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Hon är wiccan. Och häxa. Inte någon 
som viftar med trollspön eller flyger till 
Blåkulla, utan enligt en nyhednisk religion 
en kvinna med förmåga att förstå djur och 
natur och utföra magiska riter. Det är så 
Emma Jonsson beskriver sig själv.
TRELLEBORG
■ Vardagen är som de 
flesta andras. Med vissa 
undan tag. På bussen hem 
från jobbet som medicinsk 
sekre terare brukar Emma 
Jonsson, 31, köra en ramsa 
i huvudet för att skapa en 
sorts bubbla runt sig själv.

– Jag känner av andras 
känslor, utan att de säger  
något. Jag är en ”empat”. 
För att inte bli alldeles 
bombarderad av alla de 

and ra resenärernas käns-
lor måste jag skydda mig.

Hemma i huset i Trelleborg 
där hon bor med sambo 
och tre katter, har hon gjort 
en mer avancerad skydds-
ceremoni.

– Jag har avlidna släk-
tingar som kommer och 
går och som jag behövde 
stänga ute. Vårt hem mås-
te vara en fristad, för min 
sambos skull. Han är inte 

wiccan som jag utan har in-
ställningen att jag får tro på 
vad jag vill så länge jag inte 
behöver blanda in honom.

Wicca är en nyhednisk 
religion som lite förenk-
lat kan sägas ha grundats 
av britten Gerald Gardner 
på 1950-talet. En modern 
 natur- och fruktbarhets-
religion med förkristna in-
fluenser. Begreppet wicca 
är ett gammalt engelskt ord 
för häxa och de flesta, men 

Hon kallar sig häxa – och tillber  Loke och Gaia
”Den vanligaste frågan vi häxor får är nog om vi kan göra en kärleksbrygd. Men de allra flesta säger nej. Vi gör inget som påverkar andra människors fria vilja”, säger Emma Jonsson. 

inte alla, wiccaner definie-
rar sig också som häxor.

Som ung flicka var det här 
förstås inget Emma Jons-
son hade hört talas om. Det 
hon däremot var medveten 
om var att hon sågs som 
lite udda som fortsatte att 
tro på tomtar och troll och 
älskade att ensam springa 
runt i skog och mark utan-
för släkthuset i Vilhelmina, 
somrarna igenom.

– Själv kände jag mig ald-
rig ensam. Det var som att 
det fanns någon där i bak-
grunden som tittade till 
mig. Jag märkte också att 
jag såg saker som inte and-
ra såg.

När hon i tidiga tonåren 
stötte på begreppet wicca 
var det som att allt började 
klarna. Hon var inte ensam, 
det fanns fler som hon. Ju 
mer hon läste desto mer 

övertygad blev hon. Hem-
ma i flickrummet gjorde 
hon ett första altare, med 
en bägare, en tveeggad 
kniv, rökelse, salt och mån-
vatten. Rädd att uppfattas 
som konstig utförde hon 
 riterna i hemlighet.

– Det kan ju tas emot då-
ligt. En del tror att det hand-
lar om djävulsdyrkan, men 
djävulen finns i kristendo-
men, inte hos oss. And ra 
skrattar lite och tror att vi är 
som i ”Harry Potter”, ”Bewit-
ched” eller ” Sabrina”.

En häxa, säger Emma 
Jonsson, är en helare och 
lärare som känner sig ett 
med jorden och allt som 
lever, ner till minsta dagg-
mask. De cykliska växling-
arna är centrala, liksom ba-
lansen mellan ont och gott. 
Själv kallar sig Emma för 
eklektisk wiccan, hon väljer 
ut gudar och krafter från 

”En del tror att 
det handlar om 
djävulsdyrkan, 
men djävulen 
finns i kristen-
domen, inte hos 
oss.”
Emma Jonsson.
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Hon kallar sig häxa – och tillber  Loke och Gaia
”Den vanligaste frågan vi häxor får är nog om vi kan göra en kärleksbrygd. Men de allra flesta säger nej. Vi gör inget som påverkar andra människors fria vilja”, säger Emma Jonsson. 

Wiccaner firar åtta högtider kopplade till solen och års
tiderna. Dessutom firas fullmåne, nymåne och mörkmåne.
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olika panteon (gudavärl
dar) som hon tillber. Nord
iska Loke och grekiska Gaia 
är hennes två följeslagare.

– En del wiccaner tillber 
bara gudinnan. Jag är Loke
prästinna. För mig är det 
viktigt med balansen mel
lan det feminina och mas
kulina och Loke har både 
och, han är bland annat 
både mamma och pappa.

För Emma Jonsson kan 
världen liknas vid ett stort 
rutnät av energi. När hon 
och de andra häxorna ut
för det de själva kallar 
magi ”drar de i snörena 
i rutfälten”. Det får, enligt 
dem, saker att hända. Men 
det gäller att veta vad man 
gör, menar hon.

– Drar du i ett snöre får 
det ringar på vattnet med 
konsekvenser du kanske 
inte räknat med. Därför 
måste du vara väldigt pre

cis och genomtänkt i dina 
önskningar.

Sedan fem år tillbaka är 
hon med i ett coven, en 
lokal  trosgemenskap som 
tillsammans följer det wic
canska årshjulet och firar 
de åtta högtiderna och full
måneriterna däremellan.

– Vi försöker ses en gång 
i veckan, vi är som en 
 familj. Det är viktigt med 
både respekt och förtro
ende för att du ska kunna 
delge de andra dina tankar 
och önskningar och lita på 
att det som sägs och händer 
stannar där.

Vissa häxor är speciali
serade på att spå i kulor, 
 runor eller tarotkort. And
ra på örter och tinkturer, 
något Emma Jonsson är på 
väg att bli.

– Jag har också en förmå
ga att få in olika gudar och 

gudinnors röster. Det är lite 
läbbigt, men jag är en sådan 
som de lätt kan ta över. De 
kan inta min kropp för att 
förmedla det de vill. Ibland 
är de bara där, ibland talar 
de med ord. Efteråt får de 
andra i covenet berätta för 
mig vad som hänt.

Hon vet att det här låter 
märkligt, eller direkt tokigt, 
i mångas öron. Men inte 
i allas, understryker hon.

– För oss wiccaner är 
det helt normalt. Och var
för skulle vår religion vara 
kons tigare än andras? Jag 
missionerar inte, jag gör 
bara min grej.

TEXT: HANNA 
WELIN
inpalivet 
@sydsvenskan.se
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Wiccarörelsen – den 
största nyhedniska  
religionen i världen
■ Globalt sett är wicca troligen 
den största nyhedniska reli-
gionen. Det är också den som 
i högst grad attraherar unga 
människor och då i synnerhet 
kvinnor. De populärkulturella 
influenserna tros spela stor roll.
■ Till skillnad från andra 
moderna hedniska religioner 
bygger wicca inte på en hednisk 
religion som grekisk, keltisk 
eller nordisk, utan blandar ofta 
från olika källor.
■ Wiccarörelsens ursprung är 
komplext, men förenklat brukar 
man säga att det är en religion 
grundad i mitten av 1900-talet 
av britten Gerald Gardner. En 
del wiccaner menar dock att det 
egentligen är en mångtusenårig 
religion som bevarats av häxor 
och visa kvinnor.
■ Det finns ingen gemensam 
helig skrift, däremot ett cen-
tralt moraliskt råd ”the Wiccan 
Rede”, ungefär: Om det ingen 
skadar, gör som du vill.
■ En wiccansk häxa säger sig 
utöva magi. Magiska riter ut-
förs både i religiöst syfte och 

för  helande, spådom och för att 
uppnå en önskan.
■ Wiccaner vänder sig till en 
kvinnlig och en manlig gudom-
lighet, som båda anses lika 
viktiga. Många riktar sig dock 
i förs ta hand till gudinnan och 
”de feminina aspekterna” anses 
ofta mer högtstående än de 
manliga. Det är också vanligt 
att rikta sig till flera olika gudar 
och gudinnor från skilda guda-
världar såsom den hedniska, 
keltiska, hinduiska och grekiska.
■ Wiccaner kan utöva sin 
religion på egen hand eller 
ingå i en coven (samfund eller  
församling). Åtta högtider firas, 
alla kopplade till solen och 
års tiderna. Dessutom firas full-
måne, nymåne och mörkmåne.
■ Wiccaner tror på reinkarna-
tion, men inte på hinduismens 
och buddhismens karma. En del 
menar att den som dör kommer 
till sommarlandet. Där vilar 
själen upp sig inför nästa för-
kroppsligande. Ibland tar det 10 
minuter, ibland 10 000 år.
■ Källor: Fredrik Gregorius, 
religionsforskare vid Linköpings 
universitet, NE, wicca.nu och 
Wikipedia 59:-
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