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Ovenstående billede af undertegnede, bring-
er vi hermed for at vise, at man sagtens kan 
gå med turban, uden at være muslim. Ja, i In-
dien, hvor jeg befandt mig, da hele balladen 
om Muhammed-tegningerne var værst, un-
drede de sig meget over, hvorfor den danske 
karikaturtegner (de færreste var klar over, 
at der er mere end én) har tegnet et billede 
af Muhammed iført en sikh-turban (bortset 
fra bomben altså). Sikherne er tolerante, og 
selv om de dyrker en monoteistisk gud og 
er ret så militante, har de ofte forsvaret de 
ligeledes tolerante, men ret pacifistiske hin-
duer mod netop muslimske forsøg på tvangs-
omvendelse og undertrykkelse.
Den turban, jeg har på her ovenover, er dog 
en Hindu-turban af samme type som indiske 
bønder plejer at bære. Også resten af min 
påklædning på billedet er helt og holdent 
hinduistisk. Den orange farve er for hindu-
erne en religiøs farve og bæres ofte af hellige 
mænd, de såkaldte Sadhuer.
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...Men hov.. hvad er dog det for nogle politisk ukorrekte tegn, 
som skjorten er oversået med? Nej det kan man da ikke.. Man kan 
da ikke gå rundt med hagekors på tøjet. Eller hvad?
Ikke desto mindre kan man ikke gå mange meter i Indien uden 
at møde et svastika. De har det over alt. På deres huse, deres 
køretøjer og ikke mindst på deres templer. Rent faktisk er svas-
tikaet helligt for over 2 milliarder mennesker i Asien. Det er lige 
så helligt som aum-tegnene, solen og gayatri-mantraet skrevet på 
sanskrit, som også ses på den orange skjorte. 
Det asiatiske svastika betyder hverken død, ødelæggelse eller rac-
isme, men derimod lykke og glæde. Det er en betydning, tegnet 
også havde i Europa helt tilbage fra oldtiden og indtil nazisterne 
på det skammeligste misbrugte svastikaet i en kort periode i be-
gyndelsen af det forrige århundrede.
Langt den overvejende del af de, der i verdenshistoriens løb har 
benyttet svastikaet, har hverken været nazister, haft lignende 
holdninger eller udført den type handlinger, som forbindes med 
deres 12-års rige i 30’erne og 40’erne. Ja, selv Hans Hellighed 
Dalai Lama, der er kendt for at være både pacifist og tolerant, har 
svastikaer på sit hus og er i buddhistiske klostre afbilledet sam-
men med svastikaer. Derfor kan man ikke umiddelbart slutte, at 
en person der bærer et svastika, også er nazist.

Man kan heller ikke umiddelbart slutte, at et blad, der bringer 
et interview med et medlem af et indvandrerkritisk parti og en 
artikelserie om det problematiske i abrahamske religioner, også 
samtidigt er højrenationalistisk og fundamentalistisk.
Ikke desto mindre har man på Kindirs webforum kunne læse 
følgende bemærkning af Kindirs grundlægger Andrea Fisker: 
”Grunden til at jeg personligt ikke holder af Valravn er, at jeg 
synes bladet har taget en ekstrem radikaliseret drejning henimod 
en enormt hadefuld forståelse af, f.eks, ‘monoteismens uvæsen’ 
[…] Og jeg synes, det er blevet lettere højrenationalistisk og ge-
nerelt fundamentalistisk og det bryder jeg mig ikke om. 
Der findes dog, som du også nævner, gode folk som stadig skriver 
for Valravn, så mit udsagn er af grov generel karakter.” 
Af den debat, som udsagnet forekommer i, fremgår det, at der 
med ”gode folk som stadig skriver for Valravn” menes Henning 
Kure.
Nu må Andrea Fisker naturligvis selv om, hvorvidt hun ønsker 
at abonnere på Valravn. Og det ville da heller ikke være noget 
problem, hvad Andrea Fisker mener, hvis ikke lige det var så-
dan, at Valravn et par dage efter modtog en meddelelse fra Hen-
ning Kure om, at han stopper med at skrive artikler til Valravn. 
Som begrundelse giver han, ”jeg kan ikke forsvare at deltage som 
‘alibi’ for eller ‘legitimering’ af at bringe f.eks. Stensgaards eller 
Alm-grens synspunkter til torvs.” Derfor vil man ikke længere 
kunne finde artikelserien om oversættelse af Vølvens Spådom her 
i bladet, hvilket jeg som redaktør kun kan beklage. 

Det er en underlig tid, vi lever i. Hvis man står for ytringsfrihed, 
er man lige pludselig fascist? I gamle dage plejede det ellers at 
være fascister, der ville begrænse ytringsfriheden. Selv om jeg 
ikke er konservativ, så foretrækker jeg nu at anvende den gam-
meldags definition af begrebet. 

Fortsættes på næste side

Tjen 30 kr. pr. 
blad du sælger

Lørdag d. 22 juli
Mød op ved Gefionsspringvandet for enden af 

Amaliegade på følgende tidspunkter

Kl. 04.24
Kl. 16.00
Kl. 22.35

Tilmel dig gerne på forhånd, hvis du ønsker at hjælpe til

Lørdag d. 1. juli & Søndag d. 2. juli
Vær med til at starte en nordisk valfartstradition. Valfart 
handler om at møde guden. Vi besøger Tisvilde og Tissø. 
Alle deltagere skal bære mørkerødt pandebånd der kan 
købes på stedet. Pris afhænger af deltagerantal og indbe-
fatter transport og forplejning.

Tilmeld dig på: tilmelding@blotgilde.dk eller   
på tlf: 4093 0347 

Bestil 10 stk Valravn af samme nr. for 250 Dkr. 
sælg dem for 550 Dkr og behold fortjenesten

Kontakt Valravn og hør mere på tlf: 3582 2162
Eller e-post: valravn@hedensk-daggry.dk
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Nyheder

V. Ravn

Valravns linje er at give et bredt billede af 
asatromiljøet. Valravn skulle gerne være ste-
det, hvor asatromiljøet definerer sig i forhold 
til sig selv ved at diskutere de punkter, hvor 
man er uenige. Også der, hvor uenigheden 
gør ondt. Kun ved at argumentere, finder 
man ud af, om ens egne argumenter holder. 
Hvis de gør, er det kun ved at argumentere, 
at man beviser, at modstanderens ikke gør 
det. Hvis begges argumenter er lige gode, er 
det kun ved at argumentere, at man kan gøre 
omverdenen klart, hvorfor man alligevel ikke 
bryder sig om modstanderens synspunkt.
En ting, nogle måske ikke bryder sig om ved 
at gå ind i en argumentation, er, at man bliv-
er nødt til at sætte sig ind i, hvad andre men-
nesker i virkeligheden mener og evt. derved 
kommer til at opdage, at verden ikke er helt 
så sort/hvid, som man troede. Det kan nogle 
måske føle sig utrygge over, men ærlig talt, 
er ikke netop erkendelsen af, at verden ikke 
er sort og hvid én af asatroens karaktertræk, 
hvor det er mere autoritære religioners privi-
legium at opstille ultimative absolutter for 
godt og ondt?

Lige fra det første nummer af Valravn har 
vi på første side gjort opmærksom på, at ar-
tiklerne i bladet ikke nødvendigvis er udtryk 
for tidsskriftet Valravns, redaktørens eller 
foreningen Hedensk Daggrys synspunkter. 
Derfor kan man ikke med nogen ret påstå, at 

Turban og banlysning fortsat.... Valravn er blevet på den eller den måde, bare 
fordi vi bringer bestemte artikler. Valravn 
har igennem tiden bragt mange synspunkter 
af forskellige og modstridende art. Vi bragte 
også i sidste nummer et modindlæg mod 
Starkad Stensgaards artikel. Jeg har opfor-
dret adskillige andre til at skrive sådanne in-
dlæg, men det har kun været Peter Thaysen, 
der har følt, at det var nødvendigt at gøre det. 
Det endda på trods af, at man sagtens kan 
kritisere artiklen om Monoteismens Uvæsen 
på en lang række punkter. Fks er den ret gen-
eraliserende og tager ikke hensyn til, at no-
gle monoteistiske religioner (fks Sikherne) 
ikke kræver samme grad af sandhedsmo-
nopol, som de abrahamske religioner. Man 
kunne også kritisere, at Starkad Stensgårds 
retorik til tider drukner sit eget budskab i en 
ordflom af både skældsord og fremmedord. 
Der er dog ingen tvivl om, at artikelserien 
om Monoteismens Uvæsen er et kamp-
skrift, der først og fremmest er beregnet på 
at hverve folk, der deler Starkad Stensgårds 
synspunkter, til den platform, han ønsker at 
skabe i sit hjørne af asatromiljøet. Den slags 
kampskrifter har vi bragt en del af. Både Pe-
ter Beliath, Jack Jensen og Frands Wiesbek 
Frydendahl mfl har fået den type skrifter of-
fentliggjort i Valravn, uden at det har med-
ført den store modstand. Dog heller ikke med 
den store succes for de pågældende. Når det 
er sagt, så bringer Starkad Stensgård et emne 
på banen, der ligger de fleste i asatromiljøet 
på sinde, nemlig den uret, der er gjort mod 

vore forfædre, og hvad vi kan lære af det. 
Det er en diskussion, der er værd at tage, 
også selv om vi i udgangspunktet ikke er 
hedninge, fordi vi er antimonoteister, men 
naturligt skeptiske over for de religioner, der 
påstår, at vore guder er indbildning, fordi vi 
er hedninge. Dertil er Starkad Stensgårds ar-
tikel en god tændsats, netop fordi den er så 
provokerende.
Interviewet med Robert Almgren tager jeg 
helt og holdent på mig at have iværksat. Det 
er en udløber af de beskyldninger, der har 
været mod det nu nedlagte Norröna Sam-
fundet, for at være infiltreret af nazister. Jeg 
valgte at lade Robert Almgren selv fortælle 
om sine holdninger, sådan at enhver læser 
af Valravn selv kunne danne sig en mening 
og selv evt. starte en diskussion om, hvor 
grænsen går for, hvornår en person kan af-
færdiges som nazist, der bare misbruger 
asatroen. 
Måske er det netop interviewet med Robert 
Almgren, der mest sprængfarligt. Modstan-
den mod Starkad Stensgård bunder trods alt 
mest i hans provokatoriske retorik. Almgren 
derimod bevæger sig helt klart i miljøer 
(som fks Salem marcherne), hvor man finder 
erklærede nazister, men alligevel virker det 
som om han, på nogle punkter, har flyttet sig 
fra de synspunkter, man sædvanligvis finder 
der. Han råber ikke op om, at alle indvan-
drere skal kastes ud af en flyvemaskine uden 
faldskærm, men pointerer ligefrem, at alle 
kulturer har lige ret til at eksistere og udfolde 

Sveriges Asatrosamfund 
søger godkendelse

FornSi›r underkender 
Limgrim
I sidste nummer af Valravn bragte vi Blot-
gruppen Limgrims version af en sag mellem 
dem og FornSidrs bestyrelse. Sagen, som 
man også har kunnet læse om i FornSi›rs 
medlemsblad Vølse, handler om dels en 
ansøgning fra Limgrims gode, Alfred Gerald 
Davisson, om opnåelse af vielsesbemyndi-
gelse gennem FornSi›r og dels om en sam-
tidig ansøgning fra blótgruppen Limgrim til 
Kirkeministeriet om at blive godkendt som 
”FornSi›r” frimenighed. 

Selv om Sveriges Asatrosamfund er det æld-
ste eksisterende asatrossamfund i Sverige, er 
det endnu ikke registreret som trossamfund 
af den svenske stat. Det har de nu rådet bod 
på ved at indsende en ansøgning til Kam-
markollegiet, der er en juridisk/økonomisk 
forvaltningsenhed. Tidligere er to andre 
svenske asatrosamfund, Samfälligheten för 
nordisk Säd og Norröna Samfundet blevet 
registreret som trossamfund. Samfälligheten 
eksisterer stadig, om end det er et meget luk-
ket samfund. Norröna Samfundet er derimod 
forløbig stillet i bero.
Det bliver næppe vanskeligt for Sveriges 
Asatrosamfund at blive registreret trossam-
fund. Det har siden år 2000 bare været en 
formalitet i det øjeblik man har kunnet fast-
slå, at der er tale om et trossamfund. Det vil 
sige, at der skal være tale om et fællesskab, 
hvis formål det er at foranstalte gudstjeneste. 
Der skal også være tale om en formel organi-
sation med vedtægter, hvori beslutningsgan-
gen er fastlagt. Der skal være en bestyrelse 
eller tilsvarende og trossamfundets navn 
skal være klart adskilligt fra andre trossam-
fund og må ikke stride mod sædeligheden 
eller den offentlige orden. Derud over koster 
det 500 svenske kroner om året at være et 

registreret trossamfund i Sverige. I Danmark 
er det gratis, men til gengæld er dokumenta-
tionskravene langt mere omfattende.
I Sverige har et registreret trossamfund ret til 
navnebeskyttelse og kan efter en regerings-
afgørelse få hjælp til at beregne og indkræve 
medlemskontingent. I praksis er det dog 
kun Svenska Kyrkan som har opnået statens 
hjælp til dette, hvilket sætter spørgsmålstegn 
ved, hvor reel adskillelsen af stat og kirke 
i virkeligheden har været efter ændringen i 
år 2000. 
Det virker også som om Sveriges Asatro-
samfund har overvundet sin krise og er på 
vej frem igen. De er inden for det sidste år 
vokset fra 50 til 100 medlemmer. Det er sta-
dig langt fra de 450, de havde en gang og 
de over 500 medlemmer som FornSidr har 
i Danmark, men medlemstallet vokser i det 
mindste.
Det ser også ud til, at engagementet blandt 
medlemmerne er vokset og det er lykkedes 
at få medlemsbladet op at stå. Det halter dog 
lidt med den lokale aktivitet. Det er endnu 
ikke lykkedes at få genskabt aftagere for de 
godeord, der forlod organisationen og skabte 
Nätverket Forn Sed. 
De har dog mange gode ideer som blev 
fremlagt på deres årsting den 6. april i år. 
Det mest ambitiøse mål er at have 100.000 
medlemmer om 10 år. Efter 5 år at have op-
bygget et fungerende religiøst alternativ til 
den svenske kirke. På 10 år skal Sveriges 

Asatrosamfund være blevet så etableret at 
deres goder og gydjer skal kunne virke på 
hospitaler, i fængsler og i forsvaret. 
Selv om det er et ambitiøst mål, er det på 
ingen måde urealistisk. Hvis ikke man sigter 
højt, bliver resultatet også der efter. Det kræ-
ver dog, at de spiller deres kort rigtigt, ikke 
laver for mange interne intriger og i al væ-
sentlighed bliver voksne og ansvarlige. Det 
må være op til fremtiden at se, hvor meget 
de er i stand til at få realiseret. 
Det, i hvert fald i visse kredse af det svenske 
asatromiljø, mest kontroversielle, der kom 
ud af Sveriges Asatrosamfunds årsting var, 
at den tidligere formand Carl Johan Rehbin-
der igen er blevet valgt ind i bestyrelsen.
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sig. Det kan man så, alt efter temperament, 
tage som et forsøg på at se bedre ud, end 
han er. Når vi så bringer hans synspunkter i 
Valravn, hjælper vi ham med at komme til at 
se bedre ud end han gør. Men hvad nu, hvis 
manden rent faktisk har flyttet sig og mener, 
hvad han siger? Skal vi så ikke komme ham 
i møde? Skal vi ikke være glade, når han 
fortæller skinheads i Salem, at folk med en 
anden hudfarve har lige så meget krav på re-
spekt som de selv?
Det er ikke sådan, at jeg på nogen måde vil 
forsvare Almgrens synspunkter. Fks. kan jeg 
ikke lide hans nærmest muslimske holdning 
til gay-pride parader, men Almgren er en del 
af det billede, vi har af asatromiljøet. Fordi 
folk skal have mulighed for at tage stilling til 
de problemstillinger der er opstået omkring 
ham, hører et interview med ham også til i 
Valravn.

Det, Kindirfolkene og Henning Kure  forsø-
ger på her, er at gennemtvinge en censur af, 
hvad folk skal have lov til at mene i asatro-
miljøet. Fordi Valravn også giver de forkerte 
meninger mulighed for at komme til orde, 
skal Valravn isoleres og, håber de formo-
dentlig, med faldende abonnenttal til følge. 
Det er et gammelt skyttegravsargument: 
“Kom så ned i vores skyttegrav i en fart, 
ellers skyder vi dig! Det er lige præcis det, 
der er kendetegnende for fundamentalister 
- troen på, at man besidder den eneste sand-
hed, som andre skal rette sig efter eller blive 

udslettet. Her er det så ikke religiøs funda-
mentalisme, men politisk.
Det er som om nogle mennesker i asatro-
miljøet har medbragt deres gamle politiske 
fordomme fra før de blev asatro. Fordomme, 
som de har hentet fra politiske ideologier, 
der har arvet godt og ondt tankegangen fra 
de selvsamme autoritære religioner, der i de 
sidste 3500 år har bekæmpet etniske natur-
religioner.
Hvis man vil asatroens projekt, kan man 
ikke samtidigt forsøge at indordne asatroen 
under sit eget politiske projekt, hvad end 
det er højreorienteret eller venstreorienteret. 
Asatroen er nemlig hverken højreorienteret 
eller venstreorienteret. Den er asatro. Måske 
kan man kalde den tværpolitisk, om man vil, 
men den kan på ingen måder indordnes un-
der ideologiske projekter, der har hentet sin 
tankegang fra autoritære religioner, der er 
asatroen fremmed. 
Som polyteist (tilhænger af en fler-guds-re-
ligion) har man en naturlig forståelse for, at 
andre mennesker kan dyrke andre guder og 
evt. på måder, man ikke selv gør. Ja, hvis 
man er opvokset i en polyteistisk kultur, 
tager man det simpelt hen for givet, hvad 
den ene synes er den rigtige gudedyrkelse, 
ikke nødvendigvis behøver at være det, en 
anden synes er den rigtige gudedyrkelse. 
Som polyteist anerkender man principielt, 
at alle guder kan eksistere, selv om det ikke 
er alle guder, man selv dyrker. Det er heller 
ikke nødvendigvis sådan, at man dyrker alle 

FornSi›r efter udgangen af 2004. FornSi›rs 
bestyrelse bestrider ligeledes, at de på noget 
tidspunkt har modtaget en ansøgning fra Al-
fred Gerald Davison om at forrette en vielse 
inden for FornSi›r.
I spørgsmålet om Limgrims ansøgning om 
at blive ”frimenighed” inden for FornSi›r, 
påpeger Forn Sidrs bestyrelse, at FornSi›r 
ikke har nogen frimenigheder, men tilknyt-
tede blótgrupper. Ved en forespørgsel hos de 
tilknyttede blótgrupper var der ingen af dem, 
der på daværende tidspunkt selv ønskede 
at blive frimenighed. FornSi›rs formand 
Martin P. Hansen tillægger, at ”Limgrim er 
ikke tilknyttet Forn Sidr og har heller ikke på 
noget tidspunkt ønsket at være dette. Hvorfor 
gruppen mener, at Forn Sidr skulle støtte op 
omkring et ønske om at blive godkendt som 
frimenighed under Forn Sidr for en gruppe, 
der ikke selv ønsker at støtte Forn Sidr, er for 
os en fuldstændig gåde.”

Som reglerne er i dag, skal en menighed 
inden for et trossamfund godkendes af kirke-
ministeriets udvalg vedr. trossamfund og der 
gælder de samme regler som for godkendelse 
af trossamfund i øvrigt. Udvalgets vurdering 
af, hvorvidt der er tale om en menighed, 
afhænger imidlertid ikke af, om modersam-
fundet accepterer denne relation. I forhold 
til kirkeministeriets retningslinjer (som kan 
læses på http://www.km.dk/fileadmin/share/
dokumenter/Vejledende_retningslinier.
pdf) er det altså ikke relevant, om Limgrim 

Forn Si›rs bestyrelse mener, som det vel ikke 
er helt urimeligt at forvente, at en del påstande 
i artiklen ikke er i overensstemmelse med de 
faktiske forhold, som de ser tingene. Derfor 
har de fremsendt en artikel både som almin-
deligt brev, anbefalet brev og per e-mail, som 
de ønsker bragt i dette nummer af Valravn.
På Tidsskriftet Valravn tager vi imidlertid 
ikke stilling til, hvem af parterne der har 
mest ret i sine påstande. Vi konstaterer bare, 
at FornSi›rs bestyrelse har al mulighed for at 
få sine synspunkter trykt i deres medlemsblad 
Vølse, hvorimod Limgrim af helt naturlige 
årsager ikke har. Da en af Valravns opgaver 
netop er at modvirke forsøg på sandhedsmo-
nopol, valgte vi at bringe blótgruppen 
Limgrims version og lade det være op til 
læserne at afgøre. 
Det kan naturligvis være, at en del af Valravns 
læsere ikke læser Vølse og derfor bringer 
vi også gladeligt FornSi›rs synspunkter.
Af pladshensyn kan vi dog ikke bringe hele 
artiklen fra FornSi›rs bestyrelse i bladet, men 
vi har lagt den ud i sin helhed på Valravns 
debatside http://hedensk-daggry.dk/valravn/
forum/viewtopic.php?t=171. 
FornSi›rs bestyrelse mener, at de først og 
fremmest har bestræbt sig på at tilgodese 
brudeparret, som de betegner som værende 
medlemmer af FornSi›r. Samtidigt benægter 
de, at Limgrims gode Alfred Gerald Davison 
skulle have været medlem af foreningen på 
det pågældende tidspunkt med begrundelsen, 
at han ikke fornyede sit medlemskab af 

Fortsættes på næste side

ønskede at indgå i FornSidrs arrangement 
med tilknyttede blótgrupper. En gruppe, der 
anerkender FornSi›rs trosgrundlag, kan af 
kirkeministeriet sagtens blive betragtet som 
en FornSi›r-menighed, uden at den behøver 
at underlægge sig FornSi›rs hierarki.
Det er heller ikke umiddelbart til at sige, om 
Limgrims gode Alfred Gerald Davison havde 
betalt sit abonnement til FornSidr på det 
pågældende tidspunkt. Hver år er der mange 
der glemmer at indbetale eller kommer til at 
smide sit girokort væk. Hvis der havde været 
en god vilje fra FornSidrs side, havde det 
næppe været noget problem, da Alfred Gerald 
Davison har været medlem af FornSidr siden 
sidst i 90’erne.
Martin P. Hansens sidste bemærkning om ”en 
gruppe, der ikke selv ønsker at støtte Forn 
Sidr” kan dog give et praj om, hvor hunden 
ligger begravet. Limgrim har tydeligvis øns-
ket selv at kunne administrere godkendelsen 
som trossamfund udenfor Martin P. Hansens 
eller andre af FornSidrs officielle og uoffici-
elle notabiliteters rækkevidde.

Det overrasker ikke Alfred Gerald Davison, 
at Forn Sidr har en anden forklaring på hæn-
delsesforløbet end hans egen. Det mener han, 
at der er to årsager til. ”For det første, ser vi 
samme sag fra forskellige vinkler” siger Da-
vison ”og det i sig selv bidrager til, at vores 
syn på sagen er anderledes. For det andet, 
har jeg personligt ingenting på spil og derfor 
er betydelig mindre tilbøjelig til at fremstille 
modparten som en, som ikke rigtig har styr 
på sine sager.”
Forn Sidrs eksistens og meninger har ikke den 
ringeste betydning for Davison, men han har 
stadig mange venner blandt FornSi›rs med-
lemmer. ”Jeg kender adskillige medlemmer 
af FS som jeg har både respekt for og venskab 
med” siger han ”og denne tilstand vil sandsyn-
ligvis fortsætte. Men organisationen som 
helhed er et hierarki som alle andre hierarkier 
i historien - baseret på interne magtkampe 
og modspil for at de få kan nå ‘toppen’ på 
bekostningen af de andre.”
Limgrims gode Alfred Gerald Davison øn-
sker ikke at indgå i yderligere polemik over 
denne sag.
Han har forklaret sagen som han har oplevet 
den og er ikke tilhænger af at omskrive his-
torien efter lyst og behov. Han siger afslut-
ningsvis ”jeg er en selvbevist englænder af 
skotsk herkomst og ved, hvornår, hvordan 
og hvor jeg skal stå, når ragnarok kommer. 
Modparten må tage ansvar for sine egne 
handlinger. Hil Odin !”

Der er nok ingen tvivl om, at Alfred Gerald 
Davison kan være både stædig og egenrådig, 
hvilket måske skyldes hans skotske afstamn-
ing. Der er nok heller ikke nogen tvivl om, at 
hvis han havde været lidt mere underdanig, 
var gået ”kommandovejen” og havde sagt 
noget pænt om FornSi›rs bestyrelse, var 
sagen sikkert endt anderledes. Nu er men-
nesker imidlertid som de er. Både Alfred 
Gerald Davison og Martin P. Hansen har en 
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guder inden for sin egen tradition. Som regel 
vælger man sig et begrænset antal, som man 
holder sig til, men man anerkender fuldt ud 
at andre, hvad end de tilhører ens egen tradi-
tion eller ej, ikke nødvendigvis har brug for 
at dyrke lige de guder, man for tiden selv 
finder behov for.
Som polyteist har man heller ikke noget ejer-
forhold til de guder, man dyrker. Det virker 
absurd at sætte begrænsninger på, hvem der 
har lov til at dyrke de samme guder som 
én selv. Guder er så meget større end men-
nesker, så hvem kan sige, at en egne guder 
ikke kan sige andre mennesker noget? De-
suden bliver guderne styrket af, at folk 
dyrker dem. Jeg oplevede i Indien, at uanset 
hvor jeg kom og deltog i en ’puja’ til indiske 
guder, var jeg velkommen. Nogle steder tog 
de det helt naturligt og andre steder blev de 
glædeligt overraskede, afhængig af, om der 
plejede at komme vesterlændinge eller ej. 
I de autoritære religioner (typisk de abra-
hamske) eksisterer denne tolerance ikke. I 
en-guds-religioner kan man ikke sætte no-
gen over eller ved siden af enevoldsguden. 
Denne enevoldsgud repræsenterer for en-
guds-dyrkeren den eneste endegyldige sand-
hed. En sandhed, som en-guds-dyrkeren selv 
er i besiddelse af, i form af et skrift overlev-
eret fra enevoldsguden gennem en eller flere 
profeter. 
Det er denne tro på, at man besidder den en-
este sandhed, som skaber fundamentalister 
inden for en-guds-religioner. Ja, fundamen-
talisme kan slet ikke forekomme inden for 
hedenske religioner, alene af den grund, at 
der ikke er nogen endegyldig sandhed, at 
være fundamentalistisk i forhold til. 
Når man besidder den eneste sandhed, må 
de, der ikke tænker som én selv eller er 
som én selv, nødvendigvis være usande. 
”De usande” kan man forholde sig til på 

flere måder. Man kan beholde sandheden 
for sig selv, hvilket fører til, at man ser sig 
selv som overmennesker eller ”det udvalgte 
folk”, med deraf følgende højere ret over 
”de usande.” Man kan også synes, at det er 
synd for ”de usande” og forsøge at bibringe 
dem sandheden. Og endelig, hvis ikke ”de 
usande” er modtagelige for den ultimative 
sandhed, kan man udrydde dem som fjender 
af sandheden.
Det er en verdensopfattelse, der har bredt sig 
langt uden for deres oprindelige udgangs-
punkt. Det har bla. medført, at vestlige poli-
tikere i nyere tid har kunne retfærdiggøre 
sine krigshandlinger i andre verdensdele 
med at ville bibringe de andre (”de usande”) 
den vestlige verdens værdier, uden at bare 
tænke på at spørge dem, om de synes, at det 
var en god idé. Det svarer helt til, at imperi-
alismen i 1800-tallet blev forsvaret med, at 
europæerne bragte civilisationen til de vilde 
og kristendommen til hedningene. Hvorfor 
skulle man spørge ”de usande?” De ved jo 
ikke, hvad der er godt for dem. Og sætter de 
sig til modværge, så er de onde – sandhedens 
fjender, som skal udryddes.
Læg mærke til, at de, der tænker på denne 
måde, ikke gør det fordi de er onde. Tvært-
imod ønsker de kun det bedste for deres 
medmennesker og de bliver meget stødt, 
hvis nogen udråber dem som onde. Det gør 
imidlertid ikke smerten mindre for de mil-
lioner, hvis ikke milliarder af mennesker, 
som denne holdning er gået ud over i tidens 
løb. Det, at man tænker og handler af et godt 
hjerte, gør ikke en mere tolerant, mindre for-
domsfuld eller ens handlinger mere gennem-
tænkte. De største forbrydelser er altid gjort 
i den bedste mening.
Desværre findes denne kristne holdning 
til sandhed også i asatromiljøet. Man ville 
måske tro, at asatroende i dag ville udvise den 
tolerance, som har været så karakteristisk for 
hedenske religioner i fortiden inklusive vore 

egne forfædres. Vi er bare som alle andre 
danskere påvirket af de 1000 års kristendom. 
Vi har derfor meget svært ved at give slip på 
de almindelige politiske fordomme, der lig-
ger i det samfund, der omgiver os. 
Jeg har siden 1997, hvor jeg startede Forn-
Sidr, kæmpet en kamp for den hedenske 
tolerance i asatromiljøet. Kæmpet for, at 
vi alle skulle kunne være her, hvad end 
man bruger shamantrommer, holder sig til 
folketro, kalder sig odinist, folkistisk asatro, 
er medlem af en motorcykelklub eller bare 
taler lidt hårdt om kristendommen. 
Jeg har i tidens løb fået mange uvenner i 
miljøet ved at insistere på denne tolerance. 
Også blandt folk, jeg tidligere har betragtet 
som mine venner og kampfæller. Det er altid 
trist at miste venner man holder af, men det 
er dog bedre end at skulle opleve den intole-
rance, der gør sig gældende blandt monoteis-
tiske fundamentalister.

Men er der ikke grænser for tolerance? Skal 
vi acceptere hvad som helst? - ville nogen 
måske spørge. Og selvfølgelig skal vi ikke 
det. Den hedenske tolerance er pragmatisk 
og ikke idealistisk. Det er en tolerance der 
bygger på, at vi skal kunne leve fredeligt 
side om side. Derfor er der ikke nogen  
grund til at skabe sig for mange fjender ved 
at sætte regler op for, hvordan andre skal op-
føre sig. Der, hvor grænsen går, er der, hvor 
folk begynder at foretage handlinger, der 
går ud over nogen og i særdeleshed over os, 
vore frænder og forbundsfæller. Hvor vi kan 
se af folks handlinger, at det måske bliver 
os næste gang, så er det tid at slå en streg i 
sandet. Det er folks handlinger, de må stå til 
regnskab for, ikke deres ord og tanker.
Det er værd at holde sig for øje, i stedet for at 
lade sig lede af fastlåste fordomme. 

Turban og banlysning fortsat....

integritet, som de har ønsket at opretholde. 
Nornerne har ført dem på kollisionskurs, og 
da ingen af dem har villet bøje sig, er det endt 
i en konflikt. Sådan er det ofte med konflikter 
i denne verden. 

Stein Jarving Død
 Den norske populærforfatter, anarkist og pa-
ganist Stein Jarving døde i november måned 
2005, 60 år gammel. Vi nåede desværre ikke 
at få en nekrolog med i sidste nummer, men 
så kommer den her lidt forsinket. 
Stein Jarving er nok mest kendt for bogen 
ʼMagi og Heksekunst  ̓ der også har været 
udgivet på dansk og voldte en del postyr i 
det danske asatromiljø, hvilket dog ikke har 
noget med Stein Jarving at gøre. 
En anden bog, han skrev, der kunne have 
vakt mere postyr, men ikke gjorde det, var 
ʼVolvehekser og Valkyrjer  ̓ fra 1998. Her i 
fremsætter han en teori om, at Aserne i vir-
keligheden kom fra de Azovske hav. Det var 

den bog, der fik Thor Heyerdahl til at frem-
sætte en lignende teori, som han udgav un-
der titlen ʼJagten på Odinʼ. Stein Jarving har 
flere gange beklagede sig over, at Heyerdahl 
stjalt ideen fra ham uden at kreditere ham for 
det.
Stein Jarving var en gammel hippie og var 
en forholdsvis kendt person i venstreoriente-
rede kredse i Norge. I 1979 var han med til at 

starte et kulturkritisk tidsskrift ʼArken  ̓sam-
men med Jan Bojer Vindheim, der også er 
kendt i det norske asatromiljø, men de blev 
uvenner over en strid omkring Rudolf Stei-
ners Antroposofi. Senere blev Stein Jarving 
den der om nogen indførte paganistreligio-
nen Wicca til Norge og var også kendt under 
wiccanavnet Dalua.
Bisættelsen foregik i Oslos Østre Krematori-
ums kapel og blev forrettet af Hovgoden for 
Verdande Blótslag Egil Haraldsson Stenseth. 
En stor krans med et femstjerne, pentagram-
met, og et billede af Jarving var lænet mod 
kisten. Deltagerne blev samlet i ring rundt 
om en cirkel af stearinlys. De fire himmel-
retninger påkaldtes, hvorefter der blev sagt 
nogle mindeord. Til sidst blev der sunget ri-
tuelle sange og et oksehorn med mjød blev 
sendt rundt.
Gravøllet blev holdt i Arbeidskollektivet, 
Hjelmsgaden 3, som Jarving var med til at 
starte i 1970. 
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Verdenskongress for Etniske Religioner blev 
i år afholdt i Jaipur, i delstaten Rajahstan, 
Indien. 
Det blev afholdt i forbindelse med World 
Council of Elders of the Ancient Traditions 
and Cultures den 4-10. februar 2006. 
WCER blev startet i Litauen i 1998 som en 
interesseorganisation for oprindelige religio-
ner i hele verden. Både religioner som har 
overlevet eller som er i færd med at blive 
genoplivet. Selv om intentionen var at op-
bygge en verdensomspændende organisa-
tion, er WCER i dag mest centreret omkring 
europæiske grupper. Kræfterne var ikke til 
mere, da vi alle har masser at lave lokalt. 
Kongressen i Jaipur var WCERs 9. kongres. 
 
World Council of Elders of the Ancient Tra-
ditions and Cultures er et initiativ, udgået fra 
International Centre for Cultural Studies, 
ICCS, båret af initiativtageren dr. Yashwant 
Pathak, hovedsageligt finansieret af hindui-
stiske kredse, har haft en langt større tiltræk-
ning for folk i den tredje verden. Den havde 
sit første træf i 2003 i Bombay. Rådet mødes 
hvert tredje år. 
Kongressen startede den 5. februar 2006 
med at den hellige ild blev tændt af repræ-
sentanter fra WCER og det var en meget 
smuk oplevelse.
Kongressen i Jaipur var farverig, æventyrlig 
og på et spirituelt højt niveau. Takket være 

ICCS, lod det sig gøre at transportere, be-
spise, besove og fordele hinandens spiritu-
elle tekster og bøger og der var et interes-
sant kulturelt program og genereret en masse 
presseopmærksomhed. Vi var også på skole- 
og universitetsbesøg. Vi kan ikke takke Dr. 
Yashwant Pathak nok for hans store arbejde 
med at få det store arrangement på benene. 
Det var en fantastisk oplevelse af høj kva-
litet. 
Vigtigheden af dette nye samarbejde kan ikke 
undervurderes, for det har udvidet WCERs 
europæiske visioner til en mere verdens-
omspændende horisont igen. Hvert eneste 
kontinent var repræsenteret og sommetider 
blev vi godt rørt over at se på surrealistiske 
situationer som en palestinensisk muslim, 
sammen med en israelsk jøde, forsvare en 
fredelig løsning på det mellemøstlige pro-
blem – eller en Ældste fra Mayaernes kultur 
udføre en ild ceremoni på den rituelle plat-
form sammen med sine hinduistiske brødre 
– en handling, ved hvilken parallellerne i 
symbolismen og deres religiøse praksis bli-
ver tydelig. WCER repræsentanterne var de 
Lettiske Ramava, de litauiske Romuva, Ase-
troende fra Skandinavien, Polen og Flan-
dern, Druider fra Bretagne, Sikher, og Hin-
duer. Vi udførte alle sammen et ritual på skift 
for hinanden og holdt vore taler. Vi blev alle 
sammen behandlet med respekt og jeg tror 
vi alle gjorde et godt indtryk både med vores 

traditionelle opførsel og i vores visdom. 
Det daglige kongresprogram startede og slut-
tede altid med tre forskellige ritualer fra hver 
sin gruppe på platformen. Det var noget af 
det allerfedeste at se alle de forskellige må-
der at lave ritualer på fra hele verden. Vi selv 
holdt asetro blót torsdag morgen i et samar-
bejde mellem de seks skandinaviske repræ-
sentanter. Fire fra Sveriges Asetro Samfund 
og to fra Asatrofællesskabet i Danmark. For 
at fylde op i cirklen fik vi assistance af en 
belgisk asetro og en slavisk hedning fra Po-
len. 
Dette års tema; åndelighed hinsides religio-
ner; dækker faktisk meget godt kongrestaler-
nes vidt spredte og interessante indhold. Vi 
hørte om etniske religioner fra flere forskel-
lige vinkler, sommetider lokale, sommetider 
historiske vinkler, somme tider fra de indre 
traditioner og indre viden. Kongressen fore-
gik på Rajahstans uddannelssted for embeds-
mænd og kongressens mange daglige taler 
og foredrag var fordelt på fire forskellige 
undervisningslokaler. Det var svært at skulle 
vælge fra for at vælge noget andet til. Det er 
et valgets paradoks at skulle vælge mellem 
interessante foredrag, du bare vildt gerne vil 
høre flere af som foregår samtidigt og som 
du føler, du bare MÅ have med. 
Vi mødte en masse dejlige mennesker fra 
vidt forskellige kulturer fra mange lande og 
fik nye venner. Vi fik hørt om de lokale ud-
fordringer de andre er ude for – massivt pres 
fra de monoteistiske religioner i form af mis-
sionering udsletter lokal kolorit og fremmed-
gør den enkelte fra sine rødder. Der er steder, 
hvor de bliver forfulgt og slået ihjel for deres 
tro. Udslettelse af kulturer også med våben. 
Vi hørte bl.a. fra Nagaland, en østindisk del-
stat, at deres oprørere, Nationalsocialistiske 
Parti – sammen med en amerikansk baptist-
gruppe, tvangskonverterer alle indbyggere 
til kristendom med militære midler fordi op-
rørerne ønsker et selvstændigt kristent Naga-
land løsrevet fra Indien. 
Kongressens underliggende tema var egent-
lig at mangfoldighed i traditionel religiøs og 
spirituel erfaring er en garanti for verdens-
fred. 
Jeg kan ikke lade være med at spejle os i 
Danmark i det jeg hørte og har følelsen af, 
at vi klatter med vores privilegerede situa-
tion i Danmark, at vi næsten kun har os selv 
som fjender, 10 – 12 mennesker forpester 
klimaet for os mange. Vi har så gode kår her 
som vi sku  ̓ta  ̓at få mere godt ud af. Ude i 
verden har de har mange ydre fjender – vi 
har næsten kun vores egen indre fjendskab 
og dårlig opførsel mod hinanden internt at 
slås imod. Stod vi sammen, droppede vores 
smålighed mod hinanden, ku  ̓vi udrette vildt 
meget mere herhjemme af det, de andre slås 
med deres liv i hænderne mod ydre fjender 
for at nå. Fredeligt samarbejde og rumme-
lighed ville give et bedre vækstklima – både 
her og udenlands. 

WCER kongres

 i Jaipur

af Pia Struck

NB! Vil du være med til at arrangere WCER kongressen i Danmark i 2008 ring 35821910
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Guder, Templer 
og Hinduer

af Grølheim

Da jeg var barn i 1970’erne undrede jeg mig 
meget over, hvorfor folk skulle rejse helt 
til Indien for at finde noget åndeligt. Jeg 
kunne godt sætte mig ind i, hvorfor folke-
kirken blev valgt fra, for det var da noget af 
det mest kedelige, jeg havde oplevet. Derfor 
valgte jeg selv at tro på de nordiske guder, da 
jeg var en 10 – 11 år. 
Nu har jeg så imidlertid selv været en tur i 
Indien og jeg må erkende, at jeg har fundet 
svar på det spørgsmål, jeg som barn gik og 
undrede mig over. Det handler simpelthen 
om, at forståelsen for åndelighed har overle-
vet der. I hvert fald blandt de 850 mill. inde-
re, der ikke er enten kristne eller muslimer. 
Og nej, jeg må heller skynde mig at berolige 
dig, kære læser, jeg er ikke blevet Sai Baba 
freak eller andet i den stil. Den åndelighed, 
som hinduerne har bevaret, har ikke ret me-
get at gøre med de guruer og swamier som 
mange vesterlændinge har været så betaget 
af siden 60’erne. Ham Sai Baba med afrohå-
ret er i øvrigt ikke den rigtige Sai Baba. De 

fleste indere kender slet ikke ham med afro-
håret, og mange af de der gør, tager ham ikke 
alvorligt. Den rigtige hed Shirdi Sai Baba og 
levede fra 1835 til 1918 og han bliver til gen-
gæld betragtet som helgen af mange hinduer. 
Inderne er generelt meget mere religiøse end 
folk er i Vesteuropa. Vel at mærke religiøse i 
den betydning, at de tror på, at kræfter uden-
for det, videnskaben ville kalde den fysiske 
virkelighed, kan hjælpe dem, hvis de beder 
eller ofrer til dem. Det interessante er, at 
den betydning af ordet ”religiøs”, hvormed 
man også med en vis ret kan kalde kommu-
nister eller nazister for religiøse, ønsket om 
at frelse verden og troen på, at man besidder 
den eneste sandhed, er fraværende i hindu-
ernes religiøsitet. (Hvis man da lige ser bort 
fra ham med afrohåret og andre, hvis mål det 
er at narre penge fra godtroende vesterlæn-
dinge.) Det skal ikke forstås på den måde, 
at de forskellige swamier og guruer (også de 
ægte) ikke foreskriver en række dyder, som 
deres tilhængere bør følge, men der er ingen 

fortabelse eller udstødelse, hvis ikke man le-
ver op til dem.
Det ligger idet hele taget hinduerne meget 
fjernt at udrydde nogen, bare fordi de tænker 
eller tror på en anden måde end dem selv. 
Måske er det endda forkert at tale om hin-
duismen som en religion. Når der tales om 
at der er 1 mill. guder i hinduismen, så dæk-
ker det i virkeligheden over, at de har en hel 
række traditioner, der i gensidig accept og 
respekt er vævet sammen til en indisk tra-
dition. Det er endda en tradition, der rækker 
længere ud, end hvad der normalt defineres 
som hinduisme. Både Buddhismen og dens 
forgænger Jainismen hører med i denne in-
diske religiøse tradition. Buddha regnes fks 
som værende den 9. inkarnation (eller gen-
fødsel) af hinduguden Vishnu (opretholde-
ren). Også buddhisterne tror på hindu guder 
eller andre guder fra deres lokale tradition, 
som de beder og ofrer til, på samme måde 
som hinduerne. Det var tydeligt, da vi be-
søgte eksil-tibetanerne i Dharamsala. I Dalai 
Lamas tempel, Tsuglagkhang, står en statue 
af den tibetanske gudinde for medfølelse, 
Avalokitesvara, som Dalai Lama siges at 
være en inkarnation af.

Ingen ved, hvor gammel hinduismen er. Alle-
rede i Harappa eller Indus-kulturen fra ældre 
bronzealder (3500 - 2000 fvt) er der fundet 
afbildninger, der kan tolkes som Shiva med 
sin trefork. Også figurer af gudinden Kali 
skal være identificeret ligesom i yogastilling, 
hellige køer og religiøse vaskepladser er på-
vist allerede i Harappakulturen. Desværre er 
Harappa-skriften ikke tydet endnu, så det er 
ikke noget man kan vide med sikkerhed. Det 
kan heller ikke fastslås med sikkerhed, om 
sproget var Dravidisk, som de sydindiske 
sprog eller Indo–Arisk som Sanskrit og de 
deraf afledte nord-indiske sprog. Der er ikke 
meget, der tyder på, at Indien har været udsat 
for en decideret Arisk invasion, der pressede 
de dravidisk talende ned i Sydindien, som 
tidligere var den gængse teori. Enten har der 
været tale om en gradvis kulturpåvirkning 
fra den iranske højslette eller også er San-
skrit opstået i Indien og har siden påvirket i 
den modsatte retning. Det er dog imidlertid 
ikke sådan, at sprog og religion nødvendig-
vis har noget med hinanden at gøre.  
Hinduernes hellige skrifter, Vedaerne, er 
imidlertid blevet nedskrevet i den vedisk-
ariske tid (1500 - 1200 fvt.) og på sanskrit, 
så fra det tidspunkt er det almindeligt accep-
teret at tale om hinduisme. Ud af hinduismen 
udsprang den religiøse retning Jainismen der 
kan regnes som en slags proto-buddhisme. 
Ca 500 fvt. opstod så Buddhismen der under 
maurya-kejseren Ashok (321-332 fvt.) blev 
ophøjet til statsreligion på grund af dens 
pacifisme. Kejser Ashok var årsagen til, at 
buddhismen fik stor udbredelse i Indien og 
på Sri Lanka. I Indien blev den dog aldrig 
nogen folkereligion, men der eksisterede en 
mængde budhistklostre helt frem til Sulta-
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natet i Delhi ødelagde dem og fordrev mun-
kene. Flertallet af indere forblev imidlertid 
hinduer også i det nordlige Indien, hvor bud-
dhismen havde haft sin største udbredelse. 
I 1000 tallet invaderede de muslimske afgha-
nere Indien og i 1191 etableredes Sultanatet 
i Delhi. I 1526 blev Sultanerne i Delhi afløst 
af de ligeledes muslimske stor-moguler da 
Babur, en ætling til Djengis Kahn og Timur 
Lenk, erobrede Indien. Den sidste mogul-
kejser blev afsat af britterne i 1857.
Under denne periode af muslimske herskere 
blev hinduismen sat under pres. Stort set alle 
hindutempler fra før den muslimske invasion 
i Nord- og Midtindien er blevet jævnet med 
jorden. Hinduer er blevet forsøgt tvangsom-
vendt både ved positiv sæbehandling af 
muslimer og ved at dræbe hinduer, der ikke 
ville lade sig tvangsomvende. Alligevel har 

hinduismens gejstlige og liturgiske tradition 
til en vis grad overlevet. Det skyldes nok, at 
muslimerne kun i en ganske kort periode, 
under den mest fanatiske af stormogulerne, 
Aurangzeb i slutningen af 1600-tallet, opnå-
ede at erobre hele Indien. Det har medført, at 
langt de fleste hindutempler i Sydindien har 
overlevet. En anden faktor er, at de forskelli-
ge muslimske hersker, lige fra det afghanske 
sultanat i Delhi til mogul-kejseren, betjente 
sig af hinduistiske vassaler. Disse vassaler 
bevarede Hinduistisk kultur i de lommer af 
Nordindien, de kontrollerede. Under bølger 
af undertrykkelse og tvangsomvendelse, for-
anstaltet af forskellige muslimske herskere, 
blev stort set alle hindutemplerne i Nordin-
dien ødelagt adskillige gange. Mange er dog 
blevet genopført netop af de hinduistiske 
vassaler, når bølgen af muslimsk nidkærhed 
var klinget af. Mange steder har det dog ikke 
været muligt, fordi muslimerne har bygget 
moskeer oven på de nedrevne hindutemp-
ler og anvendt gudebilleder som fyld i fun-
damentet. Disse moskeer er til stadighed et 
stridspunkt og en torn i øjet på mange hin-
duer. Særligt fordi muslimerne har bygget 
disse moskeer på nogle af de mest hellige 
steder i hinduismen. Det mest berømte af 
disse er nok Rams fødested i byen Ayodhya, 
hvorpå mogulkejseren Babur havde byg-
get Babri-moskeen opkaldt efter ham selv, 
som indignerede hinduer rev ned i 1992. (I 
det første nummer af Valravn fra maj 2002 
bragte vi historien om Rams fødested Ram 
Janam Bhomi.) I dag ligger stedet i et ju-
ridisk ingenmandsland, stærk bevogtet af 
indiske paramilitære politistyrker. I 2005 
blev området besat af en lille gruppe tungt 
bevæbnede islamiske ekstremister, der blev 
overmandet efter et par dages kampe. Jeg 
besøgte selv stedet i 2006 og bragte et lille 
offer til Ram i et interimistisk telt, der er 
slået op over stedet. Hinduerne håber stadig, 
at de kan få lov til at genopføre Ram Janam 
Bhomi Mandir.
Et andet sted er hinduernes gyldne tempel i 

Varanasi. Efter at være blevet revet ned ad-
skillige gange, blev der opført en moske på 
stedet, men templet blev dog kort tid efter 
genopført, lige op ad moskeen. Det er også 
stærkt bevogtet, fordi muslimerne har forsøgt 
at sprænge det i luften adskillige gange, sidst 
ved en terroraktion i begyndelsen af marts i 
år. På grund af sikkerhedsproblemerne er det 
kun tilladt for hinduer at besøge templet.
De eneste af de nordindiske templer der har 
overlevet, er sådanne der har ligget på util-
gængelige steder i junglen som fks temp-
lerne i Khajuraho. De fleste af disse templer 
er bygget fra 950 til 1050. Den indledende 
illustration side 8 viser et af disse templer. 
Væggene er dækkede med udhuggede sten-
relieffer, der viser forskellige dagligdags 
hændelser. De fleste viser overklassen i 
Chandela-riget, hvorunder templerne hørte, 

men viser også håndværkere i færd med at 
opføre templerne. En hel del af reliefferne 
er blevet kaldt erotiske og chokerede lige-
frem de victorianske opdagelsesrejsende 
englændere, der fandt dem i 1800 tallet. De 
fleste af dem er efter moderne vestlig måle-
stok ret uskyldige, men nogle er forholdsvis 
avancerede som det ses på nedenstående il-
lustration. 

20m høj shiva statue ved den hellige by Har-
ridwar (nutid)

Disse relieffer illustrerer en side af hinduis-
men, som har ændret sig på grund af islam. I 
dag er de fleste hinduer ret puritanske, men 
sådan har det tydeligvis ikke altid været. 
Lige fra Harappakulturen har fallosdyrkelse 
været en integreret del af hinduismen og er 
det i dag i symbolsk form ved den såkaldte 
Shiva-Lingam, en massiv cylindrisk sten, 
som barnløse kvinder skal røre ved og brin-
ge ofre, hvis de vil have afkom. Hinduismen 
har også i gennem tiden udviklet en åndelig 
retning, der fokuserer på seksuelle energier, 
Tantra. I dag er den dog også påvirket af den 
puritanisering, som hinduismen har været 
udsat for gennem muslimsk og britisk her-
redømme. 

Det tætteste man kan komme på Ram Janam Bhomi i Ayodhya med et kamera



10

Et andet område, hvor muslimsk (og kristen) 
tankegang har øvet indflydelse på hinduis-
men, er spørgsmålet om én gud. Hinduis-
men har siden vedisk tid haft begreber, der 
beskriver verdens-altet. Fks. Atman, der 
indbefatter den samlede sum af sjæle, el-
ler Brahman, der betyder den ultimative 
sandhed (Brahman må ikke forveksles med 
skaberguden Brahma). Både Brahman og 
Atman er oprindelig opfattet som for men-
nesket ufattelige størrelser, der er hævet over 
væsner og ikke-væsner og derfor ikke passer 
i den almindelige vestlige opfattelse af ordet 
gud. Uden at komme for meget ind på hin-
dufilosofi er visse hinduretninger begyndt 
at nærme sig en opfattelse af en personlig 
altomfattende gud, Ishvara eller herren. Der 
er dog ingen djævel i hinduistisk tankegang, 
hvor al lidelse kommer af uvidenhed.

En anden religion, der kom ud af mødet 
mellem hinduismen og islam er sikhismen. 
Sikherne tror ligesom muslimerne på én gud 
og vender sig stærkt mod afgudsdyrkelse. 
Sikhismen har imidlertid bevaret hinduis-
mens tolerance over for anderledes troende. 
Da mogulkejseren Aurangzeb ville have 
sikherne med til en kampagne for at udrydde 
afgudsdyrkelse (i praksis hinduismen) næg-
tede de. Da sikhernes 9. guru, Teg Bahadur, 
opsøgte sin gamle ven Aurangzeb, for at 
forsøge at snakke ham fra at tvangsomvende 
nogle Braminer, huggede Aurangzeb hove-
det af ham. Derefter lå sikherne i krig med 
mogulkejserne og på grund af denne konflikt 
med muslimerne, har sikhismen udviklet sig 
til at blive en krigerreligion.

På trods af, at hinduismen ikke har overle-
vet helt uden skrammer siden oldtiden, kan 
vi som asatroende alligevel lære en masse 
af hinduerne om, hvordan en etnisk natur-
religion fungerer i praksis i et samfund, der 
ikke adskiller sig så forfærdeligt meget fra 
vores eget. Både på det etiske plan og når 
gælder den måde, religionen bliver udøvet 
på i praksis. 
I Europa er vi vant til en institutionaliseret 
kirke og har svært ved at forstille os andet 
end at religiøse handlinger foregår i offi-
cielle kirkebygninger ejet af en autoriseret 
organisation. Sådan er det ikke i Indien. Der 
findes ganske vidst statsejede hindutemp-

ler med statsansatte brahminer, men langt 
størsteparten fungerer i en eller anden form 
for privat regi. De største og flotteste er ofte 
bygget af private firmaer som fks. Birla kon-
cernen der bla. producerer Portland-cement 
på licens. Særligt populære blandt sådanne 
firmaer er guder for fortjeneste, Laxmi og 
elefantguden Ganesh, der fjerner forhindrin-
ger. Også forskellige hindu-sekter har opført 
deres egne templer, eller Mandir, som det 
hedder på hindi. Eksempelvis tilhængerne 
af en 1700-tals reformator af hinduismen 
Baghwan Swaminarayan har bygget et utal 
af hindutempler verden over og ikke mindst 
de såkaldte Akshardham kulturcentre i New 
Delhi og Gandhinagar, Gujarat der besøges 
af millioner af mennesker hver år. Sektens 
leder Pramukh Swami har fået en plads i 
Guinness Rekordbog som ”Masterbuilder”. 
Akshardham består dels af udstillingssale 
der viser Indiens historie og glorificerer 
deres Guru Swaminarayan. Midt i disse 
komplekser står store templer med statuer 
af Swaminarayan og forskellige hindugu-
der. Swaminarayan templet i New Delhi er 
verdens støre håndudskårne bygningsværk 
og er af proportioner, der kan måle sig med 
Peterskirken i Rom.
Akshardham i Gandhinagar, Gujarat blev 
i 2002 angrebet af en Al-Qaida-relateret 
gruppe, hvor 25 besøgende blev dræbt og 79 
såret. Angiveligt var der tale om hævn for de 
optøjer, der opstod i kølvandet på et andet 
muslimsk angreb, hvor 200 hindupilgrimme 
blev brændt levende i et tog på vej til den 
hellige by Ayodhya. 

Indiske templer er ikke kun præstigebygge-
rier. De fleste troende hinduer deltage i en 
eller to pujaer (ofringer eller ceremonier) om 
dagen. De to helligste tidspunkter er ved so-

lens op og nedgang. Mange hinduer har de-
res eget tempel i hjemmet, i form af et hus-
alter og måske i umiddelbar nærhed af deres 
hus, i form af et minitempel eller vejalter. 
Hver morgen kan man se ejeren komme til 
sit vejalter, åbne gitterlågen, anbringe blom-
ster og andre offergaver foran gudebilledet 
og svinge en tændt smørlampe i døråbnin-
gen, hvorefter lågen bliver lukket og låst ind 
til næste puja. Disse vejaltre finde ikke bare 
i nærheden af, hvor folk bor, men ofte langs 
veje og på hellige steder som dette Moder 
Ganges-alter i Varanasi.

Swaminarayan templet i New Delhi

Mange af disse vejaltre er opført til ære for 
abeguden Hanuman, fordi han beskytter de 
vejfarende. Hanuman er populær, fordi hele 
området omkring templet bliver beskyttet. 
Nogle steder bliver Hanuman templer også 
benyttet som en uautoriseret måde, at til-
egne sig statslig jord. De indiske myndighe-
der vægrer sig ofte ved at rive templet ned, 
da det vil give dårlig omtale, også selv om 
templerne er uretmæssigt opført.
Disse altre og ”minitempler” kræver ikke en 
bramins medvirken, men det gør de fleste 
hinduceremonier derimod. De fleste hin-
duer går til det lokale tempel for at deltage 
i morgen og/eller aftenpujaer. Disse templer 
ejes enten af lokalsamfundet/landsbyen, sta-
ten eller af den bramin-familie, som står for 
afholdelsen af pujaerene i templet. Nogle få 
steder er braminerne aflønnede, men hoved-
reglen er, at de lever af de penge, der kom-
mer ind under ceremonien, ved at deltagerne Et Birla-tempel
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ofre penge i en indsamlingsbøsse. Tit udfø-
rer braminerne pujaer på vegne af sponsorer, 
der betaler for alle udgifter forbundet med 
ceremonien.
Det er ikke altid at braminen kan overleve 
udelukkende ved at forrette pujaer. Særligt 
i små landsbyer kan det være vanskeligt, og 
der må braminen så supplere sin indkomst 
med andre former for beskæftigelse, ofte 
landbrug eller undervisning. 
Mange hinduer foretrækker ikke pujaer af-
holdt af statsansatte braminer, fordi de ikke 
har det samme incitament til at udføre cere-
monien ordentligt, som de, der er afhængig 
af deltagernes velvilje.

En puja behøver ikke kun foregå i et tempel. 
Ofte ser man gudebilleder stå ved hellige 
træer. Træet er et symbol på liv og kan, lige 
som Yggdrasil i den nordiske mytologi, op-
fattes som et symbol på den guddommelige 
livskraft i universet.
Gudebilleder behøver heller ikke stå i et 
tempel. Enkelte steder kan man se dem stå 
i det fri af forskellige årsager. Nogle steder 
begynder man med gudebilledet og bygger et 
tempel rundt om det, andre steder kan gude-
billedet være så stort, at det får svært ved at 
rummes i noget tempel som Shivastatuen på 
side 9. Gudebilleder behøver ikke være sta-
tuer. De kan også være malede billeder eller 
fotografier af statuer. Det, der betyder noget 
er, at billedet repræsenterer den pågældende 
guddom. Det et ikke billedet, der er guden, 
men guden der er i billedet når det forestiller 
guden eller er lavet til at repræsentere guden. 
Det betyder også, at et gudebillede, der står i 
et offentligt springvand, ikke er en tilfældig 
sekulær statue, men en repræsentation af den 
gud, statuen forestiller. Vi oplevede en aften 
ved solnedgang til vores store forbløffelse, at 
et springvand, der stod midt i en rundkørsel, 
blev slukket, hvorefter en bramin holdt en 
ceremoni for den Shiva-statue, der stod midt 
i springvandet. Da ceremonien var færdigt, 
blev springvandet tændt igen og braminen 
gik hjem. Det er værd at tænke over, næste 
gang du går forbi Gefionspringvandet. 
Pujaer kan naturligvis også foregå på hellige 
steder. På mange helligsteder er der bygget 
et tempel, men ved bredden af den hellige 
flod, Ganges, giver det sig selv at udføre pu-
jaer udendørs. I Rishikesh så vi et ildritual, 
der har rod i de ældste vediske skrifter. En 

Sadhu eller hellig mand sad og reciterede 
mantraere og en flok unge braminstuderende 
sang Bhajans (hellige sange), 4 braminer sad 
rundt om et bål og kaste forskellige offerga-
ver på ilden. Ved siden af kunne man købe 
en lille offerbåd, lavet af plantemateriale og 
med et lille lys i, som man kunne sende af 
sted ned af floden. Ved de fleste templer og 
helligsteder kunne man i øvrigt købe offer-
gaver, oftest blomster, som man kunne ofre. 
En vigtig del af hinduismen er pilgrimsfærd 
eller Yatra. Hverken munkevæsen eller pil-
grimsfærd er i øvrigt noget, kristendommen 
har opfundet. Buddhismen havde et mun-
kevæsen et halvt årtusind før nogen havde 
tænkt på Jesus. Pilgrimsfærd til hellige kil-
der, klippeformationer og lignende har for-
modentlig eksisteret siden ældre stenalder. I 
hinduismen handler pilgrimsfærd om det, der 
hedder Darshan, at se eller rettere et møde 
med guden. Når hinduerne går i templet, gør 
de det ikke primært for at tilbede, men for 
at møde guden. Pilgrimsfærd er i hinduis-
men en troshandling, udført for at opnå god 
karma. Det bliver også opfattet som en re-
ligiøs pligt, der kan skabe Darshan. Mange 
steder ved Ganges og ved den hellige sø i 
Puskar, kommer hinduerne langvejs fra for 
at vaske deres synder af i det hellige vand. 
Ved Ganges kan man også se hinduer hente 

vand til deres pujaer i kunstfærdigt udførte 
åg med spande under. Særligt til den store 
Shivafest Maha Shivatri. Også de køretøjer, 
pilgrimmene ankommer i, kan de finde på at 
udsmykke på forskellig vis.
Det er ikke kun søer og floder, hinduerne har 
som valfartsmål. Også Mt. Kailash i Hima-
laya (Shivas hellige bjerg) er et berømt sted 
at besøge, ligesom tusindvis af andre steder. 

Hvad kan vi som Asatro lære af det? Ja vi 
kan først og fremmest lære af den mangfol-
dighed hinduerne udviser. Vi kan lære at der 
i en etnisk religion skal være plads til at folk 
gør tingene forskelligt. Personligt har mødet 
med Indien været lidt af en aha oplevelse. 
Kan man også gøre tingene på den måde? 
Det er så ikke det hele jeg vil kopiere. Fks 
tror jeg ikke lige det at anvende et neonrør 
der blinker som et bordel i Las Vegas som 
glorie på et gudebillede ligger til skandina-
visk mentalitet, men mange af de andre ting 
kan med fordel tilpasses asatroens tradition.

Brahma-templet i Puskar
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Samtale med 
Uffe NIelsen

Her følger et sammendrag af nogle af de 
mange, mange samtaler, jeg i årenes løb har 
haft med min gode ven, Uffe A. Nielsen. Vi 
kommer altid vidt omkring, og især synet 
på fortidens tro i moderne tid, og hvordan 
vi hver især selv forholder os til troen, har 
naturligt nok fyldt meget i disse samtaler.
Når vi har valgt at nedskrive vores samtaler 
nu, skyldes det en opfordring fra Tidsskriftet 
Valravn om at lave et interview med Uffe. 
Samtidigt har Forn Sidr, af Uffe modtaget 
en betydelig donation bestående af bøger 
og andet relevant materiale for vores inter-
esseområde, hvorfor denne artikel også vil 
blive bragt i Vølse. Uffe er - som det måske 
vil være nogle bekendt - blevet alvorlig syg, 
og han ville gerne se alt dette materiale i 
gode hænder, mens han stadig selv kunne 
være med. 
 
Jeg mødte Uffe den sidste dag i oktober 1999 
på Trelleborg, og det møde blev startskuddet 
til en spændende udvikling, både for mig 
personligt, men også for rigtig mange andre 
mennesker. 

Uffe havde indkaldt Forn Sidr-medlemmer 
fra vores lokalområde til et møde, hvor vi 
skulle sludre om evt. at starte en lokal blót-
gruppe. Der var klart interesse for projektet, 
og sammen med nogle få andre interesserede 
fik han på kort tid dannet en vestsjællandsk 
blótgruppe, der ganske hurtigt voksede sig 
ret stor. Der var tydeligvis grobund for ak-

tiviteter i asetro-regi eller ’den gamle tro’, 
som vi tit kaldte vores fælles ståsted. 

De første mange møder holdt Uffe sammen 
med andre folk, der i forvejen havde en me-
ning og viden om disse ting, og vi andre - nye 
- kunne derfor nøjes med at nyde, frem for at 
yde i forbindelse med det kæmpearbejde, det 
jo er at starte en blótgruppe fra grunden. 
Vi havde meget til fælles, men så jo ikke 
nødvendigvis helt ens på tingene. Vi levede 
om nogen den tese ud, der siger: ’vi ser det 
samme, men ser noget forskelligt’. Det af-
stedkom gode debatter, lange diskussioner 
og undertiden skænderier. Uffe har ofte fået 
skyld for at være for stejl, men, om ikke an-
det, blev vi andre tvunget til at tage stilling 
til dette eller hint emne. 

Det første fælles projekt blev navngivet 
ATVE - Asatrofællesskabet i Vestsjælland. I 
denne første gruppering fungerede Uffe som 
thul - den kultforretter, der i vores tolkning 
tog sig af den mere verdslige side af guds-
dyrkelsen. Han ønskede selv denne post 
frem for andre, og da han var en af de mest 
vidende blandt os om teorierne, var det et 
ganske selvfølgeligt valg. Han samlede os i 
en gruppe, der arbejdede sammen i ca. 3 år 
og afviklede fine blót. 

ATVE blev en forholdsvis stor gruppe ret 
hurtigt, og vi frygtede alle, at vi ville sejre 
os ihjel. At vi voksede for hurtigt til at kunne 

integrere alle på en god måde. Og det skete 
også - desværre. 

Nogle fra ATVE blev efter bruddet sammen 
og dannede Ravnenes Æt.
Denne blótgruppe fik et andet ’endeligt’, 
selv om det på sin vis alligevel mindede om 
ATVE’s. 
For ikke at skulle magte alt for mange nye 
medlemmer for hurtigt, røg vi nok i den an-
den grøft og blev alt for selektive og lukkede 
os sammen om os selv. Det skulle bare have 
været for en periode, men endte med, at vi få 
’Ravne’ sled hinanden op. Som de fleste ak-
tive asatroende ved, er der en del arbejde for-
bundet med både at arrangere blót og få en 
gruppe til at holde sammen imellem blótene. 
Det kræver ganske mange aktive hænder, så 
det var altså heller ikke måden at gøre det 
på!

Senere har vi da også set, at blótgrupper sta-
dig oftere meddeler, at de p.t. har lukket for 
medlemstilgang. Det er meget trist og utrolig 
uheldigt, men med vores erfaringer in mente 
er det nok også nødvendigt, hvis man skal 
nå at samle op undervejs og få skabt det helt 
nødvendige fællesskab.
Lige inden han blev syg, havde Uffe plan-
lagt at starte endnu en blótgruppe, Trelle-
borg Blótgruppe. Nornernes indblanding i 
hans liv, med alvorlig sygdom og ændrede 
livsvilkår, satte desværre en stopper for dette 
projekt.

Hvem er han så, denne Uffe, som rigtig 
mange i vores miljø har nok så mange 
meninger om?
Med udgangspunkt i nogle overordnede 
punkter og spørgsmål har jeg forsøgt at lægge 
bare nogle få af brikkerne i hans puslespil. 

For Uffe ligger oprindelsen til asatroen 
meget længere tilbage end Vikingetiden. 
Meget længere tilbage i tid herskede en 
frugtbarhedskult, der var styret af de men-
neskelige, basale behov om mad og forplant-
ning. Med vikingernes handelsimperium 
blev man mindre afhængig af vind og vejr, 
og dermed skiftede trosbilledet til noget af 
det, vi kender i dag som vikingetidens tro på 
Aserne.
Ingen tro forsvinder hundrede procent, og 
nogle elementer fra den gamle frugtbarhed-
skult gled helt sikkert med over i den ny-
tilkomne asatros gudegalleri - måske netop 
i form af Vanerne, som for mange af os er 
Asernes naturlige medspillere. 

At folk i dag i stigende grad fravælger 
kristendommen og søger over i andre reli-
gioner, ser Uffe som et forsøg på at udfylde 
et tomrum. At mange af dem så ikke gider 
tage skridtet fuldt ud og melde sig ud af 
Folkekirken ved samme lejlighed, ser han til 
gengæld som et udslag af både ugidelighed 
og vanetænkning. Det kan faktisk også være 
ret så besværligt rent praktisk at komme ud 
af Folkekirken. Man skal desuden efterføl-

portræt af en
‘gammeltroende’

af Evy Frandsen
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gende gøre sig nogle alvorlige overvejelser 
med hensyn til f. eks. begravelser, der jo 
stadig skal følge de eksisterende og kris-
tent-funderede retningslinier. Det betyder alt 
sammen et vist besvær og brud med traditio-
nel tænkning. 

Når folk omsider har besluttet sig og har søgt 
og fundet Ase- og Vanetroen, hvad finder de 
så?
Ja, her hos os finder de en voksende med-
lemsskare, der spænder lige fra den meget 
utraditionelle religionsopfattelse, over nogle 
positivt søgende til de meget ’fundamentalis-
tiske’. Netop denne spændvidde er måske år-
sagen til, at det af mange opfattes som svært 
at være hos os. Folk melder sig ind, deltager 
i nogle blót, er med i blótgruppearbejdet en 
tid, men stopper så og fortsætter som ’sig 
selv’. De passer sig selv, dyrker deres tro 
alene og forsvinder fra ’gadebilledet’. 

Det er måske klogt at tænke lidt over, hvor-
for dette sker. Vi kræver noget, måske endda 
meget, af os selv og hinanden. Vi har ikke 
mange faktuelle ’rettesnore’ undervejs i 
selve trosudøvelsen. Teksterne, vi baserer 
det hele på, er få og tit indbyrdes uenige, og 
de mange stridigheder os selv imellem har i 
årenes løb ført til en manglende åbenhed og 
vilje til kompromis, to ganske betydnings-
fulde elementer, hvis vi skal komme til at 
kommunikere bedre og få mere fælles fod-
slag. Det vil helt sikkert betyde, at nogle in-
dividuelle tolkninger af tekster og teorier må 
droppes. Men netop en forbedret kommuni-
kation og en højere grad af fælles holdninger 
er jo det, der tydeligst tegner os i ’gadebill-
edet’ - det billede, omverdenen ser. Dér, vi 
er synlige for alle andre end os selv.

Forn Sidrs opbygning har fra dens fødsel 
været genstand for en heftig og standende 
debat, og Uffe er ikke den, der ikke deltager i 
denne debat. Han mener, at foreningen burde 
være skruet sammen som en virksomhed med 

en hierarkisk opbygning. Den overordnede 
styring bevares, men man kan ikke være en-
keltmedlem, men skal være medlem gennem 
sin blótgruppe, der så sikres repræsentation 
via ’sendemænd’. Det vil minde noget om de 
kristne menighedsråd, men virkningen ville 
blive en større synlighed og dermed styrke. 
Vi skal have et fælles fundament i troen, ikke 
kun i form af Forn Sidr’s ritual, men også i 
form af en større realviden og en dybere ind-
sigt i de mange teorier, som forskerne arbe-
jder på at sandsynliggøre via arkæologien og 
historieforskningen.
Det er Uffes helt klare opfattelse, at Forn 
Sidr skal finde en endnu større enighed for 
at have en fremtid. Enighed gør stærk - det 
er en gammel sandhed - og også en nødven-
dighed, hvis målet for Forn Sidr er udvikling. 
Den nuværende position er alt for statisk til 
at kunne overleve på længere sigt.

Hver især har vi jo vores tilgang til vores 
tro, og Uffes asetro-fundament blev lagt om-
kring 1995. Før den tid, som yngre, var han 
vel nærmest ateist, men var som de fleste 
danskere medlem af Folkekirken af tradition 
og vanetænkning - og mangel på brugbart 

alternativ. Omkring 1995 begyndte arbejdet 
med at sætte sig ind i stoffet - alt det, troen 
til alle tider har stået for. Ud af dette er så 
kommet en tro, hvis ’stærke’ side (der måske 
minder mest om vikingetidens Asetro) nok 
tiltrækker mest, men hvis ’blidere’ Vane-
side i høj grad har æren af en mildere Uffe 
anno 2006. 
Mere generelt ligner Uffes tilværelse vel 
de fleste andres. Også han oplever og har 
oplevet en skønsom blanding af aktivitet, 
undertiden kampe, initiativ, bevægelighed, 
energi, opture og nedture - privat og i mere 
offentlig kendt regi. Han er kendt for give 
meget til sine omgivelser og har som blót-
gruppemedlem været mange trosfæller 
en uvurderlig støtte i nye, tøvende tiltag. 
Omvendt kræver han altså også meget af 
sine omgivelser. Om ikke andet, så at man 
i det mindste gider gøre sig den ulejlighed 
at prøve. Det er ok ikke at kunne magte en 
opgave, men manglende indsats for sagen 
mødes ikke med rosende kommentarer fra 
ham. Igen: Ugidelighed - ikke Uffes ynd-
lingsret!

Som nævnt i starten er Uffe blevet alvorlig 
syg, og i en sådan situation skal troen jo i 
nok så høj grad ’stå sin prøve’ - bevise, at 
den kan bruges til noget. At tro i opgangs-
tider, og når lykken tilsmiler én i sin fulde 
projektørglans, er ikke svært. Først når 
uheld, livstruende sygdom og anden person-
lig ulykke truer, vil det vise sig, om man er 
stærk nok i troen. Om man kan og vil ac-
ceptere Nornernes beslutninger. Ét er som 
bekendt teori, noget ganske andet praksis. 
Målet er nok for de fleste af os at nå frem til 
at kunne betragte turen over Regnbuebroen 
med sindsro, vel vidende at vi her skal mødes 
med vores kære, vi måtte sende i forvejen. 
Jeg tror, med mit kendskab til Uffe, at han 
arbejder på dette. Det er mit store håb for 
ham, at han også vil finde roen via troen.
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Runerne i jernalderen: Runerne var ikke sortekunst, trolddom eller 
magi – tværtimod: runerne havde deres oprindelse i det hellige. De 
var tegn og symboler, som magterne havde skænket menneskene, og 
der var storhed og hæder forbundet med skrivekundskaben. De, der 
kunne råde runerne, havde indsigt i de nordiske mysterier.

Runerne bliver til stadighed forbundet med magi. Og det til trods for, 
at magi næppe kan siges at være et positivt begreb. På moderne dansk 
er magi synonymt med trolddom, og det troldske ligger som bekendt 
uden for det helliges sfære.
 Det oldnordiske ord troll er formentlig beslægtet med mid-
delalderhøjtysk trolle ‘spøgelsesagtigt uhyre’. Det norrøne trölldómr 
betegner da også ‘jættenatur, jættemanér, trolddom’, mens trölldómligr 
betyder ‘trolddomsagtig, magisk’.
 Der er noget fordækt over magi, det tilhører okkultismen, 
det har en afsmag af lyssky virksomhed, af sortekunst og dæmoni. 
Magi er ikke anerkendt religiøsitet, det er hekseri og overtro. Men 
magi har også noget fascinerende over sig, noget hemmelighedsfuldt 
og frydefuldt dragende. For i en moderne sekulær verden virker det 
overnaturlige eller ‘ukendte’ eksotisk og underholdende, og det har 
derfor alle muligheder for at komme på mode.
 Men magi er og bliver en problematisk betegnelse at bruge om 
vore forfædres religion – også den del af den, som har med runer at 
gøre. Brugen af magi-begrebet er ofte et hængeparti fra evolutionis-
mens dage, hvor bl.a. sir James Frazer i det førhen så anerkendte værk 
The Golden Bough (1890-1915; 1922) skelnede mellem primitive folks 
magi og de civiliserede folkeslags religion (primært kristendom). Men 
Nordens førkristne kultur var ikke primitiv, den var højtudviklet og 
kompliceret i en grad, så vi må indse, at vi i dag ikke kan gennemskue 
den til fulde.

RUNERNE - DE FRA MAGTERNE

STAMMENDE

Catharina Raudvere (1998, s. 136) udpeger middelalderkristendom-
mens undertrykkelse af den gamle nordiske religion som den oprin-
delige årsag til, at magi-begrebet stadig i vidt omfang anvendes. Hun 
skriver:
 ”Jag finner [...] inte att magi är relevant som analytisk term; 
att skilja mellan ”religion” og ”magi” blir en omöjlig gränsdragning. 
Betoningen av ”magi” hos många författare finner jag vara en speg-
ling av perspektivet i de tidliga kristna lagarna, som var bland de 
första texter som nedtecknades i Norden. Dessa lagtexter betonade 
att trolldom (kallat fordæ›uskapr, gerningar, fjölkyngi etc.) var att 
missbruka Guds ord samt argumenterade även för vikten av att göra 
klara distinktioner mellan den gamla och den nya religionens ritualer. 
Magi är aldrig en självbild, utan alltid en beskrivning av, vad andra 
gör. Det är bara bland nyhedningar man finner termen som en del av 
en positiv självdefinition.”
 Raudvere slår her hovedet på sømmet. For ingen seriøs kristen 
vil formentlig kalde Fadervor eller pavens velsignelse for magi, ligeså 
lidt som det at bære et kors som halssmykke opfattes som magisk. Ikke 
desto mindre kan der næppe siges at være den store religionsfænom-
enologiske forskel på disse kristne skikke og de gamle germaneres 
galdrer, formæler, hellige formularer og Mjølner-hængesmykker.
 Det er korrekt, at der findes forbandelsesformularer på runeste-
nene i f.eks. Stentoften, Björketorp, Tryggevælde og Glavendrup; 
Glavendrup-formularen er blevet tolket således: ”Den som ødelægger 
denne sten [...] eller rejser den over en anden skal stødes ud af det 
lovordnede samfund, tilintetgøres, slås ihjel” (Andersen 1953, s. 19). 
Forbandelser af denne art er ikke mere magiske end f.eks. den katolske 
ekskommunikation eller den muslimske fatwa.
 Faktisk er forbandelsesformularerne slet ikke magiske: nær-
mere studier af dem afslører, at runemestrene fordømte skænding af 
det hellige; en sådan æreløs adfærd blev forbundet med urnordisk 
*argia, norrønt ergi ‘fejhed, umandighed, (moralsk) blødagtighed, 
(seksuel) perversitet’. At være argr kunne desuden have betydningen 
‘at være trolddomskyndig’ (Meulengracht Sørensen 1980, s. 22 ff.). 
Forbandelsesformularerne er altså ikke trolddom, men anti-trolddom, 
hvilket bekræftes til fulde af Björketorp-formularen:
 ”(Som en) værnløs på grund af ”argskab”, (en) udstødt på grund 
af (forvoldt) trolddomsdød (skal) den (regnes for at være), som bryder 
dette (mindesmærke)! Jeg spår fordærv” (Nielsen 1994, s. 42 ff., 78 
ff.; Andersen 1953).

HARIÙHAS VELSIGNELSE
Den angelsaksiske York-hjelm fra det 8. århundrede er dekoreret med 
en kristen bøn på latin, skrevet med latinske bogstaver; havde teksten 
været en oldengelsk galder – og tilmed skrevet med runer! – ville man 
nok have set helt anderledes på denne i øvrigt pragtfulde hjelm. I så fald 

af Peter Béliath
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ville man formentlig have anset den for at være en magisk rekvisit.
 Og det selvom hjelmens kristne bøn objektivt set ikke er mindre 
værnende eller sejrspåkaldende end f.eks. runeteksten på Sjællands-
brakteat 2, hvori der indgår formlen gibu auja ‘jeg giver lykke, beskyt-
telse’ (Flowers 1986, s. 248) og et gådefuldt tegn, som formodentlig 
er en sammenskrivning af tre t-runer. T-runens navn er rekonstrueret 
til *tìwaz i sin ældste form, hvilket blev til tìwaR på urnordisk, tì på 
olddansk og t‡r på vestnordisk. Brakteatens runetekst transskriberes 
gerne således:

Hariùha hait[e] ika,
Farawìsa, gibu auja,
TìwaR, TìwaR, TìwaR.

Oversat til moderne dansk lyder inskriptionen: ”Hariùha hedder jeg, 
Farawìsa, jeg giver lykke. TìwaR, TìwaR, TìwaR.”
 Denne tekst har udløst en syndflod af magi-tolkninger. Men 
hvorfor skal auja – ligesom alu, lau, laukaR og andre runiske 
formelord – partout kaldes magisk? Hvem ville til sammenligning 
kalde kristne forkortelser som INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudæorum) 
‘Jesus af Nazaret, jødernes konge’ og Agla (Atah Gibor Le-Olahm 
Adonai) ‘Du er stor i evighed, O Herre’ for trylleord? Og hvem ville 
gøre magi ud af muslimske formler som insh’Allah ‘om Gud vil’ eller 
Allah-u-Akbar ‘Gud er stor’, selvom de åbenlyst er besværgelser? Hvor 
meget mere troldsk er teksten på Sjællands-brakteat 2 end nedenstående 
arabiske remse:

 For at skære det ud i pap: brakteaten har med religion og ikke 
med magi at gøre. Som de øvrige brakteater af denne art, var den knyttet 
til gudedyrkelsen, og som sådan bragte den vidnesbyrd om det hellige. 
Der er hverken tale om overtro, hekseri eller hedensk lavreligiøsitet. 
Tværtimod er brakteaten udtryk for en ophøjet og dyb spirituel re-
ligiøsitet, præget i guld. Og i den udstrækning, kilderne tillader det, 
kan vi konstatere, at den gammelgermanske tro (asatroen) ikke stod 
tilbage for de såkaldte verdensreligioner, hvad angår åndfuldhed.

GERMANSKE KULTURBÆRERE
Fra middelalderen kendes der utallige tilfælde af, at kirkefædre og 
missionærer blev tillagt overnaturlige evner – tænk blot på munken 
Poppo, der i 965 omvendte Harald Blåtand ved at bære jernbyrd. Så-
danne gerninger kaldes dog ikke magi. De kaldes undere og mirakler. 
På samme sæt er det et mirakel, når Jesus går på vandet; helt anderledes 
forholder det sig dog, når Ull krydser havet: ”efter sigende var han så 
kyndig en troldmand, at han i stedet for et skib kunne krydse havene 
på en knogle, hvorpå han havde ridset uhyggelige trylleformularer” 
(Saxo 3.4.12).
 Beklageligvis lever sådanne fordomme i bedste velgående i det 
21. århundrede. For man må konstatere, at selvom interessen for de 
germanske folks førkristne kultur har været stor siden romantikkens 
dage, så er den som oftest – også af seriøse forskere – blevet behandlet 
med overbærenhed eller ligefrem ringeagt.
 Rigtig kultur kommer fra syd, fra Mellemøsten eller fra Hellas 
og Rom, urbs æterna ‘den evige stad’. ”Historien begynder i Sumer”, 
sagde man for ikke så længe siden, og den dag i dag hører man folk 
fra højere læreanstalter komme med floskler som ”vor kulturs vugge 
stod i Grækenland”, mens arkæologiske fund fra Mesopotamien kaldes 
skatte fra ”kulturens spæde barndom.” Selv i vort moderne samfund, 
hvor den klassiske borgerlige dannelse er stendød, stikker klassicis-
men sit ansigt frem: der snobbes stadig for ”det græske mirakel”, og 
generelt anses antikken for at være topmålet af kultur, underforstået: 
den græske og romerske kultur var finere end vore egne forfædres 
kultur.
 Det er en trist kendsgerning, at jernalderens germanere i 
videnskabelige værker også i dag betragtes gennem romerske briller 
– nedladende benævnelser som ‘hedninge’ og ‘barbarer’ finder man 
selv i nye forskningsværker brugt om germanerne. Det er først, når vi 
har befriet os selv for de nedarvede vrangforestillinger om antikkens 
og kristendommens kulturelle overlegenhed, at vi kan danne os et 
sandfærdigt billede af vore forfædre og deres kultur.
 Og til det billede hører den kendsgerning, at folk fra de kul-
turbærende samfundslag i Germanien ikke var analfabeter. De kunne 
læse og skrive, både latin og deres eget tungemål. Med udgangspunkt i 
Tacitus’ Annales fortæller runologen Anders Bæksted, at marko-man-
nerkongen Marboduus skrev til kejser Tiberius (42 f.Kr.-37 e.Kr.), 
ligesom det også er kendt, at chatterhøvdingen Adgandestrius sendte 
en skrivelse til det romerske senat (Bæksted 1952, s. 136).
 Romertidens germanere efterlod sig ligeledes et antal latinske 
indskrifter på sten, rejst til gudernes ære – her skal blot nævnes klas-
siske eksempler som stenene, der er viet til Mars ingsus (‘tingets 
Mars’ = Tìwaz/Tyr?) ved Hadrians vold omkring 222-235 e.Kr., samt 
stenene ved Greinberg, Tyskland, som er viet til Mercurius Cimbrianus 
(‘kimbrernes Merkur’ = Wodan/Odin?) i tidsrummet 189-212 (de Vries 
1956-57, II, s. 11 ff., 29 ff.).
 Selvom den nordisk-germanske overlevering i oldtiden primært 
var mundtlig, er det en grel undervurdering af vore forfædre at tro, at 
de alle var analfabeter, helt uden kendskab til, hvad der foregik i den 
‘civiliserede’ verden, dvs. Rom.
 Som kuriosum kan nævnes, at den visigotiske konge Theoderik 
II (5. årh.) underholdt sig med at læse Vergil (Dixon 1976, s. 67). 
Theoderik var opdraget af den romerske embedsmand Avitus, og det 
er velkendt, at unge germanere lige siden Arminius’ dage (1. årh.) lod 
sig indrullere i romersk militærtjeneste – sådanne hjælpetropper kaldtes 
auxiliaria. Denne germanske tradition for krigstjeneste i Romerriget 
var, sammen med tætte handelsforbindelser, årsag til, at ikke kun 
våbenteknologi men også andre former for kultur blev importeret og 
assimileret af de nordiske folk i jernalderen.

Hariùha hedder jeg,
Farawìsa, jeg giver lykke.
TìwaR, TìwaR, TìwaR.

Allah-u-Akbar 
Allah-u-Akbar 
Allah-u-Akbar 
Allah-u-Akbar
Ash hadu al la ilaha il Allah 
Ash hadu al la ilaha il Allah
Ash hadu an-na Muhamma-
dar Rasul Allah 
Ash hadu an-na Muhamma-
dar Rasul Allah 
Hayya Alas Salaah
Hayya Alas Salaah 
Hayya Alal Falah 
Hayya Alal Falah 
Allah-u-Akbar
Allah-u-Akbar 
La ilaha il Allah

For en vesterlænding uden arabisk-
kundskaber ligner det unægtelig det 
skinbarlige hokuspokus, men for en 
muslim giver det god mening, ja, det 
er udtryk for det helligste hellige.
  Meget anderledes forholder det 
sig næppe med brakteaten. På brak-
teaten, der er fra folkevandrings-
tiden (5.-6. årh.), ser man en sirlig 
afbildning af en rytter; rytteren har 
et meget fremtrædende øje, bærer 
diadem (et royalt symbol) og er 
bevæbnet med et spyd. Fordi der 
findes andre brakteater med lig-
nende afbildninger og inskriptioner, 
har forskere identificeret rytteren 
som Odin, der som bekendt er i 
besiddelse af det karakteristiske 
blændende øje, hesten Sleipner og 
spydet Gungner.

 Navnene i inskriptionen minder da også slående om Odin-heiti, 
som kendes fra de senere norrøne kilder: Hariùha ‘den hær-høje’ 
leder tankerne hen på Odin-binavne som Herjan ‘hærskarers fyrste’ 
og Hávi ‘den høje’, mens Farawìsa ‘den vandringsvise’ ligger tæt op 
ad Gangrá›r ‘den rejsekyndige’. Brakteaten kan altså anskues som 
en Odin-åbenbaring (Düwel 2001, s. 47 ff.). Måske brakteatens tekst 
ligefrem er et citat fra folkevandringstidens liturgi?
 Samstavsrunen med de tre t-tegn er flertydig. Den kan betragtes 
som:
 1) et træagtigt symbol på axis mundi ‘verdensaksen’ (i ni døgn 
hænger Odin under sin runeinitiation i verdenstræet Yggdrasil);
 2) guddommens monogram (germansk tìwaz, norrønt t‡r 
betyder guddom og er almindeligvis navnet på guden Tyr, men ordet 
indgår også i flere Odin-binavne; *tìwaz i tredje potens kan tolkes som 
Fimbult‡r ‘den mægtige guddom’, hvilket Odin kaldes i Völuspá 60, 
hvor der meget à propos omtales rúnar);
 3) en trefoldig udtalelse af * tìwaz som begrebsrune (t-runen 
associeres i runekvadene og Sigrdrífumál bl.a. med stabilitet, troskab, 
adel, offervilje, gudedyrkelse og sejr).
 Set i dette lys åbenbarer brakteaten noget af det mest sakrale i 
Nordens førkristne religion, og der er ingen grund til at bespotte den 
med middelalderligt præk om magi og trolddom.
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 Eksempelvis var krigeraristokratiet i Himlingøje på markoman-
nerkrigens tid (2. årh.) i besiddelse af sidste skrig inden for romersk 
våbenteknologi. Romerske højkvalitetssværdklinger fra omkring 
200 e.Kr. er også fundet blandt våbenofringerne i Illerup Ådal. Både 
i Illerup og i Vimose på Fyn har man tilmed fundet lanseblade med 
mandsnavnet Wagnijo (på nudansk: Vagn) indstemplet efter romersk 
forbillede – blot med den forskel, at ‘våbenfabrikantstemplet’ Wagnijo 
står skrevet med runer og ikke med latinske bogstaver. Dette tyder på 
en høj militær organisation: Wagnijo var antagelig en krigsherre, der 
udrustede sine tropper med våben m.m. Og det kan meget vel tænkes, 
at Wagnijo var en af de germanske høvdingesønner, som havde været 
i romersk tjeneste, og at han hèr havde lært mangt og meget om Roms 
våbenfabrikation, hærledelse – og skrivekunst (Ilkjær 2000).
 Efter alt at dømme er runeskriften udviklet med det latinske 
alfabet som forbillede. Ikke mindst tegnene for f, r, h, i, s, t og b er kun 
svagt modererede udgaver af de tilsvarende latinske bogstaver med 
samme lydværdi. Den mest sandsynlige teori om runernes oprindelse 
finder man hos Erik Moltke (1976, s. 55):
 ”Skal man slutte ud fra de ældste runeindskrifters talrighed 
inden for et mindre område, bliver Danmark det sandsynligste sted 
for runernes opfindelse. De må betragtes som en selvstændig alfabet-
dannelse på latinsk grundlag. Inspirationen kan være hentet i Rhin-
egnene”. 

RUNERNES ÅNDELIGE DIMENSION
Men hvorfor overtog germanerne ikke bare romernes alfabet? For-
mentlig af samme årsag, som de lavede konstruktive ændringer på 
importerede romerske sværd. Sværdklingerne var af prima kvalitet, 
men selv de mest luksuriøse håndtag af elfenben levede åbenbart ikke 
op til germansk smag. Grebenes midterstykke, der også var af elfenben, 
blev skiftet ud. I stedet blev grebene forarbejdet i den hjemlige stil af 
blankt og forgyldt sølv (Ilkjær 2000, s. 78 ff.).
 De romerske genstande gav simpelthen ingen status i Norden. 
De var åndløse. Den materielle side af våbnet, selve sværdklingen, 
kunne med fordel importeres, men våbnets åndelige side måtte hon-
orere de nordiske krav til statusmarkering og anden krigersymbolik. 
Og på det punkt var Romerrigets stil gold og ligegyldig i germanernes 
øjne. Det samme kan meget vel have været tilfældet, hvad angår det 
latinske alfabet.
 Runeskriften har da også en umiskendelig patriotisk, om ikke 
ligefrem nationalistisk karakter. Runerne er udtryk for germansk 
selvbevidsthed, og de manifesterer en trods og selvstændighedstrang 
over for det romerske ‘herrefolk’ med dets imperialisme og århun-
dredlange besættelse af germansk territorium (Bæksted 1952, s. 137 
ff.).
 Runerne er dybt forankret i Germaniens lore. Futhark-rækkeføl-
gen, tegnenes særegne former og navne samt indordningen af stavene 
i tre ætter bevidner, at runerne ikke blot er en bevidstløs efterabning 
af alfabetet. Futharken blev næppe heller anset for at være et profant 
skriftsystem; der blev hæget om den, som den luksus, et skriftsystem 
må være i et samfund, hvor traditionen ellers er baseret på mundtlig 
overlevering.
 Kort sagt: runerne havde en åndelig dimension. De var in-
tegreret i gudedyrkelsen, de var genstand for mytedannelser, ja, de 
blev i det hele taget betragtet som en del af mysterierne – derfor fik 
de formentlig også betegnelsen runer.
 Ordet rune findes i alle de større germanske dialekter. Gotisk 
rùna, oldsaksisk og oldhøjtysk rùna(stab), middelhøjtysk rùne – alle 
betyder de ‘mysterium, (hellig) hemmelighed’. Det oldengelske rùn 
har tilmed en bibetydning af ‘hemmelig rådsforsamling’; i Beowulf er 
personen Æschere rùnwita ‘personlig rådgiver’ for kong Hrò›gàr. Det 
norrøne rùn dækker også ‘hemmelig overlevering, visdom’ osv. Den 
primære betydning af rune er altså ‘mysterium, hemmelighed’, mens 
det kun er sekundært, at ordet betegner skrifttegn (Thorson 1987, s. 
3 ff.; Düwel 2001, s. 1 f.; Elliott 1989, s. 1 f.; Flowers 1986, s. 148 
ff.).
 I hele det komplicerede system af mysterier, rúnar, i Den 
ældre Edda er futharkens runestave blot en lille del. I det mystiske 
billedsprog, der beånder Hávamál, Rígsula, Sigrdrífumál og andre 

kvad, er runerne, i betydningen skrifttegn, vævet uløseligt sammen med 
skjaldskab, krigs- og lægekunst og andre esoteriske kundskaber.
 Ikke mindst synes runestavene at stå i et tæt forhold til ordkunst 
og hellige sange; i Hávamál 140 nævnes ”ni storsange” (fímbulljó› 
níu) og ”den dyre mjød øst af Odrører” (hins d‡ra mja›ar ausinn 
Ó›reri) i samme åndedrag som rúnar, der ifølge kvadets strofe 142-144 
tydeligvis refererer til skrifttegn. Snorre Sturlasson fortæller da også i 
Ynglingasaga 7, at Odin lærte sine idrætter (hamskifte, bersærkergang 
osv.) fra sig med ”runer og de sange, som hedder galdrer. Derfor kaldes 
æserne galdresmeder.”
 Nærmere studier af runeinskriptioner afslører da også, at mange 
af dem er forfattet i poetisk sprog – ofte er ordstillingen behændigt dre-
jet ud af hverdagssprogets konventioner, ligesom der også anvendtes 
arkaiske udtryk og vendinger, og i visse tilfælde har runemesteren i 
større eller mindre grad fulgt den nordiske digtnings krav til stavrim 
etc. Niels Åge Nielsen (1994) har påvist adskillige eksempler på 
ljó›aháttr og andre versemål i runeindskrifter.
 Helt enestående i denne sammenhæng er stenen fra Rök i 
Ostergötland. Stenen er rejst i begyndelsen af 800-tallet, og den bærer 
den længste runeinskription, man kender (godt 750 tegn). Stenen bærer 
imidlertid også Sveriges ældste stykke poesi, den såkaldte Theoderik-
strofe, som – måske! – handler om den legendariske ostrogotiske konge 
Theoderik den Store (c. 451-526). Strofen er smuk og formfuldendt 
og forfattet i versemålet fornyr›islag. Der er således tale om ”ein 
Kostbares Zeugnis für eine sonst wenig bekannte ostnord. Dichtung” 
(Düwel 2001, s. 114 ff.).
 Om runernes forhold til sprogkunst forklarer Edred Thorsson 
(1987, s. 79 f.):
 ”If we always keep it in mind that the old Germanic word rùno 
primarily means mystery and that it is derived from a vocal concept 
(whisper, roar, etc.), the possible breadth of such terms becomes 
clearer. Sig-rúnar are not only runestaves that either signify or bring 
about victory but also the galdrar, or whole poetic stanzas, that work 
to the same ends. From this developed the use of these terms to in-
dicate normal speech that might have the same effects; for example, 
Old Norse gaman-rúnar (joy runes) became an expression for merry 
talk, and Old Norse flærdh-stafir (deception staves) became a way of 
saying seductive words. That into late times the ideas of rún (rune), 
stæf (stave), and galdr (incantation) were sometimes virtually syn-
onymous is shown by the Old Norse pairs of compounds líkn-stafir 
(healing stave), líkn-galdr (healing spell), and val-rúnar (death runes)/ 
val-galdr (death dirge).”
 Runerne lader til at have forbindelse til mysteriernes dybere 
lag. Der er da også indicier for, at runerne blev benyttet til at spå med. 
Præcis, hvordan dette gik for sig, kan der kun gisnes om. Det er således 
usikkert, om de ”mærker” (notae), som Tacitus i Germania 10 omtaler 
i forbindelse med germanernes lodkastning, i virkeligheden var runer. 
Tacitus beretter:
 ”Fremgangsmåden ved lodkastning er enkel. De skærer en 
tynd gren af et frugtbærende træ, hugger den ud i små kviste, som de 
forsyner med forskellige mærker. hvorpå de spreder dem tilfældigt og 
vilkårligt ud over et hvidt stykke klæde. Dernæst – hvis der spørges 
om råd på folkets vegne – beder stammens præst til guderne. Med 
blikket rettet mod himmelen tager han tre kviste op, som han fortolker 
ud fra de i forvejen indridsede mærker. Gælder lodkastningen private 
anliggender, udfører husfaderen selv denne ceremoni. Hvis lodderne 
er ugunstige, finder der ikke mere samme dag rådspørgning sted 
om samme sag. Er de derimod gunstige, kræver man ovenikøbet en 
bekræftelse herpå ved andre varsler.”
 I denne sammenhæng er det interessant, at der på det gotiske 
sprog fandtes ord som stabeis ‘stav med indristet rune’. Og det var dette 
ord, som Ulfilas anvendte til at oversætte Vulgate-bibelens elementa 
(mundi) ‘universets styrende kræfter’, da han i det 4. århundrede 
skabte den første germanske bibel (det var nok også i den anledning, 
at Ulfilas og hans medhjælpere udarbejdede det gotiske alfabet). 
Runestavenes forbindelse til skæbnekræfterne kom også til udtryk i 
oldengelske termer som àrstafas ‘succes, velsignelse’ og endestafas 
‘død’. Lignende begreber på oldengelsk som wyrdstafas ‘skæbneaf-
gørelse’ og wyrda ger‡nu antyder, at der førhen var en forbindelse 
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mellem orakelceremonier og runer (Green 1998, s. 383).
 At skæbnekræfterne faktisk virkede gennem runestave, antydes 
i Völuspá 20, hvor det hedder om Urd, Verdande og Skuld, at de ”skar i 
stave” (skáro á skí›í) – og det er sandsynligvis igennem disse stave, at 
de tre norner ”lagde lov” (lóg lög›o), ”kårede liv” (líf kuro) og ”målte 
skæbnen” (ørlög seggia) for menneskeslægten.

STORHEDSRUNER OG HÆDERSRUNER
Ifølge Edda-myterne er runerne skænket menneskene af guderne. I 
Hávamál 80 omtales runerne som reginkunnum ‘fra magterne stam-
mende’, og myten om, hvordan Odin henter runerne op under sin ni 
døgn lange selvofring på Yggdrasil, er klassisk (Hávamál 138-141). 
Noget mere uudforsket er strofe 14-19 i Sigrdrífumál, hvor Mims hoved 
siger ”sande stave” (sanna stafi) og således åbenbarer en anden side 
af runernes mytiske oprindelse og beskaffenhed.
 Kulturhistorien er fyldt med myter om skrivekunstens gud-
dommelige oprindelse. Nebo skabte babyloniernes skriftsystem, Thot 
skabte egypternes, Merkur og Herkules var angiveligt skriftens fædre 
for romerne, og jødernes Moses, kelternes Ogam og grækernes Hermes 
tilskrives samme rolle (Bæksted 1952, s. 21 f.; Moltke 1976, s. 65 f.). 
På dét punkt er runerne ikke unikke.
 At det førhen hed sig, at skrifttegn var skænket af guderne, 
skal nok tolkes derhen, at sådanne usædvanlige opfindelser ansås for 
at være kommet til verden under guddommelig inspiration. Det kan 
også meget vel tænkes, at Odins runekvest i Den ældre Edda afspejler 
initiationsmønstre og –ritualer i Norden før kristningen. I den sam-
menhæng kan runerne ses som symboler på de indsigter og kundskaber, 
som germaneren erhvervede sig under indvielsen.
 Der findes indskrifter på runesten, der bekræfter, at nordboerne 
vitterlig anså runerne for at være af guddommelig herkomst. På den 
svenske Noleby-sten står der bl.a.: rùnò fàhi raginaku(n)dò ‘runen 
maler jeg, den fra magterne stammende’. En lignende inskription 
findes på en anden svensk sten, den fra Sparlösa: Ok ra› runaR aR 
ræginkundu ar, sva› AlrikR lubu fa›i ‘og råd (tyd) runerne dèr, de 
fra magterne stammende, som Alrik lubu malte’ (Düwel 2001, s. 35 f.; 
Bæksted 1952, s. 20 ff.; Moltke 1976, s. 65). Disse sten er fra hhv. det 
6. og det 8. århundrede, så det kan altså dokumenteres, at forestillingen 
om, at runerne nedstammer fra gudemagterne, er af en vis ælde.
 Men der findes flere eksempler på, at nordboerne tillagde 
runerne en åndelig værdi. På de to beslægtede sten fra Stentoften og 
Björketorp i Blekinge omtales runerne i rosværdige vendinger. I en 
metrisk form, der er blevet betegnet som galder, skriver runemesteren 
på Stentoften-stenen, at han skjuler hideRruno og ginoronoR; i en 
tilsvarende form omtales der på Björketorp-stenen hAidRrunoror og 
ginArunAR.
 Inskriptionernes hideR og hAidR kan sandsynligvis sidestilles 
med norrønt hei›r ‘himmelglans, hæder, ære, ophøjethed, herlighed’, 
mens gino og ginA formentlig har deres sidestykke i vestnordisk ginn- 
‘stor’. Både hei›r og ginn- har i den nordiske mytologi forbindelse 
til det guddommelige og runeloren: bl.a. hedder det i Sigrdrífumál 
13, at Hroptr (Odin) udtydede visdomsruner, som dryppede fra Heid-
draupners hovedskal (hausi Hei›draupnis), mens det i Hávamál 80 
og 142 fremgår, at ginnregin ‘stormagterne, de høje magter’ gjorde 
runerne.’
 De ”storhedsruner” og ”hædersruner”, som blev ”skjult” for 
den ikke-læsekyndige menigmand (Nielsen 1968, s. 44) på Stentoften- 
og Björketorp-stenene, hentyder altså til de dybere lag i de nordiske 
mysterier, som de rune-relaterede Edda-kvad kredser om. De var 
indviedes tale, sprogligt bearbejdet til galder. Og som så mange andre 
runeinskriptioner var de politiske magtdemonstrationer, en hævdelse 
af den gudgivne magt, som de højættede mænd og kvinder havde i 
jernaldersamfundet.
 For der er givetvis tale om en blekingsk adel fra det 6. og 7. 
århundrede. Sætter man stenene fra Stentoften (ca. 575), Gummarp 
(ca. 600), Istaby (ca. 600) og Björketorp (ca. 675) ind i deres rette 
sammenhæng, får man vidnesbyrd om et -wulf-dynastis storhed. 
Småkongerne HeruwulfR, HauwulfR og HariwulfR herskede åben-
bart med magternes velsignelse. HauwulfR berømmes ligefrem for at 
have skænket godt år til sit rige. Eller som der stod på Gummarp-ste-

nen: ”HauwulfR satte tre stave: .” F-runen kaldtes fæ (germansk 
*fehu ‘kvæg, gods, rigdom’), og tre f-stave må tolkes som rigdom i 
tredje potens, altså stor velstand.
 På stenen i Stentoften uddybes det, hvordan dette fandt sted: 
niu hAb(o)rumR niu ha(n)gestumR haÞuwolAfR gAf j ’Med ni bukke og 
med ni hingste gav HauwulfR j.’ J-runen står for godt år (frugtbarhed, 
velstand), og vi må ud fra forskernes nye tolkning (Sundqvist 2002, 
s. 177) af runeinskriptionen tænke os, at HauwulfR skaffede godt år 
ved at ofre ni bukke og ni hingste til magterne. Denne blót-tradition 
synes at stemme overens med Adam af Bremens beretning om de 
førkristne offerskikke i Uppsalahelligdommen: ”De ofrer 9 hoveder 
af alle slags levende væsener af hankøn, ved hvis blod det er skik at 
forsone guderne.” 
 Meget tyder da også på, at -wulf-slægtens sten i Blekinge har 
relation til gudedyrkelsen. I hvert fald har Björketorp-stenen ingen 
tilknytning gravanlæg. Den statelige 4 meter høje runesten står, hvor 
den altid har stået, og den udgør sammen med to andre skriftløse 
sten en trekantet stensætning, der må have været et storslået monu-
ment i oldtiden. I nærheden er lignende stensætninger fundet, så der 
er sandsynligvis tale om et vi, et helligsted, hvor der blev ofret til 
magterne. Det er antagelig i den sammenhæng, at den forbandelses-
formular, jeg omtalte i forbindelse med Glavendrup-stenen, skal ses: 
det blev betragtet som ‘argskab’ (trolddomsrelateret perversitet) at 
skænde helligdommen – og for dét blev man udstødt.

OPSUMMERING
Der er altså belæg for at hævde, at runeskriften af vore forfædre blev 
anset for at være af guddommelig herkomst, hvilket formentlig vil 
sige, at runerne blev anerkendt som noget, der var opfundet under 
inspiration fra de høje magter.
 Ligeledes kan vi konkludere, at de gamle nordboere tillagde 
runerne en åndelig værdi. Runestavene blev brugt i religiøst og 
politisk øjemed, ligesom de naturligvis også indgik i anden brug. 
Men uanset om skrivekunsten blev anvendt til verdslige eller hellige 
formål, blev den – i hvert fald i ældre tid – betragtet som noget, der 
var hævet over det almindelige. Der var storhed og hæder forbundet 
med skrivekundskaben, og den var i århundreder forbeholdt åndseliten. 
For som den danske runolog Marie Stoklund (2000, s. 87) har udtrykt 
det: ”Runekundskaben [må] have hørt hjemme i samfundets højeste 
lag som en af de idrætter, man burde beherske.”
 Runerne var ikke sortekunst, trolddom eller magi – tværtimod: 
runerne havde deres oprindelse i det hellige, de var tegn og symboler, 
skænket af magterne, og himlens klarhed hvælvede sig over de skrift-
kyndige, de, som kunne råde runerne.

Bemærk: Denne artikel er det redigerede manuskript til et oplæg, holdt ved Goderingens vårstævne den 12. april 2003.
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I god overensstemmelse med traditionel poly-
teistisk religiøs tolerance bør man naturligvis 
respektere folks ret til selv at bestemme og 
definere deres egen religiøse observans. Det er 
den anstændige indstilling i frie tillidskulturer, 
hvor magten til og ansvaret for udformn-
ingen af religiøsiteten er en sag mellem de 
enkelte (stammer) og deres guder. Men. I den 
semitiske monoteismes lydighedskultur er der 
tale om, at slavernes antireligiøse identitet 
dikteres af monoguden alene, og én gang for 
alle er fastlagt i deres såkaldte skriftreligion. 
Definitionen på kristne, jøder og muslimer er 
simpelthen, at de uforbeholdent adlyder deres 
respektive ʼhelligskrifterʼ. 

Det er misforstået tolerance at respektere, når 
frisindede mennesker uberettiget kalder sig 
monoteister. Det er en bjørnetjeneste af rang 
uimodsagt at lade dem fremture i vildfarelsen. 
Vi respekterer jo heller ikke tossen, der tror, 
han er Napoleon, endsige accepterer hans 
definition af egen identitet; og den slags vild-
farelser er jo aldeles uskyldige og elskelige i 
forhold til Den Monoteistiske Misforståelse, 
der fostrer dræbende løgne og fordrejninger, 
skaber åndelig forvirring og religiøst kaos. At 
kalde sig kristen, jøde eller muslim og dermed 
bekende sig til den monoteistiske urløgn er 
skadeligt, hvad enten det er pseudomonoteist 
eller fundamentalistisk fanatiker, på samme 
måde som det er skadeligt at hælde gift i drik-
kevandet, hvad enten det sker med ondsindet 

Teologisk Debat Teologisk Debat
Om Monoteismens Uvæsen: 

Religiøs Begrebsbefrielse
af Starkad Storm Stensgaard

 del 4.

The higher the style we demand of friendship, of course the less easy to establish it with flesh 
and blood. We walk alone in the world. Friends, such as we desire, are dreams and fables. But 
a sublime hope cheers ever the faithful heart, that elsewhere, in other regions of the universal 
power, souls are now acting, enduring, and daring, which can love us, and which we can 
love. We may congratulate ourselves that the period of nonage, of follies, of blunders, and of 
shame, is passed in solitude, and when we are finished men, we shall grasp heroic hands in 
heroic hands. Only be admonished by what you already see, not to strike leagues of friend-
ship with cheap persons, where no friendship can be. Our impatience betrays us into rash 
and foolish alliances which no God attends. By persisting in your path, though you forfeit the 
little you gain the great. You demonstrate yourself, so as to put yourself out of the reach of 
false relations, and you draw to you the first-born of the world, — those rare pilgrims whereof 
only one or two wander in nature at once, and before whom the vulgar great show as spectres 
and shadows merely. 

Ralph Waldo Emerson

overlæg, eller i godtroende uvidenhed. Og selv 
om vor tids kristne ikke er ligeså aktive i deres 
verdensfjendskab som tidligere, eller måske 
ikke vil tage ansvaret for deres mere kristne 
forgængeres forbrydelser, så er det sandt for 
dyden ikke god vikingestil at sidde til bords 
med efterkommere til sine (for)fadermordere 
— der hvor jeg kommer fra.

Det er nok ikke alle, der har mod på at skære 
pseudomonoteistiske venner og familiemed-
lemmer af, men at konfrontere dem verbalt 
med deres hykleri, er da det mindste, et 
samvittighedsfuldt menneske kan gøre. Det 
sødeste og i enhver henseende elskværdige 
menneske ville jo også krænke os, hvis han 
marcherede rundt i fuld naziuniform og på-
stod, at Hitler i virkeligheden blot gik ind for 
næstekærlighed og tolerance. Vi ville jo ikke 
respektere hans ret til selv at definere, hvad 
nazisme er for noget.  

Helt grotesk bliver det således, når folk eks-
empelvis prøver at ʼredde  ̓Jesus og kristen-
dommen fra det Nye Testamente (og kirken) 
med påstande om, at ʼdet gode budskab  ̓er 
blevet forvansket og fordrejet. Hvordan får 
man dog motivationen til fremdigte en men-
neskevenlig og kærlig Jesus/kristendom, og 
hævde, at dette er den virkelige vare, når Jesu 
absolutisme (se fx Johs 14.6) og verdenshad 
(se fx Luk 12.49) er veldokumenteret i det 
kristne ʼhelligskriftʼ, når kristendommens 

identitet er uløseligt forbundet med ʼdet nye 
testamenteʼ, og når kristendommens historie 
udgør én lang forbrydelse mod menneske-
heden? 

Forklaringen skal findes i den samme mas-
sepsykose, som forhindrer folk i at forstå, at 
monoteisme er afskyelig antireligion. For eks-
empel: prøv i diverse sociale sammenhænge 
at prædike, at der kun er én sandhed, kun én 
rigtig måde at se på tingene, og dén har du 
patent på; råb op om, at du per definition altid 
har ret i alting, og at alle, der er uenige, lever i 
løgn og selvbedrag og fortjener at blive straf-
fet. Du vil hurtigt opleve, at dine omgivelser 
tager afstand fra dig. For en så asocial adfærd 
finder vi naturligvis frastødende. Og tænk sig, 
det er præcis den form for virkelighedsfas-
cisme, der er monoteismens essens, og dens 
modus operandi et vivendi. 

Desuden er der ikke bare tale om, at folk 
undertrykker den naturnødvendige mono-
teisme-kritik. Pacifist-epidemien kommer 
også til udtryk i et slags spirituelt Stockholm-
syndrom, hvor de menneskelige gidselofre for 
den monoteistiske åndspest ligefrem forsvarer 
deres bøddel. Sørgeligst i tilfældet kvinder, 
som tror, de er kristne; ja som tror at ̓ syndens  ̓
kvinder overhovedet kan være kristne. Et 
andet billede: monoteismen er den voldelige 
ægtemand og det moderne menneske er den 
gennempryglede hustru, der lyver for sig 
selv og sine omgivelser. ʼDet er ingentingʼ, 
ʼjeg faldt ned ad trappenʼ, ʼhan elsker mig 
virkeligʼ, ̓ jeg er nok selv ude om detʼ, ̓ sådan 
er han ikke altid, han har sine positive siderʼ. 
Et sygeligt adfærdsmønster, der i særdeleshed 
karakteriserer pladderhumanisternes reaktion 
på den omfattende islamiske voldsepidemi, 
som uhindret hærger og ødelægger de skan-
dinaviske samfund, og som ud fra enhver 
nøgtern betragtning har sit direkte udspring i 
koranens mageløse krav om voldelig intoler-
ance overfor de vantro i ̓ krigens husʼ. Politisk 
og økonomisk destabiliserede, og åndeligt 
nedbrudte af de massive overgreb, er vi ved at 
være klar til at blive slaver i ̓ underkastelsens 
husʼ, den fulde implementering af tredje og 
afgørende monobølge. 

Antimonoteismen er den helbredende medi-
cin, men den er bitter at sluge, for sandheden 
gør så ondt, så ondt. 

Massepsykosen, som forhindrer folk i at se 
det indlysende, hænger sammen med, at vi 
er kulturelt gennemtraumatiserede af den 
monoteistiske besættelsesmagt, i Nordens 
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tilfælde først og fremmest kristendommen. 
Vores hellige guder og sandheder er blevet 
forfulgt og løjet alt ondt på, vi er igennem 
mange generationer blevet hjernevasket og 
bedraget af teologernes løgn-imperium. Ofre 
for tusind års mishandling. Tvangsdøbte for-
svarsløse spædbørn i millionvis. Og skulle vi 
erkende det fulde omfang af monoteismens 
forbrydelser mod vores guder, kultur, natur, 
forfædre og vores egne muligheder for at 
blive mennesker, ville vi dø af sorg og skam. 
Monoteisme-kritikeren skal altså ikke bare 
præsentere sin sag overbevisende, men må 
forholde sig til en kulturel massefortrængn-
ing af den anden verden, og de dertilhørende 
aggressive hysterianfald. Lige så nemt det 
er at forstå antimonoteismens retfærdighed 
rent intellektuelt, lige så svært er det rent 
følelsesmæssigt. 

Den genuin-religiøse forståelse udgør altså en 
regulær trussel mod afreligiøserede moderne 
menneskers tilværelse – i den forstand, at 
hvis vi da overlever den delvise erkendelse 
af monoteismens uvæsen uden at blive ramt 
af øjeblikkelig sindssyge, så melder sig Prob-
lemet: hvad vil du gøre ved det, menneske? 
Sorg, raseri og ydmygende afmagtsfølelse er 
jo ikke just tillokkende udsigter. 

Hvorfor så overhovedet formidle den farlige 
sandhed? Hvorfor ikke lade folk have deres 
traumer i fred? Hvorfor ikke løse prob-
lemerne, som vi plejer i Danmark: lukke 
øjnene og benægte, at de eksisterer? Fordi 
Moder Jord forbløder i mangel på ægte re-
ligiøs omsorg. Og fordi monoteismen spær-
rer vejen til den bæredygtige åndelighed, vi 
ønsker at opbygge. Derfor så hård. Ændrer 
vi ikke udviklingen drastisk, bliver der ikke 
noget tilbage for vores efterkommere at 
genoplive. Erkendelsens smerte er den risiko, 
vi må være villige til at løbe, det offer vi må 
bringe for børnene og jorden. Bevidsthedens 
pris. Har du råd? Om den islamo/kristofas-
cistiske politistat og/eller globale økologiske 
katastrofe indtræffer om 10, 50 eller 100 år, 
ændrer jo ikke på antimonoteismens beret-
tigelse og nødvendighed. 

Heroisk Antimonoteisme betyder også 
intellektuelt opgør med begrebsmæssige 
vanskabninger som ʼkultur-kristne  ̓ eller 
ʼkultur-muslimerʼ. Monoteisme er antikul-
tur, anticyklus. For at nå til den livsvigtige 
forståelse, at monoteisme er antireligion, 
er den religionshistoriske skelnen mellem 
ʼkulturreligioner  ̓og ʼskriftreligionerʼ/ ʼlov-
religionerʼ/ʼbogreligioner  ̓ et pædagogisk 
anvendeligt trinbræt. Og vi må give de mono-
teistiske fanatikere ret i, at det at være kristen, 
jøde eller muslim er en fundamentalistisk 
fuldtidsbeskæftigelse, der indebærer absolut 
lydighed overfor ʼhelligskrifterneʼ. Den be-
grebsmæssige polarisering vil måske presse 
et par stykker ud i monoteistisk fanatisme, 
men for langt, langt de fleste betyder den 
frihedens store afsked, som menneskehedens 
overlevelse afhænger af. Især i Norden! 

De polyteistiske tillidskulturer respekterer 
derimod menneskelig forskellighed og har 
ikke samme universelle krav til religiøsiteten; 
religiøs fundamentalisme forudsætter netop 
et fastlåst fundament og fastlagte facitlister 
som kun de monoteistiske ʼskriftreligioner  ̓
leverer. Og det er i modsætning til monoteis-
men uproblematisk at være en god polyteist 
med en mere afslappet indstilling, selvom 
det stadigvæk er den polyteistiske fanatiker, 
der er målestok for den pågældende religion. 
For eksempel kan den almindelige blót-
deltager være en glimrende asatro, selvom 
vedkommendes religiøse fanatisme ikke kan 
måle sig med Godens, eller Gydjens, der jo 
skal fungere som hjælpere og formidlere 
af det hellige til stammen eller gruppen. At 
kristendommen med deres monopræster 
på perverteret vis efterligner polyteismen, 
ændrer ikke ved, at det at være kristen er 
en udelukkende egoistisk foreteelse; frelsen 
er et strengt personligt anliggende mellem 
monoslaven og monoguden. Den kristne, 
der udfører ʼvelgørenhedsarbejdeʼ, eller 
ʼelsker sin fjendeʼ, gør det udelukkende eller 
i sidste ende for sin egen lille frelses skyld. 
Han kan slet ikke frelse andre, det kan kun 
monoguden. 

Kort sagt: der er ingen forsonende træk ved 
monoteismen; hvis noget godt nogensinde 
er kommet fra en, der bekender sig til kris-
tendommen, islam eller jødedommen er det 
menneskeligheden, der har sejret på trods af 
monoteismen, aldrig på grund af den. Hvis 
skikke fra de monoteistiske institutioner har 
indeholdt noget godt, er det fordi man har 
stjålet fra de rigtige (polyteistiske) religioner. 
Monoteisme er roden til alt ondt, enten direkte 
påviseligt, eller indirekte i kraft af, at den har 
ødelagt vores evne til at tænke.

Pseudomonoteister skal anstændigvis kon-
fronteres med det faktum, at de ikke lever 
i overensstemmelse med det monoteistiske 
ideal, de bekender sig til, og derfor er æreløse. 
De er ulydige mod monogudens befaling. 
Heldigvis for os! Men selv om de ikke anser 
hedninge for vantro eller påberåber sig sand-
hedsmonopol, skader de alligevel verden ved 
at støtte kun-én-gud-dødsdogmet; og støtter 
alligevel fx kristendommen ved at kalde sig 
kristne, måske ligefrem direkte økonomisk 
støtte som medlemmer af folkekirken. Men 
pseudomonoteisterne – som på andre om-
råder end det religiøse rent faktisk kan være 
begavede og dygtige – er ofte tolerante, 
venlige og anstændige mennesker; dermed 
forplumres hele billedet, og den livsvigtige 
antimonoteisme bliver næsten umuliggjort 
af deres uærlighed. Og antimonoteisterne 
kommer i den ulyksalige situation, at vi skal 
kæmpe os vej gennem vore egne, Stockholm-
syndromramte venner, for overhovedet at nå 
til den egentlige trussel. 

At kalde sig muslim, kristen eller jøde er en 
stående invitation til, at en monoteolog kan 
afkræve gudfrygtighed og lydighed overfor 

ʼhelligskriftets  ̓ autoritære befalinger. Det 
monoteistiske dødsdogme om kun én gud/
sandhed er som en virus, der kan overføres 
blandt forholdsvis tolerante og harmløse 
pseudomonoteister, for så at komme i udbrud, 
når de bliver aktiveret, eller når den kommer i 
kontakt med mennesker, som er disponerede 
for fanatisme; som har ærligheden, modet 
og viljen til at tage den logiske konsekvens 
af dødsdogmet, nemlig udryddelse af de 
ʼvantroʼ. 

Monoteisme bør skyes som pesten, fordi det 
er en åndspest; som forhindrer religiøs omsorg 
for verden, ja som forhindrer (forståelse af) 
religiøsitet, og som kan mutere og bryde ud i 
alle former for livsfjendtlig totalitarisme. 

Antimonoteisme er ikke generaliserende into-
lerance, men verdensvenligt selvforsvar. Og 
når vi eksempelvis siger, at ʼalle monoteister 
er intolerante  ̓eller ʼalle monoteister lyverʼ, 
så er det en såkaldt ʼnødvendig domʼ, hvis 
sandhed ikke bestemmes af empirisk san-
seerfaring, men er det man kalder ʼanalytisk 
a prioriʼ. Intolerant, totalitær og løgnagtig 
indgår simpelthen i definitionen på en mono-
teist. ʼAlle ungkarle er ugifte  ̓ er skolebog-
seksemplet på et analytisk a priori udsagn. 
Men når gifte mænd insisterer på at kalde sig 
ungkarle, vanskeliggøres problematikken jo 
væsentligt. 

Det skal indrømmes og understreges, at 
grundbetingelsen for min monoteisme-kritik 
er den fundamentalistiske overbevisning, at 
verdens overordnede livsprincip er differen-
tiation, og at der i overensstemmelse hermed 
findes flere forskellige mennesker, forskellige 
guder og forskellige sandheder. At verden 
rummer forskelligheder, ja kun består i kraft 
af forskelligheder, eller er differentiations-
konstitueret, er min indre overbevisning, 
min daglige erfaring og den (måske eneste) 
entydige konklusion på mine studier. En fun-
damental forskellighed, som også bekræftes 
af nærværende læsers nysgerrighed, der 
næppe ville motivere til læsning, hvis vi alle 
var én, hvis der kun var én sandhed. At verden 
rummer forskellighed er nok en trættende 
truisme for de fleste, men det er en selvindly-
sende sandhed, som mange ikke desto mindre 
nægter at tage konsekvensen af.

Det polyteistiske perspektiv er det mest 
tolerante, der findes, fordi det kan rumme, 
at mennesker har én, mange eller ingen 
guder/sandheder. Blot kun-én denne mo-
nopolistiske og totalitære ideologi, som i 
(profan)monoteistisk form udelukker alle 
andre, er der i sagens natur ikke plads til. 
Det er et spørgsmål om (begrebsmæssigt) 
selvforsvar og overlevelse. Og dog, hvis 
monoteisterne så bare kunne holde deres 
intolerante verdenssyn for sig selv, så gik 
det også nok; men de blander sig jo i andres 
liv med urimelige krav og lyver om andre 
menneskers guder og er dermed blasfemiske 
i ordets egentlige forstand, fordi de ʼskader  ̓
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(gr. blapto) med deres ʼtale  ̓(gr. phemi). Ja, 
monoteismen er skadeligt anti-religiøs, fordi 
den simpelthen er funderet på, skriftligt 
ekspliciteret, intolerance over for anderledes 
troende; hvorimod den polyteistiske reli-
giøsitet er positiv og helhedsorganisk og slet 
ikke defineres i forhold til andre former for 
religion. Polyteismen er i sig selv uskadelig 
og uskyldig, ̓ innocentʼ, hvilket ikke betyder, 
at polyteister er pacifister, eller at polyteister 
ikke kan begå uretfærdigheder eller grusom-
heder, de gør det bare ikke per definition. Med 
andre ord: polyteisme garanterer ikke, at vi 
ikke får åndelig intolerance, men monoteisme 
garanterer, at vi får. 

Til dem, der ikke finder, at sprogfilosofisk 
begrebsanalyse yder tilstrækkelig eksistens-
berettigelse for så uforsonlige angreb, må 
vi understrege, at antimonoteismen ikke er 
grundlagt på fordomme og antagelser, men på 
årtusinders empirisk belæg for monoteismens 
forbrydelser mod menneskeheden; talløse 
vidnesbyrd om årtusinders forfølgelser af 
anderledes tænkende og troende, årtusinders 
åndeligt holocaust. 

Men lad os lige give næring til optimismen 
med erindringen om, at monoteisme, kun 
for en historisk nærsynet betragtning, er den 
religiøse norm. Menneskeheden har, lavt 
sat, været polyteister i en eller anden form i 
50.000 år. Den nuværende monoteistiske ånd-
skatastrofe er altså ingen naturnødvendighed, 
vi resigneret må acceptere, men en midlertidig 
kollektiv sindssygdom som skal overstås, 
eller rettere overvindes. Monoteismen udgør 
et religionsfascistisk interregnum; og det er 
op til os, vores styrke, vilje og skæbne, vores 
tillid, kærlighed og hengivenhed at hjælpe de 
fordrevne, menneskevenlige guder tilbage, så 
vi i fællesskab kan værne om, og dyrke, livet 
og jorden. Og skønt den levende religiøse 
tradition rigtignok er brudt, har vi værdifulde 
hjælpemidler i de overlevende mindesmærker, 
i kunsten, religionens tvilling; og så må vi 
ikke undervurdere betydningen af vores ge-
netiske hukommelse og overlevelsesinstinktet 
— gudernes skæbneskrig, der bliver vanskeli-
gere og vanskeligere at overhøre. 

Den fænomenale sammenhæng mellem kær-
lighed og had er ikke blot et spørgsmål om, 
at begreberne i overensstemmelse med dif-
ferentiationsprincippet kun får mening i kraft 
af modsætningernes tilstedeværelse, men 
om, at man hader det, der skader dem, man 
elsker. Den store sandhed i ʼingen kærlighed 
uden had  ̓er desværre blevet gjort til en tom 
frase af alskens lommefilosoffer, der har læst 
en bog. Uden evnen eller viljen til at hade 
er vi hjælpeløst slagtekvæg mod en fjende, 
der virkelig forstår at hade. Hvilket netop er 
pointen med det treleddede monoteistiske an-
greb. Kristendommen og jødedommen baner 
vejen, islam lukker og slukker. 

Men had er en vanskelig og farlig størrelse. 
Størst er, i disse tider, risikoen for at falde i 

den racistiske faldgrube, og det bedste værn 
herimod er ihukommelse af, at racisme er 
profanmonoteisme, kendetegnet ved det gen-
eraliserende, blinde og uretfærdige pøbelhad. 
Som bevidste polyteister er vores had ikke 
xenofobisk rettet mod dem, der er anderledes, 
men mod dem, der skader os og vores. Hvis 
nødvendighed tvinger os, hader vi folk for det, 
de har inden i hovedet, aldrig farven udenpå. 
Der findes anstændige mennesker med eksem-
pelvis muslimsk baggrund, som har oplevet 
mere direkte undertrykkelse fra islam, fx 
under den islamiske revolution i Iran, end vi (i 
dag) har fra kristendommen. Gode og stærke 
kræfter, som vi har hårdt brug for. Værdige 
ligesindede. Jeg ønsker også (og har) venner 
med jødisk og muslimsk baggrund, men de 
skal have samme forhold til jødedommen og 
islam, som jeg har til kristendommen, nemlig 
bevidstgjort, rendyrket og forhærdet had. 

Nærværende fortale for antimonoteismens 
seende had er ikke mindst et ærligt forsøg på 
at undgå det blinde racistiske selvtægtshel-
vede, der ellers vil ramme mange uskyldige, 
også mine venner. Den umiddelbare fremtid 
står under alle omstændigheder desværre i 
hadets tegn. At tro omstændighederne tillader 
en fredelig og kærlig løsning, velbehagelig for 
alle, er ligeså selvbedragerisk naivt, som det er 
ynkeligt at begrænse sit had til budbringeren 
af dette brutale budskab. Er modviljen mod 
intolerance ærelig, så viser den sig i kampen 
mod monoteismen, hvorimod det må betragtes 
som kujonagtig konfliktskyhed at prøve at 
kvæle de antimonoteistiske bestræbelser på 
åndeligt selvforsvar. 

Hvorfor skal fortale for antimonoteisme 
have plads i denne religiøse begrebsafklar-
ing? Fordi ægte forståelse af monoteismens 
uvæsen også har en følelsesmæssig dimen-
sion. Monotheism, to know it is to hate it. Og 
så fordi det er uansvarligt at skabe bevidsthed 
om monoteismens uvæsen, uden at give et bud 
på en konstruktiv reaktion. 

Som bevidste antimonoteister gavner vi ikke 
blot verdens frihed til religiøs forskellighed, 
men vores had falder (heldigvis?) sammen 
med det Heroiske Had, der til værn for 
de heroiske grundprincipper er rettet mod 
tvang, løgn og uretfærdighed. Pøbelhadet 
er blindt, og derfor uretfærdigt og endeløst, 
kender ingen nåde og tilgivelse. Rigtige mænd 
hader med åbne øjne. Et had, der har sin rod i 
kærlighed, ikke i svaghed og frygt. Kan man 
ikke med vold forsvare sig mod overfald 
uden at blive voldsmand, og kan man ikke 
dræbe tyranner uden selv at blive tyran, så 
er selvforsvar som sådan gjort til en moralsk 
umulighed. 

Takket være kristendommens totale bekæm-
pelse af den menneskelige natur er størrelsen 
ʼhævn  ̓om muligt endnu mere kriminaliseret 
og tabuiseret i Vesten end ʼhadʼ. En antin-
aturlig æres-aflivning og krigerisk kastrering. 
En åben invitation til overgreb. Had er også 

en følelse, og hævn har også sin berettigelse. 
Men da vi takket være kristendommen ikke 
som voksne mennesker kan forholde os bevi-
dst og ansvarligt til så dybtliggende og farlige 
størrelser som had og hævn, må vi nøjes med 
at udleve den side af vor menneskelighed som 
jublende tilskuere til film, eller anden kunst, 
hvor heltens had til og hævn over skurken til 
stadighed fejres. Hvad vi reelt hylder, fordøm-
mer vi formelt, og ender med bevidstløst 
og uberettiget at hade os selv og hævne os 
på hinanden. Hykleriet er kvalmende — og 
katastrofalt.

Ingen ære uden hævn. Fordi hævn-handlingen 
genopretter æren, tilbageerobrer det tab af 
identitets-opretholdende virkelighed, som 
krænkelsen har medført. Hævnen er kamp for 
de idealer, som man har bundet sin eksistens 
til, som man har gjort til en uløselig del af 
selvet; og uden tilbageerobring af denne 
åndelige bestanddel, er der ikke indre ove-
rensstemmelse, ikke ærlighed. Man mister 
sin integritet, i ordets egentlige betydning af 
at være uplettet og uberørt af en krænkelse, 
der ret beset er en indre udplyndring; man 
ophører med at være et (helt) menneske, og 
bliver en æreløs nidding. 

Kristendommens forbrydelse mod men-
neskeheden har, blandt meget andet ondt, 
gjort vore fremragende forfædres storslåede 
Skandinavien til nordiske niddinge-nationer. 
Mange slægtleds ophobet skam og skændsel. 
Sorgen er så stor, vanæren så ubærlig og trau-
met så dybt, at selv vores sørgelige niddinge-
tilværelse kun er mulig i kraft af systematisk 
selvbedrag. Så stor er fortrængningen, så om-
fattende pacifist-psykosen, at selv erklærede 
hedninge nægter at forholde sig anstændigt til 
det faktum, at der næppe er én eneste af de 
gamle sagaer, der ikke har hævn som altgen-
nemtrængende motiv. For i hævnen kommer 
æren og karakteren til udtryk; historien bliver 
værd, ja mulig at fortælle.

Vi har et kæmpehul i den nordiske kultursjæl, 
der synes hinsides hævnens helbredelse. Og 
alligevel må vi prøve, for livets skyld. ”Letʼs 
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make us medicines of our great revenge, to 
cure this deadly grief,” som Shakespeare siger 
det så smukt. 

Men hvis den skal virke og have helbredende 
kraft, må vor hævnmedicin være åndelig, 
thi fysiske angreb bider vanskeligt på denne 
undernaturlige fjende. Trods — eller måske 
netop på grund af — kristenforfølgelser i Rom 
erobrede ʼmartyrerne  ̓verdensherredømmet. 
Jøderne havde aldrig fået Israel eller vokset 
sig stærke som international magtfaktor, hvis 
det ikke havde været for nazitidens jødefor-
følgelser. Og den ʼislamiske nation  ̓ er nu 
godt på vej til at kolonisere hele verden, fordi 
vi stadig ikke har lært, hvordan monoteister 
skal bekæmpes, og fordi den modstand, mus-
limerne møder, ikke er religiøs og dermed 
retfærdig i sin præcision, men racistisk og 
dermed uretfærdig i sin generaliserende 
mangel på præcision, og dermed styrker 
dem med sympati, medlidenhed og selvret-
færdighed. Monoteismens onde kaosmonster 
vokser ikke mindst ved den forfølgelse, som 
monoteisterne indbyrdes udsætter sig selv 
og hinanden for. Se bare Israel-Palæstina. 
Eller kristendommens styrkelse i Norden ved 
islams indtrængen.

Fysisk selvforsvar er en naturnødvendighed 
mod fysiske angreb, og i den sammenhæng 
er seriøs træning og kampberedthed uomgæn-
gelig for den ærekære moderne asatro. Det er 
selvfølgelig frivilligt, om man vil slås eller ej, 
men kamppladsen kan man ikke altid vælge 
selv; og hvis man vil gøre en hæderværdig 
forskel på de hårde baner, må man indstille 
sig på, at vor tids storkrig er åndelig, og at 
virkelige angreb på fjenden kræver topmål 
af retfærdig præcision; ikke mindst fordi de 
monoteistiske antireligioner netop er spe-
cialiserede i at gøre sig til ofre for (påståede) 
uretfærdigheder. 

Da monoteismen skader os, fordi dens uvæsen 
består af løgn, skal den skades med sandhed. 
Og ganske heldigt er en retfærdigheds-me-
kanisme indbygget i den antimonoteistiske 
sandhedshævn. Jo mere de lyver, jo hårdere 

bliver de ramt. Og vi må ikke glemme, at det 
mål af religionsfrihed, vi trods alt har, i den 
ʼkristne  ̓ vestlige verden er vundet af bl.a. 
franske oplysningsfilosoffers hadefulde an-
greb på kristendommen. Når vi ikke længere 
brænder kvinder, eller i samme grad fysisk 
forfølger og myrder anderledes troende, som 
de gør i den islamiske verden, så skyldes det at 
modige mennesker, har taget sandhedshævn. 
Nu betaler vi så prisen for, at arbejdet ikke 
blev gjort færdigt, i takt med at kristendom-
men genoplives af den islamiske invasion.

Polyteismens åndelige krigsførelse koster 
ingen justitsmord. For de mange danske 
ʼkristne  ̓ pseudomonoteister, der hverken 
fordømmer vantro, forlanger guddommeligt 
sandhedsmonopol, eller i det hele taget 
adlyder monoguden, vil antimonoteismens 
sandhedshammer eksempelvis ikke ramme 
særligt hårdt; blot vække dem af deres 
søvngængervildfarelse og lade dem fortsætte 
deres forholdsvis frisindede og tolerante liv, 
stort set uden andre ændringer, end at de 
ikke længere kalder sig kristne. Overgangen 
fra pseudomonoteist til profanpolyteist eller 
henoteist er forholdsvis nem, den perfekte 
og i dobbelt forstand menneskelige udvej. 
De forhærdede monoteisters verden(sbillede) 
bliver derimod knust. 

Lykkeligvis skal vi som polyteistiske ånds-
krigere heller ikke ud og missionere på 
monoteistisk vis — altså med trusler om evig 
fortabelse at omvende folk til at adoptere lige 
netop vores religiøse sandhed — hvilket i sig 
selv er umuligt, fordi vi er mange og forskel-
lige. Men oplysning skal der til, så menneske-
emnerne ikke skal vælge sandheder og guder 
i mørket. At vække Stockholm-syndromramte 
søvngængerlemminger er selvfølgelig en 
udfordring, men da de flertalsdiktatorisk 
trækker hele menneskeheden med ud over 
kanten, er et vist mål utaknemmelighed til 
at udholde. Og så er der jo flere måder at 
bekæmpe mørket på. 

Den bedste er måske at tænde lyset. Og hvis 
temperamentet ikke lige er til had & hævn 
og åndelige angreb på monoteismen, så kan 
man heldigvis også bidrage uvurderligt til 
den store kamp ved fredeligt at give stemme 
til Sandhedernes Sandhed: ʼder findes flere 
guder og flere sandhederʼ. De hedninge, der 
står ved, at de dyrker flere guder, fortjener 
alene derfor stor tak og fred herfra. Det være 
mig fjernt at søge at monopolisere nordisk 
hedenskab, endsige antimonoteismen. Vejene 
er mange. 

Men man gør klogt i at holde sig for øje, at i 
en monoteisme-inficeret verden findes ingen 
hedensk neutralitet. Fredelig sameksistens er 
ikke en (religionsfilosofisk) mulighed, når den 
harmløse dyrkelse af flere guder i sig selv er 
en krænkelse af monoteistens ̓ religionʼ. Ja, du 
skader og bekriger simpelthen monoteismen 
ved ikke lydigt at anerkende det guddom-
melige sandhedsmonopol. Den eneste måde 

at ʼrespektere  ̓monoteistens ʼreligion  ̓på er 
ved at underkaste sig den samme. Selvudslet-
tende assimilation, åndeligt selvmord. Derfor 
er alle polyteister dybest set i samme båd, og 
vores fælles ønske om åndelig overlevelse 
eller genoplivning burde resultere i en grun-
dlæggende fælleshedensk frændesolidaritet. 
Indbyrdes kiv om den ʼsande hedenskab  ̓er 
også en åndeligt selvdestruktiv sandhedsmo-
nopolisering. Hvis ærinde går man mon, når 
der bruges tid og energi på at håne eksem-
pelvis Wicca-hekse eller andre sympatiske 
neopaganere? Når fremmede mænd har 
slået forældrene ihjel, hvad er det så for en 
mandighed, der hævder sig selv ved at slå på 
sine søskende? 

Mit ærinde er ikke at starte en krig mod 
monoteismen. Krigen har længe været i gang 
og er blevet ført direkte mod os og vores i 
over tusind år. Jeg foreslår blot, at der er bedre 
måder at føre krig på end at ligge musestille 
og håbe på. at overfaldsmanden holder op med 
at sparke, hvis vi ikke skriger. 

I det omfang skandinavisk religion træder ud 
af landsbytosserollen og manifesterer sig som 
reelt religiøst alternativ, vil der komme vold-
som modstand. Den polyteistiske eksistens-
mulighed vil i sig selv skade monoteisterne, 
ryste dem i deres totalitære grundvold, og af 
instinktiv overlevelsestrang vil de desperat 
stramme lænken, der hedder religiøst sand-
hedsmonopol. Og så bliver der brug for de 
hårde halse, hvis vi ikke skal kvæles. 

Ligesom kristne kirker skændigt er placeret 
oven på vores gamle helligsteder og står 
i vejen for genopbygning, således må det 
monoteistiske religionspatent nedbrydes, for 
at polyteismen kan bygges op. Monoteismen 
er det antireligiøse mørke, der skal fortrænges 
af polyteismens lys, så det religiøse valg at-
ter bliver en mulighed for menneskeheden. 
Monoteismen er den åndslænke om men-
neskehedens hals, der skal brydes med eet 
fælles hug, før vi overhovedet kan begynde 
at bevæge os i forskellige religiøse retninger. 
Ja, første forudsætning for at vi overhovedet 
bliver i stand til at træde i karakter som 
religiøst uenige eller enige, er, at vi bliver 
enige om et samlet opgør med monoteismen 
som antireligion. Indtil vi bryder ud af mono-
teismens åndsfængsel, er vi ikke forskellige 
mennesker med forskellige kulturer, men er 
reduceret til én ynkelig gruppe fanger, der nok 
vil alt muligt forskelligt, men identitetsmæs-
sigt ikke kan stå frem som andet end fanger 
– førend vi er frie. 

At det rent taktisk skulle være uklogt for 
dansk hedenskabs vækstmuligheder at kri-
tisere kristendommen (islam og jødedommen) 
er, i mine øjne, på mange måder en forfærdelig 
fejlvurdering, men vi kan da i hvert fald 
konstatere, at mange år, med den konfliktsky 
linje, kun har resulteret i ganske få erklærede 
asatroende i dag, faktisk væsentligt færre end 
der er danskere, som er konverteret til islam. 
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Måske det var tid til at droppe det taktiske 
fedtspilleri og i stedet anlægge en lidt mere 
vikinge-agtig indstilling og se, om nogle af 
de hundredtusindvis af danske skabshedninge 
springer ud, når de oplever, at der findes et 
seriøst religiøst alternativ, et åndeligt fæl-
lesskab, der tør tage sig selv alvorligt?

Livsglæde, kærlighed og religiøs tolerance er 
naturligvis god hedensk tradition, men den 
polyteistiske renæssances nordiske pionerer 
må også være fanatiske og ubændige. Hårde 
nok til overhovedet at kunne forårsage første 
revne i lænken og blive ved med at hamre, til 
den er brudt. Hårde nok til, at andre frit vælger 
at følge med, fordi de har tillid til, at det er 
alvorligt ment, tillid til, at man ikke flygter, 
når fjenden angriber. Hårde nok til at være den 
klippegrund, fremtiden kan bygges på.

Ved ugerninger som selvmordsbombning af 
uskyldige og fysisk forfølgelse af anderledes 
troende viser monoteisten sin offervilje og sit 
fanatiske værd, hvorimod antimonoteismens 
åndelige modstandskamp først og fremmest 
kræver fanatisk forsvar for ytrings- og reli-
gionsfriheden. Det kan måske indgyde mod 
på det forestående storværk at andre, berømte, 
har leveret skarp og præcis monoteismekritik. 
Således eksempelvis Schopenhauer: 

“Faktisk er intolerancen kun vigtig for mono-
teismen. Den eneste gud er af natur en skinsyg 
gud, som ikke vil tillade nogen anden at leve. 
Polyteistiske guder er derimod naturligt tol-
erante; de lever og lader leve. For det første 
tolererer de gladelig deres kolleger, guderne 
fra den samme religion; og denne tolerance 
bliver derefter udstrakt endog til fremmede 
guder, som derfor gæstfrit bliver modtaget 
og senere i visse tilfælde, får tilstået lige 
rettigheder. Et eksempel er romerne, som 
villigt gav plads til og respekterede frygiske, 
egyptiske og andre fremmede guder. Derfor 
er det kun de monoteistiske religioner, der 
præsenterer os for synet af religiøse krige, 
religiøs forfølgelse og domstole til at dømme 
kættere; og af billedstorm, der førte til 
nedrivninger af indiske templer og egyptiske 
statuer, som havde betragtet solen gennem tre 
tusind år; alt dette, fordi deres skinsyge gud 
havde sagt: ʼDu må ikke gøre noget udskåret 
billede  ̓osv.” (Citeret fra Ibn Warraq: Derfor 
er jeg ikke muslim, p. 192, oversat af Lars 
Hedegaard.)

Havde Schopenhauer fra et polyteistisk 
standpunkt dedikeret sit forfatterskab til slig 
hård kritik af monoteismen, ville verden utvi-
vlsomt have set anderledes ud i dag.
Det er jo de allerfærreste, der ikke tager af-
stand fra løgn, tvang, uretfærdighed, åndelig 
intolerance og religiøst sandhedsmonopol, 
monoteismens grundbestanddele. Det, der 
efterlyses, er således ikke en egentlig hold-
ningsændring, men flere med modet, viljen 
og styrken til at tage konsekvenserne af 
deres holdninger. En smule intellektuel 
redelighed. 

Den antimonoteistiske kamp bliver ægte 
heroisk, fordi vores modstandere, med et vist 
held, vil beskylde os for at være alt det, vi 
bekæmper og ikke er (ligesom Akhilleus blev 
det). Vanskelighederne bliver mangedoblet 
— som om de tre ʼverdensreligioner  ̓og ca. 
fire milliarder modstandere ikke var nok — af, 
at det, p.g.a. bagvaskelser, i lang tid vil være 
uklart, hvem der er skurke og helte. Da den 
rene monoteismekritik er uimodståelig, vil vi 
opleve at (krypto)teologerne lyver os megen 
ondskab på, som de så kan tage afstand fra, i 
stedet for ærligt at bringe citater og gå i krig 
med dem. Dertil er simpelthen blot at holde 
hovedet koldt og fastholde opmærksomheden 
på, hvem det er, der har bedrevet og stadig 
bedriver voldelig religiøs intolerance. Hvem 
er det nu lige, der historisk og ideologisk ikke 
kan tolerere eksistensen af hvem? Og det er 
jo det uretfærdigste vrøvl og et overgreb mod 
sproget at kalde os (neo)fascister, fordi vi ikke 
bryder os om monoteisme. Det er end ikke 
fascisme at hade andre mennesker, heller ikke, 
hvis man bekæmper dem med dødelig vold. I 
så fald skulle Churchill være fascist, ligeså vel 
som Hitler. Fascisme, nazisme etc. er former 
for totalitarisme, som indebærer et enevolds-
styre, der uimodsagt kontrollerer hele (lat. 
totus) samfundet. Det er derimod fascistoidt, 
når nok så joviale typer med nok så gode hen-
sigter udøver censur eller med fordømmelse 
prøver at kvæle fx monoteisme-kritiske røster 
for med kun én stemme at kunne karakterisere 
hele miljøet. Og de fascistoide bestræbelser 
bliver ikke mindre totalitære af at man iklæder 
sig offerrollen og hyler op om at visse stand-
punkter slet ikke må komme til udtryk, fordi 
de sårer ens følelser; blot vanskeligere for de 
blåøjede at gennemskue. En taktik, monoteis-
ter til alle tider har brugt til at ødelægge og 
ensrette verden, måske mest skræmmende i 
forbindelse med muslimernes aktuelle mord-
attentat på ytringsfriheden i Danmark. 

Men lad det være klart: mit opgør er med 
monoteismen, ikke med andre hedninge, som 
har en anden tilgang til det at være asatro eller 
polyteist. Når jeg så vidt muligt undlader at 
tage til genmæle mod personlige og uveder-
heftige angreb på min monoteismekritik, skyl-
des det dels, at vores indbyrdes stridigheder 
gavner monoteismen, dels at modargumen-
terne er leveret og forholdsreglerne er truffet 
for den intelligente og retsindige læser at 
benytte. Læs og genlæs, det vil blive åbenbart. 
Til dem, der er enige i anti-monoteismen, eller 
dele heraf, men som ikke bryder sig om for-
men, den her præsenteres i, kan jeg kun byde 
deres egen formulering af en monoteisme 
kritik velkommen. Dette er et større, fælles 
anliggende som i sagens natur tåler, ja fordrer, 
flere forskellige bud. 

Da monoteismens uvæsen er let at forstå 
intellektuelt, men svært følelsesmæssigt, kan 
den Antimonoteistiske Bevægelse næppe få 
den fornødne skæbnefødsel og opfostring 
uden fanatiske foregangskvinder; fordi 

det kvindelige livsinstinkt er stærkere end 
mandens, kan hun vanskeligt overhøre, eller 
forhærde sig overfor naturens klageskrig og 
den forestående økologiske katastrofe; fordi 
monoteismen har krænket og fortsat krænker 
kvindekønnet og især den kvindelige seksu-
alitet så voldsomt, at behovet for oprejsning 
er større, og kravet om hævn på hele kønnets 
vegne stikker dybere i kvindernes genetiske 
hukommelse; og fordi vores forbilledlige nor-
røne formødre i særdeleshed og stærke kvin-
der i almindelighed besidder særlige evner til 
at anspore mandig og ærefuld adfærd, og til 
at gøre situationens dødelige alvor pinefuldt 
klar for mændene. 

Nærværende antimonoteistiske projekt 
beskæftiger sig med størrelser, der er så 
traumatiske, tabuiserede og skræmmende, 
at folk flest på grund af følelsesmæssige 
blokader ikke kan læse, hvad der står eller 
overhovedet fornemme det ædle og humane 
ærinde, men hysterisk afskriver det som no-
get farligt noget, der skal bekæmpes og tales 
dårligt om. Betænk dog venligst igen og igen, 
at had og hævn ikke er en ny opfindelse, og 
at et bevidstgjort had har sine grænser og er 
langt mindre skadeligt end det kriminaliserede 
og fortrængte had, som i dag ustoppeligt æder 
os op levende i form af eksempelvis kræft, 
sindssyge og depression (de moderne syger), 
og som i stedet for at blive rettet det rigtige 
sted hen går ud over uskyldige, sågar familie 
og venner. Her tilbydes endda en ikke-racis-
tisk, ikke-voldelig udvej, en retfærdig kamp-
form og en mulighed for sejr. Monoteismens 
altødelæggende verdensbrand lader sig ikke 
slukke med vand eller vindpust, dertil kræves 
højeksplosiv antimonoteistisk lynstorm. Men-
neskehedens liv, lykke og fremtid afhænger 
af, at det antimonoteistiske sværdhug flænser 
monoteismens altkvælende knude. Tolerante 
(profan)polyteister skal selvfølgelig dyrke 
de guder og sandheder, som deres hjerte til-
skynder, og hvis de ikke vil bidrage direkte 
til den antimonoteistiske bevægelse, så fred 
være med det. Kun bevidst, frivillig indsats er 
i sagens natur mulig. Men det frarådes hermed 
at gå imellem, når diamanthammeren falder. 

Den vanskelige opgave, som historiens nød-
vendighed pålægger os, er at finde lykken i 
forbandelsen, og vende det overhængende 
nederlag til sejr. Forbandelsen er den mono-
teistiske besættelsesmagt, som nu forstærkes 
afgørende med tredje monobølge, den is-
lamiske invasion. Lykken er den frihed og 
menneskelighed, vi vinder, hvis vi formår at 
lade truslen vække til stordåd og vi, i dybeste 
forstand, husker, hvem vi var, vi er og hvem 
vi skal blive. Det er næppe troligt, at nogen 
nulevende når at blive Menneske, men kan vi 
bane vejen for kommende generationer, har 
vi ikke levet forgæves. 

Da monoteismeproblemet ikke er lokalt, 
skal også løsningen være global. Den store 
polyteistiske plan for religiøs frihed og be-
kæmpelsen af ensretningens levende død 
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Anmeldelser Anmeldelser

Carolyn Hillyer har besøgt samerne i Jokk-
mokk og andre steder i det kolde Nord. Det 
kom der en serie sange ud af: ICE - Cold 
Songs from the Northern Sisterhood of 
Drums. Som ved tidligere bemærkelses-
værdige samlinger fra hendes side, har hver 
enkelt sang et tilhørsforhold til en enkelt 
kvinde, hvorved hun fortolker kvindens hele 
personlighed, liv og kultur. Til samlingen 
hører også en serie malerier og kunsthånd-
værk, alt skabt af Carolyn. Dette kan ses, hvis 
man er så heldig at opleve Carolyn selv på 
udstilling, hvor hun vil skabe et helt univers 
omkring sine skikkelser, ‘sacred space.’ Når 
du træder ind i rummet, træder du ind i en 
anden verden, langt væk i afstand, men også 
i tid. Og du kan fornemme tilstedeværelsen 
af disse ur-kvinder.
Hendes tidligere samlinger omhandler en 
kontakt og forståelse med tidligere kultur-
er, mest mindeværdigt for mig var hendes 
Neolitiske samling, hvor hun gav stemmer 
til et folk, der for længst er blevet til støv 
på Dartmoor uden at efterlade sig skriftlige 
kilder. Meget af hendes inspiration henter 
hun på Dartmoor, hvor hun bor i et langhus 
langt fra moderne forstyrrelser, og hvor de 
også indspiller deres musik i ejet studie.
Carolyn Hillyer er også kendt fra samarbej-
det med partneren Nigel Shaw, meget af de-
res musik bliver spillet i ‘New Age’ kredse, 
men i virkeligheden er deres musik ‘Old 
Age’.
CD’en ICE indeholder 20 sange tilegnet 9 

kvinder, og de er tydeligt inspirerede af hen-
des møde med Samerne og deres kultur i de 
vejrmæssigt barske omgivelser. Sangene har 
en klar sprød tone, som fremhæver hendes 
specielle magiske stemme på smukkeste vis.
Flere af sangene handler ikke forbavsende 
om ild og vand, ur-elementer i Samernes ska-
belsesberetning, og de har også en shamanis-
tisk følelse. Brug af instrumenter forstærker 
dette, da der er mest percussion, trommer af 
rensdyr, hesteskind, og lakseskind, rasler af 
hove og huder, ben- og træ-fløjter, dulcima, 
cimbala og kæbebens harpe.
Kvinderne her er tusinder af år gamle, de er 
vores for-mødre, shamankaer, sejd-udøvere, 
viise ældre, kaldet udegans, is-kvinder, som 
fødtes af gletcherisen ved istidens ophør 
og menneskers indvandring til disse frosne 
egne.
The Northern Sisterhood of Drums består af 
9 for-mødre, 9 portrætter, som kan erhverves 
som tryk fra Seventh Wave Music. Hver 
enkelt har en specialitet frem for de andre. 
Wolfsmilk Udegan, Moon in Water Udegan, 
Edge of Ice Udegan er nogle af navnene.
Dette er en samling, som kan bruges til medi-
tation og til stille overvejelse, mens man stir-
rer ind i bålets flammer, men tro mig, man 
kan også danse sig til et tranceagtigt stade 
til hendes sange, som indbyder til feminine 
flydende bevægelser.

Lone Bang

Musikanmeldelse
Kunstner:
Carolyn Hillyer

Titel :
ICE Cold Songs from 
the Northern Sister-
hood of Drums.

Udgiver:
Seventh Wave Music

Hjemmeside:
www.seventhwavemusic.co.uk

går ganske enkelt ud på kulturel og religiøs 
reanimation; genoplivelse af fordums åndsliv 
og naturhellighed. I nutidigt udtryk, forstås. 
Decentraliseret retribalisering. Og fordi det nu 
engang er vores skæbne at være nordboere, 
er det den skandinaviske kultur, vi skal geno-
plive. Andre folkestammer skal genoplive 
deres oprindelige kultur og få den til at stråle 
med sin klare farve i polyteismens store re-
ligiøse regnbue. Vi skal ikke smelte sammen 
til én stor grå monokultur, men træde stærkt 
frem som kulturelt unikke bidragydere til en 
åndelig mangfoldighed, hvilket er muligt i en 
verden, hvor tolerancen overfor forskellighed 
er ægte, fordi de forskellige religioner er kom-
patible og hinanden gensidigt stimulerende i 
stedet for udelukkende; fordi i en polyteistisk 
(pluralistisk) verden er det både muligt, og 
oplagt, at være ligeværdige venner med men-
nesker, der har andre guder (sandheder) end én 
selv. Polyteismens religiøse tolerance og evne 
til at knytte venskaber med anderledes troende 
er ikke blot vores stærkeste kort i den religiøse 
oplysningskampagne, men altafgørende for 
vores sejrschancer i det kommende stor-
ragnarok. Den store åndelige verdenskrig, 
hvor vi på den ene side har monoteismens 
trehovedede kaosmonster — Jahve, Kris-
tus og Allah — og deres store slavehær af 
blindthadende monoteister, ensrettede til 
identitetsløs ukendelighed. På den anden side 
har vi alle overnaturlige væsner, alle fabeldyr, 
alle helte og heltinder; alle guder og gudinder 
fra de ægte religioners mytologier, alle nisser 
og vætter, alle dæmoner, ja selv traditionelle 
kaoskræfter som trolde, drager og jætter 
vil i dette storslag være på vores side, fordi 
det monoteistiske uvæsen er superkaos så 
uigenkaldeligt altødelæggende og ondskab 
så rent, i dets totale og endegyldige verden-
stilintetgørelse, at ingen balance mellem 
kosmos- og kaoskræfter ønskes opretholdt, 
og ingen differentiation, intet liv overhovedet 
tåles. Vi har alt at tabe og alt at vinde; og da 
verden ikke hidtil har stået overfor lignende 
trussel mod dens eksistens, vil den hæder, vi 
indlægger os ved at træde i heroisk karakter og 
sammen bedrive det fornødne storværk, være 
uhørt stor. Indeed, it is the worst of times; it 
is the best of times.

I hvilket omfang, guderne og heltene bliver 
til virkelighed, afhænger af vores indsats. Så 
lad os i skrivende og læsende stund højhelligt 
love hinanden at blive så hårde antimonoteis-
ter som muligt, så frie, ærlige og retfærdige; 
lad os skære den indre pagt, at vi kæmper til 
det sidste for Livet, Kærligheden og Friheden 
til religiøs forskellighed. For et monoteisme-
frit Skandinavien. Vi ses derude, venner!

Til År & Fred, Starkad Storm Stensgaard
Praeterea censeo monotheismum esse de-
lendum
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Det mener jeg 

Kommentar til debatindlægget 
”Lænker” i Valravn nr. 16.

Peter Thaysen (PT) tager i det seneste num-
mer af Valravn stærkt afstand fra Starkad 
Stengaard Storms (SSS) artikelserie om 
”monoteismens uvæsen”. 
Det står naturligvis PT frit for at mene, hvad 
han vil, men den grundlæggende bedrevi-
dende tone i indlægget generer i hvert fald 
undertegnede. 
Det er da i orden, at man kritiserer SSS for 
ikke at angive kilder (selv om det jo strengt 
taget ikke et videnskabeligt værk, men et 
foredrag på skrift, vi får serveret), men 
samtidig blæser PT selv højt og flot på, om 
læserne har styr på Tacitus, Valentinianere, 
Spinoza, Thomas Aquinas og Augustin.
En simpel angivelse af årstal bag personerne 
kunne have været ganske oplysende. 
Helt generelt mener jeg, at PT i sin iver efter 
at påpege fejl i argumentationen hos SSS 
begraver sig i detaljer – og derved fuldkom-
men overser den overordnede pointe med 
indlægget. 
Det er den brede pensel SSS bruger – og når 
man er ude efter de overordnede pointer, 
kan det ikke nytte noget, at selv den mind-
ste undtagelse i forhold til hovedreglen skal 
nævnes for det gode princips skyld. 
SSS er i forvejen en særdeles ordrig herre – 
og indlæggene ville blive ulæselige som de-
batindlæg, hvis de skulle forlænges med alle 
undtagelser plus talløse fodnoter om kilder.

Det værste ved PT´s indlæg er, at han selv er 
mindst lige så demagogisk, som han mener 
at SSS er. 
Eksempelvis nævner han den romerske 
historiker og polyteist Tacitus (56-117) 
som intolerant over for andre polyteister 
(her germanere). Og mener dermed at have 
punkteret myten om polyteister som toler-
ante. Man skal være historisk ignorant, hvis 
man overser, at Tacitus langt snarere men-
te at komme fra en overlegen civilisation 
– i bredeste forstand. Mig bekendt havde 
de gamle romere generelt heller ikke noget 
imod den græske gudeverden – fordi de anså 
den græske kultur/civilisation for at være på 
højde med deres egen. 
At kristendommen skulle være mindst lige 
så tolerant som polyteisterne, kan man heller 
ikke bevise ved at henvise til gnostikere som 
Valentianerne. For hvor blev de af? Jo – de 
blev fysisk udslettet af mere toneangivende 
kristne p.gr.a. af deres vranglære. 
Det forekommer også lidt søgt at kalde Spi-
noza (1632-1677) for kristen. Det svarer lidt 
til at acceptere det for pålydende, når Pia 

Kjærsgaard selv definerer Dansk Folkeparti 
som et midterparti. 
I sin samtid blev Spinoza i hvert fald ikke 
anset for kristen med sin tese om at gud var 
overalt – for var han så nogen steder over 
hovedet…?
At beskylde SSS for at forfalde til historisk 
relativisme – og derefter straks erklære, at 
alle trosretninger har deres synderregister – 
hvorfor ingen har noget at lade de andre høre 
– er for nemt. Ligesom det i grunden er en 
hån mod alle de mennesker, som i historiens 
løb er blevet ofre for en af de store monoteis-
tiske religioners forfølgelse - fordi de ikke 
troede på den rette gud, - iflg. magthaverne. 
Monoteisterne er suverænt de største dræ-
bere i vores del af verden. Kun national-
socialismen og kommunismen har forsøgt 
at overgå det religiøse blodbad. Og igen 
skrider PT ud i sit forsøg på at lægge SSS 
forkerte ord i munden. Selvfølgelig er disse 
ismer ikke egentlige religioner. Men de byg-
ger på de kendte mønstre fra monoteismen. 
Kun én sand gud/diktator – og skånselsløs 
forfølgelse af anderledes tænkende. Det er 
ligheden med religionen i sin værste form, 
der er Starkads pointe – ikke at hverken Hit-
ler eller Stalin bekendte sig til monoteisme. 
Heller ikke henvisningen til Peter Beliats ar-
tikel: ”Skipperskrøner om polyteismen” fra 
slutningen af 2004 kan være det helt store 
trumfkort for PT. Peter Beliat har siden 2005 
været erklæret kristen med den udtrykkelige 
mission at erklære den asatro, han dermed 
har forladt, for død og ubrugelig for alle in-
telligente mennesker. Hvor meget lid man 
så i det hedenske miljø vil fæstne til sådan 
en artikel, skrevet kort før han officielt kon-
verterede, skal jeg lade være op til Valravns 
læsere. 
Og sådan kunne man blive ved. Men der er 
ingen grund til at trætte læseren med flere 
korrektioner af PT´s manipulerende forsøg 
på at miskreditere SSS.

Afslutningsvis vil jeg derfor blot nøjes med 
at sige, at Starkads projekt med at frigøre 
den nordeuropæiske folkesjæl fra mono-
teismens sjælelige fængsel i mine øjne er 
et spændende projekt. Ordet had virker da 
grimt, når PT stiller det op til skue alene. 
Men uden opfordringer til folkedrab eller 
bare bøllebank til monoteisterne, virker or-
det måske mere på mig som et fint eksempel 
på en naturlig følelse, der er pakket helt ned 
under gulvbrædderne i vores verden styret af 
kulturkristne politisk korrekte magthavere 
og meningsdannere. 

Med venlig hilsen
Søren Fisker – Hedensk Fylkning.

kommentar til artiklen: Limgrims 
gode afvist af FornSidr

 

I artiklen i Valravn februar 2006 bliver Al-
fred Gerald Davison (“Gerry”) refereret for 
at sige: ”Der er nu to grupper heroppe, den i 
Struer og den i Salling, hvis eksistens alene 
skyldes de aktiviteter, jeg har sat i gang over 
de sidste 4 år.”

Det er lige så forkert som meget af det øvr-
ige, der står i artiklen. Limgrim blev stiftet 
d.23.3.2002 på værtshuset “Annekset” i 
Skive af fem personer, efter nogen mailkor-
respondance bl.a. mellem Gerry og mig. 
Navnet Limgrim var mit forslag. Min delta-
gelse i Limgrim blev af ret kort varighed, da 
det tidligt viste sig, at det var vigtigere for 
Gerry at have magt end fællesskab. Senere 
skete der et brud mellem Gerry og de øvrige 
medlemmer af Limgrim. De lod ham behol-
de navnet, og vi stiftede Haruds Blótkreds. 
Det var et lignende forløb, der førte til brud-
det næste gang, hvor de øvrige medlemmer 
lod Gerry stå alene med ”Limgrim” navnet 
og dannede Skinfaxe.

Der er for øvrigt nu et udmærket og tæt 
samarbejde mellem Haruds og Skinfaxe. 
Vores aktiviteter kan vi takke hinanden og 
vores venskaber for. Vi har også venskabeli-
ge kontakter til det, der måske snart bliver 
en nordjysk blótgruppe, hvori blandt andet 
indgår det par, som Gerry mente at kunne vie 
uden medlemskab af Forn Sidr.

Så lad mange blotgrupper blomstre, men lad 
os bygge på respekt for hinanden frem for 
ønsketænkning.

Til slut vil jeg ønske ”Asatrosamfundet i 
Danmark” god held med at blive godkendt. 
Jeg ser ikke noget formål i at konkurrere 
mellem trossamfund. Som polyteister er det 
kun en fordel, at folk kan samles og organ-
isere sig i overensstemmelse med deres op-
fattelse af den gamle sæd.

Til År og Fred.
Martin Mørch, 
Grættrup Salling.
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Kære Gerry
 
Lad nu være med at se spøgelser, og tag og 
få styr på dine erindringsforskydninger 
 
Eftersom du udsætter FornSidr, Skinfaxe, 
og derigennem også mig for et ubegrundet, 
meningsløst, usandfærdigt, og injurerende 
angreb i sidste udgave af Valravn, må jeg 
naturligvis tage til genmæle.
 
Tror du, at det er et rent tilfælde, at der er to 
grupper, der har skilt sig ud fra Limgrim, og 
flygtet fra, og taget afstand fra det godevæl-
de, holdt i den militaristiske stil du ønskede. 
Glem dog din fortid som kaptajn i militæret. 
Hos os har vi ingen værnepligt. Jeg har deri-
mod taget dig i forsvar, de få gange snakken 
er faldet på dig, men det er kraftædemig for 
lavt at synke, og ganske æresløst, og kun 
en nidding værd, at udbrede disse påstande. 
Dette siger jeg ganske bramfrit, fordi på det 
tidspunkt, hvor du ansøgte, havde du ikke 
betalt kontingentet til Forn Sidr, selvom du 
havde modtaget en rykker, og dermed var du 
ikke længere medlem, og på trods af dette 
brokker du dig over, ikke at kunne opnå 
vielsesforretter status. 
Du meddelte os med glæde over Limgrims 
mailliste, der gik via din egen PC’er, der var 
vores server på det tidspunkt - at du havde 
meldt dig ud af FS, nicht war? Hvis du mod-
siger dette, kan du blot give mig tilladelse til 
at offentliggøre vores mail korrespondance, 
så alle ved selvsyn kan vurdere sandhedsvær-
dien af dit indlæg i Valravn, hvoraf det klart 
fremgår, ifølge dit eget udsagn, at du ikke 
var medlem af FS på det tidspunkt, du søgte 
vielsesbemyndigelse hos Kirkeministeriet. 
Jeg anbefalede dig desuden også dengang, at 
fortsætte dit medlemskab af FS, hvis du ville 
opnå vielsesforretterbemyndigelse. Du sva-
rede mig, at det skulle jeg ikke blande mig i, 
og at det slet ikke var nødvendigt for at opnå 
tilladelse til at vie parret, da det udelukkende 
var en sag imellem dig og Kirkeministeriet. 
Kan du overhovedet ikke huske det? Jeg har 
en kopi, du må få tilsendt. Faktisk rystede 
alle vi andre i gruppen lidt på hovedet af dig, 
når det kom til snakken om din optimistiske 
holdning til at forrette en asatrovielse uden 
om FS, på trods af, at vi gjorde dig opmærk-
som på dette i god tid.
 
Hvis du har følt dig bagtalt, hvorfor pokker 
har du så ikke ringet, mailet eller dukket op, 
du kender mit tlf. nr., min mailadresse, og 
min fysiske adresse. Hvis du ikke vil de-
mentere disse påstande, bør du i det mindste 
kunne dokumentere dem. Det er både dumt 
og fejt, at skrive et sådant indlæg uden at 
have konfronteret modparten først, og det 
afviger klart fra, hvad du selv har givet ud-
tryk for, angående æren ved at stå frit frem 

og sige sin mening med åben pande. Det er 
i hvert tilfælde ikke, hvad du har udvist med 
din fremgangsmåde denne gang.
 
Men helt ærligt, kast dog dine kræfter i ar-
bejdet med Limgrim i stedet, og lad din 
nidkærhed blive der, i stedet for at kaste 
dine aggressioner tilfældigt ud over men-
nesker, som har villet dig det bedste. Som 
situationen er nu, kan jeg overhovedet ikke 
have respekt for hverken tale, tanker, eller 
tekst fra din side. Jeg gider ikke være nødt 
til at sidde og vurdere sandhedsværdien af 
dine udsagn hver gang. Allerede der hopper 
kæden tydeligvis af for dig, Gerry, men dine 
og Skinfaxes standpunkter skal så ikke nå til 
enighed. Det behøver de jo heller ikke, men 
jeg havde da en forventning om, at vi kunne 
eksistere dør om dør trods uenighed, men 
som følge af den form for mudderkastning, 
du udsætter FornSidr og Skinfaxe for, må du 
nødvendigvis dokumentere dine påstande, 
for ikke at fremstå som løgner. Du kan bare 
give mig lov til at offentliggøre en mail fra 
dig d. 3.2.2005, hvor du tilkendegiver, at du 
har udmeldt dig af FS, og på trods af, at jeg 
anbefalede dig at forblive medlem af FS, 
hvis du ville opnå vielsesforretterbemyn-
digelsen, og du ganske arrogant afviser, at 
dette er noget krav, bortset fra for FS selv. 
Der svigter din dømmekraft jo totalt, hvor-
efter jeg nødvendigvis må henvise Lillian og 
Hardy (det par der skulle vies) til Forn Sidr, 
hvis de ønskede en retsgyldig vielse, og Ed-

vard Nielsen fra Skinfakse kontakter i den 
forbindelse Bent Dahlin fra Århus. Vielsen 
kommer dog heldigvis også i stand i sidste 
øjeblik, så det endte lykkeligt..
 
Endvidere har jeg i mit arkiv også dit ud-
sagn om at have søgt Kirkeministeriet om 
frimenighedsstatus allerede d. 4. september 
2004, så de påståede datoer roder det jo også 
gevaldigt med i artiklen. 
 
Og når du truer med, at vi skal få kam til 
vores hår, vælger jeg faktisk at se det som en 
bommert fra din side. Jeg ser ikke formålet 
med det hævntogt, som kan ligge i dine in-
sinueringer. Det er da rart at vide, hvordan vi 
står i forhold til hinanden, selv om jeg ikke 
kan se, hvilke fordele der kan være i sådant 
et udfald for dig, ej heller for os, eller andre 
for den sags skyld. 
Det afspejler kun dit eget kæmpe ego.
Hvis det er stilen du foretrækker, har vi sik-
kert ikke mere at sige hinanden.
 
På vegne af Skinfaxe Blótlaug. 
For godt År og Fred
Rådsmand
Søren Brøndum

(Forkortet af red)

Indsendt af Bent S. Andersen, Frederiksberg
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Det sker i Asetromiljøet
Mandag d. 1. maj   - Korsør
Gefions Hird holder Grofest/Forårsblót - Sted: Ellesøen i Korsør Lystskov
 Vi står ved vinterens begyndelse. Kontakt   
  gefionshird@hotmail.com

Mandag d. 1-6. maj    - Korsør
Gefions Hird holder Grofest/Forårsblót’ dato ikke planlagt - Sted: Storehøj i Korsør 
lystskov
 Solen er her og afgrøderne begynder at vokse. Kontakt   
  gefionshird@hotmail.com

Torsdag d. 4. maj    - Stockholm
Hednisk Pubkväll - Sara & Magnus, Pagan Federation Sverige
  Från 19.00, Wirströms, Stora Nygatan 13 i Gamlastan.
  För mer info : Sara & Magnus, på ms@algonet.se.

Lørdag d. 6. maj    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi mødes hos Bjarne eller Gitte og køre en tur  
 ud og ser på gravhøje.. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Lørdag d. 6. maj    - København
Solbjerg Blótlaug holder Solopgangsblót ca. kl. 03.30-04.00 det endelige mødetids 
 punkt vil fremgå af indbydelsen. Tilmelding: aeldsteraadet@solbjerg. 
 blotlaug.dk Tom Jersø - Tlf.: 3312 0232 / 2144 1052 
 Louise Pedersen - Tlf.: 3284 0331

Lördag d. 13. maj    - Stockholm
Bifrostfolket Asaförening ( Bf ) har Vår/Segerblot+gille Assurshögen Bro kl:15
 Gillet hemma hos Falk.  Kontakta: bifrostfolket@passagen.se

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

Lørdag d. 3. juni    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Det er endnu ikke besluttet hvad vi laver denne 
gang, men måske en tur...evt. et Museeum. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Tirsdag d. 6. juni     - København 
Harreskovens Blótgilde holder Cafémøde kl. 19.00 på Café Valhalla
 Blågårdsgade 21, Nørrebro. Nærmere oplysninger fås på tlf:   
 7025 0609 eller på www.blotgilde.dk/harreskov

Onsdag d. 14. juni     - København 
Harreskovens Blótgilde holder Introduktion til Asetroen kl. 19.30 på
 Gladsaxe Bibliotek Søborg Hovedgade 220. Gratis. Nærmere oplys- 
 ninger fås på tlf: 7025 0609 eller på www.blotgilde.dk/harreskov.

Lørdag d. 17. juni     - Århus
Aarhus Blótlaug afholder sommersolhvervsblót. Åbent for Interesserede.For  
 nærmere oplysninger kontakt: Teresa Østergaard på: 
 tlf.: 23 82 65 31 eller info@aarhus-blotlaug.dk

 Lørdag d. 17. juni    - Nordjylland
Skinfaxe Blótlaug og Haruds Blótkreds, holder officielt Forn Sidr sommer-
 solhvervs-blót på Sønderhøje ved Kås. Vi mødes kl. 15.00, hos  
 Skatmesteren John, Adelgade 26, Lihme, 7860 Spøttrup, hvor blót- 
 måltidet også indtages efter blótet. Pris 100.- kr.
 Tilmelding: tlf. 9756 1929 eller Webmaster@skinfaxe.org

Mandag d. 21. juni    - København  
Holmgængerne holder Sommersolhverv kl. 15:00 i Sydhavnen. pris 130,- Tilmeld
 ing senest 10 dage før til: postmaster@holmgaengerne.dk

Lørdag d. 24. juni     - København 
Solbjerg Blótlaug holder Midsommer blòt den 24. juni 2005 kl. 17.00 på Amager  
 Fælled Tilmelding: aeldsteraadet@solbjerg.blotlaug.dk Tom Jersø -  
 Tlf.: 3312 0232 / 2144 1052 Louise Pedersen - Tlf.: 3284 0331

Lørdag d. 24. juni     - Lejre 
Harreskovens Blótgilde holder Midsommerblót Kl.18.00 i stenskibssætningen i  
 Gl-Lejre.
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347

Lørdag d. 24 Juni    - Vestsjælland
Groa holder Sommer Solhvervsblót, i Borgnakke skoven, vi mødes ved skoven kl. 
1500. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Søndag d. 25. juni    - Korsør
Gefions Hird holder Sommersolhvervsblót  - Sted: Langdyssen i Korsør lystskov
 Dagene begynder at blive kortere. Vi går mod mørkere tider. Kontakt  
   gefionshird@hotmail.com

Lørdag d. 1. juli    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi tager en tur i Skoven og Engen for og kigge på 
Urter og planter. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Lørdag/søndag d. 1-2. juli    - Sjælland
Harreskovens Blótgilde arrangerer valfart for Tyr. Vi besøger Tisvilde og Tissø.  
 Alle deltagere skal bære rødt pandebånd der kan købes på stedet. Pris  
 vil afhænge af deltager antal og indbefatte transport og forplejning.
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

Torsdag d. 6. juli    - Stockholm
Hednisk Pubkväll - Sara & Magnus, Pagan Federation Sverige
  Från 19.00, Wirströms, Stora Nygatan 13 i Gamlastan.
  För mer info : Sara & Magnus, på ms@algonet.se.
 
Lørdag d. 22. juli    - København 
Harreskovens Blótgilde holder Gefionsblót ved Gefionsspringvandet for enden af  
 Amaliegade. Der vil blive holdt tre blot på følgende tidspunkter :  
 Solopgang Kl.04.24, Kl.16.00 og solnedgang Kl.22.35
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

Torsdag d. 3. august    - Stockholm
Hednisk Pubkväll - Sara & Magnus, Pagan Federation Sverige
  Från 19.00, Wirströms, Stora Nygatan 13 i Gamlastan.
  För mer info : Sara & Magnus, på ms@algonet.se.

Lørdag d. 5. august     - København 
Harreskovens Blótgilde holder Kornmodsblót Kl.19.30 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

Søndag d. 6. august    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Dagens emne er endnu ikke planlagt. Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Søndag d. 1-8. august    - Korsør
Gefions Hird holder Midsommerblót/Høstblót dato ikke planlagt - Sted: Lilledyssen i  
 Korsør lystskov
 Vi er noget halvvejs gennem sommeren, og blóter for en god høst.  
 Kontakt: gefionshird@hotmail.com

Lørdag d. 12. august    - Nordjylland
Lodurætten holder Lokeblót i Skellet ved Mou (ca. 12 km fra Ålborg) kl. 18:04. 
 Tilmelding til Dorte Janussen hlorriddottir@yahoo.de / tlf. 8617 3609 

Søndag d. 19. august    - Vestsjælland
Groa holder Høst Blót, hos Britta, kontakt os for nærmere omring tid og sted.  
 Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
 Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Lørdag d. 19. august     - København 
Solbjerg Blótlaug holder Måneblót. Det enlige møde tidspunkt vil frem gå af  
 indbydelsen. Tilmelding: aeldsteraadet@solbjerg.blotlaug.dk 
 Tom Jersø - Tlf.: 3312 0232 / 2144 1052 
 Louise Pedersen - Tlf.: 3284 0331

Tirsdag d. 22. august     - København 
Harreskovens Blótgilde holder Cafémøde kl. 19.00 på Café Valhalla
 Blågårdsgade 21, Nørrebro. Nærmere oplysninger fås på tlf:   
 7025 0609 eller på www.blotgilde.dk/harreskov
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Birlamandir, Ayodhya, Indien

NB! Cirkeline tegneserien er helt og 
holdent ‘maltrakteret’ og tilpasset virke-
ligheden af redaktøren for nærværende 
blad.
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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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