald Blåtands håndlan-
gere blev smidt i brønden?
Et sted, der overlevede Harald Blåtand, selv 
om det ikke stod længere end til midt i 1000 
tallet og som har været med til at ændre for-
skernes syn på forekomsten af Gudehove, er 
det, der er blevet kaldt stormandsgården ved 
Tissø. 
Området ligger umiddelbart ud til Tissø og 
strækker sig 1,5 km langs bredden og 2-300 
m ind i landet. Det totale areal er ca. 500.000 
kvadratmeter. Bebyggelsen blev opført 
i slutningen af 500 tallet og blev nedlagt i 
begyndelsen af 1000 tallet. Den består af en 
centralt beliggende gård og to omfattende 

værkstedsområder nord og syd for denne. 
Værkstedsområderne har bestået af læhegn, 
grubehuse og andre småhuse, der har været 
genanvendt flere gange, men tilsyneladende 
ikke til længerevarende beboelse, men i sær-
lig hektiske perioder med meget aktivitet. 
Den centralt beliggende gård er særlig inter-
essant. Den er blevet ombygget i 4 forskel-
lige faser, men den grundlæggende struktur 
har været bibeholdt i gennem hele perioden 
(se illustration). Den består af en stor hal-
bygning, en smedie og et særligt indhegnet 
område, hvori der befinder sig en bygning, 
som arkæologerne har tolket som en kult-
bygning,  hvad vi normalt ville kalde et tem-
pel eller gudehov.  
Der er fundet ualmindelig mange hedenske  
amuletter og smykker med motiver fra den 
nordiske mytologi inden for storgårdens om-
råde. Torshammere, hængesmykker i form af 
valkyrier både til hest og til fods og endda et, 
der forestiller en kvinde, der bærer et meget 
stort brystsmykke (Freja med Brisingamen?)  
På søbunden umiddelbart ud for storgården 
er der fundet en del ofrede våben og andre 
genstande. De fleste er fra vikingetiden, men 
en del genstande viser, at denne offertradi-
tion går tilbage til bebyggelsens start.
De mange hedenske amuletter, smykkerne 
med de mytologiske figurer, våbenofrene fra 
søen og ikke mindst søens navn, guden Tyrs 
Sø, viser tydeligt, at storgården var centrum 
for en række hedenske kultakriviteter. 
Arkæologerne finder det derfor nærliggende 
at opfatte det særligt indhegnede område 
som et kultområde, og bygningen som et 
gudehov. En ikke helt urimelig tanke, når 
man tænker på den funktion, indhegnede 
områder havde i keltisk jernalder som oven 
for beskrevet.
En anden ting, der er værd at nævne i den 
forbindelse, er den berømte Tissøring der 
blev fundet i værkstedsområdet i 1977. Det 
er en en snoet guldhalsring på 1,8 kilo fra 
900 tallet. Den er for stor til at kunne bæres 
af et menneske, men muligvis kunne den 
havde været båret af en gudestøtte eller den  
kunne have fungeret som edsring.
Den store hal har været af bemærkelsesvær-
dig format. De tagbærende stolper har været 
ca. 60 cm i diameter og gravet 3m ned i jor-

den. Måske har den haft to etager. Forhold-
smæssigt er der fundet mange fortinnede og 
forgyldte genstande af bronze og sølv, samt 
påfaldende indslag af våbenudstyr, som eks-
empelvis pilespidser. Flere af pilene er typ-
iske krigspile designet til gennembrydning 
af ringbrynjer. Der er også fundet flere fint 
forarbejdede hjalter, fæsteknapper og andre 
beslag fra sværd. Rytterudstyr i form af bid-
sler og sporer, som regel også dekorationer 
af sølv og messing, viser tydeligt, at gården 
jævnligt er blevet besøgt af datidens kriger-
aristokrati.
Det er blevet foreslået, at Tissøgården var 
en sideresidens, som lejrekongerne kunne 
besøge på deres rejser rundt i riget, som det 
har været tilfældet i Frankerriget. I modsæt-
ning til hallerne i GI. Lejre, har Tissøhallerne 
nemlig meget få rum. Fundmaterialet giver 
indtryk af, at gæstebud har været afholdt i 
østenden, mens den vestlige del kan have 
været boligområde. Den specielle rumopdel-
ing tyder imidlertid på, at hallerne ikke har 
været permanent beboelse, som det sandsyn-
ligvis er tilfældet i GI. Lejre. Der er heller 
ikke tale om, at gården udgør nogen produk-
tionsenhed. 
De mange våbenfund, valkyrierne, tilstede-
værelsen af en smedie og ikke mindst søens 
navn ”Tissø” der betyder Tir eller Tyrs Sø 
– den nordiske krigsguds sø giver også mu-
lighed for en anden og for asatroende nok så  
interessant tolkning. Her kunne være tale om 
et decideret tempelkompleks for krigsguden 
Tyr. Et tempel, der ved særlige højtider, bla. 
tiltrak sig en stor mængde krigere fra fks 
Lejrekongens hird. Højtider, hvor der blev 
holdt marked på samme måde som det har 
været tilfældet med disetinget i Uppsala. 
Smedjen inde på området kan også havde 
haft en kultisk funktion fks i forbindelse med 
våbenofrene i søen og i forhold til at give 
våben en særlig kraft. Våben fra krigsgudens 
smedie må anses for at være noget særligt. 
Det der er interessant for denne artikel er im-
idlertid bygningen i den særlige indhegning 
eller kultpladsen. 
Hvad der kunne underbygge tempelkom-
pleks-tolkningen er, at kultområdet ligger, så 
det er det første man så, når man trådte ind 
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gennem porten i storgårdens gærde. I beg-
yndelsen synes det at have været en ret lille 
bygning på 5 gange 6 meter. Ikke stor, hvis 
man tænker på Panteon i Rom, men alligevel 
stor nok til at havde kune rumme en statue af 
krigsguden Tyr. Læg i øvrigt mærke til det 
aflange vestvendte indgangsparti. Kultom-
rådet har ind-gang i østsiden, som det bibe-
holder indtil hegnet sløjfes.
I 2 fase der dækker 7 og 800 tallet bliver et 
lille hov afløst af et større hus på 6 gange 20 
meter. I indhegningens sydlige del udskilles 
et mindre område med et tværgående hegn. 
Smedjen er nu placeret i gårdens nordende, 
langt væk fra hovedbygningen.
I fase 3, begyndelsen af 900 tallet, bliver 
kultområdet bygget om. Hovbygningen be-
holder stort set sin udformning, men hegnet 
støder nu ikke længere op til hallen. Derud-
over bliver der på storgården opført nogle 
lagerbygninger.
Fase 4 er fra slutningen af 900 tallet, hvor 
gården opnår sin største udstrækning. Ind-
hegningen af kultområdet forsvinder, og by-
gningen bliver afløst af to nye. Det ene er et 
hus med skråtstillede støttestolper. Den an-
den en rund eller muligvis korsformet bygn-
ing. I gårdens nordende opføres en samling 
mindre vognhuse og beboelseshuse.
Kunne det være sådan, at Harald Blåtand 
har nedbrudt kultområdet og evt. bygget en 
kirke (den korsformede bygning?) Derefter 
har Svend Tveskæg og det hedenske parti, 
der vippede Harald af pinden genopført gu-
dehovet (huset med skråtstillede støttestol-
per.) Til sidst er hele anlægget blevet sløjfet, 
da den norske konge, Magnus den Gode, 
der var søn af Olav den Hellige, i 1042 blev 
konge af Danmark. I 1979 dukkede ved 
overgangen over Halleby Å et par grave 
frem med to henrettede mænd der er C-14 
dateret til tiden omkring 1040 AD. En date-
ring, der er meget tæt på bopladsens nedlæg-
gelsestidspunkt. Var det Tyrs tempelpræster, 
der her blev henrettet af den kristne norske 
fundamentalist?
De forskellige faser i Tissøbebyggelsen 

viser, at et gudehov kunne være udformet 
meget forskelligt.  Fælles for dem alle er, at 
de har en længdeakse nord-syd. I de senere 
faser er der indgang i gavlene. På den første 
er der derimod indgangsparti i vest. Derved 
minder det om det ”afhus,” der findes på 
hovtomten ved gården Hofsta›ir i Myvatns-
sveit på Island. I mange år har det mest været 
fra Island, man har kendt til egentlige tom-
ter af gamle gudehov. Selv om mange af de 
tomter, der i islandsk folketradition er blevet 
udpeget som rester af gamle gudehov, senere 
har vist sig ikke at holde, må hovtomten ved 
Hofsta›ir regnes for sikker. 
I forhold til Tissøbebyggelsen er den be-
mærkelsesværdig, idet hallen, hvor blót-
måltidet indtages, tilsyneladende er bygget 
sammen med afhuset (der, hvor gudestøt-
terne står opstillet).  Lige som Bygningen på 
Tissøgårdens kultplads, har Hofsta›irhovet 
også længderetning nord-syd. I afhuset er 
fundet en lille forhøjning, hvor en eller flere 
gudebilleder kunne være opstillet og på gul-
vet var spor af aske, som kunne stamme fra 
brændofre. Hallen syd for afhuset havde 
langild i midten og bænke ved siderne. Syd 
for hallen er der fundet en grube med sods-
værtede sten og dyreknogler. 

som er præget med nøjagtig samme stempel 
som eksemplarer fra den store og fundrige 
boplads Sorte Muld på Bornholm 
Templet i Uppåkra har fungeret i nøjagtigt 
samme tidsperiode som bebyggelsen ved 
Tissø, ca år 550 - 1050.  Huset minder i di-
mensioner om kultpladshuset fra Tissøs fase 
3. Dog er der den markante forskel, at Up-
påkra-templet længderetning er øst - vest.

I anden del af artiklen, som følger i næste 
nummer af Valravn, vil jeg se lidt på gu-
dehovet i den norrøne litteratur. Til slut vil 
jeg forsøge at opstille en rekonstruktion af, 
hvordan et gudehov kunne have set ud, set 
fra en religiøs synsvinkel. 
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Grundplan af templet i Uppåkra

En af de senere års mest spændende ”tempelfund” er gjort i den skån-
ske jernalderbebyggelse, Uppåkra, 5 km syd for Lund.(15) Det er almin-
deligt accepteret, at Uppåkra var den umiddelbare forgænger for byen 
Lund. Når nu Lund fik et kristent bispesæde, er det ikke utænkeligt, at 
også Uppåkra, der jo betyder ”opager” har haft en fremtrædende posi-
tion i hedensk gudedyrkelse. Derfor er det ikke underligt, at man har 
fundet et kultområde i Uppåkra. Det består af to klart afgrænsede om-
råder med våbenofre. Mellem disse områder stod et hus på 13 x 6,5 m. 
Huset havde tre indgange, og taget blev båret af to kraftige stolpepar, 
der har væet gravet 2 m ned. Også væggrøfteme, hvor vægplankeme 
har været funderet, var forbavsende dybe - op til l m. Desuden har hu-
set haft hjømestolper, hvis størrelse svarede til tagstolpemes, og også 
dørstolperne var meget solide. Hele konstruktionen er med andre ord 
påfaldende overdimensioneret for et hus på 13 m’s længde.
Huset havde været ombygget flere gange, men altid på samme sted. 
Ved optagning og nedsætelse af nye stolper, virker det som om, man 
har respekteret visse områder af huset, hvor der kan have stået gude-
billeder. Under huset var et fornemt guldbæger og en glasskål nedlagt 
som bygningsoffer. I væggrøfternes fyld blev gjort det næststørste 
fund af guldgubber, man kender til. Der er eksempler på guldgubber, 

(1) Allan A. Lund: Adam af Bremens Krønike. 
Wormianum 2000
(2) Allan A Lunds oversættelse.
(3) Allan A Lund: De etnografiske kilder til Nor-
dens tidlige historie
(5) Olaf Olsen : Hov, Hørg og kirke
(4) Mosens Guder - Immortal Images. Silkeborg 
Museum 2001
(6) Adam af Bremen, anden bog afsnit 48
(7) Morten Varmind: Kelterne
(8) Se Ólafia Einarsdottir: Om samtidssagaens 
kildeværdi. 
(9) Ansgars kloster
(10) Ham med St.Veits dans
(11) Göran Burenhult: Arkæologi i Norden
(12) Olrik og Ellekilde: Nordens gudeverden
(13) Michael Müller Wille:  Offerplatser på konti-
nenten i antologien Plats och Praksis.
(14) Lars Jørgensen: Kongsgård, kultsted og 
marked i antologien Plats och Praksis
(15) Se Skalk februar 2004

Rekonstruktion af templet i Uppåkra
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Xxxx x
(xx. x x X xx X, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxx. xx)

Xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xx 
xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx 
xx xx Xxxxxx xxxxxx?

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx x (xx xxx).
X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx ‘xxxx’ xxxxxxx x X, xxxxx 
x xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx 
xxx Xxxxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxx ‘xx’ x xxxxxx xxx 
‘xxxx’). Xxx xxxx ‘xxxxxxx’ x X (xxx xxxxxx xxxxxxx) x 
xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx ‘xxxxxxxx(x)’.
Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxx (xxxxx Xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx 
xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 
xxx (xxxx) xx xxxx. Xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx 
xxx Xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xx. Xxxx xxxx xxxx xxx 
xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx (xxxxxxxx) xxx xxx xxxx. 
Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx 
xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx 
xx xxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx 
xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx Xxxx. Xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx 
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx, xx 
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx. 
Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx 
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx xx (x xxxx x)?
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
xx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx x-xx) xxxxxxxx 
xxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxx 
xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx 
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx 
xxxxx-xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx Det hedenske mytekvad Vølvens Spådom 

bliver her i Valravn oversat ‘for åben skærm’ i 
prosaform. Fokus er på, hvad der står i digtet, 
ikke, hvordan det poetisk er komponeret. Origi-
nalen findes i tre varianter: R-udgaven i hånd-
skriftet Kongebogen (på latin: Codex Regius, 
kaldes ofte ‘Den ældre Edda’), og H-udgaven i 
håndskriftet Hauksbogen, har begge mytekva-
det med i hver sin helhed (der er forskelle på, 
hvilke vers der er med og på rækkefølgen af 
de midterste vers). Den tredje variant findes i 
Gylfaginning, det første afsnit af Snorris Edda 
(også kaldet ‘Den Yngre Edda’), en lærebog i 
mytologi og poesi fra kristen middelalder, hvor 
halvdelen af versene er citeret direkte. Origi-
nalen har ingen vers-numre – de stammer fra 
Sofus Bugges udgave af teksten fra 1867. Ti-
tlen kendes kun fra Snorris Edda, hvor Snorri 
før hvert vers skriver: “Som der står i Vølvens 
Spådom…”

xxxx: “Xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, 
xxxxx…” X xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, 
xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx (xxxxx). Xxxx xx 

xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxx x xxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx:
Xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx 
xxxxxx?

Xxxx xx

(xx. xx x X xx X, xxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxx xxx. 
xx)

Xxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx 
Xxxxx xxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx, xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.
Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 

At oversætte 
Vølvens Spådom 

af Henning Kure

4
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xxxxxx xx xxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx 
xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, 
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx (‘xxxxxxx 

x xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx, xxxx xxx x 
xxxxxx xxx “xxxxxxx Xxxxx xxxxx” xxxx: “xxxxxxx Xxxxx 
xxxxx xxx.” Xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 
xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx, xxx xxx xxxx x X, xxxxx x 
xxxxxx, xxx xxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx 
xxx xxxx xxxxxxxxxx “xxxxxx xxx xxxxxx” xxxxx “xxxxxx 
x xxxxxx” (xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx). 
Xx x xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx xxxx 
xxx: “Xéx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx 
‘xxxxxxx xxx’), xxxxxx x xxxxxx…”
Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx 
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx 
xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx (“Xxxxxxxxx xxx 
xxxxxx xxx xxxxxxx” xxx xxxx xxxxxxxxxx “Xxxxxxxxx 
xxx xxxxxx xxx (=xxxxx) xxx xxx xxxxxxx”), xx xxxxx xx 

xxx’) xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxx xxx.
Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx – xxx xxx xxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xx 
xxxxxx xxxxx xxx).
Xxx xxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx 
Xxxxx xxxxxx xx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 
xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxx xxx.

Xxxx xx-xx-xx
(xx. xx-xx-xx x X xx X, xxx x Xxxxxxxxxxxx xxx. xx)
“Xxxxxxxxxxxx,” xxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxx 
(xxxxxxxxxx) xxxx xx. xx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx 
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx 
xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx 
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx 
xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx 
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xx xxxxxx 
xxxx xx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxx), xxx xxx xx 
xxxx xxxxx xxx xxxxx xx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 
xxxxx xx xxx xx Xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx x 
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxxx x xxx 
xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx 
xxxxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx 
(xx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xx? Xxxxxxx xxx xxxxx xxxx 
xxx x Xxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 

Spørgsmål til oversættelsen kan sendes til Valravn. Fortsættes i 
næste nummer…

© 2005 Henning Kure

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx), xxxxxxxxxx 
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx 
xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, 
xx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 
(Xxx_xx = xxxxxx, Xáxxx = xxxxxxx) xxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx > xxxxx = xxxxxxxxx, 

xxxx = xxxxx) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 
xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx 
xxxxxxx.
Xxxx xx (xxxxx xxxx x xxxxxx; xxx xxxx xxx x 
Xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxx:
Xx xxx xxx xxxxxx … xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xx
(xx. xx x X xx X, xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx. xx)

Xxx xx xx xxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxx, xxx Xxxxx xx xxxxxxx – xx xxx xxxxx xxx xxxx 
xxxx, Xxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 
xxxxx – xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx ‘xxxx xxxx’ xx xxxx xxxxx x xxxx x, xx xxx 
xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx ‘xxxxx’ xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx éx 

xxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 
xxxxx xxx xx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx:
Xxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x 
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx – xx xxx xxxxx xxx 
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Teologisk Debat  Teologisk Debat

Forskellene mellem monoteisme og poly-
teisme er større, vigtigere og væsentligere, 
end det fyldestgørende er muligt at kom-
munikere verbalt. Nødvendigheden af at be-
vidstgøre disse forskelle vokser imidlertid, 
i takt med, at den monoteistiske åndspest 
atter sænker kaosmørke over verden, denne 
gang bevæbnet med moderne teknologi og 
masseødelæggelsesvåben. 

Da religiøs bevidsthed desuden er essen-
tiel for moderne mennesker, der søger deres 
kulturelle og åndelige rødder, burde emnet 
uophørligt være genstand for storstilede, 
transnationale forskningsprojekter og result-
ere i talløse afhandlinger, flerbindsværker, 
tv-programmer, filmfestivaler etc. Som 
den glade (mod)tager af en kandidatgrad i 
Klassisk Filologi, og et PhD-stipendiat om 
Homerisk Tillidskultur og Heroisk Ledersk-
ab, lover jeg at tilbagebetale på taknemme-
lighedsgælden til det danske samfund ved at 
formidle en forståelse af denne, på én gang 
komplicerede og enkle, problemstilling, af 
hvis erkendelse vores åndelige og (måske) 
fysiske overlevelse, efter min bedste over-
bevisning, afhænger.
Første forudsætning for forståelse er en be-
grebsafklaring, etableringen af semantisk 
konsensus, en tilnærmelsesvis enighed om, 
hvad de vigtige ord betyder. Etymologien, 
læren om ordenes sandhed og oprindelse, 
bør være vores vigtigste redskab til at undgå 
det semantiske kaos, hvor alle med lige stor 
ret kan hævde, at alt kan betyde alting. Da 
begrebernes forståelse er indbyrdes afhæng-
ige, har de følgende inddelinger begrænset 
gyldighed, men giver forhåbentlig en smule 
overblik.  

Monoteisme: er dannet af de oldgræske ord 
monos, ’kun én’, og theos, ’gud’. Det næsten 
uoversættelige begreb kan måske betegnes 
’kun-én-guderi’. Denne ideologi, eller tvang-
stanke om man vil, er bl.a. en antireligiøsitet, 
fordi den ikke kan tolerere eksistensen af an-
dre guder eller andre troende. Monoteismen 
er eksklusiv og udelukkende, voldelig og 

intolerant, i den forstand at den er baseret på 
et totalitært eksistensmonopol, en monopoli-
sering af alt helligt; den er baseret på sand-
hedspatent og åndeligt eneherredømme. 
Jødedommen, kristendommen og islam, 
de tre semitiske, nært beslægtede såkaldte 
’verdens-religioner’ repræsenterer denne 
religiøse abnormitet, og har i årtusinder 
gjort det så vellykket, at stort set alle oprin-
delige religioner, kulturreligionerne, er ble-
vet udryddet og at begrebet ’religion,’ for 
majoriteten af den moderne menneskehed, 
fejlagtigt er blevet ensbetydende med mono-
teisme. Ingen oprindelige folk var monoteis-
ter, og det er vigtigt at huske, at vi alle, såvel 
arabere som nordboere, asiater og sydameri-
kanere er ofre, der burde stå sammen om 
vores respektive hedenske kulturer og sige 
NEJ til den fremmede besættelsesmagt.  

Den sindssyge egyptiske farao, Akhnaton, 
repræsenterer ganske vist den første mono-
teistiske forekomst, naturligvis karakterise-
ret ved brutal forfølgelse og ødelæggelse af 
al guddommelig konkurrence, men da Egyp-
terne hurtigt kom til fornuft og skaffede sig 
af med denne tyranniske pestilens, er hans 
betydning at ligne ved en dråbe i den semi-
tiske monoteismes endeløse blodhav. 

Henoteisme: (gr. hen. ’én’ + theos) kan man 
kalde ’en-guderi’. De fleste der i dag fejl-
agtigt kalder sig monoteister og bekender 
sig til en af de tre semitiske antireligioner, er 
i virkeligheden henoteister, i den forstand, at 
de, i kraft af deres naturlige menneskelighed 
og i ulydighed mod den monoteistiske befal-
ing, anerkender og accepterer eksistensen 
af andre guder og dermed af anderledes tro-
ende. 
Henoteisme betegnes i religionshistorien 
også, monolatri, hvor ’latri’ kommer af det 
græske latreia, ’dyrkelse’, altså ’kun-én-
dyrkelse’, men er ikke per definition intol-
erant og totalitær som monoteismen er det. 
Den tidlige jødedom illustrerer en ganske 
vist tyrannisk henoteisme med Jahves vel-
kendte påbud om, at ”du må ikke dyrke 

andre guder”. En sætning, der skønt mis-
undelig og tyrannisk, tydeligvis anerkender 
eksistensen af andre guder. Men fundamen-
talt antireligiøs i den forfærdelige mono-
teistiske forstand, blev jødedommen først 
omkring 6 årh. fvt., hvor Jahve fik tæsk af 
babyloniske dæmoner, og i et afmægtigt ra-
serianfald besluttede, at han nu ikke blot var 
den eneste gud, jøderne måtte dyrke, men 
den eneste gud, der eksisterede. Og således 
blev monoteismens onde tvangstanke født, 
på hvilken kristendommen og islam direkte 
kunne fundere sig, med så meget desto større 
ødelæggende effektivitet, som de aldrig op-
levede den forholdsvis tolerante (skønt i Jah-
ves tilfælde, usympatiske) henoteisme. 
Fordi jøderne oprindeligt var henoteister, 
– og faktisk endnu oprindeligere polyteister, 
se blot den ’vederstyggelige’ Baal-dyrkelse 
– oplever vi ikke hos dem den åndsdestruk-
tive missionstrang til at omvende/udrydde 
anderledes tænkende og troende, som har 
givet kristendommen og islam noget nær to-
talt globalt åndsmonopol. I dobbelt tragisk 
forstand må vi konstatere, at kristendommen 
og islam er jødernes forbandelse. Ved skæb-
nens grumme ironi har Kristus og Allah, og 
deres dertilhørende slavehære, primært tak-
ket deres fædrene ophav ved uophørligt at 
forfølge det såkaldt udvalgte folk. Og det 
forjættede land, hvor det hele startede, er da 
heller ikke ligefrem begyndt at flyde med 
mælk og honning som et guddommeligt tegn 
på, at monoteismen var en lykkebringende 
ide. 
Men i sig selv er der ikke noget ondt i, at 
man kun dyrker én gud. Det skal folk jo have 
lov til, så længe det ikke indebærer totalitær 
monoteistisk forfølgelse af anderledes tænk-
ende og troende. Vi er måske nogle, der kan 
finde det en anelse fattigt, og så er der den 
alvorlige risiko ved henoteismen, at den, for 
det første, muliggør eller ligefrem tilsky-
nder, at den ene gud, der dyrkes, og/eller 
præsteskabet omkring denne, bliver tyranni-
ske og uretfærdige, korrumperet af magtar-
rogance.For det andet risikerer henoteismen 
meget let at degenerere til monoteisme. Det 
er sket før, og det kan ske igen. Og hvis der 
virkelig er flere guder, som henoteismen 
tolerant anerkender, hvordan skal man så 
forhindre, at tilhængerne frit vælger andre 
guder uden at degenerere til voldelig mono-
teistisk totalitarisme?

Polyteisme: (gr. polys, ’mange’, ’flere’ + 
theos) er flerguderi; ikke blot anerkendelse, 
men også dyrkelse af flere forskellige guder. 
Polyteisme er i stort set enhver henseende 
den overlegne og naturlige religiøsitet, og 

Om Monoteismens Uvæsen: 

Religiøs Begrebsbefrielse
af Starkad Storm Stensgaard

 del 1.
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kulturhistorisk set har 99 procent af alle reli-
gioner da også være polyteistiske. Man kan, 
som vi siden skal se, med nogen ret hævde, 
at al ægte religion er polyteistisk, især hvis 
man inkluderer former som animisme og 
panteisme. Fordelene ved polyteisme er 
talløse. Først og fremmest motiverer den 
naturligt til forståelse, venlighed og toler-
ance; både overfor egne trosfæller, men også 
overfor mennesker med andre guder end ens 
egne. 
Naturligvis giver polyteismen ingen garanti 
mod vold og intolerance, men det er fordi en 
sådan garanti ikke gives. Da polyteismen er 
naturlig, indebærer den heller ikke en natur-
stridig venden-den-anden-kind-til, men er 
i overensstemmelse med en biologisk fun-
deret selvopretholdelsesdrift og den dertil-
hørende vilje til selvforsvar. Når der inden 
for et menneskes egne religiøse sfære findes 
flere forskellige guder at dyrke, bliver det 
naturligt at have et vist minimum af respekt 

og ærefrygt for medmennesker, 
hvis forskellige natur tilskynder 
dem til at prioritere anderledes i 
deres gudsdyrkelse. Også selv om 
man (u)berettiget arrogant måtte 
mene, at man selv prioriterer 
dyrkelsen af en ’bedre’, ’stærkere’ 
eller ’finere’ gud. Og ligeledes 
med fremmede religioner. 
Det falder polyteisten naturligt at 
respektere guder, der ligger uden 
for eget pantheon. Respekt kan 
bunde i oprigtig sympati, som en 
nordisk Odin-dyrker kan være for-
bundet med en græsk Zeus-dyrker. 
Eller det kan snarere være en ac-
cept, der bunder i ærefrygt for at 
krænke noget helligt, noget der har 
kraft og guddommelig beskyttelse.  
Monoteisten kan aldrig respektere, 
endsige tolerere, eksistensen af 
fremmede guder, og kan med god 
samvittighed, og tryghed, tvangs-

omvende eller udrydde de ’vantro’, som ikke 
kan repræsentere helligt liv eller have gud-
dommelig beskyttende kraft. 
Og således bevidner verdenshistorien, hvor-
dan monoteister til deres kun-én-guds glæde 
og ære har udryddet millionvis ’vantro’, sag-
esløse, kvinder og børn, med så meget desto 
større selvtilfredshed, fordi de ikke blot 
adlød kun-én-gudens ufejlbarlige ordre, men 
ikke slog rigtige mennesker med helligt liv 
ihjel; ligesom nazisterne efter massiv dehu-
manisering i egen selvforståelse simpelthen 
hjalp verden med nødvendig skadedyrs-
bekæmpelse.     
Polyteismens rummelighed og tolerance 
giver naturligt plads til henoteister også i 
egne rækker, så sandt som én er en del af 
mange. Man kan eksempelvis godt anskue 
den specialiserede Apollon-præst eller Freja-
præstinde som en art henoteister, og mange 
polyteistiske religioner har gæstfrit hilst 
fremmede guder velkommen i deres panthe-
on og dyrket dem sammen med deres egne. 

Selv militært besejrede folk, har eksempel-
vis romerne anset for bedst at lade beholde 
deres egne guder, (når blot de betalte skat). 
Fremmede guder blev ikke automatisk anset 
som et onde og en trussel, for man havde til-
lid til egne guder; og til, at den frie konkur-
rence var sund og gavnlig.
Tillidskultur og polyteisme er i det hele 
naturligt sammenhørende. I min PhD-afhan-
dling bruger jeg betegnelsen ’tillidskultur,’ 
om genuin-aristokratisk opbyggede sam-
fund, som det Homeriske og det Norrøne (før 
storkongerne), hvor høvdinge eller fylkes-
konger kun anfører i et begrænset område og 
således begrænses i deres magt-udfoldelse 
af konkurrencen. Og hvor folk har en mu-
lighed for at tilslutte sig andre samfund, hvis 
de eksempelvis rager uklar med de mægtige, 
en valgfrihedens ventil, der fremmer kul-
turel forskellighed. Desuden sidder høvdin-
gene forholdsvist løst i deres magtposition 
og kan let udskiftes, hvis deres lederskab 

ikke bringer lykke, og har, uden et institu-
tionaliseret  magtapparat med hierarkisk op-
bygget militær/politi, ingen mulighed for at 
befale lydighed. Derfor består det heroiske 
lederskab i kunsten at vinde tillid, dvs. friv-
illig tilslutning, hvilket typisk vindes af de 
tapreste, klogeste, mest gavmilde og retfær-
dige, kort sagt de bedste. Og Tillidskulturens 
samfund bliver da ægte-aristokratiske i den 
forstand, at magten (gr. kratos) erobres og 
forvaltes af de bedste (gr. aristoi). 
Aristokratisk stammestruktur og polyteis-
tisk kulturreligion hænger naturligt sammen. 
Som foroven således forneden – og omvendt. 
Muligheden for dyrkelse af flere forskellige 
guder er forudsætningen for valgfrihed, og 
den bedste garanti mod magtmisbrug. Der 
er således ikke tale om, at menneskene 
adlyder guderne, men vi vælger at dyrke 
dem, vi har tillid til - i skarp modsætning til 
monoteismens lydige slaver, der skal adlyde 
kun-én-guden, eller brænde evigt i helvede. 
Og de guder, som vinder menneskenes til-

lid og dyrkelse, og dermed overlever i den 
sunde konkurrence, bliver de bedste over-
naturlige repræsentanter for og beskyttere af 
de vigtige forhold i menneskenes liv. Dette 
ser vi smukt illustreret i den nordiske poly-
teismes pragtfulde pantheon, hvor magterne, 
de forskellige guder, varetager særskilte vi-
tale områder og tilsammen komplementerer 
hinanden i et naturligt og kosmisk hele.
Polyteismens guder er mægtige, men aldrig 
almægtige despoter. De er lige så afhængige 
af hinanden, og af menneskene, som vi er 
af hinanden og af dem. Det er et gensidigt 
symbiotisk forhold, en fælles organisme, 
hvis verdensopretholdende dyrkelse er den 
store, svære Livets Kunst. Blind lydighed 
overfor den eneste gud er nemt; en slaveting, 
ikke en gang et valg, for der er ingen konkur-
rence fra andre guder, og dermed slavens 
risikofrie paradis, fordi han i sit kujonagtige 
sandhedsmonopol per definition har ret. I 
ægte aristokratier, menneskelige som gud-

dommelige, handler den sunde 
konkurrence om at være bedst; i 
monoteistiske lydighedskulturer 
handler den usunde konkurrence 
om at være den eneste. Mono-
slaven/tyrannen har ingen ære af 
at være bedst, for modstanderen 
er blot vantro eller afgud. ’Bedst’ 
eksisterer end ikke, kun det at 
være ét med den eneste mulighed. 
Kun-én-guden er almægtig og 
kræver lydige slaver, han har ikke 
brug for mennesker eller helte. 
Men de menneske-venlige guder 
har brug for os og bejler til, at vi, 
i vores valgfrihed, viser dem tillid 
og giver dem mad (ofre). Men af-
hængigheden og valgfriheden går 
begge veje i denne religiøse reci-
procitet, og vores skæbne, held og 
lykke afhænger af, at vi kan vinde 
gudernes kærlighed og tillid, og få 
dem til at vælge os; vores ultima-

tive tilskyndelse til, efter bedste evne, at leve 
ær(e)ligt i bedst mulig overensstemmelse 
med vores bevidstgjorte idealer og dermed 
være kvinder og mænd af ære. 
Confused? You won’t be after the next epi-
sode of Valravn, hvor vi fortsætter den Ån-
delige Modstandskamp med begrebsbefri-
else af størrelser som ’ateisme’, ’religion’, 
og ’fanatisme’, for så at arbejde os frem til 
en forståelse af Anti-monoteismens Nød-
vendighed og Natur, og afsløre Den Globale 
Polyteistiske Plan for det Heroiske Heden-
skabs Herredømme.

Hil Odin! 

Til År & Fred, Starkad S. Stensgaard
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Hvis man i dag ønsker at skaffe sig bøger 
om runers magiske brug, skjulte åndelige 
indhold og anvendelse ved spådom, enten på 
biblioteket eller i boghandlen, er man henvist 
til moderne, fortrinsvis amerikansk, littera-
tur. Denne litteratur bygger stort set kun på 
teorier, der er udviklet i slutningen af det 19. 
århundrede og begyndelsen af det 20’ende. 
Det er teorier, der har samme oprindelse som 
de tanker, der ligger til grund for fænomenet 
New Age, og som i vid udstrækning er sam-
menfiltret med det racistiske tankegods, der 
lå til grund for nazismen i det forrige århun-
drede. Selv om forfatterne til disse runebøger 
selv i vid udstrækning tager afstand fra både 
New Age og nazisme, er der dog tale om en 
moderne runetradition, der ikke har meget at 
gøre med vore forfædres brug af runer.
En enkelt dansk forfatter, K. Frank Jensen, 
(der ikke skal forveksles med Socialde-
mokratiets detroniserede kronprins) skrev i 
1991 en bog på dansk om magiske runer. I 
forordet beklager han sig over, at der ikke 
findes nogen litteratur på dansk, der ud-
springer af den nordiske runetradition. Han 
angiver som formålet med sin bog at give et 
bedre billede, end hvad den udenlandske lit-
teratur kan levere. Desværre må man sige, 
at han ikke rigtigt lever op til sin erklæring, 
idet resten af bogen kun består i en oversæt-
telse af de teorier, han fandt i den udenland-
ske runelitteratur, til dansk. 

Måske er K. Frank Jensen bare sprunget 
over, hvor gærdet er lavest. Det er unæg-

Magiske Runer
af Rune Stavig

teligt meget nemmere at beskrive noget 
allerede kendt, frem for at skulle grave sig 
ned i gamle kildeskrifter og sætte nogle få 
brudstykker, af en for længst glemt tradition, 
sammen til noget brugbart. 
Den mere seriøse forskning hjælper os 
heller ikke meget. Den ældre forskning, fra 
det 19’ende og begyndelsen af det 20’ende 
århundrede, er ofte fremkommet med ret 
vidtløftige teorier om runernes magiske 
brug og hemmelige indhold, der ikke ligger 
meget tilbage for, og i visse tilfælde også har 
inspireret, de teorier der ligger til grund for 
den ovenfor nævnte New Age litteratur. 
I den nyere forskning er behandlingen af 
magiske runer stort set fraværende. Siden 
Anders Bæksteds bog ”Målruner og Tr-
oldruner” (1959) og Erik Moltkes ”Dan-
marks Runeindskrifter” (1976) har holdnin-
gen været, at runerne først og fremmest er et 
alfabet til brug ved nedskrivning af meddele-
lser. Den magiske brug af runer har været 
henvist til kuriosa og overtro, hvis ikke den 
ligefrem er blevet benægtet. 
Nu skal det ikke benægtes, at runer er skrift-
tegn og at de gennem deres lange historie 
først og fremmest har været anvendt som 
skrifttegn. Det er også meget sandsynligt, 
at selve ordet runes betydning af ”hem-
melighed” har at gøre med muligheden for 
at overlevere hemmelige meddelelser ved 
hjælp af lønruner, eller det, vi i dag ville 
kalde kryptering. Et eksempel på lønruner 
kunne være indskriften ”rá›a sá er kan namn 
orklaski” tyde den som kan navn orklaski. 
Her er navnet en primitiv kryptering, hvor 
man, for at tyde navnet, skal tage den rune, 
der står umiddelbart før i futharken. På den 
måde bliver orklaski til orbiarn. Der findes 
mange andre og mere snedige lønrunesyste-
mer. Der findes en del indskrifter, som an-
giveligt er lønruner, hvis krypteringsnøgle 
endnu ikke er fundet. Torbjørns indskrift, på 
døbefonden i Kareby i Bohus Len, har for-
modentlig ikke anden formål, end at Torb-

jørn ville vise, at han forstod sig på at læse 
runer, selv om man kan undre sig over, hvor-
for han skrev på en døbefond. Der, hvor løn-
runer (eller kryptering) har relevans, er i mil-
itære forhold og inden for diplomatiet. Der 
findes ganske vist ikke ret mange lønrune-
indskrifter af militær art, men det hænger 
nok sammen med, at de er blevet makuleret, 
når de ikke længere har skullet bruges. 
I det hele taget må vi regne med, at kun en 
brøkdel af alle de rune-indskrifter, der no-
gen sinde er skrevet, er overleveret til i dag, 
alene fordi de har være skrevet på forgæn-
geligt materiale. Det er i øvrigt en situation, 
runer har til fælles med latinske og græske 
bogstaver. Selv om der findes litteratur fra 
den klassiske oldtid, eksisterer den stort set 
ikke i sin originaltekst, men kun i meget se-
nere afskrifter.
Selv om runer først og fremmest har været 
anvendt til at skrive meddelelser, vil det være 
forkert at påstå, at runer ikke har være brugt 
til magi, og at rune, i betydningen hemmelig 
religiøs viden, ikke har eksisteret for vore 
forfædre. Når forskere som Anders Bæksted 
og Erik Moltke har ønsket at nedtone dette, 
har det dels haft at gøre med visse af deres 
forgængeres lidt vidtløftige teorier, men også 
med deres egen tids fokusering på rational-
itet og materialisme. Det har være den prak-
tiske og materielle brug af skrifttegn der har 
interesseret dem. Erik Moltke skriver lige-
frem et sted, at han håber på, at man finder et 
fragtbrev fra omkring år 0 skrevet med den 
ældre futhark, der vil bevise, at runerne blev 
opfundet af praktiske hensyn. Der tror jeg 
bare, at Moltke forregner sig, for på det tid-
spunkt har handlen ikke været tilstrækkeligt 
organiseret i Germanien til at fragtbreve og 
inventarlister har være nødvendige. Det var 
krigsførelse derimod.
Runerne er eksklusivt et indfødt germansk 
skriftsystem. Efter alt at dømme er tegnenes 
udformning inspireret af alfabeter benyttet 
af keltiske stammer i alpeområdet i det første 
århundrede før år 0, men det er sat sammen 
på helt sin egen måde, som ikke ligner no-
get andet af middelhavslandenes alfabeter. 
Ud over kodede meddelelser til krigsbrug, 
har der utvivlsomt været andre årsager til, 
at vore forfædre tog runerne i anvendelse. 
Det kulturelle aspekt – vi er germanere, vi 
er ikke romere og vi har vores eget skriftsys-
tem – har uden tvivl være en vigtig del årsag. 
En særlig grund til det, har der været efter 
Arminus og han gæve germanere slog gen-
eral Varvs legioner i Teutoburger-skoven i 
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Runaþattr O›ins  
Odins Runesang

     138. Veit ek, at ek hekk
     vindgamei›i á
     nætr allar níu,
     geiri unda›r
     ok gefinn Ó›ni,
     sjalfur sjalfum mér,
     á eim mei›i
     er manngi veit
     hvers af rótum renn.

     139. Vi› hleifi mik sældu
     né vi› hornigi,
     n‡sta ek ni›r,
     nam ek upp rúnar,
     æpandi nam,
     fell ek aftr a›an.

     140.Fimbulljó› níu
     nam ek af inum frægja syni
     Bõlorns, Bestlu fõ›ur,
     ok ek drykk of gat
     ins d‡ra mja›ar,
     ausin Ó›reri.

     141. á nam ek frævask
     ok fró›r vera
     ok vaxa ok vel hafask,
     or› mér af or›i
     or›s leita›i,
     verk mér af verki
     verks leita›i.

     142. Rúnar munt ú finna
     ok rá›na stafi,
     mjõk stóra stafi,
     mjõk stinna stafi,
     er fá›i fimbululr
     ok ger›u ginnregin
     ok reist Hroftr rõgna.

     143. Ó›inn me› ásum,
     en fyr alfum Dáinn,
     Dvalinn ok dvergum fyrir,
     Ásvi›r jõtnum fyrir,
     ek reist sjalfr sumar.

     144.Veistu hvé rísta skal?
     Veistu hvé rá›a skal?
     Veistu hvé freista skal?
     Veistu hvé fáa skal?
     Veistu hvé bi›ja skal?
     Veistu hvé blóta skal?
     Veistu hvé senda skal?
     Veistu hvé sóa skal? -

135.  Jeg ved, at jeg hang 
i vindomsuste Træ
ni hele Nætter,
med Odden saaret,
viet Odin,
selv selve mig,
i det Træ,
som ingen ved,
af hvilken Rod det randt.

139. Brød gav de mig ikke, 
ingen bød mig Drik, 
ned saa jeg nu;
med et Raab tog jeg
Runerne op
og rev mig saa løs.

140. Ni kraftige Sange 
fik jeg af den kloge Søn; 
Bøltorn, Bestlas Far, 
og en Drik jeg fik af 
den dyre Mjød, 
østes med Odrører.

141. Da blev jeg fyldt
med frodig Visdom,
fik Vækst og Veltrivsel;
Ord blev til Ord 
og ledte til Ord, 
Værk blev til Værk 
og ledte til Værk.

142. Runer vil du finde 
og raadte Stave, 
meget store Stave, 
meget stærke Stave, 
dem farved Fimbultul, 
dem høje Guder gjorde, 
og ristede Magternes Hroptr.

143. Odin blandt Aser, 
og for Alver Daaen, 
Dvalen for Dværges Flok, 
Aasvin for Jætters Flok, 
jeg skar selv somme.

144. Sig, om du riste kan? 
sig, om du raade kan?
sig, om du friste kan? 
sig, om du farve kan? 
sig, om du bede kan? 
sig, om du blote kan? 
sig, om du sende kan? 
sig, om du slagte kan?

år 9 før vestlig tidsregning og jog romerne 
ud. Noget af det, Moltke ikke har tænkt på i 
den forbindelse er, at også det kulturelle har 
et religiøst aspekt, særlig i en etnisk religion 
som asatroen. Ja, på den tid var alle religion-
er etniske religioner, lige med undtagelse af 
jødedommen.
I forhold til runernes oprindelse skal også 
et andet forhold nævnes, som ikke er til at 
komme uden om. I forhold til middelhavs-
landenes alfabeter, er rækkefølgen, hvis 
man udelukkende ser på lydværdier, lavet 
fuldstændig om i Futharken. Det er dog be-
mærkelsesværdigt, at den oprindelige føniki-
ske betydning af bogstavrækkens første tegn 
er bibeholdt, nemlig kvæg. Alef på fønikisk 
og Fehu på urgermansk. Lighed i betydning 
er ganske vist vanskeligere at finde for resten 
af bogstavrækken, men fælles for både føni-
kisk skrift og runer er, at deres navne har 
en iboende betydning, hvorimod alle andre 
middelhavs-alfabeter har adopteret varianter 
af det fønikiske alfabets navne. 
På den måde er bogstaver symboler. Det 
fønikiske alef og det germanske fehu er ikke 
bare symboler på lydværdierne for henhold-
svis ’a’ og ’f’. De er også symbolet på kvæg. 
Ydermere overtager de også fænomenet 
kvægs symbolske betydning af rigdom. 
Herfra kan man gå et lag dybere ned i den 
mere filosofiske betydning af begrebet rig-
dom, som man fks finder i runedigtene. I 
de norsk/islandske runedigte kan man læse, 
at ”rigdom volder splid blandt frænder,” 
hvorimod man i det angelsaksiske  runedigt 
kan læse, at ”..dog må man det ofre, hvis 
man søger ære for herrens åsyn.” Her kan 
man se, at symbolet har nået der religiøse 
lag. De norsk/islandske runedigte afspejler, 
i dette tilfælde, en asetro synsvinkel, hvor 
det angelsaksiske afspejler en kristen. Sådan 
kan man fortsætte og ved hjælp af associa-
tionsrækker søge længere ind i den enkelte 
runestavs hemmelighed. 
Symboler er vigtige, når man taler om magi i 
norrøn sammenhæng. Af dokumenter fra is-
landske hekseprocesser i middelalderen, kan 
man se, at for troldkyndige islændinge inde-
holdt sproget i sig selv en virkelighedsæn-
drende kraft. “Et symbol var andet og mere 
end bare et fysisk ’tegn’ eller en manifesta-
tion af virkeligheden. Dets aspekter var ikke 
bare to sådan som det er for os nu (betyd-
ning og form), men derimod tre; sideløbende 
med dets fysiske udtryk var et andet udtryk 
af mere grundlæggende betydning, som kan 
kaldes ’symbolets magt.’ Denne magt lå ibo-
ende symbolet selv og var uafhængig af ude-
fra kommende kræfter. Alt, man behøvede at 
gøre, var at påkalde det.”(1) Dette indebærer, 
at troen på runens kraft, i form af dens sym-
bolværdi, ikke adskiller sig fra trylleordets 
eller hele troldformlens kraft, der også virker 
ved symbolværdier.  
Både enkelte symbolruner, trylleord og 
formler af forskellig art findes overleveret 
i rigt mål i det arkæologiske kildemateriale.  
Det er ganske vidst ikke det eneste, man har 
brugt runer til, men lige så vel som man har 

brugt latinske bogstaver til magiske ind-
skrifter, så har man også brugt runer.

I sin bog om Runerne i Danmark og deres 
oprindelse lægger Erik Molke ud med at stille 
spørgsmålet; ”Hvad er runer? – Hvornår blev 
de til? og hvem opfandt dem?”
Det behøver vi som asatroende ikke spe-
kulere over. Vi ved nemlig, at det var Odin 
der hang i det vindomsuste træ og råbende 
tog dem op. Og vi ved, at Heimdal lærte 
runerne til menneskene. Det gør runer til en 
integreret del af asatroens religiøse verdens-
billede. 

Nøglen til at forstå runerne, som andet og 
mere end bare døde bogstaver, begynder 
med Runaattr O›ins eller Odins Runesang 
fra Havamål. I indledningen får vi anvisnin-
gen på en metode, der minder påfaldende om 
indvielses- og mysterieritualer  fra mange 
andre åndelige traditioner. Den er ofte blevet 
sammenlignet med shamanistiske riter - ikke 
mindst lakotaernes soldans. Og som vi skal 
se senere, binder den runerne sammen med 
selve offerhandlingen  At han hænger i træet 
hvorom ingen ved, af hvilken rod det randt, 
en omskrivning for Yggdrasil, slår fast, at der 
er tale om en viden, der er ældre end verden 
og indsigt i selve tilværelsens grundvilkår.
Odin tager så runerne op, han annammer 
dem, dvs. at han lærer dem. Her må betyd-
ningen af ordet ”rune” være ensbetydende 
med hemmelighed, eller rettere åndelig ind-
sigt. 
Det er en indsigt, han får i kraft af ni tr-
yllesange, som han har fået af sin morfar 
Bõlorn. Bõl betyder skade eller ulykke. 
orn betyder torn, men også noget med at 
tørre fks tørre ind, i betydningen tære hen 
af sorg og sygdom. Måske henviser navnet 
til det gamle udtryk ”af skade bliver man 
klog.” Måske er der en forbindelse til gyl-
dentalsrunen Bœlgorn’ ‘der består af to 
thurs (eller thorn) runer, der er sat sammen, 
så den ene er en venderune. Selv om det rent 
etymologisk lyder lidt søgt, og runen i sig 
selv først kendes fra middelalderen (eksem-
pelvis Bårse døbefont på Sjælland o.1200) 
og de, i hvert fald i bevaringstilstand, langt 
yngre primstave) så passer betydningen godt 
til det norske runedigts betydning af runen: 
”Turs volder kvinder kvide. Kåd bliver få 
af ulykke.” eller det islandske runedigts be-
mærkning, at den “døver  værgeruner. “(2) 
Bestla, Odins mor har muligvis noget at gøre 
med reb, som i udtrykket baste og binde. 
Hvordan Ulykkes-torn kan være far til Baste 
og binde og hvad forbindelsen er til Odins 
visdom er noget, du, kære læser, må sætte 
dig ned og meditere over.
Den dyre mjød øst af Odrører er skjaldem-
jøden selve skjaldskabens kilde. Skjaldskab 
skal her ikke forstås som et underholdende 
indslag i et festligt lag, men som den kraft, 
der er i ord. Skjaldens magt til at digte ni-
dvers og ordene i en besværgelse (fórmáli) 
skal ikke ses som to forskellige størrelser. 
Begge dele er i stand til at tage livskraften fra 

et menneske. Ord, der udtales med kraft, kan 
forandre virkeligheden. Fks i Egil Skallag-
rimssons Saga, hvor han sætter en nidstang 
op mod Erik Bodøkse og hans dronning 
Gundhild.(3) ”Her sætter jeg op nidstang og 
vender forbandelsen imod kong  Erik og 
dronning Gunhild.” Han vendte hestehove-
det ind mod land. “Jeg vender forbandelsen 
imod alle landvætter tillige, som beskytter 
dette land, så at de skal fare husvilde om-
kring og ikke kende deres sted, før de har 
jaget kong Erik og Gunhild ud af landet!” 
Derpå stødte han stangen ned i en fjeldspalte 
og lod den stå der. Han ristede runer på stan-
gen, som sagde, hvilken forbandelse der var 
nedlagt deri. Senere viser det sig, at Egils rit-
ual har den virkning, som var tiltænkt. Erik 
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Bodøkse nåede kun at være konge i 2 år og 
blev så fordrevet af sin yngre bror, Håkon 
Adalstensfostre.
I vers 141 kædes ord og visdom sammen. 
Visdommen, der skaber vækst og trivsel og 
ordene, der udtaler hensigten, som sætter be-
givenhederne i værk.
I vers 142 ser vi nu betydningen af ordet 
”rune” som bogstaver. ”Rá›na stafi,” tydede 
stave, dvs. nogen, man kan læse. Her bliver 
vi første gang præsenteret for tre ord, der 
ofte benyttes i forbindelse med runer, be-
mærkelsesværdigt nok både i den norrøne 
middelalder litteratur og helt tilbage til de 
ældste runeindskrifter. Det er altså ikke no-
get litterater har fundet på i middelalderen, 
men en lang tradition fra runernes barndom. 
”Rista” (at riste eller skære,) ”rá›a” (tyde 
eller forstå sig på,) og ”fáa” (at farve.) Umid-
delbart er riste og råde til at forstå og det er 
fristende at oversætte det til nutidssprog 
med udtrykkene læse og skrive. De to betyd-
ninger er da også indeholdt i ordene ”rísta” 
og ”rá›a,” men kun som delbetydning. I or-
det ”rá›a” ligger også en dybere betydning 
af at tyde, som vi så lige før med Torbjørns 
lønruner, betyder ”rá›a sá er kan”- afkod 
krypteringen, hvis du kan. Også hvor der er 
tale om, hvad vi i dag ville forstå ved mag-
isk brug, har ”rá›a ” betydning af en dybere 
forståelse, end bare om man kan læse tek-
sten. I Egils Saga findes den velkendte be-
retning om pigen, der var blevet syg af en 
drengs ukyndige brug af runer. ”Skalat Ma›r 
rúnar rísta, nema rá›a vel kunni,” ingen skal 
riste runer, som ej kan tolke dem ret. Også 
ordet ”rísta” synes at have en dybere betyd-
ning, selv om det i Egils Saga er tydeligt, at 
man kan riste runer uden at forstå dem. 
Anderledes uforståeligt for moderne men-
nesker er ordet ”fáa,” men ligesom ”rísta” 
og ”rá›a,” forekommer det i forbindelse med 
runer helt tilbage til de ældste runeperioder.  
På urnordisk ”fahido” (fks ”[Ek go]dagastiR 
runo  faihido “- Jeg, Gudegæst farvede ru-
nene, på den norske Einang sten fra ca. år 
300.) Ordet er ofte blevet forklaret med, at 
man enten malede runerne, før man huggede 
dem ind i stenen eller trak dem op med rød 
farve bag efter. Det første har i hvert fald 
ikke været tilfældet  ved alle sten, for mange 
bærer præg af, at stenhuggeren bare er startet 
i den ene ende uden helt at kunne bedømme, 
hvor lang indskriften ville blive. Det andet 
bygger man på, at man faktisk har fundet 
spor af farve på runesten, men det forklarer 
ikke, hvorfor ordet ”fahi” også forekom-
mer på brakteater, som man må gå ud fra, 
ikke har været opmalede. Her vil det være 
naturligt at inddrage omtalen af Óttars blót 
til Freja i Hyndlulió› vers 10, hvor der står; 
”Nú er grjót at at gleri or›it; rau› hann í 
n‡ju nauta bló›i” - nu glinser klippestyk-
kerne, rødfarvede af oksers blod. Selv om 
ordet farve her er underforstået, viser det, at 
handlingen at farve kan være synonymt med 
en offerhandling. Det ligger i hvert fald godt 
i tråd med ovennævnte Einang sten hvor 
”Godagastir,” den, der gæstede guderne, ved 

at deltage i blótet, farvede runerne. I Há-
vamál vers 142 er det Fimbultul, der farvede 
runerne. Fimbultul betyder den store taler og 
er kenning for Odin. Fimbul betyder egentlig 
noget ufatteligt stort. Derved bliver det Odin 
der, gennem sit selvoffer i det vindomsuste 
træ, helliggør runerne og gjorde dem store 
og kraftfulde.(3)

Også ”Hroptr rõgna” er et Odinsnavn. Hrop-
tr er lidt usikkert, men betyder formentlig 
råber. ”Hroptr rõgna” betyder altså magternes 
råber. Udtrykket gin i ginregin (der intet har 
at gøre med den alkoholiske drik og udtales 
med et hårdt ’g’) er et højtideligt udtryk, der 
tilføjer fylde i betydningen højt, stort eller 
meget. Ginheilig  betyder højhelligt, Ginre-
gin betyder de høje magter.
Vers 143 handler om, hvad runer er for for-
skellige magter. Alfernes runemester Dávin 
kommer af Dá = dvale, dåne, beundre. 
Dværgenes runemester Dvalinn kommer af 
at  dvæle, at være langsom og at holde til et 
sted. Jætternes runemester er formodentlig 
Odin selv. Ás er en gud af slægten aser. 
Vi›r betyder træ. (Vi›urr er i øvrigt et Odin-
snavn). Jeg, fortælleren i digtet, er uden tvivl 
Odin selv, så der er en vis sandsynlighed for, 
at de to sidste også er Odin. 
Runesangen afsluttes med en remse, hvor 
formen gentages 8 gange (har Sleipners 
8 ben noget med det at gøre?) Først fire 
ord, der har at gøre med runer, hvoraf de 
tre er nævnt ovenfor. ”Freista” betyder i 
denne sammenhæng afprøve, (formodentlig 
runernes magt.) De næste fire ord er i norrøn 
litteratur  synonyme med offer. De første to 
ordpar har en direkte parallel i Hyndlulió›: 
”órr mun ek blóta,ess mun ek bi›ja,” til 
Tor vil jeg blóte, til Tor vil jeg bede. Blóte 
kommer af det indoeuropæiske ord bhle 
der betyder svulme og i overført betydning 
forøge eller styrke. Ordet senda handler om 
at sende offeret til guderne i betydningen 
give. I senere tid kunne ordet ”sendingin” 
også betyde en genstand, med magisk kraft, 
udsendt af en troldmand. Ordet soa betyder 
slagte og handler om parteringen af offeret, 
hvor guderne giver noget af kødet tilbage til 
blótgæsterne. (4)

Offeret, der er tale om i Odins runesang, er 
naturligvis Odins selvoffer i træet. Som så-
dan er det naturligvis det ultimative offer, 
som alle andre offerhandlinger må relatere 
til. Som vi så med Egils nidstang, kan en 
handling forstærkes ved at blive skrevet med 
runer. Ved Stentofte i Blekinge har en mand 
ved navn Haowolf en gang i 600’tallet sat 
to sten, der fortæller om hans blót. På den 
ene anvender han trestavs formlen FFF, der 
også står for symbolværdien fæ, eller rig-

dom. Betydningen bliver ønsket om at mul-
tiplicere sin rigdom.
På en anden sten står ”med ni bukke, med ni 
heste gav Haowolf J” Her står jara runen 
for sin symbolværdi ”år” (ligesom Jahr på 
tysk) hvilket vil sige godt afkast. Offerets 
aspekt af en gave betones af verbet at give. 
Runen ’X’ (gifu) i den ældre futhark har 
netop denne betydning af at give. 
På et spydskaft, oprindeligt ofret i Kragehul 
Mose på Fyn, er skrevet formelen: ek erilR 
asugisalas muha haite gagaga ginu ga he..
lija ..hagala wijubi. Det første betyder ”Jeg 
Asgisels Eril kaldes muha.” Det sidste: ”Jeg 
vier hagl.” Indimellem  kommer en interes-
sant række af binderuner, som du kan se på 
illustrationen. Hvis du i stedet for at læse ral-
lelyden gagaga som Moltke(5) har gjort, men 
ser på runernes symbolværdi, får du et helt 
andet og mere meningsgivende udtryk; gifu-
ansuz, gifu-ansuz, gifu-ansuz ginu gifu-an-
suz. I runedigtet Abcdarium Normannicum 
kan vi se, at As runen (ansuz i den ældre 
futhark) betyder gud og her må man formode 
asagud som i det islandske runedigt. Gagaga 
teksten bliver således en remse, der udtryk-
ker et offer til aserne. Det er endda fulgt af 
det forstærkende udtryk ginu (det samme 
som gin i oldnordisk) og endnu et gifu-an-
suz. Du kan ligefrem høre kraften i genta-
gelsesteknikken. 
Ofringen til aserne behøver ikke at henvise 
til tidspunktet, hvor spydet blev sænket i 
mosen. Der kan være tale om den handling, 
hvor spydet bliver kastet over fjendens hær 
umiddelbart før kampen og dermed vier 
fjenden til Odin, den gud, som runen ás 
repræsenterer i det islandske runedigt. 

Hvad er så runernes hemmelighed?  Det må 
du, kære læser, selv dykke ned i og finde 
ud af. Hvis runernes hemmelighed kunne 
skrives i en artikel i Valravn, ville det ikke 
længere være nogen hemmelighed, og så 
ville de ikke kunne kaldes runer. ”á hefir 
han bazt, ef hann egir.”

(1) ”Galdra á Islandi” af Matthías Vi›ar Sæ-
mundsson
(2) Valravn angust 2004 – Runesiden
(3) Mellan liv och text af Catrina Raudvere
(4) Blót af Britt-Mari Näsström
(5) Runerne i Danmark af Erik Molke 

Teksten på Kragehulspyddet
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Anmeldelser Anmeldelser Anmeldelser

Ved første øjekast og studie af coveret på 
nærværende cd, må jeg sige, at det var med 
mere end blot en smule skepsis, at jeg lagde 
cd´en i afspilleren. Det lidt psykedelisk in-
spirerede cover og ord som ”healing” væk-
ker en vis ambivalens i undertegnede, idet 
det frembringer et billede af verdenen ”al-
ternativ behandling”. Og jeg må indrømme, 
at jeg som udgangspunkt mener, at hele den 
”alternative behandler” verden er produktet 
af årtiers kvaksalveri, og godtroende men-
neskers naive ”given sig hen” til disse, ofte, 
talentløse fupmagere, der sikkert griner hele 
vejen ned i banken efter at have lænset ”pa-
tienternes” bankkonti.
Men nu skal det hele jo ikke gå op i mine 
fordomme, og muligvis urigtige forestill-
inger om noget, der meget vel kan være et 
ganske redeligt erhverv. Mine personlige er-
faringer må stå usagt hen, folk har vel retten 
til egne erfaringer…
Tilbage til cd´en.
I coveret forklares ganske kort, at de ni ud-
valgte runer fremføres med holdning (pos-
ture), bevægelse (movement) og lyd/stemme 
(voice) efter en teknik benævnt ”the way of 
the Kestrel course”.
En hurtig googling på ”kestrel course” 
fortæller at det er noget shamanistisk lyd-
baseret healing, hvor man blandt andet kan 
lære ” The ancient meanings of the runes and 
their shamanic use”, - hvad der så end menes 
med det?
Nå; cd´en i afspilleren. ”Play”. Efter et gan-
ske kort øjeblik toner en kvindestemme ud 

af mørket, og ordet ”Uruz” dukker frem. 
Igen og igen. Langsomt akkompagneret af 
en hviskende stemme. Kvinden begynder 
at synge ”uruz” i kor med sig selv. Ganske 
stemningsfyldt, og jeg beslutter derfor at 
lade alle mine forbehold fare et øjeblik, og 
give musikken en reel chance.
En tromme begynder og et nyt ord former 
sig ”raid”… ”Raido”. Stemmen begynder nu 
at blive en smule mere udforskende i sit ly-
dunivers. Flere instrumenter dukker op.
Som cd´en former sig, må jeg i sidste ende 
overgive mig og sige, at rent musikalsk er 
der ikke så meget at udsætte på dette værk. 
Måske man kunne være lidt dristig og sige, 
at tekstuniverset er en anelse snævert, men 
taget i betragtning, at det handler om recita-
tion af runerne, er det måske også at gå for 
vidt, jeg er sikker på at det er meningen…
Musikken bevæger sig rundt i et shamanis-
tisk univers, dog langt fra så primitivt som 
vanligt. Blandet med elementer fra folk gen-
ren og det min computers afspilningspro-
grammer (eksempelvis RealPlayer) ynder at 
betegne som ”Alternative” eller ”New Age”, 
bliver der malet et solidt lydbillede. Behage-
ligt, en smule luftigt, og nemt at dvæle ved, 
eller drømme sig bort til. Dog må jeg ind-
skyde at de smaskelyde der danner en del af 
rytmesporet på skæringen ”Gebo” får mig til 
at associere til ”Jumanji” tegnefilmens lidt 
underlige indfødte og deres smaskesprog. 
Jeg måtte se mig hensat til at sidde med et 
fjernt blik, et skævt smil, og nogen underlige 
billeder inde i hovedet.

 Alt i alt er de ni skæringer, de ni udvalgte 
runer ”Uruz”, ”Raido”, ”Kenaz”, ”Gebo”, 
”Isa”, ”Algiz”, ”Sowilo”, ”Tiwaz” og ”Ing-
waz” sgu ganske godt stykket sammen. Efter 
at have gennemlyttet cd´en mere end 10 
gange, er mine forbehold helt forsvundet, for 
musikken. Coveret irriterer mig dog stadig. 
Men der er her nok tale om en idiosynkrasi. 
Jeg er inhabil med andre ord, hvad det angår. 
Man dømmer jo iøvrigt heller ikke en bog på 
omslaget.
Er man til stille og rolig musik, man ikke 
nødvendigvis skal sidde og lytte koncentrer-
et til, musik, der er fortrinligt til eksempel-
vis drømmerejser eller ”sansehus/sanserum” 
(for dem der kender det). Er man til behage-
ligt musik, med en tilpas blanding af det lette 
og lyse, og det lidt mere dunkle og dystre, vil 
dette være en god investering.
Jeg må dog med en vis beklagelse og et lille 
smil på læben meddele, at den healende ef-
fekt af musikken ikke har været at spore hos 
undertegnede, hverken på den ene eller an-
den måde. Måske er jeg uimodtagelig, måske 
lytter jeg ikke rigtigt, eller måske fornægter 
og fortrænger jeg bare?
Gad vide om jeg alligevel er endt med at 
blive et bedre, og mere velafbalanceret men-
neske?

Hvorom alt er, får Runa Megin et stort smil, 
fra de allesteds nærværende smileys.

Kunstner:
Kate Waterfield.

Titel :
‘Runa Megin’

Udgiver:
( 2005)

Hjemmeside:
www.katewaterfield.co.uk
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Det mener jeg 

Krænkende “overlevering” af Val-
halla ved Diplom Is

Det vender sig i mig, hver gang jeg - oftest ved 
et uheld! - ser Diplom Is reklamen for deres 
nye produkt “Valhalla Is”.
Jeg føler det krænkende at se elementer i 
asatroens verdensbillede blive forvansket og 
fejlagtigt “genfortalt” af en faderskikkelse, der 
således “overleverer” en grinagtiggørelse af 
en af vores fornemmeste og centrale trosele-
menter!
Føler I som trosfæller det samme som jeg? 
Jesussandaler fra Netto-kæden blev truk-
ket tilbage fra markedet... man følte produk-
tet krænkede et trossamfund - de Kristne. Er 
I enige med mig I, at vi som anerkendt tros-
samfund bør reagere mod denne usmagelige 
fremstilling af vores tro!? Vigtigt er det jo her 
at tænke på, at man med en isreklame jo især 
henvender sig til børnene - vores fremtid!

Alex Bech
Sallingvej 5, 2 tv
2720 Vanløse
3810 8435 - 2248 4205
alexbech@hotmail.com
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Det sker i Asetromiljøet
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Torsdag d. 4. augusti   - Stockholm
Hednisk Pubkväll - Sara & Magnus, Pagan Federation Sverige
  Från 19.00, Wirströms, Stora Nygatan 13 i Gamla  
 stan.
  För mer info : Sara & Magnus, på ms@algonet.se.

Lørdag d. 6. august    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi tager en tur i skoven og engen for  
 at kigge på urter og planter.    Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Lørdag den 6. august    - Aalborg
Limgrim og Lodurætten holder Hyldest til Loke på Pilekrogen 21, i Skellet  
 ved Mou (ca. 15 km. Øst f.  Aalborg). Tilmelding: Dorte Janus 
 sen,  tlf. (+49) 6172/918220, e-mail hlorriddottir@yahoo.de. 

Lørdag d. 6. august     - København
Harreskovens Blótgilde holder Kornmodsblót Kl.19.30 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexan 
 der Remus på tlf: 4093 0347. 

Lørdag d. 20. august    - Vestsjælland
Groa holder Høstblót. Vi holder Høstblót, ved Dyssen i Kalby Ris Skoven,  
 og spiser sammen hos Gitte eller  Thomas bagefter  Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Torsdag d. 25. augusti   - Stockholm
 Idavallen Skapande samtal Tema: Ej bestämt ännu. För info om tid och  
 plats, skicka ett e-brev till grimner@multiart.nu. 

Torsdag d. 1. september   - Stockholm
Hednisk Pubkväll - Sara & Magnus, Pagan Federation Sverige Från  
 19.00, Wirströms, Stora Nygatan 13 i Gamla stan.
  För mer info : Sara & Magnus, på ms@algonet.se.

Lørdag d. 3. september   - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi tager en tur i Skoven og Engen for  
 og kigge på Urter, planter samt evt. Svampe.  Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Onsdag d. 7. september   - København
Harreskovens Blótgilde holder Introduktion til Asetroen kl. 19.30 på
 Jagtvej 59A kælderen th, Nørrebro. Gratis. Nærmere oplys 
 ninger fås på tlf: 7025 0609 eller på www.blotgilde.dk/har 
 reskov.

Lørdag d. 17. september   - København
Harreskovens Blótgilde holder Jævndøgnsblót Kl.17.00 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexan 
 der Remus på tlf: 4093 0347. 

Lørdag 17. september   - Korsør
Gefions Hird Efterårsjævndøgnsblót Sted: Storehøj i Korsør Lystskov
 Vi er nået halvvejs gennem vinteren. Kontakt   
 gefionshird@hotmail.com

Lørdag d. 24. september   - Vestsjælland
Groa holder Efterårs Jævndøgns Blót, ved Holløse vi mødes ved Dyssen i  
 skoven kl 1500. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk
  
Torsdag d. 29. september   - Stockholm
Idavallen Skapande samtal. Tema: Ej bestämt ännu
  För info : grimner@multiart.nu.

Lørdag d. 1. oktober    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi tager en tur i skoven og engen for  
 at lede efter svampe.   Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Tirsdag d. 13. oktober    - København
Harreskovens Blótgilde holder Cafémøde kl. 19.00 på Café Saxon’s,
 Jagtvej 71-73, Nørrebro. Nærmere oplysninger fås på tlf:  
 7025 0609 eller på www.blotgilde.dk/harreskov

Lørdag d. 31. oktober    - Vestsjælland
Groa holder Dise blót ved Ravnstrup, vi mødes kl 2000 og spiser sammen  
 inden vi holder Blótet ved midnat. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk
  
Lørdag d. 5. november   - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi mødes hos Bjarne eller Gitte for at 
  læse/skrive Hedenske digte.  Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk
  

Lørdag d. 5. november    - København
Harreskovens Blótgilde holder Diseblót Kl.15.00 i Harreskoven. 
Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus på 
tlf: 4093 0347. 

Lørdag 12. november    - Korsør
Gefions Hird Diseblót/Ætteblót - Sted: Ellesøen i Korsør Lystskov
 Vi er nået halvvejs gennem vinteren. Kontakt   
 gefionshird@hotmail.com
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Fra fredag d. 30. september kl 18.30 til søndag d. 
2. oktober kl. 15.00 afholder Goderingen første del 

af den længe annnoncerede Godeuddannelse.

Blótforrettelse både i teori og praksis 

Tilmeld dig på tlf: 2830 6722 eller epost: 
info@goderingen.dk
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Tidsskriftet Valravn kan kontaktes på e-post Valravn@hedensk-daggry.dk
og med det almindelige postvæsen på adressen:

Tidsskriftet Valravn

c/o Morten Grølsted
Ryttergårdsvej 16, 3. 302

3520 Farum

Dette er en begrænset udgave af Tidsskriftet Val-
ravn, som du kan læse på din skærm, men ikke 
printe ud. 
Hvis du vil læse en papirversion af dette nummer 
af Valravn, kan det bestilles på Valravns hjemme-
side http://www.valravn.com

Priser: 
De tre første årgange koster, så længe lager haves 
100,- dkr for alle fire numre eller 30,- dkr pr stk. Der 
efter vil det være samme pris som for de 3 seneste 
årgange.

De tre seneste årgange koster 200,- dkr for for alle 
fire numre eller 55,- dkr pr stk.

Forskellen i pris skyldes, at vi har et lager af de tre 
første årgange, som vi gerne vil af med. De tre sene-
ste årgange koster derfor produktionsprisen

Betaling kan foregå til vores konto i Den Danske 
Bank Reg: 1551 Nr: 6-007-8149
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