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Tolerance
Efter sidste nummer af Valravn var der en 
læser, der spurgte mig, hvordan det kunne 
være, at Starkad Stensgårds artikel om mo-
noteismens uvæsen (del 1) var kommet gen-
nem censuren. Der måtte jeg fortælle vedk-
ommende, at på Valravn er der ingen censur. 
Tidsskriftet Valravn er netop oprettet, fordi 
det i sin tid ikke var alle meninger, der var 
lige velkomne i FornSidrs medlemsblad, 
Vølse. At Starkad Stensgård har fået trykt 
en kontroversiel artikel i Vølses september-
udgave, kan vi på Valravn kun hilse velkom-
men og tilføje, at det nok ikke havde været 
muligt uden Valravn som alternativ.
Det er nemlig desværre sådan, at toleran-
cen internt i asatromiljøet er langt mindre 
end tolerancen udadtil. De fleste asatroende 
har deres egen opfattelse af, hvad asatro er. 
Mange asatroende er bange for, at asatroen 
vil komme til at fremstå i offentligheden 
som noget andet en det, som er deres version. 
Derfor forsøger de at tie deres modstanderes 
synspunkter ihjel. Kan de ikke det, forsøger 
de at marginalisere deres modstandere ved 
fks at  få dem til at fremstå som monster eller 
synspunktet, man ikke kan lide, som noget 
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alle anstændige mennesker tager afstand fra. Dette kaldes også 
karaktermord. Det svarer lidt til, at taberen i et skakspil vælter 
alle brikkerne. Dog med den forskel, at hvor man i skak taber 
spillet ved en sådan adfærd, vinder man ofte ved at afslutte en 
debat på en sådan måde ved at ingen tør forsvare den margin-
aliserede eller dennes synspunkt. Når debatten er dræbt, er der 
ikke længere nogen debat.
Til disse mennesker har Valravn en klar besked: Valravn går ind 
for den konstruktive dialog. Den dialog, hvor man fremlægger sit 
synspunkt og underbygger det med lødige argumenter, som andre 
kan tage stilling til. Er man utilfreds med andres synspunkter, må 
man tage fat i de argumenter, som disse andre underbygger sine 
synspunkter med, og logisk og sagligt forsøge at pille disse argu-
menter fra hinanden. Kan man ikke det, må man acceptere, at den 
anden har et bedre argument. Hvis man ikke synes, man gider ar-
gumentere imod et synspunkt, man er uenig i, må man acceptere, 
at man har givet den anden lov til at udtrykke sig. 
Valravn leverer gerne spalteplads til både det ene og det andet 
synspunkt og til argumentationen både for og imod, men man 
skal ikke forvente, at Valravn udøver censur af synspunkter, man 
ikke selv gider gøre noget ved.
Det er ikke nødvendigvis meningen, at vi skal være enige alle 
samme. De fleste argumentationer ender som regel i empiriske 
påstande, og det er der i og for sig ikke noget galt i. Når argu-
mentationen er nået til et sådant punkt hvor to påstande, man ikke 
yderligere kan forklare, står over for hinanden, er uenigheden re-
duceret til at være et spørgsmål om smag. Så kan man mene, at 
den andens synspunkt er smagløst, men det har den samme ret til 
at være en del at asatromiljøet, som ens eget. 
Den konstruktive dialog er vigtig, fordi den betyder, at vi kan hol-
de sammen i asatromiljøet på trods af forskellige opfattelser. Den 
er også vigtig, fordi den tvinger os til at gennemgå vores egne 
synspunkter og undersøge rimeligheden af dem. Det giver også 
mulighed for en konsensus. Om ikke andet, så vil det dog give en 
afklaring af, hvad vi er enige om, og hvad vi er uenige om.
Der ud over må man forstå, at hvis ikke man giver sine modstan-
dere mulighed for at forsvare sig med ære, kan man næppe heller 
selv forlange at få den mulighed.
Jeg er i tidens løb blevet uvenner med mange, fordi jeg har denne 
fordring, selv til mine venner. De fleste i asatromiljøet har nok 
observeret, at det ikke er i alle kredse, at jeg er lige populær. År-
sagen bunder netop i ovenstående synspunkt. Derfor bør ingen 
være forundret over, at jeg gør krav på den konstruktive dialog og 
bandlyser karaktermordets retorik. Selv over for de, jeg mener, 
er mine venner. 



4

Nyheder

Kro
nik

Kro
nik

Kro
nik

V. Ravn

Her i efteråret kom Socialminister Eva Kjer Hansen galt af sted ved at ud-
tale, at hun går ind for øget ulighed, fordi det giver større dynamik i sam-
fundet. Siden viste det sig så, at de fleste danskere, med Pia Kjærsgård i 
spidsen, ikke mener, at man som socialminister kan have den holdning. 
Eva Kjer Hansen skyndte sig da også at tørre den af på sin spindoktor, 
Christopher Arzrouni, som er medlem af den liberale tænketank Cepos.
Der er næppe nogen tvivl om, at tanken er fostret af liberalismen, men at 
Eva Kjer Hansen skulle være fuldstændig uenig med sin spindoktor på 
dette punkt, virker ikke sandsynligt 
Liberalismen er en sygelig reaktion på kristendommens umulige utopi. I 
virkeligheden kunne liberalismen ikke have været opfundet, uden at kris-
tendommen havde udskammet den stammeloyalitet, som er et naturligt 
træk ved de højerestående primater, hvortil også mennesket hører. 
I den virkelige verden kan man ikke være venner med alle. Det opdager 
de fleste mennesker før eller siden. Når det sker, opstår en konflikt med 
det bud om næstekærlighed, samfundet har opstillet som et krav til med-
borgernes moral. Liberalisternes løsning på den konflikt er kun at være 
venner med sig selv og løsrive sig fra alle forpligtelser over for fællesska-
bet. For at fjerne fællesskabets krav på forpligtelse, individualiserer de 
sociale problemer og gør det til folks egen skyld.
Liberalisterne er i virkeligheden selv nogle stakler. Lige så snart lib-
eralismen var opfundet i 1700tallet, blev den grebet med kyshånd af 
ene-vældens statsmagt, som en måde at få folk til at arbejde på. I stedet 
for at en opsynsmand skulle gå og piske livegne bønder til at arbejde, 
kunne man nu få individets egne mindreværdskomplekser til at svinge 
pisken. (Hvis det er min egen skyld, må jeg hellere give den en skalle). 

Den øgede ulighed
Af Grølheim 

Norröna Samfundet lagt i møl-
posen

Ny blotgruppe for bøsser og 
lesbiske
En gruppe af svenske asatroende har startet 
en blotgruppe for homo- bi- og transper-
soner inden for nätverket Forn Sed. Formo-
dentlig er der tale om den første af sin art 
i det skandinaviske asatromiljø. Ikke fordi 
homoseksuelle har været fraværende i andre 
blótgrupper og som enkeltstående asatro-
ende, men det er først gang der dannes en 
blotgruppe udelukkende for såkaldte HTB 
personer.
Eftersom regnbuen er symbol for homosek-
suelle, kan det ikke undre, at gruppen har 
taget navnet Bilröst (som regnbuebroen 
kaldes i Fáfnismál vers 15) Gruppen har en 
hjemmeside, hvor de kort præsenterer sig. 
I øjeblikket findes ikke så meget på siden, 
men de planlægger mere indhold, fks ma-
teriale om “queer-vikingar,” som blotslaget 
Bilröst pointerer virkelig findes. Bilrösts 
hjemmeside kan ses på følgende link http://
fornsed.se/bilrost/
Nogen vil måske undre sig over, hvorfor 
nogle skulle lave blótgrupper på baggrund 
af seksuel orientering. Måske er der da også 
tale om en særlig svensk trend, hvor de i 
Sverige har organisationer for både konser-
vative bøsser og bøsse-betjente.
Alligevel er der en god grund til det. Homo-
fobi findes også i asatromiljøet og en nogle 
goder og gydjer har frabedt sig at vie ho-
moseksuelle, fordi de mener at de er ufrugt-
bare. 
Endelig skal man heller ikke underkende, 
at der er visse kønsoverskridende aspekter i 
de nordiske myter. Ikke mindst i forbindelse 
med Loke, men det kan heller ikke nægtes at 
andre guder som Tor, Odin og Skade i nogle 
myter, overskride grænserne for almindelige 
kønsroller. Valravnsredaktionen hilser til-
taget velkomment! 

Norröna Samfundet har meddelt, at det 
nedlægger sin aktivitet. Eftersom engage-
mentet en tid har været ganske lavt, og det 
ikke er lykkes at opretholde en fungerende 
bestyrelse til at drive samfundet fremad, har 
Norröna Samfundet set sig nødsaget til at 
indstille sine aktiviteter, skriver de i en med-
delelse på deres hjemmeside.
Mangel på engagement i landsdækkende 
organisationer er ikke et ukendt fænomen 
inden for det skandinaviske asatromiljø. 
For nogle år siden var norske Forn Sed og 
Sveriges Asatrossamfund i en lignende situ-
ation. I norske Forn Sed havde grundlæg-
geren forladt foreningen i skuffelse over, at 
det den havde fået en sammensætning, der 

lignede Bifrosts, som FornSed er en udbry-
der fra. Da stifteren samtidig var ildsjælen, 
der fik tingene til at køre, dalede aktiv-
itetsniveauet markant. Sveriges Asatrossa-
mfund har oplevet et tilsvarende dyk i en-
gagementet og havde en årrække en praktisk 
taget ikke eksisterende besty-relse. Begge 
foreninger er dog kommet igennem krisen, 
efter at nye folk havde besluttet sig for, at 
organisationerne er værd at redde. Sveriges 
Asatrossamfund skulle dog gennem en tur-
bulent periode med intern ballade, før situ-
ationen stabiliserede sig og det nu ser ud til 
at, der er gang i engagementet.
Om Norröna Samfundet rejser sig igen er 
usikker. Så vidt Valravn er orienteret, er det 
ikke af mangel på medlemmer, at trossam-
fundet nedlægger sin aktivitet. Blótgrup-
perne eksisterer i bedste velgående. Norröna 
har dog haft et andet og alt overskyggende 
problem, som de andre trossamfund ikke 
har måttet døje med. I flere år har der nem-
lig verseret rygter om, at Norröna Samfun-
det skulle været infiltreret af nazister, eller 
at de ligefrem skulle være oprettet som en 
nazistisk dæk-organisation. Disse anklager 
har man internt i Norröna Samfundet følt sig 
såret over, og gennem et stykke tid diskuter-
et at nedlægge organisationen helt på den 
baggrund. Norröna Samfundets medlemmer 
føler, at nogen udefra har forsøgt at udnytte 
trossamfundets indre stagnation. Det er van-
skeligt at holde gejsten oppe, når andre bare 
vil ødelægge, i stedet for at hjælpe til med 
at bygge op. Det er altså for Norröna Sam-
fundets vedkommende ikke udelukkende et 
spørgsmål om manglende engagement.
Anklagerne mod Norröna Samfundet lig-
ner stort set de anklager, der var mod Tö-

rens Blótlag, da de lagde et swastika ud på 
sin hjemmeside med en forklaring på, hvad 
symbolet betyder for hinduer og kinesere. 
Norröna Samfundet havde den regel, at alle, 
der støtter Norröna Samfundets aktiviteter, 
kunne være medlem uden at der blev foretag-
et nogen sindelagskontrol. Dette betød, folk 
med højreekstremistiske synspunkter ikke 
ville blive smidt ud, så længe de ikke bed-
rev politik i Norröna Samfundets regi. Det er 
tydeligvis faldet nogle i det svenske asatro-
miljø for brystet, at Norröna Samfundet ikke 
har ønsket at indlede en heksejagt på an-
derledes tænkende. 
Norröna Samfundets regler for optagelse 
indebærer imidlertid også, at mennesker, af 
anden etnisk oprindelse end nordisk, havde 
lige så stor ret til medlemskab, i modsætning 
til, hvad der er blevet hævdet fra anden side. 
Det er bemærkelsesværdigt, at ingen af de, 
der har bragt rygterne til torvs om Norröna 
Samfundet, har ønsket at stå offentligt frem 
med anklagerne, men ladet det gå fra mund 
til mund og fremført det på internet debatfo-
ra enten anonymt eller gennem tredjeperson. 
Der er da også kun et enkelt af anklagepunk-
terne, der har kunnet verificeret. Det drejer 
sig om en person ved navn  Robert Almgren, 
der angiveligt er en af grundlæggerne af det 
indvandrerskeptiske parti, Nationaldemo-
kraterne, i hvis hovedbestyrelse han blev 
indvalgt i juni i år. Robert Almgren har dog 
kun været menigt medlem af Stockholms 
Blótslag (der i øvrigt stadig eksisterer). Han 
har aldrig haft tillidsposter inden for Norröna 
Samfundet og har, i følge andre medlemmer 
af Norröna Samfundet, ofte fået henstillinger 
om at holde politik og religion adskilt. Al-
ligevel har nogen ment, at bare det faktum at 
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V. Ravn

På den måde bygger liberalismen videre på 
det kristne synds og skyldskompleks som er 
grundstammen i den protestantiske arbejds-
moral. Liberalismen giver i det hele taget 
ikke mening uden det trædemøllesamfund, 
Europa har arvet fra Romerriget og som kris-
tendommen er designet til at opretholde.
Paradoksalt nok har statsmagten narret lib-
eralisterne til at løbe rundt i trædemøllen. 
Trods den megen snak om frihed, er liberal-
ismen kun en måde at gøre os alle til trælle 
på.
Mennesket kan ikke stå alene. Liberalisterne 
ville slet ikke kunne klare sig, hvis ikke de 
gemte sig bag den enevældige statsmagt, 
som de så gerne vil have afskaffet. Et fæl-
lesskab af mennesker er langt stærkere end 
det løsrevne enkeltindivid. Derfor er fæl-
lesskabet i stammen, ætten eller primat-flok-
ken en forudsætning for menneskets overlev-
else. Sammenhængskraften i et fællesskab er 
afhængig af, at man står last og brast med 
hinanden og deles om de ressourcer, der er 
til rådighed.
Ulighed er hverken nogen dyd eller et mid-
del til dynamik. Det er et vilkår ved verden, 
sådan som vi også kan læse det i beretningen 
om Rigs vandring. Nogen mennesker løber 
stærkere end andre. Derfor kommer nogen 

først og andre bagefter. Det betyder dog 
ikke, at nogen er ringere fordi de ikke løber 
så stærkt, som der står i Hávamål vers 61:  

Toet og mæt
ride hver Tingmand ud,

om end ej kostbart klædt;
Skotøj og Broge

skammes ingen ved,
sin Hest ej heller,’

er den, han har, end ringe 

Gavmildhed over for de svagere i det fæl-
lesskab, man tilhører, er derimod en dyd i 
asatroen. I sagaen om Rolf Krake kan man 
læse om, hvordan Rolf vinder Vøggs loy-
alitet ved at give en guldring til hver arm. 
Senere i sagaen kan man se, hvordan det reg-
nes den svenske kong Adils til last, at han 
grisk kaster sig over de kostbarheder, Rolf 
og hans kæmper kaster efter de forfølgende 
svenskere. Adils der bøjer sig ned for at 
samle kostbarhederne op, i stedet for at for-
følge Rolf, får at vide, at nu har han bøjet 
ryggen. Underforstået at han har underkastet 
sig. På samme måde er CPOS banden en flok 
ynkelige skravl der kaster sig i støvet for 
Fyrisslættens sæd. I et samfund bygget på 
asatroens værdier, har liberalister ikke krav 

på samfundets loyalitet, af lige netop denne 
årsag. Ja, de har endda sat sig udenfor sam-
fundet, ved ikke at ville dele med de andre i 
fællesskabet. Men det er liberalister i og for 
sig ligeglade med, fordi deres mål netop er at 
løsrive individet fra alle fællesskaber. Også 
det nationale fællesskab. 
Der er mange der tror, at det er venstrefløjen, 
der er skyld i indvandringen. Men det er ikke 
rigtigt. Venstrefløjen har aldrig haft magt til 
eller mulighed for at lukke indvandrere ind 
i landet. Det har erhvervslivet derimod og 
deres håndlangere i statsadministrationen. 
Venstrefløjen har kun været liberalisternes 
nyttige idioter i den forbindelse. 
Nu er det ikke sådan at folk fra andre kultur-
er og etniske grupper er ringere mennesker. 
Tværtimod har de, lige som os, krav på at 
bevare sammenhængskraften i deres fælles-
skab. Hvis man skal bevare sammenhængs-
kraften i en etnisk gruppe, er det nødvendigt 
at indvandrere assimilerer sig. For liberali-
ster derimod, er det nok at indvandrere har et 
arbejde. At de løber rundt i trædemøllen, lige 
som liberalisterne selv.

Robert Almgren har været medlem af Nor-
röna Samfundet måtte smitte af på resten. 
Det er bemærkelsesværdigt, at ingen har ule-
jliget sig med at spørge Robert Almgren selv, 
hvad han mener. Som man kunne forvente, 
oplyser Robert Almgren til Valravn, at han 
ikke er nazist men etno-pluralist. I virke-
ligheden er den slags prædikater mening-
sløse, hvad end man anvender dem til retfær-
diggørelse eller som skældsord. Hvis man 
skal tage afstand fra folk, må man gøre det 
på baggrund af, hvad folk mener (og navnlig 
gør) frem for, hvad andre kalder dem, eller 
de kalder sig selv. Om etno-pluralisme ud-
taler Robert Almgren:”Att jag älskar min 
egen familj behöver inte betyda, att jag ser 
ner på eller föraktar andra familjer, tvärtom. 
Vissa etniska chauvinister anser, att bara dets 
egna folket har en rätt till liv och frihet. De 
styrande i dagens politiskt korrekta klimat 
anser, att inget folks kultur eller särart är värt 
att bevara, utan anser, att alla måste tvingas 
in i den nihilistiska blandkulturen enligt 
amerikansk modell, vilket nästan är ännu 
värre. Ingen av dessa alternativ anser jag 
vara konstruktiva eller moraliskt gångbara. 
Nationaldemokraterna däremot är ett etno-
pluralistiskt parti, detta betyder, att vi anser, 
att alla folk på jorden har en rätt till liv, frihet 
och oberoende.” Så kan man selv afgøre, om 
det gør Almgren eller Nationaldemokraterne 
til nazister.
Nationaldemokraterne har ganske vist en 
nærmest muslimsk modvilje mod homosek-
sualitet og modsætter sig homoseksuelles 
ret til adoption. Det gør dem imidlertid ikke 
til nazister. Det må erindres, at nazisterne 
har talt flere homoseksuelle blandt deres 
fremtrædende medlemmer. Ernst Röhm,  

grundlæggeren og føreren for SA (Sturm Ab-
teilung), var fks. bøsse og, må det bemærkes, 
et fremtrædende eksempel på, at også ho-
moseksuelle kan være særdeles håndfaste og 
hårdtslående. Homofobi findes alle vegne, 
også i de mere selvretfærdige dele af asatro-
miljøet, desværre. Tingene er ikke altid så 
sort/hvide, som nogen måske ville ønske 
eller give det udseende af.

Selv om Norröna Samfundet indstillet sine 
aktiviteter,  fortsætter anklagerne mod en af 
deres tidligere blótgrupper Göteborgs Blót-
lag. En anonym kilde har rejst påstand om 
at to navngivne  personer Anders Nilsson og 
Lars Erik Lundahl fra Svenska Motstånds-
Rörelsen (SMR), har været involveret i Göte-
borgs Blótlag. Hvor anklage mod Stockholm 
Blótlag og Robert Almgren er et definition-
spørgsmål, så er der ingen tvivl om, at SMR 
anser hvide mennesker som stående over alle 
andre. Til gengæld mangler der fuldstændigt 
beviser for at Göteborgs Blótlag skulle have 
noget som helst med dem at gøre. Påstanden 
går på at Göteborgs Blótlag skulle havde 
udført knæsætnings ceremoni for Lars Erik 
Lundahls barn. Det er ikke lykkes Valravn 

at få bekræftet, om Lars Erik Lundahl over-
hoved er medlem af SMR. Anders Nilsson, 
der har forrettet ceremonier ved SMRs mid-
sommerfejring, angives bare som ”involver-
et.” På billedet oven over ses Anders Nilsson 
netop under udførelse af en ”dåb” af et barn,  
måske Lars Erik Lundahls? taget fra SMRs 
hjemmeside.
Under alle omstændigheder nægter Göte-
borgs Blótlag at kende noget som helst til de 
nævnte personer, og at de har udført knæsæt-
ningsritualer for nogen som helst andre end 
blótgruppens egne medlemmer. De betegner 
anklager om nazisme mod Norröna Samfun-
det og Göteborgs Blótlag som helt forkert, 
sårende og ansvarsløs.
Af de fire stiftende medlemmer i Göteborgs 
Blótlag har de to været medlem i Norröne og 
to i Sveriges Asatrossamfund. Den ene af de 
to medlemmer fra Norröna er endda af jødisk 
oprindelse. De har haft mange medlemmer 
med fra både Sveriges Asatrossamfund og 
Norröna Samfundet, men aldrig nogen na-
zister, fremmedfjendtlig tale eller opførsel.
Tilbagte står spørgsmålet om, hvorfor nogen 
vil fremføre falske anklager af denne art? 
Det er ikke noget der er befordrende for til-
liden asatroende imellem, særligt ikke når 
disse anklager forekommer annonymt. Så 
kære læser, hvis du nogen gang høre nogen 
komme med anklager mod andre asatroende, 
så bed vedkommende om at dokumentere 
dem og stå ved det offentligt. Folk, der bag-
taler andre i dølgsmål, er ikke værd andet 
end en nidstang!
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[VR]   Hvordan blev du asetroende?

[CR]  Jag har varit en andlig sökare (och 
finnare) i hela mitt liv, och har varit inne på 
flera olika spår, men i början av 1990-talet 
gjorde sig den nordiska seden mer och mer 
påmind - genom runorna, genom shamanis-
men, genom gudarna, och framför allt, sättet 
att se på världen.

[VR]   Hvad har du udrettet i Asetrosammen-
hæng?

[CR]  Haha - ja, vad har jag uträttat? Jag 
har varit aktiv rätt länge, och är en väldigt 
utåtriktad, initiativtagande och kreativ per-
son med starka ledaregenskaper, och då är 
det nästan omöjligt att inte få något uträttat 
- vilket sammanhang man än är inblandad i.
 • Jag var med och startade det nordisk-sha-
manska nätverket Ratatosk 1996, och var 
drivande i att hålla detta nätverk igång under 
flera år.
 • Jag håller shamanska trumresor regelbun-
det sedan snart tio år tillbaka på ett yoga-
center i Stockholm.
 • Jag har hållit en del föredrag, kurser och 
workshops i runkunskap, shamanism, magi 
och Nordisk Mystik genom åren.
 • Jag har arrangerat hedniska midsommarfi-
randen flera år - första gången sommaren 
1997, då vi firade midsommar med Rata-
tosk.

 • Jag har hållit ett tiotal hedniska bröllop, 
samt två begravningar och en namngivning. 
Dessutom har jag i och med detta utvecklat 
liturgi och former för de olika ceremoni-
erna.
 • Jag har medverkat en del i svensk media; 
TV, radio och press, som representant för 
nordisk hedendom.
 • Jag har hållit ett antal morgonandakter i 
Sveriges Radio.
 • Jag har hållit många föredrag och fråge-
stunder med skolklasser runt om i Stock-
holms-trakten.
 • Jag var med och startade den lokala 
föreningen Idavallen i början av 2004, och vi 
som startade den föreningen är alla gamla är-
rade föreningsveteraner, vilket innebär att vi 
har lyckats rätt bra att skapa en fungerande 
förening, vilket är ett konststycke i sig...
 • Jag är webmaster för Idavallens hemsida, 
Sveriges Asatrosamfunds hemsida, samt min 
egen sida om runor och nordisk sed - Grim-
ners Runor.
 • Jag är starkt engagerad i den svenska berät-
tarrörelsen, och arbetar ibland som muntlig 
berättare, framför allt med nordisk mytologi 
i fokus.
 • 2003 var jag medverkande och drivande 
i arbetsgruppen för en internordisk festival 
som kallades Nordmyt, som hade som fokus 
nordisk mytologi. På denna festival hade vi 
muntligt berättande, teater, musik, föredrag 
och workshops.

 • Jag var ordförande i Sveriges Asatrosa-
mfund under tre år (2000-2003). Somliga 
tycker säkert, att jag inte uträttade någonting 
alls under den tiden. I viss mån kan det stäm-
ma - men å andra sidan var det ingen annan 
i föreningen, som uträttade särskilt mycket 
heller. Å tredje sidan lyckades jag inte göra 
så mycket för att ändra på det heller.
Så ja, vi i styrelsen gjorde en del dåliga pri-
oriteringar. Men vi gjorde också en hel del 
bra.
Aldrig tidigare har Sveriges Asatrosamfund 
blivit så offentligt, och synligt i media, som 
under min tid som ordförande. Dock i pin-
sam obalans med den närapå obefintliga in-
terna verksamheten.
Förutom de årliga vårbloten, den nya hem-
sidan och en del begränsade aktiviteter stod 
dock samfundet tyvärr närapå helt still.
Men som sagt - en förening är summan av 
dess medlemmar, och om ingen gör något, så 
händer ingenting, hur ambitiös en och annan 
enstaka styrelsemedlem än må vara.
Samfundet var inne i en djup svacka, som 
hade börjat långt innan jag blev ordförande. 
Dessutom missade jag att göra en del viktiga 
saker, som jag borde ha gjort som ordförande 
- att samla föreningens medlemmar kring ett 
syfte, att få ordning på medlemsregistret 
(det tog nästan tre år innan jag fick fram ett 
fungerande register - som då förstås var hop-
plöst inaktuellt.) Så just ordförandeposten 
var väl inte den ideala uppgiften för mig. Jag 
är bra på utåtriktad verksamhet, men intern 
administration är definitivt inte en av mina 
starka sidor.
Och efter mig blev det etter värre under ett 
års tid (ur askan i elden...) - men nu, under 
den nya styrelsens varsamma ledning börjar 
Samfundet så sakteliga resa sig ur spillror-
na.
 • Det finns naturligtvis mer än så, men det är 
vad jag kommer på, just nu.

[VR]   Hvordan ser du selv på Asetroen?

[CR]  Oj, det är en jättefråga som egentligen 
kräver ett jättesvar. Jag använder mig till att 
börja med väldigt sällan av begreppet asatro, 
eftersom jag tycker att det är oerhört begrän-
sande. Det handlar ju inte bara om asar - det 
är en hel kulturvärld - och det handlar för 
mig inte främst om tro.
Jag har alltid haft en stark känsla för kon-
takt med gudamakter, för naturen, för andlig 
utveckling - och i den nordiska seden fann 
jag mitt hem, kan man säga. Och min väg är 
inte genom “tro,” utan genom vetande, som 
enbart kan komma genom direkt upplevelse. 
För mig finns gudar och gudinnor som en 
självklar del av skapelsen och livet, eftersom 
jag möter dem och talar med dem.

[VR]  Du er vegetar. Hvordan for du det til 
at hænge sammen med asatroen?  Jeg mener 
at kødspisning er vel en traditionel del af den 
nordiske mytologi. Jeg kunne nævne grisen 
Særimner i Valhal, eller den rolle, hestekød 
har ved blót.

Interview med 
Carl Johan Rehbinder, 
en svensk hedning

af Valdemar Ravn
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[CR]  Det är lustigt att du nämner det, för 
vid ett tillfälle 2003 var vi faktiskt tre (3!) 
vegetarianer i styrelsen för Sveriges Asatro-
samfund. J Jag har varit vegetarian sedan 
1980, och ser inga anledningar att ändra på 
det. Ur min synvinkel är köttätande INTE en 
särskilt viktig del av det hedniska. Den nära 
kontakten med gudamakterna, relationen till 
naturen, familjen, blotandet - det är viktigare 
delar av seden för mig.
Och som andlig sökare och finnare sedan 
tonåren på 1970-talet, definierar jag INTE 
mig själv utifrån en vag allmän bild av hur 
en hedning “borde” vara. Detta är en omo-
gen persons metod. Jag definierar mig själv 
utifrån mig själv, och följer mitt hjärtas väg.
Jag gillar för övrigt inte öl heller, och det 
skulle aldrig falla mig in att tvinga mig själv 
att dricka öl för att vara en mer “typisk hed-
ning”.
Det är helt enkelt så, att ju fler som blommar 
ut som hedningar, ju större variation kom-
mer det också att bli på dem som praktiserar 
seden.
För övrigt blotar vi inte hästar nuförtiden.
I alla tider har man blotat allt möjligt - säd, 
bröd, kött, vin, mjöd, silver, guld, blommor, 
frukt, sång, dans, sex, grisar, får, hästar - 
samt en och annan träl.
Vi blotar det vi har att blota, det vi tycker 
är fint att ge i gåva till makterna. Så för mig 
skulle det vara väldigt artificiellt att blota 
kött och blod - jag blotar säd, frukt och mjöd 
- eller mynt, eller något annat, beroende på 
omständigheterna kring blotet i fråga.
Dessutom finns det faktiskt en hel del som 
talar emot att Särimner är en galt, rent mytol-
ogiskt. Enligt Snorres tolkning är Särimner 
en gris, men enligt den äldre Eddan beskrivs 
inte Särimner alls som en gris - snarare som 
något annat mystiskt, vi inte får svar på.
Det går i alla fall att diskutera - och där går 
jag på Viktor Rydbergs linje, att Andrimner, 
Eldrimner och Särimner i själva verket hand-
lar om de tre finare materiella elementen.

[VR]  Du har mange sider på nettet, hvor du 
præsenterer dig selv og de ting, du laver. No-
gen steder fremviser du ret intime billeder 
fra dit liv.
Nogen ville måske mene, at du er ekshibi-
tionist eller har en ubeskeden trang til at føre 
dig frem. Hvordan ser du på det?

[CR]  Jag är en gammal teater-apa och artist, 
och självfallet finns det ett exhibitionistiskt 
drag hos mig, som hos alla som trivs att stå 
på scen, hos alla som gillar strålkastarlju-
set. Det ser jag som något positivt, som en 
tillgång, eftersom jag kan använda detta till 
glädje och nytta för många.
Vad gäller Internet, så är jag väl som miljon-
er andra människor på ett sätt - att vi berättar 
om oss själva på nätet för att få kontakt med 
likasinnade.
Det växer ju mer och mer, och nu har ju re-
dan var och varannan egna hemsidor eller 
åtminstone presentationer av sig själva på 
Internet.

Skillnaden mellan mig och många andra 
består väl främst i, att jag berättar så väldigt 
mycket om mig och mina olika aktiviteter på 
Internet.
Men Internet är också min arbetsplats. Jag 
tillverkar hemsidor och weblösningar på In-
ternet åt företag, föreningar och andra sedan 
1998, och då blir det nästan oundvikligt att 
synas och höras mycket på nätet. Som ex-
empel så är alla de hemsidor som jag bifogar 
länkar till längst ner i denna text gjorda av 
mig.

[VR]  Det siges, at du er af adelig slægt. Be-
tyder det noget for din selvforståelse. Føler 
du dig som del af en åndelig adel og hvilken 
indflydelse har det på din tolkning af fks ed-
dadigtet Rigthula?

[CR]  Ja, jag är född in i en gammal adlig 
släkt, och kunde följaktligen ha bröllopsmid-
dag på Riddarhuset. Men förutom det har 
adelskapet rent formellt ingen betydelse 
alls.
Däremot har det förstås inverkat på min upp-
växt. Inte i form av gods och egendomar 
- för det fanns inte. Jag växte upp med två 
fattiga akademikerföräldrar som med tiden 
arbetade sig upp till medelklassnivå, rent 
ekonomiskt.
Men i form av attityder, däremot, ja! Jantela-
gen (som ni känner väl till i Danmark, antar 
jag...) existerar t.ex. allmänt inte inom adliga 
familjer. Tvärtom förväntas man excellera 
och prestera mer än andra. Vilket förstås kan 
resultera i tunga prestationsångest och mind-
ervärdeskomplex.
Jaja, alla har vi våra problem och våra 
taskiga barndomar... Men att jag skulle se 
mig själv som någon slags andlig adel? Nej, 
absolut inte. Rigsthula tolkar jag inte på det 
sättet alls.
Verkligt och sant adlande kommer av enskil-
da individers tankar och handlingar, inte av 
födsel och gener. 
För att vara en riktig riddare måste man gå 
med Tyrkraft i hjärtat.

[VR]  Du startede i sin tid Ratatosk, netvær-
ket for nordisk shamanisme, som idag er en 
del af asatrogruppen Idavallen. Du afholder 
fra tid til anden trommekurser. Hvordan får 
du shamanisme til at harmonere med den 
nordiske sed?

[CR]  Det är inte svårt alls, eftersom den nor-
diska seden är så genomsyrad av shamanis-
tiska betraktelsesätt och företeelser. Jag kom 
in på den nordiska seden till stor del (eller 
enbart) genom mitt shamanistiska arbete. 
Utan det shamanistiska hade jag förmodligen 
aldrig kommit i så stark kontakt med Freja, 
Frej, Odin, Tyr och mina andra förtrogna.
Det finns en pågående diskussion inom asa-
tro kretsar om, vad som är sed eller ej, och 
ett av de mer omdiskuterade ämnena är just i 
vilken grad sejd och shamanism faktiskt hör 
till seden.
Rent historiskt sett är dock detta en ganska 

löjlig diskussion, eftersom det står bortom 
alla tvivel att sejd, trolldom och magi alltid 
har haft en stark och viktig ställning inom 
seden - och dessutom är det just dessa delar 
som har överlevt längst hos allmogen, trots 
den kristna dominansen.
I Erik Rödes Saga beskrivs t.ex. hur man 
kallade en sejdvölva till gården, eftersom det 
var sed, att man gjorde det vid behov.
Däremot är det naturligtvis inte så att alla 
hedningar ska hålla på med shamanism. Alla 
hedningar håller inte ceremonier, alla hed-
ningar brygger inte mjöd, alla hedningar ri-
star inte runstenar, alla hedningar praktiserar 
inte sejd och runmagi - det räcker att somliga 
gör det. Så är det ju i samhället överlag. Folk 
håller på med olika saker, och tillsammans 
fyller vi varandras behov.

[VR]  Hvordan ser du på dem, der mener, at 
det er tyveri af andre kulturers (fks Samers) 
åndelige tradition at anvende shamantrom-
mer i asatro ceremonier?

[CR]  Trams, nonsens och fria fantasier.
Det finns inga “rena” religioner eller kultu-
rer någonstans på jorden. Vi människor är av 
naturen en migrerande djurart - vi förflyttar 
oss, och beblandar oss med varandra - och 
eftersom vi har den intelligens, vi har, så lär 
vi oss av varandra. Och vi blandar - det som 
funkar där, kanske också funkar här. Och vi 
prövar, tar lite gammalt, lite nypåhittat, och 
lite från grannen. Så har vi människor gjort 
i hundratusentals år, och så kommer vi att 
fortsätta göra.
Och det gäller inom alla fält i livet.
Det finns t.ex. dem som anser att det är kul-
turstöld att spela didgeridoo, om man inte är 
en australisk urinvånare. Men vad säger vi 
då om en japansk symfoniorkester som spe-
lar Bach? Det är ju i grunden exakt samma 
sak! Och med detta resonerande borde in-
dustrivärlden också fungera på ett helt an-
nat sätt. Bara fransmän och tyskar borde få 
bygga bilar, t.ex., eftersom bilen skapades i 
dessa länder. Men så funkar det ju inte.
Teknologi går i längden inte att begränsa till 
ett land, en kultur. Andra kommer att lära 
sig, och ibland överträffa sina förebilder.
Strikt tolkat så är ju trummor också en slags 
teknologi.
Dessutom - just trumman i shamanska cere-
monier är ett intressant exempel, eftersom 
trumman dyker upp som både musikinstru-
ment och redskap för andligt resande (vilket 
i många kulturer är exakt samma sak) över 
hela världen.
I 1300-talets Sverige förbjöds trummor av 
kyrkan - varför det, om de inte också just 
använts för “tvivelaktiga, hedniska aktivi-
teter”?
Trumman är i sanning ett internationellt 
instrument, ett av de allra äldsta och mest 
spridda. Så det går inte att hävda att några 
kulturer ska ha monopol på dem. Det går inte 
heller att hävda, att andra inte får lära sig att 
dra nytta av tekniken - bara de som var först. 
Det blir bara dumt.
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[VR]  Hvordan har du det med dem som 
dyrker den nordiske sed som envidereført 
levende folketro?

[CR]  Om du med detta menar de som häv-
dar, att asatron har funnits kvar som en ren 
oblandad, levande tradition genom tusen år 
av kristendom, så är detta förstås också rena 
dumheter.
Det som framför allt har överlevt genom 
seklerna är folktron - tron på troll, vättar, an-
dra och andra väsen, samt folkligt botande 
och trolldom. Att ta till gamla metoder för 
fruktbarhetsblót under verkligt svåra år har 
också registrerats här och där i Norden ända 
in på 1800-talet.
Men detta är bara fragment, rester av gam-
malt som levt kvar, rester på vilket vi idag 
försöker bygga upp en modern, levande sed, 
tillsammans med nyuppfunnet, samt sådant 
vi har kommit fram till genom arkeologisk 
forskning och komparativa studier.

[VR]  En af dine sider på nettet heder Cirkus 
Eros der handler om erotik. En anden heder 
Naken og handler om nudisme. Hvordan in-
dgår det i din asatro? Den generelle opfat-
telse i samfundet er vel, at religion og sex er 
to helt adskilte ting.

[CR]  Att religion och sex är två motsatta 
ting är i allra högsta grad en kristen upp-
fattning. Och jag är inte kristen J För mig 
som har Frej och Freja som mina viktigaste 
förtrogna, (samt Odin som min viktigaste 
lärare) blir sexualiteten ett självklart redskap 
även för andlig utveckling, för blótande, för 
närhet till skapelsen och mig själv, som väg 
till gudomlighet.
Kärleksarbetet med ett öppnande av sex-
livet är i själva verket intimt förknippat med 
min hedniska världsbild, och faktum är att 
det som från början initierade mitt sökande 
efter andlig sexualitet i nordisk sedkontext 
var en oerhört stark inre resa jag gjorde, då 
jag mötte Frej. Frej gav mig då i uppdrag att 
återupprätta det Heliga Bröllopet.
Detta var nu ca 7-8 år sedan, och då hade jag 
verkligen ingen aning om, vad han ville, att 
jag skulle göra. Nu vet jag mycket mer, och 
både jag och min hustru går starkt med Frej 
och Freja som nära förtrogna.

Detta kommer förstås med i våra kärleks-
kurser, eftersom vi på kurserna även intro-
ducerar den andliga och heliga aspekten av 
sex. Och då är det omöjligt för en nordisk 
hedning att bortse från Frej-Freja-relationen 
- men även den heliga Frej-Gerd-relationen, 
för att inte tala om den magiska Freja-Oden-
relationen. Starka Gud-Gudinne-möten som 
vi alla kan ta del av, och integrera med våra 
egna väsen.
Och att vara naken i naturen - ibland även 
i mer intima ceremoniella sammanhang 
(wiccanerna har fattat något viktigt med 
sina “sky-clad” ceremonier) - är för mig ett 
oerhört effektivt sätt att komma i samklang 
med naturen, med alla väsen i jorden och i 

himlen, i träden och stenarna, i vattnet och 
luften.
Och att på våren blota till makterna med 
en rituell kärleksakt är väl hedniskt så det 
förslår?  Sådant ägnar vi oss åt, förstås.
Sex och nakenhet är väldigt laddat i vårt mo-
derna samhälle, eftersom vi fortfarande är så 
fruktansvärt indoktrinerade av gamla kristna 
värderingar.
Vi är så kroppsfientliga och sexualneurotiska 
så att vi inte ens själva ser omfattningen av 
det. Och även vi hedningar är naturligtvis 
präglade av vår uppväxt, och samhällets 
värderingar.
Detta är inget jag anser vara önskvärt för en 
hedning som jag.
Men det tar tid att ifrågasätta och omvärdera 
sådant som sitter så djupt, att vi ibland inte 
ens ser det.

[VR]  Af en pornoside at være, er Cirkus Eros 
ret atypisk. Der kommer fks ikke alle mulige 
irriterende popup vinduer. Er det bevidst at 
du ønsker at give et mere kunstnerisk billede 
end den almindelige pornoindustri?

[CR]  Ja, du svarar på själv på din fråga.
Jag vill ge ett positivt alternativ till all dålig 
kultur, all slaskig och trivial tramspornografi 
utan känsla för integritet, utan erkännande 
av mänskliga känslor, utan finess.
Jag vill utforska och visa fram hur man kan 
skapa en god erotik utan exploatering och 
vulgärkultur, med innerlighet och konstnär-
lighet.
“Erotik för finsmakare” kallar jag det.
Och det verkar som jag har lyckats rätt bra. 
Jag får enormt mycket upskattning för sidan, 
och jag har stadigt numera ca 3000-4000 
besökare per dygn på Cirkus Eros - och det 
ökar hela tiden.

[VR]  Du har også lagt nøgenbiller af din 
kone på Cirkus Eros. Hvordan har du det 
med, at andre mænd sider foran skærmen og 
bliver liderlige over billeder af din kone?

[CR]  Den berömde Alfred Stieglitz visade 
redan på 1920-talet fantastiska nakenbilder 
av sin kvinna, den berömda konstnärinnan 

Georgia OʼKeefe, liksom Man Ray av sin 
partner - den minst lika berömda Kiki - och 
det är lustigt att detta fortfarande i vår “upp-
lysta” tid ska betraktas som något kontro-
versiellt.
Det finns för övrigt bilder av oss båda - en-
skilt och tillsammans - på Cirkus Eros, och 
det har vi inga problem med, någon av oss. 
Det är ju bara bilder. Och vi är inte särskilt 
svartsjuka av oss heller.
Och så är det ju så, att så fort man syns och 
hörs, så blir man projektionsobjekt för alla 
som ser och hör en. Om jag eller min hustru 
skulle vara en känd skådespelare eller art-
ist så skulle vi vara föremål för många fler 
mäns (och kvinnors) lustfyllda projektioner, 
oavsett eventuell nakenhet, och det är inget 
vi skulle kunna göra något åt. Alternativet är 
väl att stänga in sig hemma, och ständigt gå 
klädd i burkha. Men vi är ju inte muslimer 
heller...
Det är också viktigt att komma ihåg att både 
min hustru Jennie och jag är starkt sexual-
positiva till vår grundinställning, samt att 
vi arbetar aktivt med upplysning och kurs-
verksamhet om sex, kärlek och relationer.
Så ur den synvinkeln är det inte särskilt kon-
stigt att vi även använder oss själva i offent-
liga sammanhang.
Dessutom tycker jag, att bilderna på Jennie 
är fantastiskt vackra, och att det vore synd 
och skam att inte dela med sig av dem...  J

[VR]  I forbindelse med jeres interne stri-
digheder i SAS, er du blevet kritiseret for din 
pornoside. Du er ligefrem blevet beskyldt 
for at linke til børneporno. Mener du på den 
baggrund, at nypuritanisme er ligeså udbredt 
i asatromiljøet, som i resten af samfundet og 
burde det ikke være anderledes?

[CR]  Nej, denna kritik framfördes bara av 
“bovarna” i styrelsen, de som till varje pris 
ville röja mig ur vägen, och de tog förstås 
varje chans de kunde. Cirkus Eros var bara 
en förevändning. Och beskyllningarna tog 
sig närmast löjliga proportioner.
Lustigt nog, eller pinsamt nog för smuts-
kastarna, tyckte övriga i styrelsen inte alls 
att min erotiska hemsida var något att bråka 
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om - tvärtom tyckte de flesta mycket bra om 
den, vilket gjorde att den korrumperade ord-
föranden och kassören var tvungna att byta 
taktik.
Nypuritanism tror jag inte är särskilt vanligt 
inom nordisk hedendom.
Dock är vi nog mer influerade av kristet tän-
kande än vi vill se och erkänna, vilket kan 
göra, att det tar lite längre tid än önskvärt att 
frigöra sig från detta destruktiva arv.

[VR]  Du har holdt morgenandagt i Sveriges 
radio. Hvordan holder man en asatro an-
dagt?

[CR]  Det är väl personligt hur man vill göra, 
men jag har gjort personliga betraktelser 
över olika företeelser i livet, ur ett hedniskt 
perspektiv. Det var i alla fall det som Sverig-
es Radio ville ha.
Om du är nyfiken på, hur en morgonandakt 
kan se ut, kan du läsa mina morgonandak-
ter på Idavallens hemsida, eller på Grimners 
Runor.
Ett par av dem har också blivit publicerade 
i Sveriges Asatrosamfunds medlemstidning 
Mimers Källa.

[VR]  Hvad tror du det giver de asatroende 
i Sverige og tror du at en sådan andagt kan 
være med til at udbrede asatroen i Sverige?

[CR]  Jag tror att det är oerhört viktigt för 
hedningar i Norden att komma bort från att 
identifiera sig som “utstötta avvikare,” så att 
sedfolk kan bli en integrerad del av samhäl-
let - och då är morgonandakter en av många 
effektiva vägar att nå en acceptans och res-
pekt även utanför den lilla hedniska kretsen. 
Och det är viktigt.
Min erfarenhet är, att trovärdigheten hos oss 
hedningar har ökat enormt i det allmänna 
medvetandet de senaste åren, och det är just 
genom denna typ av aktiviteter.
Bröllop och begravningar är liknande före-
teelser, då det kommer väldigt många gäster 
som annars aldrig skulle delta i en hednisk 
ceremoni.
Om vi vill bredda seden, öppna upp för fler 
att hitta till den nordiskt hedniska vägen, så 
måste vi skapa just denna typ av aktiviteter, 
och finna sätt att bli en del av samhället, inte 
en konstig subkultur i ytterkanterna.

[VR]  Du er uddannet skuespiller. Er det en 
baggrund som du har kunnet trække på når 
du afholder ceremonier som blót?

[CR]  Självklart. Som skådespelare får man 
lära sig väldigt många matnyttiga saker som 
man har stor nytta av vid ceremoniarbete. 
Röstträning är en av de allra viktigaste - kun-
skapen om, hur man gör sig hörd, hur man 
riktar och modulerar rösten, hur man håller 
fokus och engagerar deltagarna.
Hur man arbetar med en text, och gör den 
levande och inspirerande.
En känsla för “scenen”, eller rummet, är 
också bra.

Kunskap om hur man “tar en publik” är ock-
så oerhört bra vid ceremoniella sammanhang 
- att ha en lyhördhet för vilken stämning som 
finns i gruppen, och kunna anpassa sig själv 
till dynamiken i cirkeln, men också att i gör-
ligaste mån kunna styra in gruppen i den sin-
nesstämning som krävs för sammanhanget.
Och - om godar och gydjor ska kunna få 
samma respekt för sitt utövande som präster 
från andra religioner, så krävs det att vi ut-
vecklar en professionalism och seriositet i 
det vi gör.

[VR]  Kan skuespilleriet ikke også gå hen og 
blive en belastning. Her tænker jeg på faren 
for at blótet udvikler sig til det rene rollespil 
uden åndeligt indhold?

[CR]  Jag kan ju bara tala för mig själv, och 
jag upplever inte att detta har varit någon 
större fara för min egen del - framför allt 
eftersom jag är så mycket i början av mitt 
utvecklande av ny liturgi, och då måste jag 
hela tiden fundera på syftet med varje mo-
ment, vilket förstås hjälper mig att inte fast-
na i formen.
Men givetvis finns alltid risken i religiösa 
sammanhang, att man förr eller senare fast-
nar i former, och glömmer innehållet (oav-
sett om man är skådespelare eller ej), och det 
måste man alltid ge akt på.
Min egen bild av form och innehåll i t.ex. en 
ceremoni är att det är som en kopp kaffe.
Det är svårt att dricka kaffe utan kopp, men 
en kopp utan kaffe i är bara en kopp utan in-
nehåll - med andra ord; båda behövs, i balans 
med varandra.

[VR]  Du har påbegyndt en tradition med at 
holde vårblót ved Uppsala Högar, en tradi-
tion, Bifrostfolket har videreført i år. Hvor-
dan ser du fremtiden for den tradition? Føler 
du et ejerskab til vårblótet i Uppsala eller 
kan du forestille dig blótet udført af andre 
svenske asatroforeninger? Stockholms Blót-
slag eller Samfälligheten för Nordisk Sed?

[CR]  Jag känner mig stolt över att ha givit 
upphov till denna tradition, men har verkli-
gen inte någon ambition att “äga” ceremo-
nin, som vore den min.
En tradition som vilar helt på en enskild per-
sons engagemang blir en svag tradition, som 
i praktiken avstannar, så fort den personen 
försvinner ur bilden.
Tvärtom har jag haft som en förhoppning 
redan från början, att det ska bli en tradition 
som växer och lever helt utan min inverkan. 
Först då har den vunnit i legitimitet, anser 
jag.

[VR]  Du er med i SAS gode-gydje gruppe. 
Er det sådan et slags asatroens Vatikan, hvor 
I bestemmer, hvordan det autoriserede blót 
skal holdes?

[CR]  Haha - verkligen inte. Vi tänker inte 
“bestämma” någonting. Vi ser oss snarare 
som en grupp trädgårdsmästare, som vill 

samla alla våra fina frön och krukväxter 
vi har drivit fram genom åren, och odla en 
vacker trädgård tillsammans.
Tanken är att vi behöver hitta riktlinjer och 
någon slags samordning.
Detta handlar framför allt om andlig mog-
nad. Vi som har en hel del erfarenhet måste 
dela med oss till varandra och andra, så att de 
som kommer efter oss inte ska behöva börja 
från början och uppfinna hjulet en gång till.
En del av det arbete vi gör i gruppen kommer 
att leda till att vi utvecklar liturgiska förslag 
(OBS! Förslag - ej tvingande regler) som 
andra kan ha hjälp och stöd av i sitt prak-
tiserande, samt att vi vill definiera, vad en 
gode eller gydja faktiskt är för något idag, 
och vad en gode/gydja skall kunna fylla för 
behov i vårt moderna samhälle.
På sikt ska detta kunna leda till en slags ut-
bildning för de som känner sig hågade att ar-
beta med seden som just gode eller gydja.
Utbildningen skall kunna leda till en förd-
jupning hos oss alla, för att skynda på den 
andliga mognadsutvecklingen hos oss hed-
ningar som kollektiv.
Det är dags för det nu, helt enkelt.

[VR]  Jeres seneste interne konflikt har u-
tvivlsomt skadet SAS en hel del selv om I nu 
er ved at komme jer. Det er ikke nogen hem-
melighed, at du til stor del stod i centrum, 
ikke mindst fordi den tidligere bestyrelses-
vedtægtsstridige eksklusion af dig, mere 
eller mindre førte til dens fald. Har du nogen 
fornemmelse af, i hvor høj grad striden har 
skadet dit personlige omdømme og mu-
ligheder i det svenske asatromiljø?

[CR]  Under själva konflikten var det nog 
väldigt många som betraktade mig som en 
hemskt bråkig och besvärlig person (svens-
kar är ofta väldigt konflikträdda, och gillar 
inte bråk - så redan att höja rösten och pro-
testera mot något kommer automatiskt att 
uppfattas som något dåligt av många), men 
i och med utfallet av konflikten, så blev det 
ju väldigt klart, vem som hade fel och vem 
som hade rätt.
Det är också viktigt att komma ihåg att jag 
verkligen inte var ensam i striden. Visst, jag 
agerade “whistle-blower”, och fick rätt stort 
fokus, men jag hade aldrig lyckats med att få 
rätsida på situationen på egen hand.
Vi var många som såg hur den dåvarande 
kassören, och i förlängningen styrelsen, 
for fram med samfundet på ett synnerligen 
tvivelaktigt sätt, och med gemensamma 
krafter fick vi till slut bort dem.
Det faktum, att kassören till slut länsade 
föreningens kassa och försvann, var ju det 
slutgiltiga beviset för att han var en genom-
usel, korrumperad typ som inte alls ville 
samfundets bästa - bara sitt eget.
Så nej, har inga bittra känslor för det som 
hände. Tvärtom ser jag det som en stor seger 
att vi vann striden med demokratiska medel, 
och att samfundet överlevde sin värsta kris 
någonsin. Detta var i sanning vår första rik-
tiga Ragnarök.
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Xxxx xx
(xx. xx x X xx X, xxxxxxxxxx x 
Xxxxxxxxxxxx xxx. x)

Xx xxx xxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx xx 
xxxxxxx xxxx xxx/xxx xxxxx. Xx xxxxx 
xx xxxx, xxxxxxxxxxx, Xxx xx Xxxxx, 
xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x X. X xxxxxx 
xxx ‘xxx xxx xxxx’ xxxx xxx ‘xxxxxxxxx’ 
x X (xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxx 
xxxxxx xxx xxxxx xxxxx). Xxxxx ‘xxx’ 
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, 
xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 
xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xx xxx 
xxxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xx ‘xxxxxx’ 
xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx “Xx 
xxx xxx” xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx 
x, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx 
xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx 
‘xxxxxxxxx’ x X – xxxx xxxxxx xxx xxxx x 
xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 
Xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx 
xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx 
xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx 
‘xxxx’ xxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
xxx xx xxxxxxxxxxxx ‘xxxxxxx’ x xxxxxx, 
xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 
xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 
xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx 
xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx 
xxxx x. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, 
xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx, xxxx xx 
xxx xxx x xxxxxxxxxx: Xx xxx xxxxx-
xxxxxxxx xxxxxxx – x X xxxxxxxxxx 
xxxx xxxxxxxxxxxxx: Xx xxx xx xxx 
(xxxxxx) xxx xxx xxxx, xxx xxx xxxx, 
xx xxx xxx. (Xxx ‘xxxx’ xxxxxxxxx 
xxxxx xxx ‘Xxxxxxx xxxx’ x xxxx xx.) 
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 
xxx xx ‘xxxxxxx’ (xxxxx xxx xxxx xxxxxx 
‘xxxxxxx’) xx xxxxxxx xxxx. ‘Xxxxxxx’ 
xx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 
xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 
xxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, 
xx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx 
xxx?
Xxxxx xxx, xxxx xxx xx xxx xx xxx, xxx 
xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx 
xxx xxxxxx xxx ‘xxx’ xxx xxxxxxx xxxxx 
(‘xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx’), xxxxxxx 
xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxx. 
Xxx xxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx 
xxx xxxxx xxxxx x xxxx x. Xxx xxxxx xxx, 
xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 
xxx xx xxxxxxxxx – xx xxx xxxxx xxxxxxx 
xx: Xxxxx-xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx 
xxxxx xxx xxx xxxxx. Xx xx xx xxxx xxx 
xx xx xxxxxx.
Xxx xx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. 
Xx xxxxxx xxxxxx ‘xx xxxx,’ xxxxxxx xxx 
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx x 
xxxxxx. Xxxxx xxx Xxxxxx x xxxxx xxxx 
xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx 
xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx Xxx xx Xxxxx 
xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxx Xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. 
(Xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx 
xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx.) Xxxxxxx 
xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx 
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, 

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

At oversætte 
Vølvens Spådom 

af Henning Kure

5Det som slutligen fick styrelsen på fall var 
inte min “uteslutning,” utan det faktum att 
vi öppnade ett nytt, fritt diskussionsforum på 
nätet, som inte blev censurerat av styrelsen. 
Den fria debatten var det som fick styrelsen 
att avgå. Detta visar hur viktigt det är med yt-
trandefrihet och fri media i ett demokratiskt 
samhälle.
För övrigt är jag alltjämt aktiv inom såväl 
Sveriges Asatrosamfund som Idavallen, och 
arbetar på med det vi tycker är viktigt, och 
det är väl allt som behövs.

[VR]  Hvordan ser du fremtiden for SAS, nu 
hvor I er ved at komme ud af krisen?

[CR]  Jag ser mycket ljust på framtiden. 
Kriser behövs för att skaka liv i saker och 
ting, och Samfundet överlevde ju trots allt. 
Vi har förhoppningsvis förlorat en del av vår 
dumsnälla godtrogenhet, och ser nu att det 
faktiskt  finns destruktiva krafter och illasin-
nade personer som kan vilja skada och riva 
ner det vi kämpar och står för - och att de kan 
dyka upp mitt i händelsernas centrum.
Nu har vi på många sätt en ny förening, 
en pånyttfödd, i vilken vi på ett bättre sätt 
än någonsin tidigare kan arbeta för ett ge-
mensamt mål som är mycket större än 
föreningens interna mål.
Vi vill fortfarande arbeta för att den nordiska 
seden ska vinna acceptans och erkännande 
i samhället, samt presentera seden som ett 
verkligt alternativ till andra andliga vägar - 
och nu gör vi det förhoppningsvis med större 
erfarenhet och mognad.

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

[CR]  Med tiden kommer den Nordiska he-
dendomen att bli alltmer accepterad som ett 
reellt andligt alternativ, lika mycket som 
andra andliga traditioner. Det kräver dock 
många år till av utveckling och etablering 
hos oss som praktiserar denna sed - och en 
betydligt högre grad av andlig mognad hos 
en större mängd hedningar. Vi har mycket att 
göra framöver, inte minst med att utveckla 
oss själva och umgänget med varandra.

Länkar till hemsidor som det finns refer-
enser till i texten:

Föreningen Idavallen: http://www.idavallen.org
Sveriges Asatrosamfund: 
http://www.asatrosamfundet.se
Ratatosk: http://www.multiart.nu/ratatosk
Grimners Runor / Grimnerʼs Runes: 
http://www.multiart.nu/grimner
Berättarnätet Sverige: 
http://www.berattarnatet.se
Nordmytfestivalen: 
http://www.idavallen.org/nordmyt
Cirkus Eros: http://www.cirkuseros.nu
Naken: http://www.multiart.nu/naken
Carl Johan Rehbinder: 
http://www.rehbinder.se/calle

Af ophavsretslige årsager har vi valgt kun 

at bringe Henning Kures artik
el om at over-

sætte vølvens spådom i d
en try

kte papir-

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

© 2005 Henning Kure

Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx 
(xx xxxxx/xxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxx xxxx (‘xxxxxxxx’), xx xx 
xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxx xxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx, xxxxx xxxxx, 
xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx xx 
xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx 
xxxxx x xxxxxx – xxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx 
xxxx xxxxxx.
Xxx xx xxxx xxx xx xxxx, xx xxxxx ‘xxxx xxx xxxxx’ xxxxx xx 
‘xxxxxxxxx’. Xxxxx xxxxx xxxx.
Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx.
Xxx xxxxxxx:

Xxx xxx xxx xxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx 
xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx. Xxx 
xxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx.

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

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxx 
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx 
Xxxxxxxx – xx xxxx x xxxxxxx – Xxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx 
xxxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx X’x xxxxx – x xxxxxx xxx xx xxxx xxx x X: “xxx xxx 
xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,” xx x xxxxxx xxx ‘xxxxxxxxxx 
xxxxxx’ xxxx xxx x X: ‘xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx’. Xxxxxxxxx xx 
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx 
xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx 
xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx 
xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxx 
xxxxxxx – xxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. 
X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxx - 
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xx xxxxxx, 
xx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xx, xxx 
xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xx ‘xxxxxxx’ xx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 
xxx, xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx 
xxxx. Xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 
x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x Xxxxxx. 
Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,  xxx 
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx x 
xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx. xx, xxxx xx xxxxx xxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx “xx xxxx x xxxxxxx” xxx xx xxxxxxx x 
xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx 
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx 
xxx xxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx, 
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx - xx 
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (X) xxxxx xxxx 
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (X). Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 
xxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, 
xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ‘Xxxxx’ (xxxx xxxxxx x xxx). 
X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx 
xxxxx xxxxx. ‘Xxx’ xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx ‘Xxxxxxxx’, 
xxxx ‘Xxxxx’ x xxx xxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx, xx 
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx.

xxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxx ‘xx xxxx’ xxx xxxx xxxx 
xxxxxx ‘xx xxxxxx’, xx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx 
Xxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx.
Xxxxxx ‘xxxxxxxxxxx’ xx ‘xxxxxxxxxx’ xxxxxx xxx xxxx Xxx 
xx Xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx Xxx xxx xx 
xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx – xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 
xxx xxxxx xxxxx Xxx xx Xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx 
xx xxxxxx.

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

Xxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx 
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxx, xxxxxxxxx 
xxx Xxxxx, xxxx xxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

‘Xxxx’ xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx.
‘Xxxxxxxxx’ – xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
– xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x›x. Xxx xxxxxx xxxx x 
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxx 
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx 
xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx 
xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx – xx xxxx ‘xxxx’ xxx xxx 
xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx 
(‘xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx’), xxx xxxxx xxx xx xxx xxxx 
Xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
‘Xxxx’ xxxxxxxxxx xxxx xxx ‘xxxx’, xxx xxxxxxxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxx, x.xxx. xxxxxx xx xxxxxxxx.
‘Xxxxxxxx’ – xxx xxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xxx xx, xxx xxxx, xxx xxx xxxx xx – xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 
‘xxxx, xxxxxx’.
‘Xxxx xxxxxxxx’ xx xxxxxxx xxx ‘xxxxx xxxxxxx’ (x xxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx 
x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ‘xxxxxx xxxxxxxx’ – xx xx xxx xxx 
xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx “x xxxxxxxx xxxxxxx.”
Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx 
xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 
xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx 
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx Xxxx xxxxxx (xxx 
xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx xxxx xxxxxx Xxxx 
xx Xx – Xxxx xxxxxx x xxxx x, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx). 
Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx Xxx xx Xxxxx xxxx xx xxx, xxx 
xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx 
xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xx xxx – xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx 
xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx 
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxx, Xxxxx xxx 
xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

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

Xxx xxx xxx xxx, xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx 
xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxx. Xxx 
xxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 
xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ‘Xxxxxxxxxx xxx’ 
xx xxxx xx, xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxx, xx xxxx 
xxx xxx, xxx ‘xxxx’ xxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 
xxxxx – xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx – x xxx xxxxxxx xx 
Xxxxxxxxxx Xxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xx. xx, xxxx.
Xxxxxxxx xxx xxx ‘xxxxx xxxx’ xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx 
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxx,) xx xxx xxxxxxx 
xxxx xx xxxxx xxx Xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx (xx xxxxx 
xxxx) xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx 
xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx (xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx?) 
xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx.

Af ophavsretslige årsager har vi valgt kun 

at bringe Henning Kures artik
el om at over-

sætte vølvens spådom i d
en try

kte papir-

udgave.
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Det asatempel, der har optaget de fleste for-
skere, er det af Adam af Bremen beskrevne 
tempel i Uppsala. Selv Olaf Olsen, hvis 
hypotese er, at hedenske Gudehov kun har 
eksisteret i begrænset omfang, og i hvert 
fald ikke har stået, hvor der siden blev op-
ført kirker, medgiver, at templet i Uppsala 
er sandsynligt. Dog afviser Olsen de fund 
af stolpehuller, der er gjort i udgravninger 
under domkirken i Gl. Uppsala, som relat-
eret til et tidligere tempel. Disse stolpehuller 
har i øvrigt dannet baggrund for den rekon-
struktion af Uppsalatemplet, som ses på Carl 
Larssons maleri “Midvinterblót,” der led-
sagede 1. del af denne artikel i augustnum-
meret af Valravn. 
Nogle forskere har endda sat spørgsmålstegn 
ved, om det nævnte tempel overhovedet var 
beliggende i Gl. Uppsala. Det har været hæv-
det, at Uppsala högar ikke passer på Adam af 
Bremens beskrivelse; ”Templet er omgivet 
af bjerge som et amfiteater”. Desuden er Gl. 
Uppsala beliggende over 10 km nordligere 
end det sted, hvor Svearne holdt ting og val-
gte kongen ved Mora Sten. Da man plejede 
at afholde et blót i forbindelse med tinget, 
har visse forskere ment, at templet måtte 
være opført i forbindelse med tingpladsen. 
Det er blevet påpeget, at Adam bruger or-
det ”Ubsola” som han placerer nord for Sig-
tuna, der var en velkendt by og sæde for de 
svenske konger, den kristne Anund Jacob og 
hans bror Emund den Gamle, på Adam af 
Bremens tid. Deraf udleder de, at der ikke 

nødvendigvis er tale om samme lokalitet 
som vore dages Gl. Uppsala. Man kan dog 
ikke umiddelbart slutte, at der ikke har ligget 
noget tempel, bare fordi kongen var kristen. 
Der fandtes et betydeligt hedensk parti i 
Sverige, netop centreret omkring Uppsala, i 
den tidlige middelalder. Dette hedenske parti 
udnævnte mindst tre asatroende konger, Erik 
Hedning, Blót Svend og Erik Årsäll, som 
alle stod i modsætning til de kristne Vest-
göta konger.
Der kan godt have været et gudehov i Up-
psala, selv om der ikke nødvendigvis var tale 
om nogen central helligdom med samme be-
tydning for hedninge, som Vatikanet har for 
katolikker, og uden at det nødvendigvis er 
der, tingblótet afholdtes. I Gl. Lejre er fun-
det et i sammenligning ret uanseeligt gude-
hov i umiddelbar tilknytning til kongsgården 
der. Man kan udmærket forestille sig, at det 
tempel, Adam af Bremen kun af omveje har 
hørt om, har været et lignende anneks til en 
kongsgård eller høvdingesæde i Gl. Uppsala. 
Den type ”anneks”-gudehov har som beskre-
vet i denne artikels første del, tilsyneladende 
været udbredt på stormandsgårde i sen jer-
nalder og vikingetid.
Selv om nogle af Adam af Bremens oplys-
ninger godt kan have bund i virkelige for-
hold, må man være klar over, at han er en 
tendentiøs kilde med sin egen dagsorden. 
For det første må man forstå, at hans metode 
ikke lever op til moderne standarder. Hvor 
han ikke selv har oplysninger fra samtidige 

informanter, skriver han rask væk af fra 
klassiske skribenter, der havde endnu min-
dre forudsætninger for at vide, hvad de skrev 
om. Fks beskriver han i afsnittet umiddelbart 
før han beskriver templet i Uppsala, de nor-
ske fjelde som de Ripæiske bjerge”.. hvor 
menneskeuhyrer hindrer videre fremtræn-
gen. Der finder man nemlig Amazonerne og 
mennesker med hundehoveder og kykloper, 
som kun har et øje i panden! Der er også de 
væsner som Solinus kalder Hymantopoderne 
der springer omkring på et ben, og der er de 
som spiser menneskekød. Derfor er det bedst 
at tie om dem, ligesom at det er klogest at 
undgå dem.” Det er muligt, at han har ville 
vise, at han var bekendt med de klassiske 
forfattere, men heller ikke når der er tale 
om oplysninger, han har hørt af folk, der har 
besøgt Skandinavien, har han helt forstået, 
hvad det drejer sig om. Han fortæller fks at 
Helsingland er skridfinnernes hovedstad. Det 
er lidt som når amerikanere tror, at Tivoli er 
hovedstad i Stockholm. 
Adam af Bremen vil ellers gerne give ud-
seende af, at han har sine kilder i orden. 
Flere steder angiver han den danske konge 
Sven Estridsen som sin kilde. Til afsnittet 
om offergilderne i Uppsala, hvor han bla. 
beskriver menneskeofre, forsikrer han, at en 
kristen har fortalt ham det. Adam har sik-
kert ment, at det borgede for informantens 
troværdighed, at han var kristen og formod-
entlig har visse ældre forskere ladet sig vild-
lede af den oplysning, men vi andre ville 
nok mene, at en sådan kristen næppe kan 
siges at være upartisk. Det er også klart, at 
Adam af Bremen ikke har efterkontrolleret 
de oplysninger, han har fra sådanne infor-
manter. Den beskrivelse, Adam giver af 
Olaf Trygvesson, har han fra Sven Estrids-
sen, hvis morfar (Svend Tveskæg) var den, 
der dræbte Trygvesson i slaget ved Svold. Vi 
andre opfatter jo Olaf Trygvesson som den 
intolerante kristne fanatiker, der tvangsom-
vendte Norge og brændte gudehovene ned. 
Derfor ville vi have forventet, at Adam om-
talte ham positivt. Alligevel skriver Adam 
om Trygvesson at ”nogle påstår, at han var 
en kristen, mens andre mener, at han var en 
frafalden. Alle er dog enige om, at han var 
en kyndig varselstager og satte sin lid til 
fuglevarsler. For han var hengiven til ma-
giske kunster, som man siger, og omgav sig 
med alskens troldmænd, som det vrimler 
med i hans land,” hvilket nærmest gør Olaf 
Trygvesson til hedning. Desuden får Sven 
Tveskæg af Adam af Bremen den tvivlsom-
me ære af at have kristnet Norge. 
Man vil kunne hævde, at grunden til, at han 
beskriver Olaf Trygvesson på den måde, 
skyldes, at Olaf Trygvesson blev kristnet i 
Brittanien, og at der eksisterede en rivaliser-
ing mellem bispedømmet Hamborg-Bremen 
og den keltiske kirke, om at missionere i 
Norden, men indsættelsen af den engelske 
biskop Gotebaldt i Lund tilskriver Adam 
Sven Tveskæg, som er ”helten” i den del af 
krøniken, der omhandler Olaf Trygvesson.
Ud over denne rivalisering med den engelske 
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kirke, havde Adam af Bremen en anden dag-
sorden, som ofte er blevet overset. Det skønt 
den direkte er at læse i hans egen tekst. På 
Adams tid stod bispedømmet Hamborg-Bre-
men i en krise. I mange år havde det legiti-
meret sig selv som et missions bispedømme, 
hvorfra barbarerne mod nord (og øst) skulle 
kristnes. Domkapitlet i Köln havde længe 
villet lægge Hamborg-Bremen ind under sit 
eget bispedømme, men så længe bispedøm-
met Hamborg-Bremen kunne påberåbe sig 
hedningemissionen, havde de kunnet be-
vare deres selvstændighed. Umiddelbart før 
Adam skrev sin krønike og i han egen tid, 
havde den Hamborg-Bremensk ærkebisp 
Adalbert spillet højt spil og tabt. Efter hvad 
Adam skriver i sin krønike, får man mest 
indtrykket af, at Adalbert ikke var specielt 
optaget af kristendom, men brugte sin still-
ing til at blande sig i det tyskromerske riges 
interne magtforhold. På et tidspunkt skulle 
han endda havde stilet efter pavestolen. 
Adalberts intriger havde efterhånden skaffet 
ham mange fjender. Blandt andet de Sax-
iske fyrster, som bispedømmet Hamborg-
Bremen havde udkæmpet en regulær krig 
imod. Denne batalje havde resulteret i, at 
bispedømmets besiddelser var blevet plyn-
dret og ødelagt.
Adam skriver sin krønike efter Adalberts 
død og lige i slutningen af sin tid som biskop. 
Adams mål med at beskrive Skandinavien 
var derfor, dels at gøre opmærksom på de 
resultater, Hamborg-Bremen allerede havde 
nået, og dels godtgøre, at deres mission end-
nu ikke var tilendebragt. Derfor har han øn-
sket at fremstille Skandinavien som fuld af 
uhyrer, som den kristne mission skulle rydde 
af vejen. Derfor havde han også en interesse 
i at få det til at se ud som om der var et he-
densk kraftcentrum, der stod som bispedøm-
met Hamborg-Bremen ærkemodstander.   
Hvorfor dette centrum ikke var blevet ryddet 
af vejen, selv om den svenske konge havde 
antaget kristendommen, giver Adam også 
en forklaring på. Han fortæller nemlig, at 
en nidkær missionær ved navn Adalward og 
bisp Egino i Lund havde konspireret om at 
drage til Uppsala for at ”..tilintetgøre dette 
hus som er hovedsæde for barbarernes over-
troiske kult.” Det fik den kristne kong Sten-
kil, en stormand fra Västergötland, som blev 
valgt til Sveakonge efter Emund den Gamle 
var død barnløs, sat en stopper for. Han 
forklarede de to ivrige missionærer, at ”De 
straks ville blive dømt til døden og han selv 
blive forjaget fra tronen, fordi han havde 
bragt to sådanne ugerningsmænd til sit land. 
Det ville blot medføre, at alle de, der nu var 
troende uden videre ville glide tilbage i he-
denskabet, sådan som det for nylig var sket 
med venderne.” (Adam har tidligere forklar-
et, at venderne var blevet kristnet af den 
tyske kejser, men faldt fra igen fordi tyske 
adelsmænd opkrævede for meget i skatter. 
Hvis man derimod læser Saxo, som nævnt 
i artiklens første del om Skt. Vitus kirke på 
Rygen, får man mere indtrykket af, at det 
var skatten til romerkirken som venderne 

var sure over.) De to missionærer beslutter 
derefter at rejse rundt til Västergötlands byer 
for at knuse afgudsbilleder. Hvordan det kan 
være, at denne handling, der må sige at være 
en tilsvarende ugerning, kunne lade sig gøre 
uden at få de nævnte konsekvenser, nævner 
Adam intet om. 
Det er muligt, at der har eksisteret et hedensk 
tempel i Uppsala, men vi kan ikke sige no-
get om det på baggrund af Adam af Bremens 
krønike. 

De norrøne kilder har ligesom Adam af Bre-
men sine faldgruber. Tidligere var forskerne 
tilbøjelige til at mene, at hvis en kilde var 
samtidig med en begivenhed, var den mere 
troværdig end en kilde, der er skrevet flere 
hundrede år efter. Det har gjort, at ældre for-
skere har anset Adam af Bremen for mere 
troværdig end de islandske fornaldersagaer, 
der er skrevet i 1300-tallet. Imidlertid er det 
sådan, at jo længere man kommer fra en 
begivenhed i tid, jo færre politiske hensyn 
er det nødvendigt at tage, i forhold til sine 
læsere og sin opdragsgiver. Fornaldersagaer 
og andre ”sent” forfattede norrøne skrifter, 
kan derfor meget nemt indeholde oplys-
ninger, der er overleveret i mundtlig form, 
men, som Ari Frode og Snorre Sturlasson 
mfl. ikke har fundet det politisk korrekt at 
bringe i deres samtid. Dertil hører især oply-
sningerne om hedenske gudehov. 
Ari Frode, der skrev Landnammabók og 
Íslendingabók nævner flere steder landnams-
mændenes gudehov, men han gør stort set 
ikke noget ud af beskrivelsen. I Islændinge-
bogen nævner Ari kun gudehov et enkelt 
sted. Han fortæller, at Ulfljots fostbroder, 
Grim Gedehovede, gav alle de penge, han 
havde fået af islændingene for at udforske 
Island forud for altingets stiftelse til hovene. 
Formodentlig er der tale om de hovedhov 
som i Ulfljotslovens bestemmelser skal være 
i hvert af Islands tingsfjeringer. Ulfljotslov-
en var baseret på den norske Gulatingslov og 
blev indført på Island samtidig med Altinget. 
Loven er overleveret  i Hauksbók, Melabók 
og orsteins áttr Uxafóts, men menes op-
rindeligt at havde stået i Ari Frodes ældre 
Íslændingebók. Ulfljotslovens bestemmelser 
om gudehov lyder således:
En ring på 20 øre eller mere skal ligge i hvert 
hovedhov på stallen. Den ring skal hver gode 
have i hånden ved retssager, som han selv 
igangsætter, og rødfarve den i offerdyrs blod 
som han der selv blótede. Enhver, der ville 
rejse sag for domstolen, skulle først sværge 
en ed på ringen og nævne sig to eller flere 
vidner.
Jeg nævner jer det til vidne” skal han sige ”at 
jeg sværger lov-ed ved denne ring. Så hjælpe 
mig nu Frej og Njord og hin almægtige As,  
som jeg måtte således prøve eller forsvare 
eller bære vidne eller påtale eller dømme 
domme, som jeg ved rettest og sandest og 
holde mig til loven og træffe lovlige af-
gørelser som under mig kommer, medens 
jeg er på dette ting.”
Dengang var landet delt i fire dele og der 

skulle være tre ting i hver fjerdedel og tre 
hovedhov i hver tingsogn. Der blev udvalgt 
mænd til at vedligeholde hovene med omtan-
ke og retfærd. De skulle have domsbeføjels-
er på tinget og styre retssager. Derfor blev de 
kaldt Goder. Enhver skulle betale hovtold på 
samme måde som kirketiende nu. 
Oplysningerne heri er nok hovedsagelig 
blevet bevaret af juridiske hensyn. Formo-
dentlig for at retfærdiggøre tinginddelingen 
og godernes beføjelser. Ordlyden af eden er 
diskutabel. Udtrykket ”hin almægtige as” 
der i øvrigt også forekommer i fostbrødre-
eden i Gisla Surssøn Saga virker ikke he-
densk. ”hin alfrodr Ás” den alvise as havde 
været mere nærliggende.
Det er vanskeligt at afgøre, om denne ind-
deling i tingsogn og hovedhov har været no-
get, der udelukkende har været begrænset til 
Island, men eftersom Ulfljot var inspireret af 
Gulatingsloven, er det en vis sandsynlighed 
for, at dette også gjaldt i resten af Skandi-
navien.

I Landnamabók kan man mange steder læse, 
at den og den person, ofte benævnt ”Gode” 
(altså hedensk præst), boede på en gård, der 
hed Hov, eller at den og den blótede ved 
Hofsta›ir. Nogle steder skriver Ari om land-
nams-mændene at de byggede et stort hov 
(hof mikil). Nogle steder beskriver han, at 
flere er gået sammen om at opføre hovene 
og at vedligeholde dem. Andre steder er det 
tydeligvis en enkelt Gode, der står for op-
førelsen. Det er værd at bemærke, at både 
Ari og resten af den norrøne litteratur, an-
giver, at landsmændene i Norge havde flere 
forskellige slags stormandstitler, som fks. 
”Herse” og lignende, men på Island er det 
kun ”Gode” titlen der bliver bibeholdt, og al-
tid i kraft af, at vedkommende bygger et gu-
dehov. Det er nærliggende at forestille sig, 
at efter at det gamle norske samfunds verds-
lige magtstrukturer var blevet slået i stykker 
ved Harald Hårfagers samling af Norge, var 
den eneste autoritet som landnamsmændene 
kunne acceptere, Godens religiøse autoritet. 
Når Ari Frode, der selv var kristen præst og 
skrev delvis på bestilling af en biskop, i det 
hele taget nævner de hedenske goder og de-
res afgudstempler, handler det ikke om at 
give detaljerede oplysninger om hedensk ge-
jstlighed eller gudedyrkelse, men om at legi-
timere de ledende slægter i middelalderens 
Island. Det, Ari skrev, var ikke noget han 
selv havde fundet på eller kuriosa, han havde 
hørt fra en gammel skipper. Der er tale om 
magtlegitimerende oprindelsesmyter, som er 
blevet holdt i hævd af de slægter, som havde 
haft magten på Island siden Landnamstiden. 
Når Ari fks skriver om Jostein Gode, at; 
”han bar ild omkring et trekantet jordstykke 
øst for Fljot og indviede det således til gu-
dehov.” Så handlede det ikke om at give en 
beskrivelse af faconen på et stykke ”hov-
land”, men om, hvem der på Aris tid havde 
græsnings-retten på det bestemte område. 
Det kunne også være en måde at vise, hvor 
rig og mægt en bestemt slægts forfædre var. 
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Om en mand der hed Ketilbjørn skriver han, 
at ”han var så rig, at han bad sine sønner 
smede en tværbjælke af sølv til det gudehov, 
han var ved at bygge.” Det blev ganske vist 
ikke til noget, da hans sønner ikke ville være 
med. Det er naturligvis muligt, at Ketilbjørn 
havde forestillet sig, at han skulle have en 
sådan bjælke, men det har næppe være ob-
ligatorisk i gudehov. Ikke engang i de for-
nemste.
Endelig kan hov være nævnt i forbindelse 
med sekundære begivenheder, som da Ari 
i en sidebemærkning skriver, at Illuge d. 
Rødes kone, Sigrid, hængte sig i hovet, fordi 
hun ikke ville være med til konebytning. 
For det meste er hovene sådanne sekundære 
rekvisitter, og selv om Ari evt. har vidst no-
get om, hvordan de var indrettet, eller hvor-
dan gudedyrkelsen foregik, har han ikke 
villet skrive det. Først og fremmest fordi det 
ikke har været interessant for hans formål, 
og dernæst fordi han kunne komme galt af 
sted ved det. Det var trods alt ikke så længe 
siden, at kristendommen var indført og der 
var formodentlig stadig folk, der blótede i 
det skjulte. 
En del af gudehovets indretning nævnes 
dog. Det er de såkaldte højsædestøtter. Når 
de nævnes, er det fordi de indgår i en del 
slægters legitimering af deres landnam. Som 
det fortælles om Torolf Mosterskæg, blev 
højsædestøtter kastet over bord og hvor de 
drev i land, slog han sig ned og byggede 
et stort hov, som han viede til Tor. Land-
namsmanden Ingjolf bar sig ad på samme 
måde, selv om der ikke står noget om, at han 
byggede sig et hov. Det gjorde derimod In-
gemund den Gamle. Om ham fortæller Ari, 
at efter slaget i Hafsfjord, hvor Ingemund 
kæmper på Harald Hårfagers side, får han 
en Frej-figur i sølv af kongen. Figuren for-
svinder, og det bliver spået, at Ingemund vil 
finde den igen på Island, på stedet, hvor han 
skal slå sig ned. Da han graver hullet til en af 
sine højsædestøtter, finder han Frej-figuren 
igen. 
Der er ingen tvivl om, at disse højsædestøtter 
har en mytologisk funktion. Ordet højsæde-
støtter er måske lidt misvisende. Det oldnor-
diske ord er ”õndvegisulur.” Det er sammen-
sat af ”õnd” der betyder ånd eller ånde, ”veg” 
der betyder værdighed og sulur der betyder 
søjler. Ordret betyder det Ånd-værdigheds-
søjler. Det kan forvirre lidt, at õndvegisæti 
er betegnelsen for den plads, den fornemste 
gæst indtog ved en stormands bord, men den 
mytiske betydning, landnamsmændene lagde 
i disse højsædestøtter, underbygger deres re-
ligiøse betydning. Særligt med tanke på, at 
højsædestøtterne oftest nævnes i forbindelse 
med gudehov. Den mest udførlige beskrivel-
se, Ari giver af dette forhold, handler om 
Torhadd den Gamle, der var gode for et hov 
på Mære i Trondheimen. ”Da han udvan-
drede til Island, nedbrød han hovet og tog 
højsædestøtterne og noget af jorden under 
det med sig. Han kom i land i Storvardfjor-
den og viet hele fjorden på Mærevis.” 
Denne beretning er særlig interessant, fordi 

der, under kirken i Mære i Norge, er fundet 
nogle stolpehuller efter en tidligere bygning. 
I disse stolpehuller er der gjort arkæologiske 
fund af Guldgubber, noget som også er ble-
vet påvist ved adskillige andre helligsteder, 
blandt andet under gudehovet i Uppåkra ved 
Lund i Skåne. 
Det, Ari her fortæller om Torhadd, ligner i 
nogen grad det, Eyrbyggja Saga fortæller om 
Torulf Mosterskægs landnam. Det, at tage 
noget af mulden med sig, skrives også om 
Ingemund d. Gamles landnam i Vatnsdœla 
Saga. 
Tidligere forskerne har derfor været tilbøje-
lige til at mene, at 1300-tallets sagafortællere 
selv har brygget videre på den oprindelige 
historie, ved at kombinere Aris fortællinger. 
Det kan man naturligvis ikke udelukke, men 
de samme forskere (fra Sofus Bugge til Olaf 
Olsen) er ganske reflektionsløst gået ud fra, 
at Ari har skrevet alt han vidste. Når man de-
rimod tænker på, at både Ari Frode og Snor-
re Sturlusson (Ari endda mere end Snorre) 
havde et incitament til at holde en lav profil 
omkring hedensk gudedyrkelse, så kan man 
godt forestille sig, at de senere sagaer inde-
holder oplysninger fra beretninger, som Ari 
underspillede. 
Der er nok ikke nogen tvivl om, at der, både i 
den mundtlige og skriftlige tradition i middel-
alderens Island, er sket en vis bryggen videre 
på historier. Især er der også en del kristne 
fordomme og propaganda mod hedendom-
men, der har sneget sig ind og blandet sig 
med de oprindelige historier. Når man vil 
undersøge hedensk gudedyrkelse, og i dette 
tilfælde gudehov, så er det ikke så problema-
tisk at en saga forfatter har pyntet på histo-
rien ved at tillægge sin hovedperson træk, 
han har hentet fra andre landnamsmænd. Der 
er i så fald alligevel tale om hedensk gude-
dyrkelse. Man kan bare ikke lave statistik på 
det, men det er i forvejen vanskeligt med det 
sparsomme materiale, der foreligger. 
Et større problem er det med de kristne for-
domme, der har sneget sig ind, men her kan 
man skele til, hvad kristne propagandister 
har skrevet i andre sammenhænge og på den 
måde identificere de kristne fordomme og 
trække dem fra. Typisk når det drejer sig om 
historier om menneskeofring. 
Endelig er der det problem, som nogle for-
skere har påpeget, at sagafortællerne, i man-
gel på viden om hedensk gudedyrkelse, har 
brugt kristne fænomener til at beskrive den. 
Særligt Sofus Bugge mente, at hele den æl-
dre Edda digtning var påvirket af kristen-
dom, noget som dog er blevet tilbagevist af 
den nyere forskning. 
For denne artikel er det interessant, i hvor 
høj grad sagaerne har deres beskrivelser af 
gudehov fra kristne kirker.  For det første kan 
man selv vurdere, om man synes beskriv-
elserne ligner. For det andet angiver forfat-
terne selv disse sammenligninger flere sted-
er. Det virker ikke sandsynligt, at man skulle 
have opdigtet noget på baggrund af noget 
kendt,  for derefter at have forklaret det med 
den ting, man har brugt som inspiration. Det 

virker langt mere sandsynligt, at forfatteren 
har haft en overlevering, som han så forsøgte 
at forstå ved brug af fænomener han kendte 
til. Det siger snarere, at overleveringen fak-
tisk har været der, men at sagaens tolkning af 
den (måske/måske ikke) er ukorrekt.
Snorre skrev, i lighed med Ari, ikke ret 
meget om gudehov og for det meste kun 
lige i forbifarten. Han skriver dog et sted en 
bemærkning som sandsynliggør, at der kan 
havde været et (eller evt. flere) gudehov i Up-
psala. Han skriver i Ynglingesaga om kong 
Adils, som vi også kender fra Rolf Krakes 
saga: ”Kong Adils var til et Diseblót og red 
sin hest omkring disesalen, hesten snublede 
under ham, og kongen faldt forover, og 
slog hovedet mod en sten, så skallen sprak, 
og hjernen flød ud på stenen, det blev hans 
bane; han døde i Uppsala og blev højlagt der, 
Sverne regnede ham for en mægtig konge.” 
Der har altså muligvis været en disesal – et 
tempel til gudinderne. Hvordan det har været 
indrettet, melder historien desværre ikke no-
get om, andet end at der (tilfældigvis?) har 
været en sten foran det – den eneste oplys-
ning, der har været relevant for historien.
I Snorres Edda skriver han heller ikke meget 
om gudehov, anden end hvad der relaterer 
sig til skjaldekvad. Han gentager der be-
mærkningen i Vølvens Spådom om de høj-
tømrede  hove og hørge, som guderne lod 
opføre på Idasletten.  Det sted, hvor Snorre 
er mest konkret, er i Håkon den Godes saga. 
Her har han fundet det nødvendigt at give en 
længere forklaring, fordi der længere nede i 
fortællingen omtales en episode, hvor kon-
gen forsøger at indføre kristendommen, og 
da det mislykkes, tvinges han af trønderne 
til at blóte. 
Snorre skrev: ”Sigurd Ladejarl var en stor 
blótmand, og det var hans far, Håkon, også. 
Sigurd Jarl holdt alle blótgilderne på kongens 
vegne der i Trøndelag. Etter hedensk skik 
skulle alle bønderne komme til hovet når der 
skulle være blót, og de skulle medbringe alt 
det de behøvede af mad og drikke så længe 
gildet stod på. Alle skulle have øl med til 
gildet; der blev også slagtet alt slags småfæ 
og også heste, og alt blodet som kom der af, 
blev kaldt hlaut, og det som de havde blodet 
i, blev kaldt hlaut-skåle. Med laut-kvistene 
- de var lavet som vievandskoste - skulle 
de farve blótstallen helt rød af blod, og på 
samme måde væggene i hovet både indven-
dig og udvendig, og de skulle stænke med 
det på menneskene. Kødet skulle de koge til 
mad for blótgæsterne. Der skulle være ild-
steder midt på gulvet i hovet og kedler over 
dem. En drik skulle bæres omkring ilden, og 
den som holdt gildet og var høvding, skulle 
signe drikken og alt blótmaden, først skulle 
Odins skål komme - den drak de for kongens 
fremgang og sejer - og så kom Njords skål 
og Frejs skål til godt år og fred. Derefter var 
der mange som brugte at drikke Brage-skål; 
nogen drak også en skål for sine frænder, 
de som var døde og højlagte, det blev kaldt 
minde. Sigurd Jarl var en gavmild mand; En 
gang gjorde han en handling, der blev vidt 
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berømt, han lagde et stort gilde på Lade og 
stod selv for alle omkostningerne.”
Hlaut-kvistene, (hlauttein) som her beskrives 
som en blótsrekvisit, der opbevares i hovet, 
er et eksempel på, at Snorre tolker ud fra, 
hvad han kender til i sin samtid. Tein be-
tyder imidlertid ikke kost, men kvist. Ofte 
underforstået en kvist til at spå med. Ordet 
”hlautvi›r” betyder netop et stykke træ til 
at udføre spådom med. ”Vi›r” betyder træ, 
og antyder derved et betydningssammenfald 
mellem ”hlauttein”  og ”hlautvi›r.”  Der er 
dog ingen grund til at betvivle oplysningen 
om offerdyrenes blodet, hlaut. Det fænomen 
kendes fra mange andre religioner. Nogen 
steder, fks den romerske mysteriereligion 
Mithrasdyrkelsen, nøjedes man ikke bare 
med at skvætte lidt blod på menigheden. 
Når man skulle indvies i Mithraskulten, blev 
man anbragt i et rum under offerdyret og tog 
ligefrem bad i dets blod, når det blev slagtet. 
Også kristendommen har et helligt forhold 
til deres ”offerlams” blod, som menigheden 
indtager gennem nadveren. Den kristne brug 
af offerblod er dog så abstrakt og ligner slet 
ikke Snorres beskrivelse, at man næppe kan 
mistænke ham for at hente oplysningen fra 
den kristne gudstjeneste.
Hvis vi vil have mere konkret oplysninger 
om Gudehove, må vi gå til sagalitteraturen. 
Der finder vi tit, at Aris oplysninger bliver 
kraftigt udbyggede. I Eyrbyggja Saga kan 
man fks læse:“Torolf Mosterskæg forans-
taltede et stort blót og gik og udfrittede 
guden Tor, sin fuldtro, om han skulle for-
lige sig med kongen eller fare bort fra landet 
og friste lykken et andet sted. Fretten viste 
Torolf til Island. Og efter det forsynede han 
sig med et stort skib og klargjorde det til Is-
landsfærd, og tog sine husfolk og sit bohave 
med sig. Mange af hans venner slog følge-
skab med ham. Han rev hovet ned, og tog 
det meste af tømmeret i det med sig og tillige 
mulden under den stalle, hvorpå Tor havde 
haft sit sæde. Derpå sejlede Torolf til havs 
og fik god bør. 
Han fandt landet, og sejlede langs med syd-
kysten vesterom forbi Reykjanæs. Da lagde 
børen sig, og de så, at store fjorde skar sig ind 
i landet. Torolf kastede da sine højsædestol-
per over bord, de som havde stået i hovet; 
på den ene var det Tors billede udskåret. 
Han udtalte, at han ville tage bolig på Island, 
der hvor Tor lod stolperne drive i land. Men 
straks støtterne førtes bort fra skibet, drev de 
ind i den vestre fjord, og syntes da at fare 
hurtigere af sted, end man havde ventet. Der 
efter rejste sig en jævn pålandsvind og de 
sejlede da vesten for Snefellsnæs og ind i 
fjorden. [....] og de fandt, at Tor var kommet 
i land med stolperne på et næs længere ude 
nord for vågen. Det blev siden kaldt Torsnes. 
Derefter gik Torolf med ild omkring hele 
sit landnam, ude fra Stavå og ind til den å, 
som han kaldte Torså, og hvor han gav sine 
skibsfolk bolig. 
 Ved Hovsvåg byggede Torolf sig en stor 
gård, som han kaldte Hofsta›ir. Der lod 
han rejse et hov, og det var et stort hus. Det 

havde dør på langvæggen nær ved den ene 
tværvæg. Indenfor stod højsædestolperne, 
og i dem var der nogle nagler; de kaldtes Re-
gin-nagler. Der indenfor var det fredhelligt. 
Længere inde i hovet var der et sidehus, som 
ligner koret i kirker, og der stod en stalle midt 
på gulvet, ligesom et alter, og på denne stalle 
lå det en mødesløs ring som vejede 20øre. 
På denne ring skulle alle eder sværges, og 
hovgoden skulle have den på armen ved alle 
folkestævner. 
På stallen skulle også blót-skålen stå, og i 
den blodkvisten, som var en skvættekost 
til at skvætte offerblodet, hlaut, fra skålen. 
Det var blodet af de dyr som ofredes til gud-
erne. Rundt omkring stallen var gudernes 
billeder stillet i sidehuset. Til hovet skulle 
alle mænd betale afgift, og de skulle være 
hovgoden skyldige at foretage alle de rejser, 
som tingmændene skylder høvdingene nu 
om dage. Men goden skulle holde hovet ved 
lige på egen bekostning, så det ikke forfaldt, 
og han skulle afholde blótgilderne.” 
En øre var i jernalderen lig med 24,5 gram. 
Det vil sige, at en edsring skal veje 490g. 
Ordet mødesløs volder lidt forståelsesprob-
lemer. Nogle vil oversætte det til en ring, 
smedet, så den ikke har sammenføjninger.  
Andre har villet oversætte det til en åben 
ring, ligesom den keltiske Torq. Der er dog 
ingen tvivl om, at det er samme edsring, der 
omtales i Ulfljotsloven. Ligeledes genkend-
er vi højsædestøtterne, som vi får en ekstra 
oplysning om. Endelig er der beskrivelsen af 
sidehuset, (afhús) hvor gudebillederne står. 
Nogle forskere har affærdiget det, fordi det 
sammenlignes med koret i en kirke, men 
hvad nu, hvis hovet består af en gildesal og 
et afhus til gudebilleder, og at disse to kun i 
sjældne tilfælde har været sammenbyggede, 
sådan som det er tilfældet ved det udgra-
vede hov ved Myrvatns veit og som det er 
i beskrivelsen af Torolf Mosterskægs hov? 
Det vil sige, at de småhuse, man har fundet 
ved stormandsgårde, i virkeligheden mere 
er afhuse eller måske blóthuse, og at gården 
som helhed bliver betegnet som et hov.
Spak-Berses blóthus i Droplaugssonnarsaga 
kan være et sådant fritliggende ”afhus”. Der 
står ganske vist ikke så meget om, hvordan 
det har set ud, men der er en anden interes-
sant oplysning, der kan fortælle noget om 
cere-monipraksis. Droplaugssønnerne kom 
nemlig i et uvejr til at gå medsols rundt om 
blothuset og fik siden skyld for at have øget 
uvejrets voldsomhed. Her er ikke tale om at 
medsols er godt og modsols er ondt. Man 
skal mere tænke på det som en volumeknap. 
Medsols skruer op og modsols skruer ned. 
Det, hvad end det er uvejr eller gudernes 
gunst.
I en religion som asatroen, der ikke har nogen 
dogmatisk centralmagt, har der formodentlig 
været stor forskel på de gudehov, der fandtes, 
ligesom den religiøse praksis har været præ-
get af store lokale variationer. I Kjallane-
singe Sagaen finder vi en beskrivelse af et 
hov, der adskiller sig fra Torolfs, ved også at 
have en hellig ild. Noget man i øvrigt kender 

fra andre hedenske religioner. Derimod er 
den hellige flamme helt fraværende i kris-
tendommen. Kjallanesingesagaen fortæller 
om Thorgrim: ”Han oprettede et herrede. 
Han tog øvrighed over folk og kaldte det 
Brunsdæla Godeord. Han blev kaldt Thor-
grim Gode. Han var en stor blótmand. Han 
lod rejse et stort gudehov. Det var 100 fod 
langt og 60 i bredden. Til dette skulle alle i 
herredet erlægge hovtold. Der var Tor den 
mest ærede. Indenfor var det svungen som 
en hvælving. Den var helt beklædt med tæp-
per og glughuller. Der stod Tor i midten og 
de andre guder i to hænder. Foran stod stal-
len, der var meget kunstfærdigt gjort, og på 
oversiden dækket af jern. Der skulle brænde 
en ild, som aldrig skulle slukkes. Den kaldte 
de Hellig ild (Vig›an eld). På stallen skulle 
ligge en stor sølvring. Den skulle Hovgoden 
have have i hånden ved alle folkemøder. Ved 
den skulle alle mænd sværge ved retssager. 
På stallen skulle stå en stor skål af kopper. 
Der skulle blodet fra de dyr, der var ofret 
til Tor, hældes i. Dette kaldte de Hlaut eller 
Hlautskål. Hlauten skulle stænkes over men-
nesker og husdyr, men offerdyrene skulle 
spises af blótgæsterne ved offermåltidet.” 
Ud over den hellige ild får vi også oplysning 
om, hvor stort hovet har været. En størrelse 
der også svarer til Ingemunds hov i Vatns-
dølasaga. Igennem tiden har længden af en 
fod varieret fra 25-34 cm. En romersk fod 
som nok har været grundlaget for den nord-
iske var  29,6 cm. Man har målt det fodmål 
som er brugt ved Ravning Enge-broen til 
29,5 cm. Ved opførelsen af Trælleborg har 
man målt foden til at være 29,33 cm. Det vil 
sige, at et gudehov på 100x60 fod har haft 
en størrelse af 29,5 m i længden og 17,7 m i 
bredden. Det er en størrelse, der passer langt 
bedre på hallen i de stormandsgårde, som 
arkæologerne har udgravet, end det gudehus 
man fandt i Uppåkra. 
Som eksempel på anderledes hov, kan man 
også nævne en bemærkning fra Jomsvikinge-
Saga, hvor Hakon Jarl beskyldes for at have 
plyndret et gudehov med ét hundrede guder. 
Nu kan vi ikke tro om den bundhedenske 
jarl, at han skulle havde været ”varg i veum” 
og plyndret et hedensk hov, særlig når man 
tænker på, at den, der beskyldte ham for det, 
var jarlen af det, formodentlig da, ret kristne 
Västergötland, men derfor kan der udmærket 
have eksisteret sådanne hov. 
Disse eksempler er langt fra de eneste i saga-
litteraturen, men de mest omfattende og stort 
set dækkende for den viden, litteraturen kan 
give om disse hov. 

Litteratur:
Islændinge bók
Landnamabók oversat af Liv Kjørsvik Schlei
Adam af Bremens krønike oversat af Allan A. 
Lund
Islandske sagaer v. Peter P. Rohde
Hov, Hørg og Kirke v. Olaf Olsen
Nordens Gudeverden v. A. Olrik og H. Ellekilde
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Bló
t-ru

ner Fe - frugtbarhed og liv i en fælles fredsom-
melig væren. En flok kvægs drøvtyggende 
tryghed ved at være sammen, høre til, have 
benene solidt plantet på jorden. At mang-
foldiggøre. Og den rigdom og sikkerhed 
hjorten skænker den som passer dyrene.

Ur - uroksen, styrke og stædighed, og tran-
gen til at ville selv, vælge selv. Bryde fri 
og stolt sænke hornene mod alt som er an-
derledes og alt som er hæmmende og ube-
hageligt, og æresforladt og tvivlende, og alt 
som ikke vil som jeg.

Thurs - torn, og tjørnebuske der danner 
grænse og hegn, mellem det nære og det 
hyre, det der er trygt og til at omgås fordi 
vi forstår det, har lært dets natur at kende. I 
modsætning til det uhyre udenfor, det store 
ukendte skræmmende Udgård.

Asur - asernes stemme, mundingen hvor 
floden flyder ud i havet, hvor det nære og 
kendte strømmer ud i den store vide verden. 
Dette er den hellige visdom, man aner, når 
man er alene i natten, og når vi sammen er ét, 
der strækker sig ind i det mytiske.

Raid - hjul, og det at rejse, være på vej. At 
bevæge sig opad, fremad gennem livet, bes-
tandig mod nye mål og andre muligheder. 
Og ikke sørge over det liv, der er levet og 
gennemgået, tilbagelagt, fordi alt fører til 
mere og intet erfaret er spildt tid.

På Goderingens Blót-kursus havde vi en 
workshop, hvor vi afprøvede en række al-
ternative elementer, der muligvis kunne 
anvendes i blótritualet. I den forbindelse 
fik jeg anledning til at anvende runerne og 
runetrækket som integreret del af blótet. På 
et aftalt tidspunkt trak goden, i dette tilfæl-
de Peter Thaysen fra Gullinkambi, en rune 
gældende den samlede gruppe, hvilken jeg 
derpå tolkede. I dette konkrete tilfælde var 
runen Asur, og det fornemmede jeg, at alle 
syntes var meget passende og positivt.

Personligt syntes jeg, dette indslag virkede 
fint, at det gav følelsen af et nærvær af en 
energi eller vilje, anslog en samklang med 
noget højere og helligere end gruppen selv. 
Og jeg var ikke den eneste, som havde det 
sådan, ihvertilfælde blev jeg efterfølgende 
opfordret til at skrive ʻnoget om, hvordan 
man tolkede runerne,  ̓ således at man rundt 
omkring kunne arbejde videre med ideen.

Selvfølgelig er det en forudsætning for at an-
vende runer i blótet, at der er én som kan og 
vil påtage sig at foretage tolkningen. Og det er 
vel klart, at jo mere og jo længere man arbej-
der med runerne, jo mere tryg man føler sig 
ved dem, jo bedre kan man gøre dette. Men 
alting begynder med det første skridt, og som 
det meste her i livet lærer man tingene ved at 
gøre dem. Så som en kort indføring bringes 
her en række skitser til tolkninger, nogen-
lunde hvad jeg ville have sagt om runerne i 
situationen. Hen af vejen som man så får sit 
eget perspektiv, eller hvis man allerede har 
en personlig indlevelse i frett (i anvendelsen 
af runerne til at fritte efter magternes vilje 
og mulighedernes veje), kan disse skitser så 
bruges som udgangspunkt for ens egne for-
muleringer. Ved at man lægger til og trækker 
fra som man syntes bedst.

Ved blótet indleder jeg med sætningen: Den 
rune - Den hemmelighed - Den kraft der 
kommer til os nu i denne kreds, er - derpå 
følger så tolkningen af den trukne rune:

af Jack Jensen
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Kauna - ild og det at brænde. For noget, ved 
noget. Fordi man er den man vælger og kan 
hvad man gør. Brænde igennem og ud i livet, 
eller brænde op indefra, når flammerne for-
vandler sig til brandløs og ildsvåde.

Gyfa - gaven, og det at binde bånd med hi-
nanden ved at give, knytte sammen og ud-
veksle rigdom og ære, forbinde sig i respekt 
og forventning om år og fred, lykke. Finde 
frænder og forbundne. Gennemskue at rig-
dom er at have noget at give.

Wyn - at veje som et flag i vinden, være 
fleksibel og med fryd kaste sig ud i legen 
med livet, tage mod alt som det kommer. 
Ikke forstene, aldrig lade sig nøjes med det 
konforme eller overtale til at bære lænker, 
flyve så intet begrænser eller binder hverken 
frihed eller ansvar.

Hagal - hagl og hårdhed, konflikter kamp og 
krigen når vi står stejlt over for hinanden og 
hver holder på sit. Men også vand, livgiv-
ende og styrkende, når først vi lærer os at 
omgås disse kræfter, bevidst og behersket.

Naud - nød. Den slagmark vi lever på når 
forskelle mødes med vold og angst. Nødven-
dighed, af at vi aktivt modtager den skæbne 
nornerne skænker os, møder verden sådan 
som den er for os, lever det liv vi har. Og at 
vide, når det ikke længere er tid til at kæmpe 
imod.

Isa - is og træghed og at fryse fast og finde 
ro. At vi kan stoppe op. Fordybe os. Tænke 
efter. Og tænke før. Lægge planer omhyg-
geligt og tålmodigt, så de bevæger sig fre-
mefter tungt og trægt og ustoppeligt. Som en 
gletcher.

Jara - høst og overflod, og at vi får det vi 
fortjener i kraft af de valg vi træffer, for os 
selv og hinanden. Og at høsten, altid kan slå 
fejl, eller give anderledes udbytte end for-

ventet. Og selv i bedste fald, først kommer i 
hus efter tålmodig venten og hårdt arbejde.

Yhwar - taksen, det oldgamle eviggrønne 
træ. Med det hårde véd, hvoraf vi skærer 
os buer, redskaber til beskyttelse. Men også 
med en saft der rummer nøglen til både 
døden og ekstasen, og kan åbne for rejsen til 
andre verdener og nye indsigter.

Peord - lodkaste, det at man erhverver sig 
lodder i livets lotteri, om man håber på 
gevinst. Og påpegelsen om at intet er givet 
eller forudbestemt i en sådan grad, at men-
neskers frie vilje og personlige ansvarlighed 
ikke kan påvirke og gøre forskel.

Ælgir - elgens gevir, et signal om styrke og 
suverænitet. Et signal til ulvene udenfor, at 
her er intet at komme efter. Og sikkerhed for 
hver af os her, at vi herefter ikke behøver 
måle os mod andre, men nu kun spejler os i 
hvad vi vil, kan og kunne være.

Sol - solen, himlens store moder, og lysets 
stråler der som lyn skærer gennem skyerne, 
inspirationen og den sikkerhed vi snapper i 
glimt, når fordomme og det forudindtagede 
splittes af indfølelse, indsigt og indlevelse.

Tyr - den enhåndede as, han som ofrer sin 
hånd, sin styrke, og hele den rolle og status 
han hidtil har besiddet - som når vi giver af 
os selv og vor eget, for det fælles bedste og 
den højere, helligʼere sammenhæng.

Birkan - birk, symbol på jordens kærlige 
omfavnelse af alle hendes børn, Nerthus og 
måske Frigg som jord-moder i hendes men-
neskelige skikkelse. Al kærlighed der omfa-
vner og skærmer, måske endog indslutter og 
hindrer at barnet bryder fri og flyver ud på 
egne vinger.

Øhwar - hest, og det at ride og være et med 
det man rider på. Shamanens hest, Sleipner, 
og det ved symbiosen at kunne bevæge sig 
udover alle grænser og adskillelser, og rask 

at trænge ind i et fælles væsen og et vinge-
fang der rækker over alverden.

Man - mennesket som sidder solidt på sha-
manens hest, en spirituel kriger som midt i 
verdens kaos, kæmper for asernes hellige 
orden. Modstår det uhyre. Og vokser ved 
denne indviende anstrengelse, skænker sig 
selv sammenhæng og mening, ære.

Lagur - vand, der dæmmes op og holdes 
inde, mens trykket stiger og samler sig. In-
dtil livet bryder fri og op fra undergrunden 
og det underbevidstes dybe vande, strømmer 
ud og renser og gør rede til at selvet fyldes 
igen. Med hellig kraft.

Ing - egl. Frøj, men her det guddommelige 
i videre forstand, (Inn)Regin. Og at blótet 
giver os tillid og hellig lykke, ved troen på 
verdens voksende frugtbarhed, altets hellige 
liv og styrende vilje. Så vi kender os selv 
som levende bidragende blade på verden-
stræet, tråde i skæbnenettet.

Dag - en ny og renset dag der står op over 
verden, den første i resten af livet. En ny mu-
lighed for mennesket til at stå midt i tidens 
timeglas, i nuet, med indsigt i både den for-
tid der bragte os hertil, og visioner om den 
fremtid vi stræber mod.

Odal - arven, det land vi er givet at forvalte, 
og den rigdom der er vundet for slægten af 
alle de som kom før os. Kulturen og tradi-
tionerne, kæmpen på hvis skuldre vi alle står, 
og ansvaret for at give det hele videre, større 
og bedre, til vor børn og vor fælles fremtid. 

Jack Jensen; 
mail: jax999@get2net.dk
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Hedensk eksistentialisme
af Jack Jensen

At eksistere tænker man er ingenting, end 
mindre en kunst, vi eksisterer jo alle, men at 
tænke abstrakt: det er noget. Men i sandhed 
at eksistere, altså med bevidsthed at gennem-
trænge sin eksistens, på en gang evigt lige-
som langt ude over den og dog nærværende 
i den og dog i vorden: det er sandelig van-
skeligt.

Blandt vor slægts kulturelle skud på verdens-
træet finder vi Kierkegaard. Og nu er han 
måske ikke ligefrem hverken viking eller 

Asatro, men derfor kan man da godt høre 
på manden med respekt, vurdere, hvad han 
sagde, og måske endda lære af ham.

Kierkegaard var kristen og kaldes for eksis-
tentialismens fader. Eksistentialisme er troen 
på, at det afgørende i livet er, hvad man gør, 
Eksistensen, fremfor, som de fleste til da 
havde antaget, at det vigtigste var ʻhvad man 
var gjort afʼ, Essenssen.

Det er måske lidt det samme, når vi i dag 

overvejer, om det er gen-arven eller opvæk-
sten, der gør forskellen. Og de fleste tror da, 
at det ikke er enten eller, men både og. En 
balance mellem de to attraktorer, altså de to 
komplekser der trækker i hver sin bestemte 
retning. Søger hver deres orden. Udvekslen-
de med hinanden.

Men det essentielle, den skæbne, nornerne 
skænker os, den kan vi ikke gøre noget 
ved, udover at acceptere den eller ej, hvis 
vi vælger det. Enten eller. Men dette er et 
valg, og det er vigtigt at du tager det, for det 
bestemmer, hvilket liv du får. Din eksistens. 
Og hver må vi leve det liv, vi er givet. Stolt 
eller klynkende. Med ære eller som nidding. 
Troløs eller troende, på hvilken side i de stri-
dende flokke vi nu vælger. Dette er et ved-
varende eksistentielt valg, der bestemmer 
alting, afgør din lykke.

Abstraktionens fordring til ham (mennesket) 
er at blive interesseløs for at få noget at vide, 
det etiskes fordring til ham er at være uen-
delig interesseret i at eksistere.

Den sande etiske begejstring ligger i at ville 
af yderste evne, men tillige opløftet i gud-
dommelig spøg, aldrig at tænke på, om man 
derved udretter noget eller ikke.

Dernæst er der det, at angsten og smerten og 
lidelsen ikke er onde forbandede ting, de er 
en del af livet, oplevelsen, rejsen. Og alt er 
vigtigt, værdifuldt, værdsat. Det er liv, opliv-
ende og belærende, transcenderende, og det 
er mit liv, skabt af mine valg af alle de mu-
lige, formet af, hvorledes jeg administrerer 
Ørlog, skæbnen for mig.

Ikke at vælge er også et valg. Det er blindt at 
lade sig bestemme over og lede viljesløst af 
andre på sin livsrejse. Det er trællens valg.

Ellers er der for menneskene, ifølge Kierke-
gaard, tre trin på den rejse.

Først er man æstetiker, og ens liv er optaget 
af nydelse og sanselige glæder, man lever i 
nuet og kræver øjeblikkelig tilfredsstillelse. 
Så bliver man etiker, og optaget af lov og ret 
og principper og søgen efter en fælles ratio-
nel sandhed. Højst regner han den troende, 
den, som har erfaret det guddommelige og 
lever i dettes bestemmende lys.

Alle eksistensproblemer er lidenskabelige, 
thi eksistens, når man bliver sig den bevidst, 
giver lidenskab. At tænke over dem, så man 
udelader lidenskaben, er slet ikke at tænke 
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Det enten-eller jeg har opstillet, er altså i 
en vis forstand absolut: thi det er det mel-
lem at vælge og ikke at vælge. Valget er selv 
afgørende for personlighedens indhold; ved 
valget synker den ned i det valgte, og når den 
ikke vælger, henvisner den i tæring.

Forskellen mellem Kierkegaards tre trin er 
altså ikke forhåndsgivne eller endelige, men 
afhængige af de tankebaner, vi betjener os af, 
den virkeligheds-perception vi i det konkrete 
nu er underlagt. Og hvad er så det? Ja, efter 
Kierkegaard var gået bort for at møde sin 
gud personligt, fortsatte arbejdet med at defi-
nere, hvad og hvordan virkelighed blev kon-
stitueret, og man blev efterhånden nogen-
lunde enige om, at ikke bare er virkelighed 
ikke noget der tilhører den ydre verden eller 
ʻtingene i sig selv,  ̓ det er faktisk en egen-
skab ved den måde, vi opfatter på. Hvilket 
vi faktisk kan gøre på forskellige måder. I 
1901 udgav Freud bogen ʻDrømmetydningʼ, 
hvori han beskriver, hvorledes den ̒ normale  ̓
dag-ligdags måde at opleve ʻvirkeligheden  ̓
på ikke er enerådende. Ja, at denne percep-
tion rent faktisk er sekundær, en overbygn-
ing på en anden og mere grundlæggende og 
oprindelig oplevelse af verden. Primær-pro-
cessen. En måde at opfatte og tænke på, vi 
kender fra når vi drømmer og, ikke mindre 
interessant i denne forbindelse, også spiller 
en rolle i den mytologiske tænkning.

Således at når det i dag er et alment aner-
kendt paradigme, at der er ting, vi ikke kan 
vide med sikkerhed, f.eks. det guddommeli-
ges eksistens og natur, så er dette en sandhed 
med modifikationer. For nok er der ting, vi 
ikke kan vide på den måde, videnskaben og 
dagligverdenen vil og kan vide, der er ting, 
vi ikke kan begribe gennem ʻsekundær-pro-
cessenʼ, det er evident. Men dermed er bare 
ikke givet, at vi ikke kan vide, overhovedet 
og på andre måder. Og mon ikke de fleste har 
oplevet at de kan drømme sig til indsigter, de 
ikke kunne tænke sig til. Hvis ikke, så vil jeg 
stærkt anbefale, at man arbejder med disse 
dimensioner af sig selv. Til en begyndelse.

Det, der imidlertid er projektet her, er at 
rette opmærksomheden den anden vej, og 
se, om der på samme måde som der er en 
tankeform, der kommer før vor fremhersk-
ende normaltilstand, også skulle kunne være 
én der kommer efter, en tertiær tænkning. 
Således at hvis man knytter primær-proces-
sen til Kierkegaards æstetiske væren, og den 
daglige bevidsthed til etisk væren, så vil der 
også kunne anes en tredje tilstand forbundet 
med troen og det religiøse liv. Den religiøse 
tilstand, hvor virkeligheden bliver bestemt 
af den religiøse oplevelse og den mystiske 
indsigt, der netop er udover og transcender-
ende normalbevidstheden.

Tro er således ikke en sinke-lektion i in-
tellektualitetens sfære, et asyl for de dårlige 
hoveder. Men tro er en sfære for sig selv, 

og enhver misforståelse af kristendommen 
(troen) straks kendelig på, at den forvandler 
den til en lære, og drager den ind i intellek-
tualitetens omfang.

Men alt dette er jo kun filosofi og fine ord, 
hvordan relaterer det til os som hedninge, 
troende og søgende. For ét er, at erkende 
troens betydning, noget helt andet er at leve 
den. Og hvordan når man til det mystiske, til 
den empatiske jeg-overskridelse og måske 
endda så eksotiske evner som ESP. For mys-
tisk indsigt er jo netop utilnærmelig for al-
mindeligheden sådan som de fleste kender 
den, og religiøse oplevelser aldrig let tilgæn-
gelige og uforpligtende. Således som folk 
flest foretrækker. Så ofte søges gudserkend-
elsen og verifikationen af myternes hellighed 
gennem historien og ved anden viden. Hvad 
Kierkegaard kalder den objektive vej.

Den eksisterende, der vælger den objektive 
vej, går nu ind i hele den approksimerende 
overvejelse, der objektivt vil bringe gud 
frem, hvilket i evighed ikke nås, fordi gud 
er subjekt, og derfor kun for subjektiviteten 
i inderlighed. Den eksisterende, der vælger 
den subjektive vej, fatter i samme øjeblik 
den hele dialektiske vanskelighed ved at han 
skal bruge nogen tid, måske lang tid, for at 
finde gud objektivt: han fatter denne dialek-
tiske vanskelighed i hele dens smerte, fordi 
han skal bruge gud i samme øjeblik, fordi 
ethvert sekund er spildt, hvori han ikke har 
gud. I samme øjeblik har han gud ikke i kraft 
af nogen objektiv overvejelse, men i kraft af 
inderlighedens uendelige lidenskab.

Eller samme tankebane sat op på mere vel-
kendte norrøne billeder: der er essensen og 
det fastfrosne, stillestående, afventende og 
trægtflydende stof - Is. Og der er Ild - det 
urolige, øjeblikkelige flygtige, springende 
eksistentielle valg.

I midten er et umådeligt gab, hvor mennesker 
eksisterer i Midgård, balancerende mel-
lem is og ild. Tagende valg, kæmpende for 
at opretholde deres orden midt i kaos, hele 
tiden vælgende - hvor tæt vil jeg gå på ilden, 
brænder jeg mig. Er der for koldt nu, fryser 
jeg til. Men aldrig mere i tvivl om dette af-
gørende, at mit liv er mit eget ansvar, og 
intet, af det der sker, er forkert, forkasteligt 
eller forhåndsgivet - alt sammen er det liv, 
mit liv, og først og sidst konsekvensen af 
mine egne valg. Og må dette være mennes-
ket til ære.

Jack Jensen; 
mail: jax999@get2net.dk

over dem, er at glemme pointet, at man jo 
selv er en eksisterende. Dog er den subjek-
tive tænker ikke digter, om end han tillige 
er digter, ikke etiker, om end han tillige er 
etiker, men tillige dialektiker, og væsentli-
gen selv eksisterende, hvorimod digterens 
eksistens er uvæsentlig i forhold til digtet, og 
ligeså etikerens i forhold til læren, og dialek-
tikerens i forhold til tanken. Den subjektive 
tænker er ikke videnskabsmand, han er kun-
stner. At eksistere er en kunst. Den subjek-
tive tænker er æstetisk nok til, at hans liv får 
æstetisk indhold, etisk nok til at regulere det, 
dialektisk nok til tænkende at beherske det.

Personlig har jeg altid syntes dette system 
var en smule optimistisk, fordi det forekom-
mer mig, at flertallet end ikke er kommet til 
at være æstetikere. Men om muligt lader sig 
nøje med endog mindre, lader sig nøje med 
det letteste, billigste og mindst krævende. 
Animaliserede discount-mennesket. Men 
måske er disse efter systemet simpelthen for 
ikke at regne, tilhører ikke menneskenes tal 
men trællenes flok.

Det essentielle her er dog det, at Kierke-
gaard oplevede kvalitative forskelle folk og 
mennesker imellem. At han selv syntes at 
han var så meget klogere, rigtigere, tænkte 
så anderledes og mere kvalificeret end folk 
flest, at det i sig selv konstituerede en diver-
gens. Hvilket man så må synes om, hvad 
man vil og kan. Men Kierkegaard opfattede 
jo naturligvis sig selv som troende, selv om 
han så også mere end de fleste andre formul-
erede tvivlen og det svære krævende ved at 
fastholde denne tro.

Sokrates har sagt ironisk, at han ikke vidste 
med bestemthed, om han var et menneske 
eller noget andet, men en hegelianer kan i 
skriftestolen med al højtidelighed sige: jeg 
ved ikke om jeg er et menneske - men syste-
met har jeg forstået. Jeg vil dog hellere sige: 
jeg ved, at jeg er et menneske, og jeg ved, at 
jeg ikke har forstået systemet.

Det guddommelige var jo altså for Kierke-
gaard et kristent lys, og så bliver det jo 
særlig bestemmende. I og med den kristne 
gudsforståelses dogmatiske og agnostisi-
tiske struktur. Hvilket man nok som sund 
hedning kan være skeptisk over for, men lad 
det så ligge nu. Så kan vi føle os klogere end 
ham, i det mindste på det punkt. Vigtigere 
her er at sandheden vel igen er både og, at 
vi alle er lidt af det hele. Hele tiden, i skif-
tende balancer. Afhængigt af de valg vi 
træffer. Og derved er det, at vi netop ikke er 
enstrengede, entydige og enfoldige dyr. Men 
frie mennesker, frie til at vælge og skabe sit 
eget liv, som vi kan og tør. Og forpligtede 
også på samme tid. Fordi livet kræver af os, 
at vi er det hele og så meget mere som vi fre-
mover kan drømme os til. Enten eller. Fordi 
når man ser det eksistentielle valg, så er det 
ikke bare fejt ikke at vælge til, det er dumt 
og æresforladt. En niddings liv. Enten eller.
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Som antydet i første del af denne kortfattede 
religiøse begrebsbefrielse om monoteismens 
uvæsen, er en grundlæggende afklaring og 
fællesbevidsthed om de vigtige ords betyd-
ning den første forudsætning, for at hedensk 
daggry atter kan kaste lys over verden. 
Denne begrebsafklaring er nødvendigvis po-
lemisk; den både kan, vil og skal polarisere, 
fordi det er den bedste måde at bevidstgøre 
vores standpunkter og dermed tilvejebringe 
det eneste holdbare fundament for frie fæl-
lesskaber, nemlig fælles begrebsramme og 
idealer. Den store forskellighed og karakter-
mæssige righoldighed, som præger det dan-
ske asatro-miljø, er kun den styrke, som den 
kan og bør være, hvis forskellene mellem de 
forskellige grupperinger og enkeltpersoner 
er bevidstgjorte. Med andre ord bliver grup-
perne uholdbare og svage, hvis de ikke er 
et kvalificeret udslag af bevidste tilvalg og 
fravalg grundlagt på indgående kendskab 
og venskaber bygget på fælles indstilling og 
værdier. 

Nu er det jo ikke alle, som er enige om at 
skelne så uforsonligt mellem monoteisme 
og polyteisme. Der er sågar i visse heden-
ske kredse bred enighed om, at vi skal tole-
rere kristendommen, jødedommen og islam. 
Man finder det ligefrem smukt, at kristne og 
hedninge bliver gift, eller man har en kris-
ten som ʼbedste venʼ. Sådanne selvbestalt-
ede ʼtolerante  ̓asatroende har tilsyneladende 
ingen vrede til monoteisterne, men retter i 
stedet deres repressive fornærmethed mod 
trosfæller, der forholder sig fjendtligt til 
monoteismen. Vi misfornøjes til gengæld 
over, at de ̓ hedenske modstandere af intoler-
ance  ̓ikke starter med at være modstandere 
af den 1000-årige åndelige besættelsesmagt 
som i kristendommens tegn har myrdet vores 
ædle forfædre, voldtaget vores hellige natur, 
løjet vores storsindede guder halvt ihjel og 
i det hele taget forgiftet den prægtige nor-
røne kultur til nær ukendelighed. Et mono-
teistisk kulturudryddelsesprojekt, som nu 
med fornyet styrke og langt større farlighed 
bliver videreført af kristendommens lille-
bror, islam, den perfekte, rendyrkede mono-
teisme. Er man ægte modstander af intoler-
ance, kunne man passende begynde at vise 
sit værd i konflikten mod de forbandede 
monoteister, hvis mageløse intolerance har 
ødelagt vores verden, og som stadig skad-
er os og vores i tale og gerning med deres 
syge livsfjendskab. Nu er vi jo ikke alle af 
jarlers æt, og mindre krigeriske naturer har 

i forskellighedens hellige navn naturlig-
vis eksistensberettigelse, men konfliktsky, 
pacifistiske hyggehedninge, der frem for alt 
ønsker et undseligt nordisk hedenskab, der i 
ubemærkethed kryber frygtsomt for den ån-
delige besættelsesmagt, bør sandt for dyden 
ikke forræderisk falde trosfæller i ryggen, 
der kan, vil og tør hævde vor hedenske ret.  

Kløften mellem disse meget forskellige til-
gangsvinkler til nordisk hedenskab virker 
uoverstigelig, og så sandt som mennesker 
er forskellige i temperament og natur, har 
nogen vidtfavnende forsoning nok lange 
udsigter. Og måske godt det samme. Man 
kan jo ikke være venner med alle. Og dog 
er begrebsafklaring væsentlig for at undgå 
unødigt fjendskab baseret på misforståelse 
og uvidenhed, ligesom de fleste nok har en 
interesse i ikke at deltage i hellige blót i åre-
vis med mennesker, man er fundamentalt 
uenige med.   

Vanskelighederne med at nå til enighed 
omkring religiøse termer kan vi først og 
fremmest takke monoteisterne for (sur-
prise!) Eller nærmere bestemt teologerne 
– præsterne, rabbinerne og imamerne - disse 
åndspestens hovedsmittebærere, som har 
gjort det til en levevej systematisk at lyve 
andre menneskers guder ihjel og vende al-
ting på hovedet. Som Nietzsche konstaterer 
i mesterværket ʼAntikristʼ:”den, der har te-
ologblod i årerne, står på forhånd i et skævt 
og uærligt forhold til alt.” Sandt, fordi teolo-
gerne forbinder sig med urløgnen om kun-
én-gud/kun-én-sandhed. Og betænker man, 
at det monoteistiske bidrag til religionshis-
torien, stærkest udtrykt i kristendommen, i 
bund og grund er fordømmelsen af den onde, 
syndige verden og arbejdet frem mod udfri-
else herfra og dommedag, bliver det tydeligt, 
hvorfor teologerne har haft så travlt med at 
forfalske den monoteistiske varedeklaration. 
En så antinaturlig og syg form for religion 
sælger ikke, had til verden falder ikke men-
nesker naturligt. 

Teologernes behov for eksempelvis at lyve 
kristendommen præsentabel voksede tilmed, 
da man fandt ud af, at Jesus – heldigvis – tog 
fejl: verden gik ikke under. Siden har der 
ikke været grænser for, hvor meget kristen-
dommens bestjal og udplyndrede anstæn-
dige religioner for tankegods og traditioner, 
i takt med den afskyelige udryddelse af de 
oprindelige og naturlige kulturer. Det mono-

teistiske hovedangreb på den ʼonde  ̓verden 
består da også af dødsdogmet om kun-én-
sandhed/kun-én-gud, alle løgnes moder, 
som logisk medfører udryddelseskrig mod 
de vantro, disse afgudsdyrkende hedninge, 
som formaster sig til at vælge anderledes 
og da især mod andre guder, som udgør en 
utålelig trussel mod kun-én-gudens abso-
lutte monopol. Valgfrihed er det store onde 
for monoteismen, ifølge hvilken der kun må 
være én sandhed. Og etymologien er afs-
lørende, hvis vi kigger på kætterbegrebet 
på engelsk, ʼhereticʼ, som kommer af det 
græske ʼhaireoʼ, at vælge, der opstod i en 
tid, hvor de kristne var magtfulde nok til at 
kunne indrømme, at den største vederstyg-
gelighed mod kun-én-guden er det frie valg. 
En heretiker er i bogstavelig forstand ʼen, 
der vælgerʼ. Det danske ʼkætter  ̓er afledt af 
ʼkatharer  ̓(gr. ʼde reneʼ), en kristen sekt, der 
formastede sig til at vælge en anden tolkning 
end dikteret af datidens kirke. I den forstand 
kan man vel kalde ægte/hedensk religion for 
eksistentialistisk, fordi det indebærer det frie 
valg af guder/mennesker, med dertilhørende 
ansvar for indflydelse på egen eksistens. Et 
valg for guder og helte.

Den totalitaristiske (semitiske) monoteisme 
er baseret på den bundne menneskeheds 
blinde lydighed. En nødvendighed for tyran-
ner og slaver, for resignerede, defaitistiske 
kujoner. Ihukommer vi monoteismens til-
blivelseshistorie, giver det god (om end for-
færdelig) mening: Jahve, der i sin smålige 
skinsyge uophørligt forfulgte og straffede sit 
ʼudvalgte folk  ̓ for at dyrke andre (anstæn-
dige) guder – betænk eksempelvis den op-
byggelige historie om guldkalven! – kon-
struerede det monoteistiske dødsdogme i 
afmægtigt raseri over at blive besejret af 
babylonske dæmoner, og hans nederlag blev 
minsandten udlagt som afstraffelse af jøderne 
for deres troløshed. Når far får tærsk, er det 
for at straffe de ulydige børn! Således er den 
monoteistiske antireligion bedst at forstå 
som en skinsyg, forsmået og besejret guds 
hævnforbandelse mod frie guder og men-
nesker, og man må indrømme, at den mono-
teistiske åndspest, særligt kristendommen og 
islam, har forgiftet verden halvt ihjel. 

Og hvor er så beviset for påstanden om, at 
monoteismen i skikkelse af kristendommen, 
jødedommen og islam er så forfærdelig, 
spørger uvægerligt det moderne fornufts-
menneske, opdraget med behovet for argu-
mentation og dokumentation. For den, der 
kan orientere sig, udgør de sidste 2000 års 
verdenshistorie ét langt synderegister; lige-
som bibelen og koranen, for den, der kan 
læse, indeholder massive vidnesbyrd om 
slavereligionernes onde livsfjendskab. Disse 
artikler henvender sig imidlertid til tænk-
ende og følende mennesker, der allerede har 
ulejliget sig med at prøve at kende og forstå 
vores kulturhistorie, og først og fremmest til 
ædle mennesker med det fornemme instinkt. 
Desuden er det ikke mit ærinde at lefle for 

Om Monoteismens Uvæsen: 

Religiøs Begrebsbefrielse
af Starkad Storm Stensgaard

 del 2.
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pøbelen, at missionere eller overtale nogen 
til at ændre mening, men at melde rent ud 
til almen inspiration og at hjælpe ligesind-
ede med at sætte ord på og bevidstgøre over-
bevisninger og instinkter, der i forvejen har 
indre rodfæstelse. Tidstypisk dokumentation 
og argumentation for monoteismens uvæsen 
og forbrydelser mod menneskeheden bliver 
en uhyre omfattende og krævende opgave, 
som vi ganske vist påtager os, og opfordrer 
hermed alle gode kræfter, der ønsker at bi-
drage til det store anklageskrift at henvende 
sig til undertegnede. 
   
ʼReligion  ̓ er det ord, af hvis begrebsbefri-
else verdens overlevelse eller genoplivning 
først og fremmest afhænger. Etymologisk er 
der forholdsvis bred enighed om, at det lat-
inske ̓ religio  ̓er afledt af ̓ religareʼ, ̓ at binde 
sammenʼ. En monoteistisk definition kunne 
lyde: ʼmennesket (træl) bindes til kun-én-
gudenʼ. En polyteistisk definition 
kunne lyde:ʼånden bindes til ma-
terienʼ. På mange planer. Himmel og 
jord, mand og kvinde, guder og men-
nesker knyttes symbiotisk sammen i 
gensidig tillid og indbyrdes afhæn-
gighed med det formål at få livets 
store hjul til at dreje rundt; opre-
tholdelse af cyklus, af årstider-nes 
gang og naturens harmoni. Religion 
kunne så defineres som: ʼDen men-
neskelige fællesaktivitet, der opret-
holder livscyklus ved rituel binding 
til overnaturlige magterʼ. 

Hvordan vi end definerer ʼreligionʼ, 
er det absolut altafgørende at erken-
de, at begrebet ikke kan rumme både 
polyteisme og monoteisme. De er i 
enhver væsentlig henseende detri-
mentale modsætninger og hinanden 
gensidigt udelukkende.

Det skal understreges, at der med 
monoteisme menes kristendom, jød-
edom og islam. Buddhismens tale 
om udfrielse fra det foranderlige livs lidelse 
og opnåelse af stilstandens nirvana som det 
ønskværdige mål, hvor genfødslernes cyklus 
bringes til ophør i en tilstand uden for hand-
lingernes virksomhed og resultater, smager 
ganske vist grimt af monoteistisk livsfjend-
skab og uansvarlighed. Men da buddhismen 
anstændigvis ikke hævder, at alle er bud-
dhister eller pålægger enhver at blive bud-
dhist, og dens historie ikke er sølet til i ʼvan-
tros  ̓blod, kan den passende illustrere en, for 
mig, frastødende religiøsitet, som alligevel 
har krav på tolerance i religionsfrihedens 
hellige navn. Tolerancens værdi måles på de 
uenige.  

Panteisme (gr. pan, alt + theos, gud), den 
opfattelse, at det guddommelige, naturen og 
verdensaltet er ét, kunne tilsyneladende også 
minde om monoteisme. Men at opfatte det 
af kun-én-guden skabte som guddommeligt 
er syndig afgudsdyrkelse ifølge i hvert fald 

jødisk-kristen tankegang. Kun-én-guden 
er alene guddommelig. Naturen har aldrig 
været hellig for monoteisterne; det er en ond 
og syndig verden skabt af gud til at skalte 
og valte med efter forgodtbefindende. At 
den perfekte gud skaber en uperfekt verden, 
eller at en påstået almægtig og retfærdig gud 
tillader så meget uretfærdighed og lidelse i 
verden (teodicé-problematikken), er ikke 
modsigelser, som anfægter de tungnemme 
monoteister. Salige er de fattige i ånden. 
Det giver kun mening, hvis kun-én-guden 
er småligt bitter og afstraffende i sit syge 
verdensfjendskab. Og den erkendelse når 
man så ikke til med sin monoteisme i behold. 
Halleluja.
Panteismen er således aldeles uforene-
lig med monoteismen, specielt tydeligt i 
dennes forsimplede dualistiske sondring 
mellem godt og ondt, men panteismen er 
til gengæld (naturligvis) ganske forenelig 

med polyteismen i den forstand, at der er 
et dybere slægtskab mellem guder, men-
nesker og natur, som tilsammen udgør den 
store brogede verden. Man kunne måske 
endda sige, at polyteismen repræsenterer et 
senere, kulturreligiøst, stade af panteismen. 
Helligholdelsen af naturen og den dertil-
hørende omsorg for verden er i det hele taget 
det store fællestræk for al ægte religiøsitet, 
og polyteister, ikke mindst de oldnordiske, 
har da også erfaret de overnaturlige magter 
som en slags naturkræfter og haft et religiøst 
verdensbillede med guder og mennesker i 
pagt med naturen.      

Det monoteistiske natur- og livsfjendskab, 
som har haft så katastrofale konsekvenser 
for Moder Jord, viser sig også i dæmoni-
sering af kvinden, det livgivende og (mest) 
naturlige menneske. Kvinden har i de poly-
teistiske og oprindelige kulturer været æret, 
respekteret og ligefrem tilbedt som bærer 

af det hellige liv – for ikke at tale om reg-
ulære matriarkater. Som det (mest) sek-
suelle væsen og i kraft af menstruationen 
det kødelige udtryk for livscyklus, har det 
været afgørende for den verdensforsagende 
monoteisme at gøre kvinden ond og syndig, 
få hende til at skamme sig over sig selv og 
sin seksualitet (slørkrav), og i det hele taget 
indoktrinere verden med et kvindehad og en 
seksualitetsforskrækkelse, der til stadighed 
skaber sindsforvirrede og ulykkelige men-
nesker. Til den kristne kun-én-guds ære og 
glæde brændte man utallige kvinder på bålet, 
og skønt den kristne verden nu heldigvis er 
temmelig sekulariseret (udvandet), kan den 
i dag uhørt omfattende hustruvold og den 
ækle stiltiende accept heraf næppe forstås på 
baggrund af andet end årtusinders monoteis-
tisk bagvaskelse af kvindekønnet. 

I den muslimske verden er kvindemishand-
ling i visse tilfælde de rettroendes 
pligt, som vogtes nidkært. Tvungen 
tildækning af fristerinden, piskning, 
strafvoldtægt, ʼæresmordʼ, tvangsom-
skæring, og den praksis, at kvinder, 
der fx har sex før ægteskabet, graves 
ned i jorden og stenes til døde, er blot 
eksempler på den massive krænkelse, 
talløse kvinder udsættes for i nutiden. 

Den overdrevne kvindeforfølgelse, 
monoteisterne systematisk har prak-
tiseret, skyldes, at hun repræsenterer 
Liv, er en nærmest guddommelig trus-
sel mod kun-én-gudens krav på alene 
at blive tilbedt, og at hendes guddom-
melige seksualitet og livskraft i fri ud-
foldelse gør det umuligt at se verden 
som ond og syndig. Monoteismens 
åbenlyse frygt for den kvindelige 
styrke viser, at virkelig, antimono-
teistisk kvindefrigørelse – ikke beton-
feministernes kønsforvirrede bavl – er 
dronningevejen til en (bedre) verden.

Ifølge den traditionelle, cykliske re-
ligiøsitet fandt arketypiske begivenheder så-
som verdensskabelsen, den første tvekamp, 
fisketur etc. sted i en mytisk urtid, in illo tem-
pore, i hin tid, for at bruge Eliadeʼs udtryk 
(se fx Mircea Eliade: Myten om den Evige 
Genkomst, s. 110 ff). Ansvaret for verden-
sopretholdelsen, den kreative kaoskamp, 
fortsættelsen af verdens cyklus, årstidernes 
gang, solens opstigning etc. påhviler så eft-
erkommernes succesfulde religiøse praksis 
i form af eksempelvis højtider, ofringer, di-
verse overgangs- og indvielsesriter. 

Derimod foregår den monoteistiske (så-
kaldte) åbenbaring på et bestemt tidspunkt i 
det historiske forløb. Moses, Jesus og Mu-
hammed er eksempelvis historiske skikkelser 
– altså ifølge deres tilhængeres bizarre selv-
forståelse. Som historisk, fikseret, begiven-
hed lader den sig ikke genkalde rituelt, den 
er sket én gang for alle, ligesom den ægte 
kreative kamp mod kaoskræfterne ikke er 
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en tilbagevendende begivenhed, kun tomme 
ritualer, der fastholder slaveforholdet. Hvor 
ansvaret for verdens opretholdelse således 
skal løftes regelmæssigt i de traditionelle 
cykliske religioner, indebærer den monoteis-
tiske, lineære verdensopfattelse, at mennes-
ket fratages medansvar for rituel verdens-
opretholdelse. Den traditionelle religiøsitet 
som sådan sættes ud af kraft, menneskene 
holder op med at være deltagere i verden, 
gudernes heroiske hjælpere og værdifulde 
venner, og bliver i stedet uansvarlige og ans-
varsløse tilskuere, hvis usle slavetilværelse i 
denne syndige verden hovedsagelig består i 
at lide ynkeligt for deres ”arvesynds” skyld, 
indtil den almægtige kun-én-gud allernå-
digst lader messias ʼfrelse  ̓ verden ved at 
bringe den endegyldigt til ophør. Dom-
medag, verdensbrand, den totale udryddelse 
af Moder Jord, hvorefter Livet og Historien 
ophører med at eksistere. Den ultimative 
voldshandling, og den følgerigtige kulmina-
tion på et unaturligt verdenshad. 

Ligesom den endegyldige tilintetgørelse af 
en ond og syndig verden er uforenelig med 
en cyklisk opretholdelse af en god og hellig 
verden, udelukker monoteismen og polyteis-
men også hinanden på et filosofisk eller lo-
gisk plan. Kun-én og Mange er konceptuelt 
inkompatible. Der kan godt samtidig eksis-
tere En (Heno) og Mange (Poly), fordi En 
kan være en del af Mange, og Mange kan 
rumme En. En verden bestående af Mange 
(guder/sandheder) er såvel den rigeste og 
den mest tolerante, fordi den ikke udelukker 
at folk dyrker En, Mange, Ingen eller Alle. 

Således er det polyteistiske udgangspunkt 
det bedste som overordnet princip, fordi det 
er mest tolerant og tillader/tilskynder størst 
forskellighed i overensstemmelse med det 
øverste princip om Liv som Differentia-
tion. Og for også at foregribe den følgende 
ateismeafklaring: Ingen (guder/sandhed), 
eller det ateistiske standpunkt, er en form for 
profanmonoteisme, som er ligeså absolutis-
tisk og intolerant, fordi det kun tillader Et 
standpunkt, nemlig den ene mulighed, at der 
ingen gud(er) er. Og at gøre Alt til gud eller 
sandhed vil nemt/uvægerligt degenerere til 
et slags anything goes-kaotisk tagselvbord 
for æreløse pragmatikere.  

Men du kan ikke dyrke kun-en-guden i en 
verden af Mange, og du kan ikke dyrke 
Mange i en verden af Kun-én. Poly og Mono 
er begrebsmæssige ærkefjender, men hvor 
Poly er den bedste måde at angribe Mono, 
så udgør Mono et angreb på alt andet end sig 
selv. Hvad enten folk vil dyrke flere guder, 
ingen guder eller deres egen (frit valgte!) ene 
gud, som grundlæggende er de tre former for 
gudsdyrkelse, så har alle en interesse i at gå 
sammen imod monoteismen, som udeluk-
ker alle disse former for ʼafgudsdyrkelse  ̓
og ʼkætteriʼ. Og det stærkeste udgangspunkt 
for selvforsvar mod monoteismens totalitære 
intolerance er den grundindstilling, at der 

eksisterer flere guder/sandheder – vi kan kal-
de det sandhedspluralisme. Henoteister kan 
eksempelvis nemt være sandhedspluralister 
og anstændige mennesker, selv om de kun 
dyrker én gud, og fred være med dem. Så 
længe de ikke degenererer til monoteisme 
og gør deres ene gud til den eneste, som 
ikke tåler andres eksistensmulighed. Denne 
sandhedspluralisme, om man vil, er ikke det 
samme som polyteisme, men polyteismen 
rummer en iboende sandhedspluralisme, og 
der er god grund til at monoteisterne har 
udryddet verdens polyteister mere nidkært 
og hadefuldt end resten af ʼkætterneʼ: Så 
længe Sandhedernes Sandhed, at der eksis-
terer flere guder/sandheder, bliver holdt i 
live af kraftfulde polyteisters religiøse prak-
sis, kan Løgnenes Løgn, at der kun eksis-
terer én gud/sandhed, ikke opretholdes med 
fornøden effektivitet. Polyteismens sandhed-
spluralisme medfører valgfrihed og monop-
olbrud, og hvor mange ville frit vælge tyran-
ner som Jahve, Kristus og Allah, hvis der 
var andre (eksempelvis menneskevenlige) 
guder at vælge imellem? Nej vel. Monoteis-
men kræver elimination af valgfriheden, og 
dermed elimination af rivaliserende guder 
og af mennesket som frit væsen. 

Det er nu forhåbentligt klart, at begrebet ʼre-
ligion  ̓ikke kan dække både monoteisme og 
polyteisme. Den løgnagtige, lineære og livs-
fjendtlige monoteisme er ret beset en antire-
ligion, som både i teori og praksis udelukker 
og har udelukket ægte religion.

Man vil selvfølgelig indvende: hvad så med 
alle de sekulariserede monoteister, som ikke 
er fundamentalistiske skrifttro? De er vel 
ikke onde og livsfjendtlige, hvis de synes, vi 
må have vores egen religion? Nej, men så er 
de jo heller ikke monoteister. De er i bedste 
fald idioter – for at kalde sig noget, de ikke er. 
Denne begrebsafklaring er yderst væsentlig 
og bliver behandlet senere i forbindelse med 
ʼfanatismenʼ. Men det er aldrig uskyldigt 
at lyve andre menneskers guder ihjel, eller 
be-kende sig til totalitære antireligioner, der 
lever af at gøre det!   

Der kan måske også synes urimeligt, at vi 
slår kristendommen, jødedommen og islam 
sammen under den generaliserende fælles-
betegnelse ʼmonoteisme  ̓og ʼantireligionerʼ, 
og ikke gider ulejlige os med hele tiden at 
gøre opmærksom på småforskelle, end ikke 
de lidt større, såsom at jødedommen ikke 
er nær så verdensfjendsk som de andre, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk i den (stort 
set) manglende længsel efter dommedag.  
 
Generalisering er her berettiget og en 
væsentlig fordel af mange årsager, men lad 
os nævne tre:

1) Fordi, til trods for alle forskelle, små som 
store, til trods for monoteisternes altforpl-
umrende tyverier af religiøst tankegods fra 
rigtige religioner og til trods for teologernes 
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Anmeldelser

Umiddelbart ville de fleste læsere nok opfatte 
Keeron Ögrens bog, “På jordfast grund - tan-
kar ur hednisk folktro,” som poesi og som 
sådan en ganske smuk én af slagsen. Som 
hedning kan man kun glæde sig over, at no-
gen har skrevet hedensk poesi med en sådan 
dybde, som det er tilfældet med nærværende 
bog. Men, understreger Keeron, bogen skal 
absolut ikke opfattes som poesi. Der er tale 
om en lyrisk prosa med et metaforisk sprog-
brug, der formmæssigt har sin forankring i 
folkelig fortælletradition. Et emne, der er så 
vanskeligt tilgængeligt, som det der bliver 
behandlet i bogen, egner sig bedst til denne 
fortælleform, mener Keeron. Det handler jo 
om livets mening! siger han.
Under sin opvækst, i Skellefteå i Västerbot-
ten i Nordsverige, var  forfatteren omgivet 
af  folkelig tradition og nordisk folketro, der 
kom til at præge resten af hans tilværelse. 
Han er i dag bosat i Värmland, hvor han 
underviser i filosofi på et gymnasium. Han 
er Gode i Värmlands Gäll og bestyrelses-
medlem i Värmlands Spelmansförbund. 
Keeron Ögren var i 1990ʼerne en af de 
drivende kræfter bag dannelsen af Samfäl-
ligheten för Nordisk Sed. Som sådan er han 
et udtryk for den retning inden for nordisk 
hedendom, der dyrker den levende folketro 
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Boganmeldelse 
Titel: Gudens hånd
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‘Gudens hånd’ er en naivistisk fortælling om 
en 14 årig jættepiges lettere eventyrlige (for 
nu ikke at sige infantilt dagdrømmende) op-
levelser i og omkring en skematisk udgave 
af Asgård. Hvor hun sådan nærmest på 
lykke og fromme redder Tyr et par gange 
eller tre, genfinder sin tabte familie, vinder 
gode venner og kærligheden, samt forhin-
drer et mindre Ragnarok og bliver udnævt til 
Valkyrie. Og hvad mere kan så en ung pige 
drømme om?
Dette er antagelig også bogens målgruppe, 
piger på 10-14 år. Og jeg må jo nok in-
drømme at have lidt svært ved at indleve 
mig helt i dette perspektiv. Ihvertilfælde 
finder jeg personligt, at historien bliver 
gennemgået lidt rodet og overfladisk, en 
masse handlingsforløb bliver løst skitseret 
uden særlig dybe refleksioner over de mu-
ligheder, den valgte scenografi tilbyder. 
Forfatteren har simpelthen for travlt med at 
få handlingen til at skride fremefter i et rask 
tempo, til at beretningen for alvor bliver le-
vende eller at personerne får kød på kroppen 
og bliver vedkommende for mig.
Fortællingen foregår i den verden, vi kender 
fra myterne, og fordrer, langt hen af vejen, 

at man kender denne verden på forhånd. Idet 
der regelmæssigt blot refereres til mytolo-
gien, oftest uden at forklare nærmere. Man 
forventes simpelthen at være inde i den nor-
diske gudeverden. Men hvis man er på det 
rene med dette, er der selvfølgelig en særlig 
glæde ved at genkalde sig denne virkelighed. 
Selv om jeg nok syntes, at det mytologiske 
landskab har mistet det meste at sin mystik 
og symbolisme i denne lette fremstilling, 
og den religiøse dimension er praktisk taget 
ikke-eksisterende, hvilket dog antagelig 
også er underordnet, for dette er ikke en be-
retning om tro eller religiøs betydning, men 
en uforpligtende sød lille letlæst fortælling 
henvendt til piger og barnlige sjæle, som 
ikke er alt for vante med at læse. Og på disse 
præmisser fungerer den vel egentlig ganske 
udmærket. 

Jack Jensen
Jax999@get2net.dk

og står i opposition til det, de kalder ”ny-
hedendom.” Han har været blandt de mest 
markante, (hvis ikke den mest markante), 
i debatten mellem ”Den levende sed” og 
neopaganisterne. Det er grundlæggende et 
skisma, der går på, om man funderer sin 
hedenskab på den folketradition, som i sin 
oprindelse er hedensk eller man vil forsøge 
at rekonstruere en fortidig religion ud fra lit-
terære fragmenter og komparativ religions-
videnskab. Den levende sed indebærer fks 
troen på varsler og væsner som nisser, trolde 
og huldrer. Noget af det, der mest har faldet 
de folketroende for brystet, har været den ud-
bredte brug af shamanisme i asatromiljøet. 
Folketrofløjens kritikere har for det meste 
hævdet, at den levende sæd er et postulat, 
men i virkeligheden handler det måske mere 
om en forståelseskløft mellem land og by, 
hvor byboer er blevet opdraget til at opfatte 
folketroen som ”ammestuehistorier”. For de 
folketroende er den levende sæd der i mod 
en realitet, de er vokset op med. Sådan er det 
også for Keeron Ögren.
Man skal dog ikke vendte sig et polemisk 
kampskrift vendt mod  neopaganister. Tvært 
i mod. “På jordfast grund” er den første bog 
der belyser folketroen som en livsanskue-
lse. Folketroen er ganske vidst beskrevet af 
folklorister, men altid på akademisk afstand 
og uden større fordybelse. Denne bog er en 
fortælling om den nordiske hedenske folket-
ro, fortalt indefra af en af dens egne udø-
vere. Det er en filosofisk bog, der, ved hjælp 
af metaforiske anekdoter, skaber et malende 
billede af denne livsanskuelses syn på livet. 
Det er en bog, der maner til eftertanke om-
kring livets store eksistentielle spørgsmål 
som livet, døden, ansvar og sammenhæng. 
Hedensk religion forholder sig grundlæggen-
de til naturen. Sådan er det også med den 
hedenske folketro. Ja, måske i endnu højere 
grad. Det moderne samfund distancerer sig 
mere og mere fra naturen og derfor bliver vi 
mennesker mere og mere fremmede over for 
alt, som eksisterer i skoven og på marken. I 
særdeleshed alle de usynlige væsner og mag-
ter, der findes der. Nogle af dem er gavnlige, 
der kan hjælpe os, men andre er onde og kan 
forvride virkeligheden og få os til at opleve 
ting, der ikke eksisterer. 
Keeron ønsker ikke at nævne nogen guder 
ved navn, fordi så mener han, at det let kan 
opstå nogle associationer som er forkerte. 
Navne, vi kender fra den norrøne litteratur, 
bliver ofte forbundet med forestillinger, der 
stammer fra nationalromantikken. De mag-
ter, Keeron møder i naturen, opfatter han på 
en helt anden måde.
Skæbnetro er en væsentlig del af keerons 
folketro. Det er en tro på forudbestemthed 
der meget mere konsekvent end man ser i an-
dre hedenske kredse. Det enkelte menneske 

har en plads at udfylde her i verden som er forudbestemt. 
Udfylder vi ikke den går det galt  
Traditionen og det jordnære er et andet element der er et 
bærende element i folketroen og som ventet nærværende 
i denne bog. Den svenske landsbygd og Värmlands dybe 
skove er billeder, man har på nethinden, mens man læs-
er. Man skal ikke vente sig en bog, der er let læst. Ikke 
sådan at forstå, at Keeron bruger dyre og uforståelige 
ord, for det gør han ikke, men bogen kræver omtanke 
og eftertænksomhed. Den er andet end bare et forsøg på 
at beskrive folketroen. Så hvis man ønsker at forstå de 
folketroende er det måske ikke lige her man skal beg-
ynde. Har man der i mod lyst til at få inspiration til re-
fleksion over livets store spørgsmål fra en hedensk syn-
svinkel, ja så er På jordfast grund - tankar ur hednisk 
folktro en bog, der rækker langt ud over folketroen.  

Grølheim
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Det mener jeg 

ikke at tage de andre med, og med hykleriet 
og uretfærdigheden mister vi den renhjer-
tethed, som skal til for at vinde den Store 
Åndelige Verdenskrig. Jødedom, kristendom 
og islam er i bund og grund det samme to-
talitære, giftige pis; de er som skadelige anti-
religioner i direkte strid med vor tids idealer 
om pluralisme og religionsfrihed og burde 
forbydes ved lov som samfundsskadelig 
virksomhed. Vinder vi begrebskrigen om or-
det ʼreligionʼ, kommer monoteismen med et 
trylleslag i strid med vores grundlovssikrede 
religionsfrihed. Den slags verdenshistoriske 
velgerninger forudsætter mental mobiliser-
ing og da især begrebsmæssig bevidstgørelse 
af, at monoteisme ikke er religion, men an-
tireligion. Verden har længe været klar til, at 
den frie menneskehed står sammen og siger: 
monoteister gå hjem! (i både geografisk og 
ontologisk forstand). Tænk sig en verden 
uden kristendom, jødedom og islam! 

Hader du jøderne, er du ʼnazistʼ, hader du de 
kristne, er du ʼsatanistʼ, og hader du muslim-
erne, er du ʼracistʼ; men hader du jødedom-
men, kristendommen og islam og al deres 
monoteistiske, antireligiøse og totalitære 
væsen, da – og først da – er du MEN-
NESKE!

Fortsættelse følger…  

Til År & Fred, Starkad Storm Stensgaard
PS: Praeterea censeo monotheismum esse 
delendum

endeløse løgnehistorier om alt, ikke mindst 
om næstekærlighed og en barmhjertig gud, 
så står det monoteistiske dødsdogme om 
kun-én-gud tilbage som den altafgørende, 
kendetegnende fællesnævner, den tyran-
forbrydelse mod guder og mennesker, for 
hvilken der ikke gives tilgivelse.

2) Fordi de tre semitiske former for mono-
teisme alle er knyttet til Abrahams slægt; 
der er tale om en ganske speciel familiesam-
mensværgelse mod natur, guder og men-
nesker. Kristendommen og islam, kunstige 
jødiske opfindelser, har taget slæbet med at 
ødelægge verden; da man begyndte at man-
gle polyteister at udrydde, har man forstyrret 
jorden ved talløse folkedrab på hinanden, og 
specielt har man dræbt jøder i millionvis, en 
art barmhjertig forglemmigej til ʼdet udval-
gte folk  ̓ fra Jahve, antageligvis. Tydeligvis 
tror de gemene monoteistiske slavehære, 
at de for kun-én-gudens sandhedsmonopol 
kæmper på hver deres side. Hvilket jo præ-
cis gør dem så farlige og effektive. Anstæn-
dige mennesker skræmmes til at blive an-
tireligiøse monoteister eller antireligiøse 
ateister. Omsorgsfuld religiøsitet, som er 
det, verden har brug for, er stort set udryddet 
som mulighed. Og det er derfor ansvarsbev-
id-ste hedninge må og skal bruge hårde ord i 
kampen om begreberne og adskille livsven-
ligt hedenskab mest muligt fra livsfjendtlig 
monoteisme, så det at være religiøs kan blive 
attraktivt for mennesker igen. Den over-
fladiske åndløshed og snæversynede ligegyl-
dighed overfor verden, er et direkte udtryk 
for den resignation, det moderne mennesker 
oplever, når det ikke kan finde religiøs me-
ning med livet, men kun de syge monoteis-
tiske antireligioner. Derfor skal kampen om 
begrebet ʼreligion  ̓ vindes, før de store fo-
randringer kan indtræffe! Det giver, for mig, 
bedst mening at se de sidste totusind års 
monoteistisk åndspest som et udspekuleret 
udslag af Jahves diabolske dødsforbandelse. 
Hvorvidt der er tale om nogen bevidstgjort 
sammensværgelse, er dog for så vidt under-
ordnet, for den fanatiske monoteistiske elite 
blandt kristne, jøder og muslimer kan under 
alle omstændigheder glæde sig over den 
ufattelige ulykke, død og ødelæggelse, som 
de tre mellemøstlige antireligioner så ef-
fektivt i fællesskab rent faktuelt har straffet 
og stadig straffer den ʼsyndige  ̓verden med. 
For slet ikke at tale om profanmonoteistiske 
uhyrer, avlet af samme ensporede totalitære 
tankegang, såsom fascisme, nazisme og 
stalinisme. 

3) Fordi monoteismen kun effektivt kan 
bekæmpes samlet. Bekæmper man dem en-
keltvist, bliver det alt for let for dem at frem-
stille sig selv som forfulgte uskyldigheder, 
og os som nazister, og de gemmer sig jo bag 
hinanden og hyler ”hvorfor må de så?” men 
især, fordi det er hyklerisk og uretfærdigt 

Monoteismens uvæsen  - fortsat ...
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Diplom Is og asetro
 
Kommenter til Alex Bechʼs læserbrev i Val-
ravn, august 2005.
Jeg kan forstå din reaktion, men samtidig 
mener jeg, at vi ikke skal lave de samme fejl 
som findes i kristendom og islam. Vi skal 
ikke råbe blasfemi i tide og utide og begynde 
at udpege kættere eller udstede fatwaʼer - det 
er et udtryk for svaghed!
Jeg tror faktisk at guderne har humor nok til 
at betragte is-reklamen som et underhold-
ende indsalg.
Det er vigtigt at have en sund selvironi, også 
i det spirituelle liv. Jeg har i flere år oplevet 
det blandt medicinmænd hos Lakota Indi-
anerne i South Dakota, USA.
De herlige gamle gutter kan udrette ting som 
skal ses, før man tror det. Men samtidig, hvis 
tingene bliver for selvhøjtidelige, kan de 
gøre grin med sig selv og det de udretter, på 
en befriende og ægte måde - uden respekten 
for deres livsanskuelse eller gudskræfter går 
tabt. Lad os gøre det samme med asetroen.
 
Erik Lysbjerg
Boulevarden 3
7100 Vejle
7582 0635
 
e.lysbjerg@mail.dk
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Det sker i Asetromiljøet
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Torsdag d. 3.  december   - Stockholm
Hednisk Pubkväll - Sara & Magnus, Pagan Federation Sverige
  Från 19.00, Wirströms, Stora Nygatan 13 i Gamla  
 Stan.
  För mer info : Sara & Magnus, på ms@algonet.se.

Lørdag d. 5. november    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi mødes hos Bjarne eller Gitte for at
  læse/skrive Hedenske digte.  Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk
  
Lørdag d. 5. november     - København
Harreskovens Blótgilde holder Diseblót Kl.15.00 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

Lördag d. 5. november      -Stockholm
Blotgruppen Stockholms Asatroende. Alvablot vid Jordbro gravfält. Vi träffas kl. 16  
 utanför pendeln vid Pressbyrån.

Tirsdag d. 8. november     - København
Solbjerg Blótlaug holder Diskussionsaften om runer. kl. 19.00 i Valby Medborgerhus,  
 Toftegårds Plads.

Tirsdag d. 8. november     - Odense
Uias Blótlaug holder hedensk hyggeaften fra 19.00 – 22.00 på Froggy´s 
 Cafe Vestergade 68 i Odense (På hjørnet af Mageløs/Vester-
 gade). Alle interesserede – samt medlemmer - er velkomne.   
 Ingen forhåndstilmelding. Al forplejning er for egen regning.

Onssdag d. 9. november    - Odense
Hedensk ølsmagerlaug v/Pippi fra Uias afholder deres månedlige ølsmagning på Bryg- 
 geriet Flakhaven i Odense (På hjørnet af Rådhuset på Flakhaven).
 Alle interesserede er velkomne. Al forplejning er for egen regning.

Lørdag 12. november    - Korsør
Gefions Hird Diseblót/Ætteblót - Sted: Ellesøen i Korsør Lystskov
 Vi står ved vinterens begyndelse. Kontakt    
 gefionshird@hotmail.com

Mandag d. 21. november 2005   - Odense
Uias Blótlaug holder formøde til vintersolhvervsblót på Badstuen i Odense kl.19.00.
  Uformel hygge og planlægning af det praktiske arbejde. Alle intereerede 
 og medlemmer kan kontakte Uias på  fisker1957@yahoo.com senest 8
  dage før mødet. Deltagelse er gratis, men husk småpenge til kaffe/te i 
 caféen.

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

Lørdag d. 3. december    - Vestsjælland
Groa holder månedsarrangement. Vi tager en tur i Skoven, der   
 forhåbentligt er dækket af Ull´s hvide dyne Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Söndag  d. 4. december    - Stockholm
Idavallen holder Trumresa 19.00, AKAL Center, Väringgatan 25. Pris: 100:-
 För mer info, skicka ett e-brev till grimner@multiart.nu.

Tirsdag d. 6. december 2005   - Odense
Uias Blótlaug holder hedensk hyggeaften fra 19.00 – 22.00 på Froggy´s Cafe  
 Vestergade 68 i Odense (På hjørnet af Mageløs/Vestegade). Alle inter- 
 esserede – samt medlemmer - er velkomne. Ingen forhåndstilmelding. Al  
 forplejning er for egen regning.

Onsdag d. 7 december     - København
Harreskovens Blótgilde holder Jævndøgnsblót Kl.17.00 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

Torsdag d. 8. december 2005   - Odense
Harreskovens Blótgilde holder Introduktion til Asetroen kl. 19.30 på
 Jagtvej 59A kælderen th, Nørrebro. Gratis. Nærmere oplys 
 ninger fås på tlf: 7025 0609 eller på www.blotgilde.dk/har 
 reskov.

Tisdag d. 15. December    -Stockholm
 Asatrosamfundet Bifrostfolket har Pubträff  från kl:17, Gröna Jägaren på  
 södermalm

Lørdag d. 17. december    - Vestsjælland
Groa holder Yule Blót og julefrokost, vi mødes hos Bjarne til middag og   
holder Blótet i løbet af eftermiddagen, og spiser julefrokosten hos Bjarne  
 Kontakt:
 Ravna tlf. 25333117 ravna1@get2net.dk
  Bjarne tlf. 51943684 bjarnir@e-mail.dk

Lørdag d. 17. december    - Nordjylland
 Skinfaxe  afholder Vinter solhvervsblót ved Vendal Høje. Vi mødes
 kl. 15.30   Har du lyst til at deltage i Skinfaxes blót, det være 
 sig som aktiv, eller som gæst, kan du tilmelde dig til   
 webmaster@skinfaxe.org 

Lørdag d. 17. december    - Århus
Aarhus Blótlaug afholder vintersolhvervsblót. Interesserede er velkomne.
 For nærmere oplysninger kontakt: Teresa Østergaard på: 
 tlf.: 23 82 65 31  eller  teresa@bytopia.dk   
 eller info@aarhus-blotlaug.dk

 Lørdag d. 17. december    - København
Solbjerg Blótlaug holder Vintersolhvervsblót kl. 15.00. på Amager Fælled.   
 Vi mødes ved Universitetet Metrostation og går til blótpladsen.

Onsdag d. 21. december    - København
Harreskovens Blótgilde holder Midvinterblót Kl.14.30 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

21. december 2005    - Assens
Uias Blótlaug holder vintersolhvervsblót - sandsynligvis på Assenskanten. Kun for
  medlemmer, deres gæster og folk, der har deltaget i et blótformøde.  
 Kontakt Uias på fisker1957@yahoo.com senest 8 dage før blótet.
 Deltagelse koster kr. 80,- for medlemmer og kr. 100,- for alle andre.  
 Der serveres bjørr til maden, men drikkevarer derudover bedes den  
 enkelte selv medbringe.

Söndag d. 1. januarii    - Stockholm
Idavallen holder Trumresa 19.00, AKAL Center, Väringgatan 25. 
 Pris: 100:-
 För mer info, skicka ett e-brev till grimner@multiart.nu.

Tirsdag d. 3. januar     - Odense
Uias Blótlaug holder hedensk hyggeaften fra 19.00 – 22.00 på Froggy´s Cafe  
 Vestergade 68 i Odense (På hjørnet af Mageløs/Vestergade). Alle  
 interesserede – samt medlemmer - er velkomne. Ingen forhånd-
 stilmelding. Al forplejning er for egen regning.

Torsdag d. 5. januari    - 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.

Tirsdag d. 17. januar    - 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

Lørdag d. 21. januar    - København
Harreskovens Blótgilde holder tordeblót ca. kl.17.30 i Harreskoven. 
 Tilmelding kan ske på tilmelding@blotgilde.dk eller til Alexander Remus  
 på tlf: 4093 0347. 

Torsdag d. 2. februari    - 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.

Tirsdag d. 14. februar    - 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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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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