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KJUGEKULL
■ Beatrice Håkansson lyf-
ter hornet och tre blåsstö-
tar ljuder över backslätten 
i Kjugekulls naturreservat 
i nordöstra Skåne. Med en 
höjd runprydd trähamma-
re i näven vänder hon sig 
i tur och ordning mot de 
olika väderstrecken, och 
mot himmel och jord.

– Låt makterna vara med 
oss och fylla hela vårt väsen 
med sina krafter.

De fyra hedningarna står 
innanför en cirkel av stora 
stenar, en domarring från 
järnåldern. Solen är skarp. 
Samtidigt sveper en iskall 
vind in från norr.

– Det är tydligt hur kraf-
ter nu möts. Värme och 
kyla, ljus och mörker, liv 
och död. Det är förändring-
arnas tid. Vi träder nu in 
i en ljusare era, säger Bea-
trice Håkansson och vän-

Blotlaget 
firar vårens 
ankomst

der ansiktet mot solguden 
Sunna som tillsammans 
med fruktbarhetens Freja 
ska få vårens fröer att gro.

– Också för vår personli-
ga utveckling kan vi lyssna 
till våren. Vi vill ju blomma 
och grönska.

Beatrice Håkansson är un-
dersköterska inom äldre-
omsorgen i hemorten Bro-
mölla. 

Hon är också nybliven 
gydja, en form av präst 
i samfundet Forn sed, ett 
trossamfund för dem som 
på olika sätt utövar nord-
isk naturreligion. Med ut-
gångspunkt i hedniska och 
folkliga seder vill de vara 
ett andligt alternativ för 
människor i dag.

– Hos oss får man dyr-
ka vad man vill inom den 
skandinaviska tron och se-
den, inte bara asagudarna, 
säger Beatrice Håkansson.

Efter en symbolisk tvagning kliver de in  
i ringen, välkomnar asaguden Balder och 
den spirande växtligheten. Det hedniska 
nyåret är här och Forn sed håller vårblot.

Beatrice Håkansson lyfter den symboliska ringen mot himlen. Nu har de alla, Kersti Wetterling, Rune Forsén, Björn Håkansson och gydjan själv, trätt in i vårblotets heliga cirkel.

BERÄTTA

■ Har du erfarenhet av  
hednisk tro? Mejla inpalivet@
sydsvenskan.se.

NÄSTA AVSNITT

■ Häxan Emma Jonsson säger 
sig förstå djur och natur, kunna 
lyssna in avlidna släktingar och 
utföra magiska riter.
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För snart två år sedan 
var hon med och grundade 
Branthalla blotlag, en lokal 
del av Forn sed som bland 
annat håller blotceremo-
nier vid det förkristna års-
hjulets åtta högtider.

– Vi är inte alls nationa-
listiska. För oss, och för 
mig, är det viktigt att alla 
har samma värde, oavsett 
hudfärg, kön och sexualitet.

Beatrice Håkansson  be-
skriver sig själv som ”religi-
öst bred”. Efter många år av 
andligt sökande och utfors-
kande av världens religio-
ner, kom hon så småning-
om att vända sig hemåt.

– Jag insåg att jag inte 
behövde leta någon annan-
stans. Det jag sökt finns 
här, i en religion och sed 
som sträcker sig flera tu-
sen år tillbaka.

Allt – människor, djur 
och natur – hänger sam-

man, menar Beatrice Hå-
kansson, ”som ett enda 
stort nät”. Men under mo-
dern tid har vi fjärmat oss 
och tappat kontakten med 
naturen och dess krafter, 
roffat och skövlat och rub-
bat hela vårt ekosystem, 
menar hon.

Nu är klimatkrisen över 
oss – och dessutom en vi-
ruspandemi.

– I dag behövs verkligen 
de gamla gudarna, så att 
vi kan ställa världen till-
rätta, säger hennes sambo 
Björn Håkansson.

Han menar att både de 
gamla mytologiska sagor-
na om älvor och troll och 
de nedtecknade berättelser-
na om asagudarna i Snorre 
Sturlassons ”Eddan” från 
början av 1200-talet, ska ses 
som människans sätt att 
personifiera och ge namn 
åt naturkrafterna.

– Nu efter vårdagjäm-
ningen, exempelvis, dör 
Höder och Balder föds. De 
är tvillingbröder och delar 
egentligen samma kropp, 
men den ena står för som-
marvegetationen och den 
andra för vintervegetatio-
nen.

Ett naturaltare är upp-
byggt vid foten av en sten, 
smyckat med forsythia, 
fruktbarhetssymboler och 
schamanstavar. Hembrygd 
mjöd, äpplen och fröer av 
hampa och solros är ut-
spridda, offrade till natu-
rens makter.

– Vi kan inte bara ta och 
ta. Vi måste ge tillbaka och 
visa vördnad, säger blotdel-
tagaren Kersti Wetterling.

De fyller sina djurhorn 
med mjöd, det är dags för 
blotets bönerunda. Var och 
en får nu uttrycka sina för-
hoppningar och tillkalla de 

makter de särskilt behöver. 
En av dem är läkegudin-
nan Eir.

– Jag tänker på corona 
och hoppas att vi ska klara 
oss, säger Kersti Wetterling 
och höjer sitt horn:

– Hell!
– Hell, svarar de andra 

och Beatrice inflikar snabbt 
att ”hell” är fornnordiska 
för ”var hälsad”.

Björn Håkansson säger att 
hans tankar går till föräld-
rarna som är i riskgruppen, 
men säger också att han ser 
viruset som ett tecken.

– Moder jord har skickat 
coronan för att vi ska få upp 
ögonen för naturen. Hur 
länge har vi haft dagens ci-
vilisation? I tvåhundra år? 
Vad är det i mänsklighetens 
historia? Vi behöver hitta 
tillbaka till våra rötter, till 
jorden som vi levt av i tu-
sentals år.

Han konstaterar att han 
aldrig sett så många männ-
iskor vandra runt på Kjuge-
kulls bergknalle som denna 
dag.

– Coronan har gjort att 
folk åker hit istället för till 
köpcentrumen.

Det sista mjödet i hornen 
hälls ut över gräset, som 
en symbolisk offerrit. Gyd-
jan Beatrice blåser åter 
igen i hornet. Nu är vårens 
makter välkomnade och för 
blotlaget väntar eftermid-
dagens gille.

TEXT: HANNA 
WELIN
inpalivet 
@sydsvenskan.se

Beatrice Håkansson lyfter den symboliska ringen mot himlen. Nu har de alla, Kersti Wetterling, Rune Forsén, Björn Håkansson och gydjan själv, trätt in i vårblotets heliga cirkel.

Tre hornstötar markerar blotets början och slut. ”Det krävs 
övning för att få till ett bra ljud”, säger Beatrice Håkansson.

På offeraltaret: Äpplen från egna trädgården, hemsydda på-
sar med hampafrö och en täljd Freja med en fallossymbol. 

Björn Håkansson häller upp sitt hembrygda mjöd i Rune For-
séns horn. I coronatider tar blotdeltagarna med egna horn.

”Jag insåg att 
jag inte behöv-
de leta någon 
annanstans. 
Det jag sökt 
finns här, i en 
religion och sed 
som sträcker 
sig flera tusen 
år tillbaka.”
Beatrice Håkansson.

Lockar både 
naturvän och 
nationalist
■ Intresset för heden-
dom har vuxit markant. 
Religionsforskaren 
Fredrik Gregorius ser 
flera orsaker: vikingati-
dens plats i populärkul-
turen, ökad nationalism 
och sökandet efter eko-
logisk andlighet.

– Det är en väldigt kom-
plex miljö med olika ideo-
logi och uppfattningar som 
lockar folk med helt olika 
bakgrund. Här finns både 
machomännen och gröna 
vågen-människorna, för att 
spetsa till det, säger Fredrik 
Gregorius, lektor vid Linkö-
pings universitet.

Nordisk hednisk tro är ett 
samlingsbegrepp för asatro 
och andra förkristna trosfö-
reställningar och uppkom 
som ett nyreligiöst feno-
men på 1960-talet. Numera 
är det en global religion, sä-
ger Fredrik Gregorius, och 
nämner USA, Mexiko och 
flera sydamerikanska län-
der. För de sistnämnda har 
intresset tydliga kopplingar 
till vikingatidsvurmen.

– I Norden finns en mer 
naturlig koppling, ett sö-
kande efter rötter och en 
form av genuin andlighet 
och ett ideal som anses 
vara mer i harmoni med 
naturen.

I dag är runt 2000 svensk-
ar organiserade hedningar. 
Det största samfundet är 
NAS, Nordiska asatrosam-
fundet, följt av Samfundet 

forn sed. Medan det för-
sta vänder sig till just asa-
troende är det andra bre-
dare med en mer naturre-
ligiös, holistisk inriktning. 
Forn sed missionerar inte 
och har en mjukare fram-
toning. NAS vill se guda-
statyer och hedniska äld-
reboenden. Visionen är att 
bli den nya religionen för 
svenskarna.

– Inom NAS finns tankar 
om att asatron skulle vara 
det nordiska folkets natur-
liga religion och att vi inte 
är fullständiga människor 
förrän vi hittar våra rötter. 
Själva lyfter de upp att de är 
opolitiska, men det går inte 
att förneka att det finns en 
koppling till etnocentrism 
och nationalism, vilket ock-
så har lett till viss splittring.

– Forn sed har däremot 
inga sådana tendenser, 
utan tar tvärtom tydligt av-
stånd.

Precis som i andra religio-
ner finns vitt skilda tolk-
ningar av de gamla tex-
terna om asagudarna och 
fornnordisk symbolik. De 
har bland annat använts av 
nazister och Nordiska mot-
ståndsrörelsen.

– Hàvàmal presenteras 
av mer rasideologiska som 
bevarandet av den ariska 
rasens visdom. Men många 
hedningar lyfter fram tex-
tens ideal om gästfrihet och 
tolkar in det som solidaritet 
med flyktingar.
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