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Jag kan ju fråga dig rakt på sak, gunstige läsare, om du inte haft timmar, ja 
dagar och veckor i ditt liv då allt ditt vanliga görande och låtande uppväckt 
ett ganska kväljande obehag och då allt som annars föreföll dig viktigt och 
värdefullt tyckts bara löjligt och meningslöst? Då visste du inte själv vad du 
skulle göra och vart du skulle vända dig. En dunkel känsla fyllde ditt bröst, 
känslan av att någonstans och någon gång måste denna höga längtan bli 
stillad, en längtan bortom alla jordiska njutningar, medan själen som ett 
strängt hållet och ängsligt barn inte vågade yttra sig. Överallt där du gick 
och stod svävade som en doftande ström denna längtan efter det okända som 
omgav dig med genomskinliga töckengestalter vilka försvann inför en skarp 
blick men gjorde dig stum och främmande för allt som omgav dig. 

Ur Den gyllene krukan av E.T.A. Hoffmann 
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Förord 
I februari 2003 fick jag i uppdrag att dokumentera övernaturliga upplevelser, 
folktro och alternativa världsåskådningar i våra dagars Sverige. I slutet av 
samma år beslöts att insamlingsarbetet skulle resultera i denna populär-
vetenskapliga bok som stod klar sommaren 2006. För egen del har det varit 
ett spännande äventyr där jag fått ta del av flera olika människors upp-
levelse- och åskådningsvärldar samt träffa och lära känna en rad spännande 
människor. 

Jag vill härmed passa på att tacka dåvarande generaldirektör Björn Lind-
quist som gjort projektet möjligt, Ulrika Wolf-Knuts för ovärderlig kritik och 
uppmuntran, Katarina Ek-Nilsson för språkgranskning och utgivning samt 
generaldirektör Ingrid Johansson Lind för att boken till sist kom ut. Jag vill 
också framföra mitt varma tack till Lena Marander-Eklund, alla de andra vid 
seminariet i Folkloristik vid Åbo Akademi, Bengt af Klintberg, Gösta Ar-
vastson, Per Peterson, Brigitta Meurling och Lars Svensson för att de grans-
kat och kommenterat mitt manus, till Marlene Hugoson för teknisk support 
med bilderna och till Björn Heinrici för sättning och andra praktiska göromål 
i samband med utgivningen. Jag far även lov att tacka veckotidningarna 
Hemmets Journal och Allas samt tidskriften Sökaren för att de generöst låtit 
mig sätta in upprop. Sist men absolut inte minst ett stort tack till alla de vän-
liga människor som frikostigt låtit sig intervjuas, tillåtit mig att bevista olika 
sammankomster samt skrivit ned sina spännande erfarenheter och skickat in 
dem till mig. Det har varit spännande att ta del av era berättelser! 

Nacka 2011-05-19 





I. Inledning 

Introduktion 
Upplevelsen av det övernaturliga och gudomliga har genom århundradena 
haft en avgörande inverkan på världshistorien. En del av dem som genom-
gått dessa erfarenheter har blivit världskända religionsstiftare, reformatorer, 
och deras idéer påverkar samhället ännu idag och kommer att göra det också 
i framtiden. I vår egen tid är det fortfarande vanligt att människor upplever 
det övernaturliga eller något som man inte riktigt kan förklara. Många upp-
lever det ofrivilligt och spontant. Betydligt färre söker medvetet med hjälp 
av olika tekniker att uppnå en supranormal upplevelse. Somliga uppfattar det 
som en positiv och glädjande erfarenhet, andra finner den skrämmande och 
önskar att de aldrig upplevt den. 

Under senare tid har nyandligheten ökat i Sverige och den evolutionära tan-
ken att civilisationsprocessen, vetenskapen, ökad kunskap, utbildning och 
tilltron till ett rationellt tänkande till exempel skulle ta död på religiositet, 
tron på spöken och magi har visat sig vara felaktig. En lång utbildning med-
för inte med bestämdhet att man tar avstånd från tron på högre makter och en 
övervägande del av anhängarna av New Age, nyhedendom och ockultism är 
välutbildade och de allra flesta av dem har sina rötter i medelklassen. Inte 
heller har de medicinska framstegen avskaffat healing och andra alternativa 
mediciner och behandlingsmetoder. 

Under modern tid har en betydande del av landets befolkning varit med 
om supranormala erfarenheter och enligt en statistisk undersökning tror var 
sjätte svensk på spöken (Morhed 2000).1  Några medicinska studier har visat 
att utom-kroppen-upplevelser och att nära-döden-upplevelser är vanligare 
än man tror, ett mönster som återfinns i större delen av västvärlden (Luhr-
man 1989; Eliade 1976; Bennett 1995; Frisk 2002; Morhed 2000; Walker 
1995). Under mitt insamlingsarbete har jag erfarit att ett stort antal männi-
skor haft upplevelser som de själva ansett vara ett uttryck för övernaturliga 
krafter och väsen, andra är mer osäkra och vet inte riktigt hur de skall tolka 
sina upplevelser, men vill samtidigt inte utesluta en övernaturlig förklaring. 
Som en följd av upplevelsen har några övergivit sin tidigare skepticism och 
istället blivit övertygade om att det finns en övernaturlig dimension i tillva-
ron. I nuläget finns det inga vetenskapliga modeller som ger en entydig för-
klaring till erfarenheterna. Människor förefaller i största allmänhet behöva 
mer än enbart materiella förklaringar, varför man ofta vänder sig till 
ickevetenskapliga tolkningar i syfte att fa en förklaring till upplevelsen (jfr 
Bermett 1999, s 2). För många är uppenbarligen tron på existensen av 

En webbomröstning på Aftonbladets hemsida med 21124 röstande visade att hela 
50 % ansåg att spöken existerar. 
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spöken, övernaturliga världar med mera betydligt mer tilltalande än en för-
klaringsmodell, som antyder att man inbillat sig eller att upplevelsen skulle 
bero på olika processer i hjärnan. 

Den supranormala upplevelsen framställs ofta som en livsförändrande 
händelse. Ett flertal personer som genomgått en nära-döden-upplevelse har 
betonat att man ändrat livsstil och fått en religiös livsåskådning. Utom-
kroppen-upplevelserna har i likhet med andra underliga och övernaturliga 
erfarenheter givit upphov till ett ökat intresse för det paranormala. En del har 
på grund av sina erfarenheter fått ett intresse för ockultism eller påbörjat en 
utbildning för att utveckla sina mediala förmågor. 

Några tänkare hävdar att det kommer en "ockult våg" över världen när 
människor tappar tilltron till vetenskapen, förnuftet, de etablerade religio-
nerna och sin omvärld. Vetenskapen klarar inte längre av att tillfredsställa 
människans behov av att finna en mening i tillvaron. I tider som upplevs som 
skrämmande och kaotiska ökar behovet av alternativa föreställningsvärldar 
(Lyon 2000; Heelas 1996; Cavendish 1978, s 17 f; Ullgren 2005, s 271 f). 
Dessa strömningar förekommer med jämna mellanrum till exempel under 
senantiken, men om detta helt och hållet överensstämmer med vår egen tid är 
svårt att säga. I alla avseenden har intresset för det övernaturliga ökat rejält 
under senare år, bland annat i samband med demonteringen av välfärdssam-
hället, kyrkans minskade betydelse och samhällets allt snabbare förändring-
ar. Det postmoderna samhället har givit upphov till rotlöshet, rastlöshet, 
arbetslöshet, maktlöshet, osäkerhet och identitetslöshet. För många framstår 
vardagen som tråkig, enformig och förutsägbar. Tilltron till tekniken har 
avtagit och tillvaron framstår för många som komplex, kaotisk och okontrol-
lerbar. Man skulle kunna hävda att människan idag allt mer börjar tappa sin 
tillit till det moderna samhället (jfr Giddens 1996; jfr Lasch 1997; jfr Ber-
man 1990; jfr Lindquist 1997; jfr Lyon 2000; Heelas 1996; Heelas 1998). 

New Age-rörelsen utlovar som kontrast ett berikande andligt liv, fullt av 
mening, mystik, kamratskap, personlig utveckling och en bättre harmonisk 
framtid, där vi alla blivit andliga människor och tagit avstånd från materia-
lismen (jfr Hanegraaff 1996, s 98 f; Heelas 1996; Heelas 1998; Lyon 2000). 
Liknande rörelser och alternativa uppfattningar och föreställningar erbjuder 
människor ett alternativ till dagens konla.uTensbetonade konsumtionssamhäl-
le och masskultur. New Age och andra alternativa världsåskådningar utgör 
en motkultur. De kan med fördel i likhet med till exempel kvinnorörelsen ses 
som en social rörelse (jfr Melucci 1992). 

New Age-rörelsen och nyandlighetens stora lockelse ligger i att de erbju-
der en upplevelse av det andliga och övernaturliga. Också Svenska kyrkan 
har insett detta och insikten har resulterat i att präster prövat på trumresor 
och att man på vissa håll återinfört äldre kyrkliga ceremonier till exempel 
askonsdagsmässa, som har en mer katolsk prägel. Behovet av upplevelser 
framträder dessutom i andra sammanhang: turistindustrin, återskapandet av 
historiska händelser och epoker, rollspel, lajv, paintball, shoppingcentra, 
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hälsocentra, upplevelseparker, reklam, den nya upplevelseekonomin och 
mycket annat (jfr O'Dell 2002; jfr O'Dell 2005; jfr Lyon 2000). 

Det ökade intresset för det övernaturliga, särskilt för spöken och medier, 
visas framför allt av tv-utbudet. Det mest banbrytande programmet är För-
nimmelse av mord i Kanal 5 där man använde sig av medier för att klara upp 
mordfall. Programmet visades klockan nio på kvällen och följdes av mer än 
500 000 tittare, vilket gör det till en av kanalens största publiksuccéer någon-
sin. Under senare tid har Kanal 5:s programtablå innehållit program om spi-
ritualism och tidigare-liv-upplevelser. På bästa sändningstid har TV 4 och 
TV 4 plus visat den dansk-svenskproducerade tv-serien Andarnas makt, som 
behandlar spöken, medier och spökfördrivning. I varje avsnitt visas ett me-
dium i aktion som söker bevisa andarnas och spökenas existens. Efter varje 
avsnitt kommenteras innehållet av ett känt svenskt medium. Konceptet över-
fördes senare till svenska förhållanden och resulterade i programmet Det 
okända, som visades på TV4 plus. Förnimmelse av mord och Andarnas makt 
med mera uppskattas av medier och personer som är intresserade av spiritua-
lism och spökfenomen. Man kan säga att tv-programmen presenterar enlda 
standardiserade bilder av en föreställning, vilket påverkar tittaren och med-
för att hans uppfattning om till exempel spöken allt mer anpassas efter den 
bild som ges i tv. 

Intresset för spiritualism och New Age visas också av att runt om i landet 
kontaktar folk medier i syfte att fördriva spöken eller för att fa kontakt med 
döda anhöriga. Polisen söker hjälp av medier för att klara upp svårlösta 
mordfall. Inom sjukvården har man numera blivit allt mer positivt inställd 
till helbrägdagörelse och andra alternativa metoder. Föreställningar som är 
utmärkande för New Age figurerar i arbetsmarknadsprojekt. I "Tankekraft 
2010" fick deltagarna bland annat försöka lära sig att påverka föremål med 
hjälp av tanken (Gudmundsson 2001, s 130). 

I veckopressen förekommer ofta reportage om personer som säger sig ha 
sett spöken, änglar, flygande tefat, haft nära-döden-upplevelser, gjort astral-
resor, berättat om sina tidigare liv etc. Kändisar talar ut om att de har sett ett 
spöke eller att det spökar i deras hem. Hemsökta platser och byggnader är 
turistattraktioner. Turistbyråer lanserar spökturism. På Borlänge turistbyrå 
kan man till exempel köpa en CD vid namn Kalla kårar som guidar besöka-
ren till hemsökta platser i grannskapet och beskriver spökeriet ifråga (Turist, 
nr 5 2004). Varje år utkommer en hel del litteratur på svenska om New Age, 
magi, astrologi, tarot och övernaturliga upplevelser. Åtskilligt av litteraturen 
härstammar från det anglosaxiska kulturområdet, men rätt mycket skrivs 
också av svenska författare. Runt om i landet finns det gott om spiritualistis-
ka sällskap och andra föreningar som tillhandahåller ett rikligt kursutbud. 
Kurserna berör personlig, medial och andlig utveckling samt healing. Som 
bekant finns det också gott om New Age-butiker som säljer esoterisk littera-
tur, tarotkort, kristaller, rökelser, stenar etc. Med jämna mellanrum arrange-
ras New Age-mässor med auraavläsning, spådom, livskvalité-konsultationer, 
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alternativmedicin och mycket annat. Ett flertal hälsocentra erbjuder både 
kroppslig och själslig återhämtning samt spirituell utveckling (jfr O'Dell 
2005). 

På Internet finns en stor mängd information om moderna häxor (wicca), 
asatroende, satanism, spiritualism, spöken och spökplatser, ockultism etc.2  
Som om detta inte vore nog finns det särskilda diskussionsgrupper där man 
kan chatta om olika andliga ting. Utbudet gör att det är enkelt för gemene 
man att komma i kontakt med dessa grupperingar och tillgodogöra sig dessa 
föreställningar utan att själv behöva anstränga sig eller uppsöka dem person-
ligen. 

Wicca, asatro, nyschamanism, druidism, häxkonst, ockultism med mera 
lockar många högstadie- och gymnasieelever, vilket bland annat avspeglas i 
musiksmak, klädstil och värderingar. Det ökade intresset kan ses som uttryck 
för ungdomars frigörelse från föräldrar, samhälle och samhällets normer, att 
de skall fa en identitet, skepsis gentemot auktoriteter samt tvivel över det 
mänskliga förnuftet, vetenskapen och upplysningen. Intresset är särskilt 
stort, liksom inom New Age som helhet, bland kvinnor. Samtidigt får man 
inte underskatta det genuina intresset för övernaturliga upplevelser och reli-
gion, vilket fascinerat människor i alla tider (jfr Bogdan 2003b). 

Självfallet har samtidens stora intresse för science fiction, fantasylittera-
tur och rollspel spelat in och har till exempel påverkat wiccaners religionsut-
övning. Vurmen för science fiction har kraftigt påverkat nya religiösa rörel-
ser i USA, till exempel Church of All Worlds och scientologerna. Tv-serier 
som till exempel Twin Peaks, CarnivaM och Arkiv X, som tar upp UFO och 
andra paranormala fenomen, lockar stora tittarskaror, liksom den betydligt 
mer humoristiska serien Sabrina tonårshäxan och den mer allvarliga, med 
magi, relationsproblem och demoner, Förhäxad, som lockar många tonårs-
tjejer att vilja bli häxor: 

[M]ånga frågar har du en kärleksspell nu när Förhäxad går på tv, Sabrina ton-
årshäxan, Den onda cirkeln och filmer och det har blivit mycket populärt att 
vara häxa, man kan frysa tiden, flytta saker, kasta eldbollar, och då blir det 
mycket, har du någon kärleksritual och ceremoni, man vill ha färdiga koncept. 
(ULMA 39190) 

2  Med ett gemensamt ord kallas modern asatro, wicca, druidism och vanatro för 
nypaganism eller nyhedendom. Till denna grupp kan man även inberäkna nyscha-
manerna, eftersom många av dem bekänner sig till nyhedniska religioner och ny-
schamanska metoder förekommer i praktiskt taget samtliga nypaganska rörelser. I 
den här boken har jag använt wicca som ett paraplybegrepp för de olika inriktning-
arna, precis som beteckningen kristendom används för att beteckna en rad olika 
kyrkor och samfund. Med ordet häxa avses moderna häxor och inget annat. Jag har 
även använt esoterism som synonym till ockultism och trance som synonym till 
extas. 
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Syftet med denna bok är i första hand att på ett lättbegripligt sätt för en bre-
dare publik presentera resultatet av en insamling och dokumentation av sup-
ranormala upplevelser och trosföreställningar samt alternativa världsåskåd-
ningar som existerar i våra dagars Sverige.' Min strävan är att försöka tolka 
den självupplevda upplevelsen och berättelserna om det övernaturligas bety-
delser, det vill säga vad de säger om det samhälle och den kultur de figurerar 
i, samt dess bakgrund i en folklig och i en alternativ föreställningsvärld. 
Flera av dessa föreställningar har inget egentligt samband med varandra, 
men det som förenar dem är upplevelsen av det övernaturliga. Boken kan 
också ses som ett komplement till den vetenskapligt rikhaltiga litteratur om 
New Age, där fokus främst ligger på idéhistoriska rötter, men där man ytterst 
sällan gått in på vad människor upplever. 

Boken omfattar framför allt föreställningar och upplevelser som inträffat 
efter första världskriget, vilket beror på att äldre människor har hört av sig 
till mig och berättat om övernaturliga upplevelser som till exempel inträffat 
för femtio år sedan, även om de allra flesta är från de senaste tio åren. I bo-
ken kommer jag inte på något ingående sätt att ta upp frågan om upplevel-
sernas sanningshalt eller om de är sanna på ett objektivt plan. Inte heller 
kommer jag att försöka ge några "rationella" förklaringar bakom de enskilda 
observationerna, om inte annat saknar jag de nödvändiga kunskaperna i psy-
kologi men framför allt av hänsyn till informanterna. Jag kommer främst att 
inrikta mig på traditionerna, föreställningarna och vad människor upplever 
(jfr Virtanen 1990, s2; jfr Hufford 1982; jfr D4h 2001).4  

Inledningsvis kommer jag att behandla spontana upplevelser, som vem 
som helst kan vara med om. En klar majoritet av dessa omfattar spöken, men 
jag har också inkluderat några andra företeelser, som sanndrömmar, telepa-
tiska upplevelser etc. Senare i boken kommer jag att redogöra för upplevel-
ser som individen själv aktivt varit med om att framkalla och där målsätt-
ningen uttryckligen har varit att få vara med om en supranormal upplevelse. 
Skriftens senare hälft kommer därför huvudsakligen att omfatta alternativa 
världsåskådningar, där den övernaturliga upplevelsen har en central betydel-
se. Till skillnad från spöken, som ju tillhör ett allmänkulturellt plan, kan 
dessa åskådningar inte betraktas som folkliga, eftersom de ofta är begränsade 
till en mindre grupp människor. Sett utifrån landets befolkning som helhet 

3  Den som efterfrågar en mångfald av djuplodande teorier och definitionsproblema-
tik får därmed vända sig någon annanstans. Det här är ett populärvetenskapligt arbe-
te och inget annat. 
4  Det finns inga entydiga bevis för att spöken existerar, suddiga fotografier och vitt-
nesmål räcker inte. Samtidigt finns det ett stort antal människor runt om i världen, 
från olika tider och kulturer, som hävdar att de sett spöken. Upplevelserna, föreställ-
ningarna och berättelserna om dem existerar. Den upplevda verkligheten är något 
annat än den verkliga vetenskapligt påvisbara verkligheten. På samma sätt finns det 
inga bevis för att astrala resor, schamanskt botande, healing med mera existerar eller 
fungerar på ett objektiv plan. 
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har de alternativa åskådningarna inte särskilt många anhängare. Tyvärr har 
jag varit tvungen att utelämna upplevelser av folktrons väsen (vilka numera 
inom New Age och andra alternativa åskådningar kallas för devor), kristna 
och muslimska religiösa upplevelser samt UFO-observationer och jordstrål-
ning (vilka egentligen inte kan räknas till övernaturliga fenomen utan snarare 
till forteana, det vill säga föreställningar om olika företeelser som om de 
faktiskt skulle visa sig existera inte kan anses vara övernaturliga). 

I denna skrift har jag tagit med upplevelser som individen själv har ansett 
vara övernaturliga. Undersökningen är i första hand baserad på vad infor-
manterna berättat, hur de tolkar och upplever olika föreställningar. Fokus 
ligger vid hur dessa föreställningar upplevs och tar sig uttryck i dagens Sve-
rige. I min framställning har jag valt att presentera de föreställningar och 
berättelser som kan anses vara karakteristiska både för dem jag intervjuat 
och de texter jag tagit del av samt de, enligt mina informanter, allra vanligas-
te metoderna som används för att framkalla övernaturliga upplevelser. Min 
undersökning gör inte anspråk på att vara heltäckande och jag har inte åter-
givit alla föreställningar eller metoder som jag tagit del av. Samtliga sages-
män, vare sig de har velat vara det eller inte, har fått vara anonyma. Endast i 
de fall då en person publicerat sina egna upplevelser i bokform har han eller 
hon fått figurera med sitt eget namn. 

Insamlat material 
När jag började samla in berättelser om spökupplevelser våren 2003 upp-
täckte jag att det inte var någon lätt uppgift. I dagens samhälle pratar man 
inte längre särskilt öppet om övernaturliga upplevelser. Förr i tiden när en 
majoritet av befolkningen trodde att omgivningen var befolkad av övernatur-
liga väsen och ansåg sig vara tvingad att hålla sig väl med dem för att över-
leva var det sannolikt vanligare att människor delade med sig av sina erfa-
renheter och diskuterade dem öppet. Många av dem som har varit med om 
övernaturliga upplevelser idag uttrycker fruktan över att bli betraktade som 
"förvirrade" och är rädda för att man inte skall ta dem på allvar (jfr D4h 
2001, s 326 f). Men motviljan bottnar också i att upplevelsen ses som djupt 
personlig, varför man helst inte vill dela den med en utomstående. Kanske är 
det också en kvarleva av den gamla uppfattningen att det till exempel var 
farligt att omnämna sitt möte med en ilsken gast, vilket bland annat troddes 
kunna resultera i sjukdom. Flera av mina informanter har uttryckt sin önskan 
om att få vara anonyma. 

Ett upprop i samband med ett reportage om mig själv och mitt arbete på 
dåvarande Folkminnesavdelningen vid Institutet för språk och folkminnen i 
Uppsala i veckotidningen Hemmets Journal nummer 36: 2003 resulterade i 
trettiosju mer eller mindre långa nedskrivna berättelser om spökupplevelser. 
Ett tjugotal personer ringde upp mig och berättade om vad de hade varit med 
om. Tack vare veckotidningen Allas fick jag in ett annat upprop, som resul-
terade i några intervjuer och inkomna skildringar. Ett upprop i tidskriften 
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Sökaren 2003 utmynnade i ett fåtal brev. De allra flesta av dem som på ett 
eller annat sätt hörde av sig var medelålders eller äldre kvinnor. Jag har vid 
sidan av detta sökt upp en hel del andra sagesmän, huvudsakligen bekanta 
eller personer som efter att jag berättat om mitt insamlingsarbete delgivit 
mig sina erfarenheter. Sammantaget har jag genomfört tjugoåtta "spökinter-
vjuer". 

Eftersom spökintresset är till den grad stort har flera personer satt upp 
hemsidor på Internet där man själv har kunnat skriva in sina upplevelser. 
Vissa sidor håller god klass, såsom Spökwebben. Ett stort antal upplevelser 
har samlats in denna väg och den stora majoriteten av upplevelserna förefal- 
ler "äkta" och överensstämmer med många andra som jag tecknat ned. Några 
har förmodligen överdrivit sina upplevelser något, vilket för övrigt känne-
tecknar berättande i allmänhet, medan andra har tonat ner dem. Särskilt vär-
defullt med Internetmaterialet har framför allt varit att många yngre personer 
delat med sig av sina erfarenheter. 

Vid sidan av detta finns en del samlingar av spökupplevelser och spökhi-
storier. Jag vill särskilt framhäva Stig Marklunds Spökerier i Sverige, Elis 
Elmgrens Okänd värld, Thea Oljelunds serie om det övernaturliga, Gunnar 
Granbergs samling av spökhistorier och upplevelser (1953; 1981) samt Spö-
ken, vilken innehåller en hel del underhållande spökhistorier som skickats in 
till Stockholms Tidningen (Arcturus 1939). Därutöver har Sanfrid Neander- 
Nilsson (1947), Johan Birath (2004), Solveig Almqvist (2002; 2005), Åke 
Ohlmarks (1971) och John NihMn (1980) givit ut böcker fyllda med olika 
supranormala upplevelser. Journalisterna Örjan Björkhem (1984; 1986; 
1988) och Nils NorMn (1996) har var för sig publicerat samlingar av repor-
tage om övernaturliga upplevelser som figurerat i veckotidningar. 

Jag har gått igenom flera årgångar av Hemmets Journal, Året runt, Allers 
och, mer sporadiskt, andra veckotidningar. Tidningarna innehåller ofta över- 
naturliga upplevelser som dessutom når en stor läskrets. Spökreportagen har 
förekommit sedan andra världskriget med skiftande intensitet. Reportagefre-
kvensen har till viss del berott på samhällsklimatet och vilka reportrar som 
varit aktiva. Några har genomfört ett omfattande och spännande insamlings- 
arbete, till exempel Elis Elmgren. En reporter som varit flera år i branschen 
berättade för mig att frekvensen av spökreportage i tidningarna till stor del 
beror på hur intresserad redaktören är av ämnet. Tidningarna har med jämna 
mellanrum lagt in upprop för att få underlag till reportage. En del av upple-
velserna har resulterat i en artikel. Tyvärr har jag inte fatt tillåtelse att gå 
igenom det opublicerade material som inkommit till tidningarna. 

Reportagen innehåller förutom den supranormala upplevelsen, som ofta 
är väldigt kort, precis som de allra flesta sådana upplevelser är, en beskriv- 
ning av personens liv. Vanligen framhäver man att uppgiftslämnaren är en 
vanlig människa, som inte är "tokig", och inte trott på spöken eller paranor-
mala fenomen tidigare. Även om reportagen i sig är tämligen stereotypa 
medför inte detta nödvändigtvis att upplevelserna som beskrivs i dem är det. 
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I våra dagar har man tagit ställning för individens upplevelser. Veckotid-
ningsreportagen från 1950- och 1960-talen har en mer skeptisk prägel, där 
man i flera fall söker ge upplevelsen en "rationell" förklaring, utan att för 
den skull förneka själva upplevelsen. Till skillnad från idag, med något en-
staka undantag, är också informanterna anonyma. Veckotidningarna innehål-
ler därutöver ofta artiklar om mystiska platser och föremål, omstridda "ve-
tenskaper" till exempel slagruta och jordstrålning, samtida möten med folk-
trons väsen, utländska mystiker och medier samt diverse paranormala feno-
men från jordens alla hörn. 

Vid sidan av spökintervjuerna har jag intervjuat personer som varit med 
om andra övernaturliga upplevelser och/eller haft någon form av alternativa 
trosåskådningar. Jag har talat med medier, människor intresserade av spiritu-
alism, teosofer, healers, ockultister, vanatrogna, druidister, wiccaner och 
moderna häxor, satanister, representanter från Jordstrålningscentrum, asatro-
ende samt nyschamaner. Tack vare Internet har det varit möjligt att på ett 
enkelt sätt att komma i kontakt med dessa grupper och skicka ut förfrågning-
ar. Informanterna har delgivit mig vad de tror på liksom en hel del upplevel-
ser av det övernaturliga. Sammanlagt har trettiosju intervjuer utförts inom 
detta område.' 

En viktig del av insamlingsarbetet har också varit att medverka på olika 
sammankomster. Jag har deltagit i ockultistiska övningar, prövat på trumre-
sor och utesittningar samt varit med om seanser och mycket annat. I den mån 
det varit möjligt, men inte på något sätt systematiskt, har jag följt tv-program 
som berör ämnen som behandlas i denna bok. En annan del av arbetet har 
bestått av att läsa igenom böcker med anknytning till alternativa världs-
åskådningar där personer beskrivit vad de upplevt och i många fall gett in-
struktioner om hur man far utom-kroppen-upplevelser, hur man utövar magi 
etc. 

Givetvis har jag tagit del av det omfattande Internetmaterial som finns. 
Intemetsidorna innehåller mer eller mindre fakta. Några är väl genomarbeta-
de, medan andra är hugskott. Många hemsidor existerar endast under en 
kortare period. Det finns också nätverk, ParanormaLse, som fungerar som 
en kontaktplats för dem som är intresserade av övernaturliga ting — från spö-
ken till nyhedendom. Utöver detta innehåller nätverket fakta av varierande 
kvalité. En gång i veckan anordnas en chatt eller frågestund, där olika ämnen 
debatteras. Nivån på debatten varierar för övrigt avsevärt. Några samman-
slutningar, till exempel Sveriges Asatrosamfund, har också allmänna debatt- 

Insamlingsarbetet påbörjades under våren 2003 och hittills har jag genomfört inter-
vjuer som behandlat: wicca (moderna häxor) (4 stycken), druidism, Dragon Rouge 
(2 stycken), Merlinorden (2 stycken), teosofi, spiritualism (medier) (10 stycken), 
drömtolkning och drömhealing, jordstrålning (2 stycken), asatro, (8 stycken), ny-
schamanism (7 stycken), vanatro, satanism, samt spöken (28 st) och andra över-
naturliga upplevelser. Sammantaget har sextiofem intervjuer utförts. 
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forum. Självfallet har jag också gått igenom en del av den rikhaltiga litteratur 
som omfattar dessa ämnen. 

Den supranormala upplevelsen 
Bankrutt i sällskapslivet, lever jag upp på nytt i en annan värld, dit ingen kan 
följa mig. Händelser, som förr saknat betydelse, draga nu min uppmärksamhet 
till sig, nattens drömmar ikläda sig formen av förutsägelser, jag betraktar mig 
som hädangången, och mitt liv förflyter i en ny sfär. 

Ur Inferno av August Strindberg 

Sedan urminnes tider har människan strävat efter att söka förstå orsakssam-
manhang, att förutspå framtiden och att ge sitt liv och sina erfarenheter en 
mening. Hon använder sig därför av trosföreställningar för att förklara olika 
— ofta oväntade — upplevelser. Valet av förklaring strävar i huvudsak efter att 
återställa jämvikten i hennes trossystem, att etablera en känsla av att framti-
den är kontrollerbar och för att minimera hot mot hennes egen självuppfatt-
ning. Om en händelse tolkas som övernaturlig eller ej går tillbaka till i vilken 
kultur och sammanhang den äger rum, subjektets själsliga tillstånd, i vilken 
grad individen är benägen att tillgripa en övernaturlig förklaring och hur 
relevant den supranormala tolkningen förefaller vara i det aktuella fallet 
(Proudfoot & Shaver 1997; Spilka, Shaver & Kirkpatrick 1997). 

Individens tolkning av enskilda företeelser påverkas av aktuella händel-
ser, tilldragelser i det förflutna, föreställningar, arbetsmoment, känslomässi-
ga tillstånd, händelser och kriser i individens liv etc. Det väsentliga för hur 
en tilldragelse upplevs och tolkas, framhäver Albert Eskeröd, är det "själsli-
ga intressetillståndet" hos aktörerna i samma stund som något inträffar. Detta 
kallas för intressedominans. Den intressedominans som för ögonblicket är 
rådande hos individen när något ovanligt sker avgör sålunda å ena sidan om 
händelsen upplevs som supranormal eller ej, å andra sidan vilken betydelse 
som den tillskrivs (Eskeröd 1971). Vi kan ta en vanligt förekommande slut-
sats som exempel. Sent en kväll går strömmen. Allt är kolsvart i några se-
kunder. Till vardags skulle nog de flesta av oss inte tycka att det vore något 
särskilt konstigt med det och vi skulle nog snabbt glömma bort det, men om 
det samtidigt visade sig att en släkting dog i samma ögonblick som ljuset 
försvann, ligger det nära tillhands att uppfatta det som en sista hälsning från 
den nyss bortgångne. 

Religionspsykologen Hjalmar Sundén menar att mytiska berättelser fun-
gerar som strukturerande rollmönster. Flera olika spökberättelser påvisar hur 
gengångaren och människan uppträder, interaktionen dem emellan och hur 
de agerar i olika situationer. När individen inhämtat denna berättelse ur tra-
ditionen och fått lära sig hur ett möte med ett spöke kommer att gestalta sig 
fungerar den som en modell för umgänge med det supranormala. Kunskapen 
medför att det hos individen fmns en beredskap för att det kan inträffa något 
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liknande som återges i berättelsen. När något äger rum, som ofta har någon 
motsvarighet mellan den egna situationen och den övernaturliga berättelsen, 
och medför att spöktraditionen aktualiseras, övertar individen därmed den 
mänskliga partens roll i berättelsen och identifierar sig med denna. Detta 
medför att berättelsen kommer att fungera som tolkningsmönster för den 
information som når individen, vilket kommer att strukturera varseblivnings-
fältet så att en särskild upplevelse uppstår. Rolltagandet resulterar sålunda i 
en övernaturlig upplevelse med emotionella, beteendemässiga och kunskaps-
mässiga funktioner (Holm 1997, s 47 if; Geels & Wikström 1984, s 120 ff; 
Wikström 1975, s 37 0. 

I situationer av svår stress, vid till exempel en nära väns bortgång, tillgri-
per människan olika strategier för att göra situationen mer uthärdlig och för 
att tillskriva den en mening. Detta kallas med en religionspsykologisk term 
för coping (Pargament & Park 1997). Vissa motiv i spökberättelserna kan 
användas för att göra en kris mer genomlidlig och för att tillskriva den en 
djupare betydelse. När en släkting eller god vän nyligen gått bort är det rela-
tivt vanligt att folk anser sig ha sett den hädangångne eller tolkat skilda hän-
delser som en hälsning från den döde. Krisen överkoms och görs uthärdlig 
genom att man fått ett budskap av den avlidne som utlovar att han har det bra 
i livet efter detta. Kriser av detta slag kan framkalla hallucinationer (Evans 
2002, s 135 f). Ett annat exempel på coping är att det i många berättelser 
finns klara spår av önsketänkande. Den kvarlevande vill hemskt gärna få en 
bekräftelse på att en död anhörig har det bra och att det finns ett liv efter 
detta. I mitt källmaterial förefaller däremot inte särskilt många upplevelser 
ha utlösts av en djup personlig kris, vilket är vanligt vid mer religiöst prägla-
de erfarenheter (jfr Junus 1995, s 136 f; jfr Sundén 1966). 

Tolkningen av händelsen baseras på individens referensram, intressedo-
minans och på ett högre plan den kulturella situationen. I alla tider har olika 
fenomen förklarats i enlighet med den kultur och föreställningsvärld som 
varit rådande i samhället ifråga. Kulturen avgör vilka föreställningar, seder, 
värderingar som förekommer i samhället och som de flesta av oss följer. De 
dominerande föreställningarna har ett tolkningsföreträde framför andra och 
framstår som mer trovärdiga. När föreställningarna och kulturen undan för 
undan förändrats omvandlas även tolkningarna av upplevelsen (jfr Hufford 
1982 och 1995). 

På samma sätt som kulturella föreställningar styr människans agerande 
påverkar de också vad hon upplever. För mer än hundra år sedan ansåg 
många på landsbygden att vättama existerade. Ute i bygderna cirkulerade det 
berättelser om människors möte med de underjordiska och många upplevde 
att de på ett eller annat sätt varit i kontakt med dem. Nuförtiden när den äldre 
folktrons väsen försvunnit ur de flesta människors medvetande är det sällan 
som någon träffar på dem. Idag finns det däremot personer som hävdar att de 
mot sin vilja blivit bortförda av utomjordingar i flygande tefat, genomgått 
någon form av operation och sedan återvänt. De första vittnesmålen om 
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UFO-kidnappningar dök upp i USA på 1960-talet och sedan dess har männi-
skor hävdat att de blivit bortförda eller tolkat underliga psykologiska erfa-
renheter i enlighet med denna föreställning. 

Individens kunskap om övernaturliga väsen i kombination med att hon 
tror på att de existerar påverkar sålunda hur hon upplever och tolkar olika 
situationer. Tron på det övernaturliga kan betraktas som ett sätt att tänka och 
strukturera verkligheten. Om man tolkar händelser i sin tillvaro i enlighet 
med en föreställningsvärld som till exempel innefattar spöken, magi och 
övernaturliga väsen resulterar detta i att omgivningen upplevs som överna-
turlig.' Kunskapen i kombination med detta sätt att tänka påverkar indivi-
dens handlingar och vad han eller hon upplever. Vet man hur ett väsen age-
rar och ger sig tillkänna är man redan från början inställd på hur ett möte 
kommer att tilldra sig, man vet vad som kommer att hända om man gör si 
eller så. Detta drag framträder särskilt tydligt i bondesamhällets berättartra-
dition, men inkluderar moderna spökerier. Ett exempel på detta är hus där 
man "vet" att det spökar. Spökhusbesökaren kanske förväntar sig att fa vara 
med om en spökupplevelse och tolkar därför händelser som han i vanliga fall 
inte hade bekymrat sig över eller ens lagt märke till som ett resultat av gen-
gång (jfr Jahoda 1972). 

Vissa underliga upplevelser kan vara och förbli otolkade. Det var en 
konstig händelse, inget mer. Andra funderar desto mer över händelsen och 
frågar slutligen en god vän till råds och denna persons åsikt kan bli avgöran-
de för hur upplevelsen tolkas. Anmärkningsvärt är att i princip överens-
stämmande upplevelser tolkas på helt olika sätt, vilket framgår med all 
önskvärd tydlighet i det äldre uppteckningsmaterialet. För det mesta skymtar 
en person något, anar att det är något lurt på gång och tolkar händelsen med 
att han sett gårdsrået. Utifrån beskrivningen skulle samma upplevelse lika 
gärna kunna förklaras med att det vore ett spöke. När upplevelsen väl tolkats 
förändras den ofta. Från att ha varit en konstig upplevelse har den omvand-
lats till en upplevelse med förklaring, uppsåt och syfte. Från att ha varit osä-
ker på vad man upplevt, har man blivit övertygad. Å andra sidan kan man 
tvärtom ha blivit säker på att den underliga upplevelsen inte var något annat 
än inbillning. 

I några upplevelser har sagesmannen givit flera tolkningar, vanligen en 
"rationell förklaring" eller att det spökar. Detta kallas med Sundéns termino-
logi för fasväxling. Härmed avses bytet mellan ett vardagligt och profant sätt 
att uppleva världen, liksom att individen byter roll, att till exempel övergå 
från att vara bilmekaniker till att bli kyrkobesökare, vilket också medför att 

6 Ett bra exempel visas av citatet i inledningen av detta kapitel, där Strindberg under 
en svår period av sitt liv börjar förklara sin omgivning på ett nytt sätt. Han tycker att 
han oupphörligen är förföljd av mystiska krafter som av någon oförklarlig anledning 
är ute efter honom. Det förekommer inga tillfålligheter, slumpen existerar inte, bak-
om allt som sker finns ett högre syfte eller en mörk konspiration. 
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han byter referensram. Det finns sålunda komplementära tolkningsmodeller 
av verkligheten. Valet av tolkning beror ofta på individens intressedominans 
(Holm 1997, s 49; Geels & Wikström 1984, s 122 f; Wikström 1975, s 45). 

En annan aspekt som är värd att uppmärksamma är att det finns gott om 
vandringsmotiv med spökinnehåll, skildringar av hinsides resor, minnen av 
tidigare liv med mera. Motiven dyker bland annat upp i olika berättelser i 
större delen av västvärlden. Sägnerna i sig avslöjar vår tids faror, rädslor, 
värderingar, bekräftar förställningar, påvisar fantasier och vad vi uppfattar 
som intressant (om sägner se D4h 2001). Sägnen kan påverka och ge upp-
hov till upplevelser och man kan säga att den i SundUsk bemärkelse funge-
rar som en slags mall (jfr af Klintberg 1999). Några motiv har kunnat härle-
das relativt långt tillbaka i tiden, medan andra är nya och påverkade av mo-
derna föreställningar. Detta medför att motiven förekommer i föreställnings-
världen och aktualiseras vid olika tillfållen och sammanhang när de förefal-
ler vara relevanta. 

Traditioner och föreställningskomplex kan uppstå för att förklara underli-
ga svårförklarade upplevelser (Virtanen 1990, s xvi). David Hufford betonar 
att en hel del av våra övernaturliga föreställningar dels är grundade på ob-
servationer av omvärlden, dels på personliga sinnesförnimmelser som vi 
försöker tolka på ett så rationellt sätt som möjligt. Han argumenterar för att 
det finns olika former av kärnupplevelser som orsakas av skilda biologiska 
processer i den mänskliga kroppen, vilket bland annat ger upphov till sömn-
paralysering, nära-döden-upplevelser, healing, spökupplevelser framkallade 
av sorg och utom-kroppen-upplevelser. Sömnparalysering, som inträffar 
medan man sover, resulterar i tryckande känslor över bröstet, känslan av att 
man inte kan röra sig, hallucinationer och utlöser i en del fall utom-kroppen-
upplevelser. Detta fysiska tillstånd har givit upphov till föreställningarna om 
maran, vilket är ett försök att ge sömnparalyseringen en logisk förklaring, 
olika former av spökupplevelser och UFO-kidnappningar. På samma sätt 
förklarar äldre tiders observationer av j ättebläckfiskar många berättelser och 
observationer av havsmonster och andra havsvidunder (Hufford 1982 och 
1995; Davies 2003). 

Utan att behöva gå in på några djupare psykologiska eller parapsykologiska 
teorier bör det i alla fall framhållas att hallucinationer är betydligt vanligare 
än man tror (jfr Sundén 1966). Olika stadier av trance-, hypnos- och dröm-
tillstånd ger upphov till underliga upplevelser och hallucinationer, som kan 
vara oerhört realistiska och mycket svåra att skilja från verkligheten (jfr 
Björkhem 1942; Evans 2002, s 134 fy Hallucinationerna, som även inträffar 
i vaket tillstånd, tar sig uttryck i både syn-, doft-, känsel- och hörselvillor 
(auditioner) samt förnimmelser av närvaro. Det är möjligt att dela hallucina-
tioner med andra människor och få praktiskt taget likartade upplevelser. 
Hallucinationer framkallas av en rad olika faktorer: hypnos, trance, sömn-
brist, utmattning, kriser, feber, diet, allergi, förgiftning, berusning, vitamin- 
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brist och förväntningar. (Evans 2002, s 135 ff). Några forskare hävdar att 
många syner kan vara visualiseringar av det undermedvetna och uppfattas 
som verkliga av det vardagliga medvetandet (Evans 2002, s 272). En annan 
teori som framförts är att spökobservationerna skulle vara en konsekvens av 
en spontan projektion av det utökade jaget och ytterst härrör från vårt un-
dermedvetna (Evans 2002, s 244 f, 272 f). 

Psykologiska studier av nyblivna änkor har påvisat att känslan av närvaro 
är förknippad med sorg. Många har upplevt att de för ett kort ögonblick sett 
sin döde make sitta på till exempel sin favoritplats framför tv:n. Liknande 
syn-, hörsel- och dofthallucinationer samt känslan av närvaro är vanligt före-
kommande (Bennett 1999, s 77 ff). En närstående till mig hade en hund som 
blev gammal och dog. Hon var så van vid ljudet att hon några månader sena-
re fortfarande tyckte sig höra att hunden gick omkring i huset. Vid liknande 
situationer skulle man mycket väl kunna tolka det inbillade ljudet som ett 
resultat av genfård. 

Psykologisk forskning har visat att människan är mer benägen att uppfat-
ta hallucinationer och auditioner i gränsstadiet mellan sömn och vakenhet än 
i vaket tillstånd (Virtanen 1990, s 30 f). Vid uppvaknandet kan man uppfatta 
hypnagoga bilder eller hallucinationer, vilket är ett psykologiskt fenomen 
som infinner sig när man befinner sig mitt emellan dröm och vakenhet. I 
detta tillstånd får man hallucinationer som skiljer sig från vanliga drömmar. 
Den som drömmer deltar i händelserna som påminner om en film, men i det 
hypnagoga tillståndet iakttar man klara bilder som dyker upp framför en 
samtidigt som man är medveten om sin omgivning. Exempelvis är det möj-
ligt att uppfatta ansikten klart och tydligt. Även auditioner förekommer 
(Evans 2002, s 130 fl Hufford 1982, s 122 f, 150 ff; Virtanen 1990, s 30). 
Inte heller är det lätt att skilja mellan dröm och vakenhet. Det finns skild-
ringar av intensiva drömmar som lika gärna skulle kunna tolkas som 
spökupplevelser. I framför allt äldre litteratur framhävs förhållandevis ofta 
att olika former av syner och observationer framkallas av självsuggestion 
och massuggestion. 

En annan vanlig förklaring som framförts är synvillor, att man helt enkelt 
sett fel och tagit miste. I nattens mörker är det, särskilt om man är rädd, lätt 
att ta en buske för en gengångare. Synvillan kan i viss mån förklara en del 
spökobservationer där gestalten hastigt gått upp i rök. Till en början tycker 
man sig se en klar och tydlig gestalt, men när man väl kommer närmare upp-
täcker man att det i själva verket är något helt annat. Detta kan tolkas som att 
den mystiska figuren helt enkelt försvunnit. Människan tenderar också att se 
det hon förväntar sig. Är man inställd på att se tomten en mörk kväll är ris-
ken stor att hjärnan tolkar olika synintryck med att man just sett gårdsrået 
titta fram (jfr Sundén 1966, s 47 f). 

Leea Virtanen framhäver att de allra flesta spökupplevelser inte är något 
annat än hallucinationer, men vid andra omvittnade fenomen utesluter hon 
liksom Waldemar Liungman inte möjligheten av PSI (paranormala fenomen) 
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eller ESP (Extra sensory perception; på svenska: extrasensoriska fenomen 
eller utomsinnlig varseblivning) (Virtanen 1990; Liungman 1969). Parapsy-
kologin undersöker om människan verkligen besitter telepatiska förmågor, 
poltergeistfenomen, klärvoajans, prekognition ("förmågan" att skåda in i 
framtiden), telekinesi ("förmågan" att flytta föremål med hjälp av tanken), 
hypnos, utom-kroppen-upplevelser, travelling clairvoyance (medvetandets 
"förmåga" att oberoende av den fysiska kroppen besöka andra platser), 
spökobservationer och andra mer eller mindre omstridda psykiska och fysis-
ka fenomen. En del undersökningar har givit intressanta resultat vilket 
legitimerar fortsatta experiment, men hitintills har man i alla fall inte lyckats 
producera några övertygande upprepningsbara bevis. Verksamheten är 
framför allt inriktad på att med hjälp av olika experiment och mätningstekni-
ker försöka fastslå om paranormala fenomen existerar eller ej (Johnson 
1980; Björkhem 1970; Björkhem 1990; Björkhem & Johnson 1986; Fersling 
1990). 

Flertalet av de självframkallade övernaturliga upplevelserna handlar om 
bilder som personen själv skapat för sitt inre, så kallade visualiseringar, me-
dan andra skulle kunna betecknas som hallucinationer som man antingen 
med hjälp av olika tekniker framkallat själv eller med hjälp av en "hypnoti-
sör". Hallucinationerna ger upphov till mycket klara och skarpa upplevelser. 
Genom att tillgripa vissa tekniker kan man också framkalla Mardrömmar 
(väldigt tydlig och intensiv dröm) och drömmar. Enligt flera sagesmän far de 
som övat i flera år väldigt klara och tydliga erfarenheter. 

En del av de insamlade upplevelserna har likheter med psykologen John 
Björkhems omfattande experiment att med hjälp av hypnos frammana olika 
hallucinationer. Medan de befann sig under hypnos upplevde försöksperso-
nerna för sina inre bilder, känslor, ljud och förnimmelser av känsel samt 
uppfattade också att de kunde vara en helt annan person med ett helt annat 
yrke än vad de hade i verkligheten. Vid ett experimenttillfälle lät Björkhem 
hypnotisera en kvinna. Hon började genast ge en ingående beskrivning av 
sina intryck från det forntida Egypten (Björkhem 1942, s 111). 

Om man isolerar en person och ser till att han erhåller så lite sin-
nesintryck som möjligt, vilket med fackspråk kallas sensorisk deprivation, 
börjar vederbörandes hjärna att framkalla mycket tydliga hallucinationer 
som uppfattas som verkliga. Likartade hallucinationer framkallas tillika när 
människor befinner sig i karga miljöer, under någon form av isolering, av 
monotona arbetsmoment och monotont ljud. När den yttre världens mång-
fald av stimuli reduceras, då ökar istället människans inre stimuli, bland 
annat i form av bilder och visualiseringar (Holm 1993, s 83; Geels & Wik-
ström 1984, s 177 if; Björkhem & Johnson 1986, s 347 ff). 

Inom buddhistisk, hinduistisk, kristen, judisk, muslimsk och andra tradi-
tioner förekommer olika former av meditation. Dessa meditationsmetoder 
har en gemensam nämnare, nämligen att den som mediterar fokuserar hela 
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sin uppmärksamhet på ett enda objekt, vare sig det är ett bibelord, en kropps-
del, en bild eller vad det nu kan vara. Överstimulerar man ett sinne resulterar 
detta i att andra sinnen blir understimulerade, vilket ger upphov till olika 
psykiska processer. Meditationerna framkallar bland annat visioner, auditio-
ner och känslor av samhörighet med gudomen. Vetenskapliga undersök-
ningar har påvisat att ett djupt meditativt tillstånd påverkar EEG-vågorna i 
hjärnan, vilka härmed rör sig långsammare (Geels & Wikström 1984, s 161 
f). Enligt parapsykologer blir människan i och med detta liksom under dröm-
tillstånd mer mottaglig för ESP (Johnson 1980, s 58 0. Tack vare medita-
tionstekniken kan det religiösa referenssystemet bli allenarådande, något 
som medför att hela omgivningen upplevs religiöst (Sundén 1966, s 166). 

Till de mest svårbeskrivna supranormala upplevelserna hör olika former 
av trance, framför allt djup trance. Trancen är ett tillstånd som aningen för-
enklat utmärks av att subjektets externa observationsförmåga minskar samti-
digt som hennes inre är mer mottagligt för suggestion. Vid hypnotisk trance 
koncentrerar sig subjektet endast på en enda sak och blir samtidigt omedve-
ten om sin omgivning (Virtanen 1990, s 34). Mina informanter som har varit 
med om detta framhäver att deras erfarenheter är väldigt svåra att beskriva 
med vanliga ord. 

I de självframkallade upplevelserna kan man i praktiken uppleva vad som 
helst, även om upplevelserna som sådana är knutna till kulturella föreställ-
ningar, vad man förväntas uppleva, intressedominans och personens egen 
uppfattning (jfr Lindquist 1997). Visualiseringarna och synerna anses av 
många vara en reell verklighet på ett astralt plan och inte enbart just fantasier 
eller hallucinationer. Flera av dem som utvecklade dessa tekniker längst, 
uttryckte emellertid själva ett visst tvivel, men var ändå benägna att tro att de 
var verkliga på en objektiv nivå (se till exempel Fortune & Knight 1997). 

Några av dessa förklaringsmodeller förklarar en hel del supranormala er-
farenheter, men dessvärre inte samtliga. En hel del forskning återstår att 
utföras både inom det psykologiska området liksom det föreställningsmässi-
ga. Vi kan i alla fall konstatera att kulturella föreställningar påverkar indivi-
dens tolkning av upplevelsen. Tron på spöken och andar är idag ytterst le-
vande och finns därför i många människors medvetande. När något underligt 
inträffar är det lätt att förklara det med att det spökar eller att tillgripa någon 
annan form av övernaturlig förklaring. 

Kontinuitet och påverkan - en allmän översikt 
lett tidigare skede och vid de stora kriserna i mitt liv hade jag iakttagit, att jag 
förmådde på avstånd utöva ett inflytande på frånvarande vänner. Av folksäg-
nerna framgår att man fordom sysselsatte sig mycket med sådana problem som 
telepati och förgörning. Jag vill ej göra mig själv orätt och icke heller rentvät-
ta mig från en brottslig handling, men nu tror jag mig veta att min onda vilja 
dock icke stod proportion till det bakslag som drabbade mig själv. 

Ur Inferno av August Strindberg 
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Sedan svensken lämnade landsbygden och flyttade in till städerna i början av 
förra seklet har mycket av den folktro som fanns då gått förlorad. Några av 
de fa traditionerna från förr som fortfarande lever, utvecklas och frodas är de 
om spöken, poltergeist (bullerandar) och gengångare. Traditionerna om des-
sa företeelser har självfallet, liksom andra levande traditioner i alla tider, 
förändrats och anpassats till samtida förhållanden. En del av de motiv som 
fanns i bondesamhället återfinns idag, men många har försvunnit och andra 
har tillkommit. Fortfarande siktas mystiska arméer och begravningståg. Folk 
träffar alltjämt på spöken som saknar huvud eller fötter. Beskrivningen av 
upplevelsen är i princip samma som förr, men föreställningarna och tolk-
ningarna har förändrats. Orsakerna bakom gengången, när den finns angiven, 
är i stort sett desamma idag som tidigare.' 

Bland de traditioner som har minskat i omfång finns föreställningarna om 
mylingar och andra barngastar (aborterade foster spökar tydligen inte i Sve-
rige, men i USA har framför allt abortmotståndare menat att det förekom-
mer). Förr i tiden förekom det att en kvinna som fått barn utom äktenskapet 
mördade sin avkomma för att hålla födseln hemlig och på så sätt rädda sin 
ära och sitt anseende i grannskapet. Barnet blev därmed inte döpt och fick 
inget namn, vilket medförde att det inte kunde träda in i himmelriket och 
istället började spöka. Barnamorden ansågs vara ett allvarligt problem och 
avspeglas i alla de berättelser om barngastar som florerade i bondesamhället 
(jfr Pentikäinen 1968 och 1977). Lyckligtvis är det inte längre vanligt att 
ogifta mödrar tar livet av sina spädbarn för att de fötts utanför äktenskapet. 
Troligen har nedgången av detta och andra motiv samband med att avlivade 
barn och barngastar försvunnit ur det allmänna medvetandet. När någon 
upplever att det spökar i ett hus idag ger han möjligen förklaringen att det 
var en våldsverkare och ogärningsman som en gång bott där eller att någon 
blivit ihjälslagen, inte att någon begravt ett bamlik under golvplankorna. 
Tolkningen av upplevelsen har förändrats. Referensramarna har utvecklats 
och anpassats till vår tids erfarenheter, världsbild, föreställningsvärld och 
framför allt av vad vi upplever som viktigt och relevant. Mördade barn be-
traktas inte längre som ett lika stort problem som på 1600- och 1700-talet 
och känns därför avlägset och främmande. 

Till de motiv som nästan helt och hållet dött ut hör de dödas julotta. Ännu 
har jag inte träffat på någon som råkat ut för de ilskna gengångarna som 
samlas tidigt i kyrkan på juldagen för att fira gudstjänst en stund innan de 
levande anländer. I dessa dagar dyker motivet mest upp i anknytning till 
spökberättelserna om Ängsö slott. Nuförtiden är människor inte heller lika 
kyrkliga och morgonpigga. Midnattsmässan har undan för undan kommit att 
ersätta julottan och det torde väl vara betydligt färre som går i julottan idag 
jämfört med förr. 

7  För en mer ingående beskrivning av spöktrons förändring över tid se Östling 2009. 
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För hundra år sedan var det vanligt att spöket ansågs se ut som ett ben-
rangel, men numera är det ett motiv som lyser med sin frånvaro. Ur det all-
männa medvetandet har också lyktgubbarna och skälvrängarna försvunnit. 
Ingen verkar idag bekymra sig över att lantmätaren eller den girige bonden 
drog gränsen fel och som straff fick gå runt och spöka. Den kuslige gasten 
har fört en allt mer tynande tillvaro. Gasten var en vanligen anonym ibland 
osynlig skepnad som troddes kunna vidröra människor. Härifrån kommer 
ordet gastkramning, som härrör från föreställningen att gasten kunde gripa 
tag i en människa för att föra honom eller henne till kyrkogården och på så 
sätt hamna i vigd jord, eller att man av misstag råkade gå in i en gast — en 
dagståndare — medan solen ännu syntes på himmelen. Enligt folktron kunde 
gasten endast förflytta sig på natten. Gastkramningen troddes ge upphov till 
sjukdomar och blessyrer. Gasten ansågs vara förmögen att hoppa upp och 
sätta sig på ett lass, vilket resulterade i att hästen inte längre orkade dra det. 
En annan föreställning förknippad med denna varelse var att gasten (eller 
gengångaren) fortsatte en uppgörelse med en annan avliden människa. Idag 
däremot så sätter gasten sig inte längre på lasset eller fortsätter att bråka med 
en sedan länge död fiende. Ingen hör längre gastens och utbölingens skrik. 
Gastkramningen är det enda motiv som dyker upp någorlunda regelbundet. 
Men även denna förställning tolkas på ett nytt sätt, sagesmannen pekar inte 
längre ut en gast som gärningsman utan som ett anonymt spöke (om gasten i 
bondesamhället se af Klintberg 1977). 

Under 1800-talet var det vanligt att gengångaren framställdes som en yt-
terst reell person med fysisk kropp. Denna bild framträder i den medeltida 
isländska sagalitteraturen, där de fysiska spökena är mycket farliga varelser, 
som helst bör undvikas. Idag är det vanligare att spökena anses vara osynliga 
eller närmast genomskinliga, men det finns fortfarande beskrivningar som 
hävdar att moderna gengångare skulle ha en riktig kropp. 

Kanske låg den största skillnaden mellan förr och nu i att man i bonde-
samhället tillgrep en rad olika riter och magiska ritualer för att skydda sig 
från genfärd. Det fanns till exempel särskilda trollformler som ansågs mot-
verka skador från de hädangångna (Wall 2003). Något motsvarande före-
kommer inte idag, även om en och annan sätter upp ett kors på väggen för att 
freda sitt hem. Som spökutdrivare har prästen fatt konkurrens av mediet. I 
bondesamhället framställdes prästen som en kraftfull person som i kraft av 
sitt ämbete kunde fördriva spöken, onda andar, folktrons väsen och till och 
med djävulen själv. En annan viktig skillnad mellan förr och nu är synen på 
begravningen. I äldre tid var det mycket viktigt att begravningen var korrekt 
genomförd ty annars var risken stor att den döde gick igen. Gastens främsta 
målsättning är att hamna i vigd jord. Numera förekommer denna strävan 
knappt längre ens som förklaring bakom gengången, utom möjligen i skräck-
litteraturen. Även i religiösa sammanhang har begravningens betydelse to-
nats ned. 
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Ännu idag förekommer fortfarande föreställningar om den mänskliga hu-
gen, fastän i modern tappning (jfr HJ 1990, nr 20). Hugen var en manifesta-
tion av människans sinnelag som troddes kunna påverka andra människor 
fysiskt. Tänkte man ont om en person som man avskydde förmådde tanken 
därmed ge upphov till fysisk skada. Tron på tankens både positiva och nega-
tiva inverkan återkommer bland annat idag inom den andliga alternativmedi-
cinens healing. Flera healers framhäver att man över längre distanser kan 
sända positiva tankar eller energier som kommer en annan människa tillgodo 
och anses kunna bota sjukdomar. På samma sätt kan astrala resor jämställas 
med hugen. Hugen troddes kunna lämna kroppen medan dess innehavare 
befann sig i dvala och ge sig ut på egen hand och besöka olika världar. Blev 
hugen skadad under resan drabbades samtidigt den fysiska kroppen av en 
motsvarande skada. Föreställningarna om vården lever fortfarande kvar, men 
har anpassats till ett modernt språkbruk och föreställningsvärld. Vården är en 
form av skyddsande som följer människan. Den hade förmågan att lämna 
kroppen och visade sig vid särskilt viktiga tillfällen i livet eller varslade om 
vad som kommer att inträffa i framtiden. Att den döde visar sig i dödsögon-
blicket förklaras inte längre med att hans vård har visat sig, utan man utgår 
från att den dödes ande kan röra sig oberoende av tid och rum, genom olika 
dimensioner. 

Förr i tiden såg människorna tydor, varsel och omen i en mångfald av 
vardagliga händelser. Människans liv troddes vara bestämt av ödet. I vår tid 
har detta allt mer klingat av, men människor i vår omgivning fortsätter i 
överraskande hög grad att fa aningar och uppfatta varsel och tydor i vardag-
liga händelser. Somliga spökberättelser poängterar klart och tydligt att män-
niskan inte kan undfly sitt öde och vissa säger sig ha fatt skåda in i framti-
den, men hur de än gör kan de inte påverka den. En uppfattning som fortfa-
rande är fast etablerad är att vissa personer anses vara mer mottagliga för det 
övernaturliga än andra. 

Forskaren Gillian Bennett anser att uppfattningen om spökeriernas uppsåt 
har förändrats med tiden. Under medeltiden ansågs hemsökelsen vara skräm-
mande och ha ett särskilt syfte. Spökena krävde att få en korrekt genomförd 
begravning och att människor skulle bättra sig. Ett känt exempel på ett så-
dant motiv som förekommer i svensk tradition är att en orättfärdig person 
genomgår en skrämmande spökupplevelse och därefter blir en bättre männi-
ska. Gengångaren var praktiskt taget alltid en tidigare levande människa som 
var möjlig att identifiera och i den folkliga traditionen sågs vålnaderna som 
upprätthållare av samhällets moral och normer. Blev ett odöpt barn mördat 
och inte begravt i vigd jord, spökade det.' Under 1800-talet, fortsätter den 

8  Inom medeltida predikan förekom bland annat berättelser om gengångare som 
återvänder efter döden för att varna sina vänner och släktingar för plågorna i helvetet 
(Wall 1989, s 14). Från dessa predikoexempel härrör säkerligen flera olika sägentra-
ditioner. 
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engelska folkloristen, började traditionen att förändras och ändra betydelse. 
Spökeriet sågs förvisso fortfarande som skrämmande, men själva syftet bak-
om gengången kom alltmer att sakna mening. Till skillnad från tidigare sak-
nar spöket ett tydligt och uttalat uppsåt. De skrämmande spökerierna blev 
förknippade med poltergeister, knackningar i väggen, djurspöken och spöken 
efter onda människor. I de fall då spöket har ett syfte uppträder det oftast i 
mänsklig skepnad och uppfattas inte längre som skrämmande. I våra dagar 
upprätthålls inte längre religion och moral av fruktansvärda gengångare 
(Bennett 1999, s 162). 

Numera är det sällan som spökeriet uppfattas som särskilt skrämmande. 
En hälsning från en död anförvant ses för det mesta som positiv och bekräf-
tar föreställningen om en trevlig problemlös tillvaro efter döden. I de flesta 
fall där någon säger sig ha upplevt ett skrämmande spöke, till exempel pol-
tergeist, saknas ofta ett uttalat syfte bakom spökeriet. Detta drag framträder 
väldigt tydligt i många skräckfilmer: En familj flyttar till ett nytt hus och blir 
oprovocerat förföljd av ett otäckt spöke, men de undkommer med blotta 
förskräckelsen. Tittaren får sällan reda på varför spöket egentligen hemsöker 
dem. Oftast finns det ingen moralisk poäng i berättelsen, utom möjligen att 
man skall lita på barn och ungdomar (hjälten är ofta av någon anledning 
mycket ung, kanske hänger det samman med att barn inte anses vara lika 
påverkade av rationellt och vetenskapligt tänkande). Precis som i äldre sä-
gentraditioner straffas personer som inte tror på spökeriet och lättfotade per-
soner har en större tendens att bli avlivade av den demoniske motståndaren 
än de kyskare (se till exempel Terror på Elm street eller Fredag den 13-
filmerna). Spöket utövar terror och ondska för dess egen skull, även om mo-
raliskt rättfärdiga personer anses klara sig bättre än andra. 

Utan tvivel beror de nya influenserna på samhällets omvandling, urbani-
seringen, ökad läskunnighet, film, tv-serier, Internet, informationssamhället 
etc. Sedan flera år tillbaka lever vi i en alltmer globaliserad värld. Vi tar 
intryck från främmande kulturer och tar bland annat till oss främmande före-
ställningar som omvandlas och anpassas både i enlighet med vår egen kultur 
och efter våra egna behov. Vad man kan konstatera är att det hela tiden finns 
en växelverkan mellan samhälle och föreställningsvärld och att båda påver-
kar varandra. En stor inspirationskälla till dagens övernaturliga världsbilder 
finns i 1700-talets romantiska rörelse, som uppstod som en reaktion mot 
upplysningen, och indirekt resulterade i den ockultistiska renässansen på 
1800-talet. 

Framför allt Emanuel Swedenborg (1688-1772) har påverkat med sina 
idéer om andevärlden, korrespondensläran och tanken om att de döda inte 
själva är medvetna om att de har lämnat det jordiska. I sina böcker beskriver 
han att människan är jämt och ständigt omgiven av änglar som kommunice-
rar med henne, och tankar som man tror är ens egna, är i själva verket äng-
elns. Människan kan i sin tur ta kontakt med änglarna genom att öppna upp 
sin inre syn, det vill säga genom drömmar, meditation och andra tekniker. 
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Swedenborg framhåller att människans medvetande finns i anden och inte i 
den fysiska kroppen, samt förnekar Guds hårda dom och menar att alla slut-
ligen kommer dit de innerst inne allra helst vill, alltså i enlighet med sitt 
sanna jag. 

Swedenborgs tankegångar har kraftigt influerat spiritualismens syn på 
andevärlden. I sina publikationer skildrar den svenske andeskådaren att den 
nyligen avlidne möts och hjälps till rätta av sina nära och kära och undervi-
sas av änglarna om skillnaderna mellan gott och ont. Undervisningen är dock 
inte för alla, utan endast för dem som uppfyller kraven för att komma till 
himlen Swedenborgs andevärld är i likhet med spiritualismens en form av 
övergångstillstånd där anden vistas under en begränsad period. Anden är inte 
medveten om tiden och kan på ett kort ögonblick förflytta sig över längre 
avstånd. Trots att andevärlden inte består av fysisk materia innehåller den 
likväl landskap och byggnader. Efter dödens inträdande besitter människan 
fortfarande de minnen och tankar som hon en gång hade i jordelivet, vilket 
medför att hon fortfarande minns sina levande släktingar (Swedenborg 1986 
och 1988). Swedenborg kan även betraktas som en tidig "astral resenär". 
Hans teknik i syfte att fa visioner från andevärlden, himmel och helvete på-
minner om nutida ockultisters försök att fa kontakt med högre existenser. 
Några av de beskrivningar som finns tyder på att Swedenborg använde sig 
av någon form av djupmeditation. Han andades mycket återhållsamt och 
koncentrerade sig intensivt (Bergquist 1999, s 334 if). 

En stor del av grunderna till dagens healing härrör ifrån vetenskapsman-
nen, läkaren och hypnosens upptäckare Franz Anton Mesmer (1734-1815) 
vars verksamhet påminner en hel del om våra dagars healers. Mesmer häv-
dade att den "animala magnetismens" flöde, även kallad eter, genomström-
made universum och fyllde rymden och alla hålrum i materien. När denna 
"kraft" blockeras i den mänskliga kroppen ger det upphov till sjukdomar. 
Mesmer ansåg att detta flöde kunde kontrolleras av den mänskliga viljan. 
Med hjälp av bland annat beröring och gester förmådde man lösa upp block-
eringarna i kroppen och bota sjukdomar. Den hälsobringade kraften ansågs 
inte enbart överföras via direktberöring från helaren till patienten, utan kun-
de transfereras både genom materia och över längre avstånd (Johannisson 
1974, kapitel ett; jfr Cavendish 1978, s 168, Frisk 1998, s 29 f). Tanken att 
den mänskliga viljan var förmögen att påverka etern (eller översatt till mo-
dernt språkbruk — energin) kom att ha ett avgörande inflytande på den mo-
derna magin och våra dagars föreställningar om energier och auran. Inom 
mesmerismen använde man sig också av hypnos för att försöka komma i 
kontakt med andar. 

Inte heller far vi glömma bort romantisk eller gotisk skräcklitteratur, som 
först framträdde vid 1700-talets mitt. Den gotiska litteraturen handlade om 
hemsökta slott, en känsla av undergång och förfall, skräckkänslor, spöken 
och gengångare. Böckerna fick ett enormt gensvar under 1800-talet och kom 
att påverka hela den romantiska kulturen (Fyhr 2003). Den romantiska litte- 
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raturen ifrågasatte det mänskliga förnuftet, upplysningen och vetenskapen 
samt framhävde människans mörkare sidor. Idéstoff från författare som 
E.T.A. Hoffmann (1776-1822), Edgar Allan Poe (1809-1849) och Howard 
Philips Lovecraft (1890-1937), som i sin tur hämtade uppslag från folktro 
och folkliga spökhistorier, har inverkat, liksom den uppsjö av skräcknoveller 
som var mycket populära i till exempel England på 1800-talet och som kom 
att påverka den folkliga traditionen (jfr Bennett 1999). Lovecraft har inspire-
rat samtida ockultister och hans inflytande kan jämföras med den mycket 
produktive författaren, ockultisten och politikern Sir Edward George 
Bulwer-Lyttons (1803-1873) på 1800-talet. Bland annat har Lovecrafts fikti-
va Necronomicon, som omnämns i flera av hans noveller givits ut för att 
tillämpas i enlighet med Aleister Crowleys magiska system (boken är troli-
gen sammanställd av Crowleys lärjunge Kenneth Grant). Bulwer-Lytton som 
på sin tid var lika stor som Charles Dickens skrev de ockultistiskt inspirerade 
böckerna Vril. The Power of the Coming Race, Zanoni och A Strange Story 
som översattes till svenska på 1800-talet. Böckerna var på sin tid en stor 
inspirationskälla och bidrog till att intresset ökade avsevärt för de här förete-
elserna (jfr Wilson 2003, s 428). Novellen Vril. The Power of the Coming 
Race gav faktiskt upphov till nya ockulta sällskap. En del hävdade till och 
med att de var i kontakt med personer som hade egenskaper som påminde 
om sådana som det fanns hos det underjordiska vril-folket, det vill säga att 
med hjälp av tankens kraft kunna förinta materia. 

I den mån vrilmagi tillämpas i Sverige idag har den satts i samband med 
föreställningarna om jordstrålning och psykometri. Enligt denna teori så 
finns det olika kraftlinjer, curry-, hartman- och leylinjer som går över jord-
klotet. Med hjälp av olika tekniker, till exempel slagruta, och framför allt 
genom att söka upp vissa kraftplatser, antas man kunna tillgodogöra sig den 
energi som sägs finnas längs med dessa linjer, som man kan utnyttja i olika 
sammanhang. Man utgår också från antagandet att olika energier kan sätta 
sig i olika rum. Har en person råkat ut för en våldsam död på ett kontor, sit-
ter spåren av tilldragelsen kvar i lokalen, vilket resulterar i diffusa obehags-
känslor. 

En annan författare som kan jämföras med Bulwer-Lytton är nobelprista-
garen och ockultisten William Butler Yeats (1865-1939). Yeats var först och 
främst intresserad av irländsk folklore och mytologi och strävade i sina skrif-
ter medvetet efter att väcka läsarens intresse för den muntliga traditionen. 
Böckerna har ett svärmiskt romantiskt drag med starka mystiska inslag ofta 
baserade på gamla sagor och sägner. I ett fåtal noveller har han behandlat sitt 
eget stora esoteriska intresse (se till exempel Yeats 2002). 

Den romantiska vågen gav sålunda upphov till ett nytt intresse för esote-
rismen, det okända och mystiska, som, om vi bortser från frimureriet och den 
mystiskt sentimentala strömningen, i viss mån hade legat i träda under upp-
lysningens kritiska tidsålder. Romantiken resulterade även i att man började 
betrakta de gamla hedniska religionerna på ett nytt välvilligt och positivt sätt 
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och därmed frigjorde sig från kyrkans negativa syn. Romantiska poeter och 
författare som Percy Shelley (1792-1822) och Yeats hävdade att kristendo-
men inte längre uppfyllde tidens spirituella behov och sökte återinföra en 
vackrare och mer positiv form av hednisk religion (Hutton 1999a; Hutton 
1999b, s 18). Det romantiska intresset gav upphov till idéer och föreställ-
ningar som förekommer i dagens alternativa föreställningsvärld och alltmer 
börjar påverka dagens folktro. Rötterna till dagens nyhedendom står att finna 
i den romantiska rörelsen (jfr Hutton 1999a). 

Också svenska författare producerade under 1800- och 1900-talet gotisk 
skräckromantik och det romantiska intresset för det ockulta i kombination 
med svärmeriet för frimureriet resulterade i sällskap som Manhemsförbun-
det, med medlemmar som Atterbom och Almqvist. Ett annat uttryck för de 
nya strömningarna var göticismen och det Götiska förbundet med en vurm 
för vikingatida hjältar och gudar. Framför allt Esaias Tegnérs Frithiofs saga 
och Erik Gustaf Geijers dikter, till exempel Vikingen, men också alster från 
idag mindre kända författare, kom att lägga grunderna till den moderna asa-
tron. 

I våra dagar har fantasylitteratur verkat som en avsevärd inspirationskälla 
och bidragit till att en del människor blivit intresserade av wicca, asatro med 
mera och slutligen tagit det avgörande steget att söka sig till dem. En kvinna 
beslöt sig för att bli wiccan efter att ha läst en välkänd fantasybok: "För ca 
tio år sedan läste jag Avalons Dimmor av Marion Zimmer Bradley och då 
kändes det som om jag var född 1500 år för sent. Vad gjorde jag här i Sveri-
ge 1989? Varför var inte jag prästinna i Avalon på 400-talet?" (ULMA 
39192) (Avalons dimmor handlar om kung Arthur och människorna i hans 
omgivning sett utifrån ett nyhedniskt perspektiv. Zimmer-Bradley var över-
steprästinna i ett wicca coven.). En annan författare som influerat nyheden-
domen i dagens Sverige är Johanne Hildebrandt med sina böcker baserade på 
berättelser om fornnordiska gudar förlagda till bronsåldern. Fantasylitteratu-
ren har som jämförelse haft stor inverkan på den nyhedniska och ockultistis-
ka rörelsen i England (Luhrman 1989). 

Skräckfilmerna, ofta påverkade av gotisk-romantiska skräcknoveller, 
uppkom redan med den första filmen och har påverkat moderna trosföre-
ställningar. Anledningen till att exempelvis vampyrer är så populära i dag 
kan utan tvekan tillskrivas de tidiga filmerna inom denna genre. Många av 
skräckfilmerna med Vincent Price på 1960- och 1970-talet har ett väldigt 
konventionellt drag med hemsökta hus och hämnare från andra sidan graven. 
Under senare tid har man alltmer fokuserat på spökerier och galningar som 
sprider död och elände utan att ha något egentligt syfte, men ännu produce-
ras filmer och tv-serier med mer konventionella drag, ofta med spiritualistis-
ka inslag. Likartade teman återkommer för övrigt i dataspel, där man för det 
mesta skall lösa spökerierna i ett hemsökt hus (till exempel The 7th Guest) 
och i rollspel med gotiska inspirationskällor, till exempel Ca!! of Cthulu, 
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Vampire, Kult, Götterdämmerung och Chock (en svensk översättning av det 
engelska rollspelet Chiller). 

Också inom barnkulturen intar spöken en framträdande roll. I bokhandeln 
återfinns gott om barnböcker som behandlar snälla spöken. Ett exempel på 
detta som också gick på tv för några år sedan är det snälla spöket Laban, som 
för övrigt pryder min dotters regnrock. Barn tycker av allt att döma att det är 
roligt att klä ut sig till spöken och min tvååriga dotter brukar roa sig med att 
sätta ett lakan över huvudet och försöka skrämma slag på sina föräldrar. I 
olika sammanhang brukar barn ofta berätta att de är rädda för gengångare. 
Dessutom torde den nya festseden att barnen klär ut sig till spöken under 
Halloween ha ökat intresset för gengångare och det övernaturliga (om barns 
spöktro se Terenius 1996). 

Anmärkningsvärt nog har vetenskaplig litteratur och teorier influerat tra-
ditionen och framför allt alternativa världsåskådningar. Vetenskapliga förfat-
tare som Gunnar Olof HyMn-Cavallius, Sigurd Agrell, Folke Ström, Dag 
Strömbäck och Ebbe Schön har påverkat den nyhedniska rörelsen i Sverige. 
Uppfattningarna om folktrons väsen är till stor del baserade på Schöns böck-
er och i synnerhet populärkultur än på en genuin i huvudsak muntlig tradi-
tion. Föreställningen att asatron levde kvar inom vissa släkter härrör sanno-
likt från Hyltai-Cavallius och wiccansk litteratur. Under 1800-talet hävdade 
en rad vetenskapsmän att många folkliga seder och bruk härrörde från 
forntiden och de tolkade ofta sagor, föreställningar och skilda traditioner 
med att dessa skulle vara rester av en ursprunglig religion, vilket influerat 
den nyhedniska rörelsen. Vid sidan av detta finns det en rad engelskspråkiga 
författare vars teorier har omtolkats och utvecklats och givit grund för nya 
moderna religiösa rörelser. På samma sätt har parapsykologi och andra ve-
tenskapliga teorier påverkat modern spöktro. 

Störst påverkan har kommit ifrån New Age, vilket mycket förenklat kan 
sägas vara en form av åskådningsvärld där kanalisering, personlig utveckling 
och healing intar en central plats. Den innefattar även vetenskap, en uppfatt-
ning om verkligheten, att allt utgör en obruten sammanhängande helhet (ho-
lism), en gudsbild, millennarism (tron på att en lycklig tidsålder skall infinna 
sig strax före tidernas slut), en psykologisering av både tillvaro och religion 
samt reinkarnation. Rörelsen är synkretistisk och motsägelsefull (Hanegaaff 
1996 och 1998; Hammer 2004; Frisk 1998). 

New Age har främst sina andliga rötter i teosofin som grundades av He-
lena Petrovna Blavatsky (1831-1891). Teosofin är en form av syntes av de 
stora världsreligionerna, västerländsk ockultism, spiritism, gnostiskt och 
kabbalistiskt tankestoff samt hinduism. Tankar som framförs är att alla reli-
gioner egentligen är ett uttryck för samma gudomlighet, att universum är 
besjälat och har ett medvetande. Samtliga religionsstiftare hyllas som lärda 
män med särskilda själsförmögenheter och är medlemmar i något som kallas 
för den Vita logen. Logen, som är belägen någonstans i Himalaya, påstås 
vara aktiv än idag och griper aktivt in i världens skeende. Blavatsky själv var 
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underställd denna mystiska organisation och agerade som det sägs i enlighet 
med deras instruktioner. Världens och varandets historia sägs finnas bevarad 
i Akashakrönikan, som människor med vissa särskilda begåvningar kan ta 
del av. Härifrån härstammar möjligen förställningen om psykometri det vill 
säga att man kan "läsa av" ett föremåls eller en människas levnadshistoria 
(se nedan). Läran innehåller därutöver en hel del orimliga spekulationer om 
olika mystiska kontinenter och folkslag. 

Särskilt viktig är teosofins tolkning av reinkarnationsläran som kom att 
lägga riktlinjerna till dagens västerländska uppfattning om själavandring. 
Den moderna västerländska tron på återkommande liv härrör till stor del från 
Blavatsky, den franske spiritisten Allan Kardec (1804-1869) och, självfallet, 
i slutändan influenser från Indien. Ett flertal välkända ockultister under 
1800-talet hävdade att de var reinkarnationer av mestadels berömda historis-
ka personer (Hammer 2004, s 141 if; Cavendish 1983). 

Kristendomens tidvis dystra syn på livet efter döden och höga krav på in-
dividens vandel har inom New Age ersatts av en positiv syn på döden där 
man inte längre ställer några större krav på ett rättfärdigt levnadssätt. Lagen 
om karma medför enligt New Age att vi föds om tills vi lärt oss att korrigera 
våra misstag och utvecklas som människor eller andar för att slutligen bli 
fulländade eller sj älvförverkligade och i förlängningen bli frälsta eller för-
enas med gudomligheten. Något som ofta betonas, precis som i det övriga 
samhället idag, är att var och en skall utvecklas som person. Helvetet, arv-
synden och skärselden har uppenbarligen ingen motsvarighet i dessa före-
ställningar. Man kan därmed hävda att denna moderna form av religiositet 
inte på samma sätt är en källa till ängslan och fruktan som frälsningsreligio-
ner med en slutgiltig dom och höga moraliska krav på individen har. Beter vi 
oss illa finns det gott om tid att korrigera misstagen. Faktum är att New Age-
synen på reinkarnation skiljer sig avsevärt från den österländska. Inom bud-
dismen anses inte återfödandet vara något särdeles positivt. Målet är att upp-
höra att existera och befrias från lidandet, inte att födas om i all evighet och 
utvecklas som ande. Till skillnad från de österländska reinkarnationsföre-
ställningarna riskerar man inte heller enligt den västerländska att återfödas i 
form av ett djur. 

En typisk föreställning inom spiritualism, ockultism och nyhedendom 
samt New Age är att människan har en aura. Enligt New Age-influerade 
teorier är ett spöke egentligen en död persons aura. Auran sägs bestå av tre 
skikt. Ett av dem är eterkroppen som ligger ungefär en halv centimeter utan-
för människans fysiska kropp. Eterkroppen skall ungefär se ut som ett lätt 
skimmer. Auran ändrar färg och omfång beroende på människans psykiska, 
känslomässiga och fysiska välbefinnande. Den kan variera från dag till dag. 
Är auran grå mår man till exempel dåligt. Enligt uppgift krävs det flera års 
träning för att man skall lära sig att se aurans olika färger. Auran jämförs 
med det slags skimmer som man kan ana över asfalten en varm dag och tro-
ligen handlar det därmed om ett vanligt synintryck som man tillskriver över- 
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naturliga egenskaper. Auran sägs också kunna mätas med hjälp av pendel 
och slagruta. Föreställningarna om auran har likheter med och härrör från 
ockultistiska spekulationer om diverse dolda materier, som anses kunna 
beskådas under vissa särskilda omständigheter. 

Nära förknippad med auran är uppfattningen om att kroppen är indelad i 
sju olika chakror. Chakran är en form av energicentrum som anses ligga 
beläget längs med ryggraden från könsorganen ända upp till huvudet. Varje 
chakra ser ut som ett hjul som sägs rotera och producera olika färger. Är 
kroppen, chakroma och psyket i obalans förändras färgen. Varje chakra an-
ses inneha vissa egenskaper. Blir det obalans i en chakra kan det resultera i 
sjukdomar. Uppstår det en blockering i hjärtchakrat riskerar man att drabbas 
av astma, allergier etc. Mediala personer antas kunna se vilken färg chakra 
har. Vid meditation öppnar man upp en chakra i sänder med början nedifrån 
och upp. Man anses på så vis kunna öka sin egen energi. När man nått top-
pen tros man vara mottaglig för kontakt med andarna eller öppen för andra 
former av supranormal karaktär samt inom mer ockultistiskt sinnade kretsar 
för tillträde till de astrala världarna. Föreställningen om chakroma härrör 
ursprungligen från hinduistiska och buddhistiska meditationstekniker. 

Ett centralt begrepp inom spiritualismen, New Age i allmänhet och som 
likaledes figurerar rildigt inom nyschamanismen, nyhedendomen och ockul-
tismen är energier. Man betonar att allting består av energi, som kan vara 
både positiv och negativ. Skrämmande spökerier är till exempel uttryck för 
negativa energier. Mediet anses ha förmåga att kunna känna av eller läsa av 
dessa energier. "Jag bara vet, det känns. Det blir en rätt obehaglig energi 
(...) Känslan var så stark att det började ila i mina plomber, det ilade i dem, 
det var jättestarkt och mycket obehagligt" (ULMA 39194), svarade ett medi-
um på min fråga om hur man vet att det spökar i ett hus. 

Föreställningen har sitt ursprung i naturvetenskapliga upptäckter som har 
vidareutvecklats och anpassats till en världsbild med övernaturliga kompo-
nenter. Inom modem magi, som bland annat utövas av nyhedningar, ny-
schamaner och ockultister framhävs att man bearbetar olika energier med 
hjälp av både tanken och ritualer. Energin ses som en form av magisk kraft 
som man kan höja och sänka med hjälp av meditation och magi. Även auran 
är ett uttryck för energi och ett exempel på att man anses kunna beskåda den. 

Inom New Age framhäver man ofta att Gud består av energier och att 
energiema håller världen samman. Som ett kuriosum kan det nämnas att 
föreställningarna om energiema påminner rätt mycket om kraften (the force) 
som omtalas i Star Wars-filmerna. Just benämningen energi kommer av att 
man sökt förankra förställningarna om energi i naturvetenskapen. Inom New 
Age har naturvetenskap, särskilt fysik och i synnerhet kvantfysik, högt anse-
ende och man försöker ofta anpassa sina egna föreställningar efter naturve-
tenskapliga teorier i syfte att legitimera dem (Hanegraaff 1996, s 62 if). 

Andra stora inspirationskällor är ockultism, antroposofi (som är en ut-
veckling av och har stora likheter med teosofin), spiritualism, nära-döden 
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och tidigare-liv-upplevelser. Under senare år har framför allt den omfattande 
New Age-litteraturen kommit att påverka den folkliga traditionen (om denna 
litteraturs innehåll se Hammer 2004 och Hanegraaff 1996). 

Våra dagars ockultistiska magi och spiritualism har inte mycket gemen-
samt med äldre tiders föreställningar och sätt att utöva magi eller att komma 
i kontakt med andar. Samma sak kan sägas om nypaganistiska rörelser, deras 
ritualer och magi. Även om det utåt kan förefalla finnas vissa likheter är 
detta likväl helt nya företeelser. En hel del personer inom New Age-rörelsen 
och nyhedendomen hävdar till exempel att dagens alternativa läkekonst och 
nyschamanska tekniker också användes av bondesamhällets kloka gubbar 
och gummor. Dessa botare tillgrep vanligen helt andra tekniker och metoder, 
även om det ibland finns angivet att man använde sig av drömmar och trance 
i syfte att bota och ställa diagnos, men de använde inte monotont ljud för att 
hamna i extas och de delade inte den schamanistiska världsbilden med en 
under-, över- och mellanvärld. En likhet är i alla fall att såväl äldre tiders 
som moderna botare tros kunna ställa diagnos med hjälp av den sjukes ägo-
delar samt vara kapabel att bota på distans, utan att den sjuke själv behöver 
vara närvarande. 

Slutligen vill jag framhålla att vissa föreställningar är särskilt inne under 
vissa perioder. Under 1960-talet och i början av 1970-talet var det till exem-
pel mycket populärt med mer eller mindre tydliga spökröster som man do-
kumenterat med hjälp av en rad olika former av ljudupptagningsutrustning. 
Intresset för detta klingade så småningom av och numera lyser det vanligen 
med sin frånvaro. Samma sak kan sägas om en rad andra fenomen och före-
ställningar. En tanke som har upprepats i snart hundra år är att parapsykolo-
gin inom kort kommer att bevisa att spöken och andra paranormala förmågor 
existerar, men ännu föreligger inte några sådana bevis. 



II. Modern spöktro 

Spöken och andar — utseende och egenskaper 
Tron på spöken och andar bygger på premissen att människan har en själ, att 
det finns ett liv efter detta och att vissa människor inte kommer att få någon 
ro i graven. Spökena följer inte de kända fysiska lagarna utan anses bland 
annat kunna gå genom väggar och stängda dörrar. Trots att de inte består av 
vanlig materia är de förmögna att förflytta föremål. Spökena påverkas inte 
av kyla, värme och andra väderleksförhållanden. Inte heller förefaller de 
vara besvärade av tidens gång. Gengångarens kläder ser alltid likadana ut 
och spöket självt ändrar inte utseende eller åldras. 

En klar majoritet av alla spökobservationer är gjorda av en enskild, men 
såväl förr som nu förekommer det att två eller flera personer — såväl gemen-
samt som oberoende av varandra — har sett, hört eller känt förnimmelsen av 
samma spöke eller varit med om närmast identiska erfarenheter. 

Spökupplevelsen är för det mesta kort och varar sällan längre än ett has-
tigt ögonblick. En del spökerfarenheter byggs upp undan för undan. Till en 
början åker man ut till en ovanlig plats, hör konstiga ljud, etc. Oron byggs 
upp stegvis för att slutligen utmynna i att man till exempel ser en skepnad. 
Denna tydliga upptrappning eller att det skulle vara aktuellt på en medveten 
nivå saknas i andra erfarenheter. Spökupplevelsen är därmed oväntad. I den-
na typ av erfarenheter framhävs att man varit på gott humör, det var en bra 
dag, men rätt som det är visar sig en skepnad, man hör ett konstigt ljud eller 
vad det nu kan vara. 

I allmänhet finns det, som vi kommer att se nedan, gott om motsägelser i 
beskrivningarna av spökenas utseende, egenskaper, beteende och vanor. 
Ibland syns spöket i spegeln, vid andra tillfällen syns det inte alls. Egentligen 
är det inget särskilt konstigt med det, utan dessa motsägelser är en aspekt 
som alltid kännetecknat föreställningar om olika väsen inom folktron. Till 
vardags verkar dessa uppenbara logiska kontradiktioner inte bekymra oss 
människor, kanske beroende på att all form av folktro saknar en uttänkt och 
dogmatisk lära. Sålunda finns det förutom forskare eller mystiker ingen som 
har gjort en sammanställning av alla uppfattningar som cirkulerar och fogat 
in dem i ett konstruerat logiskt system. Dessutom är alla väsen och motiv 
logiska i sin egen kontext. 

Spöket kan antingen vara en skugga, en oklar skepnad eller en klar och 
tydlig gestalt som är möjlig att identifiera. När en kvinna tittade ut genom ett 
fönster såg hon till sin förfäran en gammal gumma med en svart sjal kring 
huvudet och ett grått ansikte med genomborrande isblå ögon. En man från 
Sölvesborg ringde upp mig och berättade att han och hans fru hade varit ute 
och promenerat i en skog, då en liten gubbe plötsligt dök upp bakom ett träd. 
Figuren var klädd i gråa vadmalskläder, som var vanliga på 1600-talet, och 
hade en grå hatt av vadmal med ett mycket brett brätte på huvudet. På sin 
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axel bar han ett gevär. Informanten anser att han kan ha sett den berömde 
snapphanen Lille Mats. 

Flera personer betonar att de sett spökgestalten klart och tydligt, som vil-
ken levande människa som helst, men när de blinkat till eller tittat bort, för 
att därefter återigen beskåda spöket är gestalten inte längre synlig. Det finns 
emellertid enstaka undantag, där personen efter att ha slutit ögonen i någon 
sekund åter kunnat se skepnaden. Gestalterna försvinner ofta när ljuset tänds. 
Kanske spökena fruktar ljuset och elden som ofta ansetts vara ett tecken för 
mänsklighet och civilisation, något som vilda djur och övernaturliga krafter 
anses frukta. 

En man beskrev att han hade en märklig skugga i sin bostad. Den var av-
lång som om någonting hade stått en meter framför väggen, men på den 
angivna platsen fanns ingenting. Mannen flyttade omkring möblerna i lägen-
heten för att se om skuggan skulle försvinna, men den fanns alltjämt kvar. 
Från flera håll i världen finns det berättat om spökskuggor som man inte kan 
få bort, trots att det sägs att man verkligen har försökt.9  I folktron saknar 
människor som förskrivit sig till djävulen eller svurit falskt skugga och av-
saknaden av denna är nära förknippad med att något inte är som det skall. 
Skuggan ansågs förr vara liktydig med själen (Tillhagen 1982, s 84 f). 

Enligt några beskrivningar visar sig spöket först i form av en mörk skug-
ga för att sedan materialisera sig och anta en klar mänsklig skepnad, som är 
möjlig att identifiera. Alltsomoftast upplöses skepnaden efter några fa ögon-
blick. Den tydliga gestalten förvandlas till en form av dimma eller genom-
skinlig gestalt för att sedan upplösas helt: 

Hon svarade inte något utan hon blev genomskinlig och upplöstes och försvann 
utan förklaring. Alla som visar sig blir först genomskinliga, man ser bakgrun-
den genom dem, medan konturerna är kvar en stund även om ögonen och hän-
derna, innan de försvinner helt. (ULMA 39278) 

Liknande beskrivningar förekom i allmogesamhället. 
I många gotiskt skräckromantiska böcker illustreras spökena ofta som 

dimlika figurer. De vaga konturerna står i stark kontrast mot människan, som 
är klart och tydligt avbildad. 

Skildringarna har vissa likheter med den spiritualistiska föreställningen 
om ektoplasma. En del medier påstås kunna framkalla fysiska figurer som 
består av denna materia, vilken tränger ut ur mediets kropp och materialise- 

9  Ett liknande motiv som ofta förekommer i anslutning till herrgårdar är outplånliga 
blodfläckar, ofta spåret av ett mord, som man trots upprepade försök inte lyckats få 
bort. Se Nordin-Grip 1942, s 68 f. 
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ras av anden som därmed blir synlig i vit eller grå färg. Medan anden tar 
form tappar mediet i vikt. Ektoplasman sägs också vara mycket känslig för 
ljus. Om någon tänder lampan skadas mediet. I en sägen berättas att en eng-
elsk reporter tog ett fotografi för att avslöja bluffen. Blixten lyste upp den 
mörka lokalen och mediet skadades allvarligt. 

När en människa medvetet berör spökskepnaden försvinner den. Under 
mitt arbete har jag bara stött på ett enda fall där en person varit dristig nqg 
att våga ta tag i en vålnad. När far och son kom hem möttes de först av en 
kall vindpust och sedan såg de att två munkar satt i skinnsoffan. Fadern gick 
fram och drog handen igenom en av dem och i samma stund försvann skep-
naderna. I vanliga fall är det nästan alltid spöket som tar initiativ till berör-
ingen, men då upplöses vålnaden inte. Beröringen består för det mesta av 
vänliga smekningar eller otrevliga knuffningar, nypningar och bett. Blessy-
rerna utgörs av bit- eller blåmärken. 

Vålnader kan vara helt och hållet osynliga för det mänskliga ögat. I dessa 
fall ger den osalige anden sig tillkänna genom att öppna dörrar, ta på de le-
vande, påverka föremål, kasta saker, föra ljud, tala eller viska med den le-
vande samt att man kan känna deras närvaro. I tv-serien Andarnas makt och 
liknande program är spöken av någon anledning alltid osynliga. Nästan alla 
beskrivningar av vålnader, om vi bortser från de fall där spöket kan ta på en 
människa fysiskt, hävdar att de inte har en fast kropp, vilket påminner om 
gasten i äldre folktro. Annars var ofta gengångarna i äldre folktro liksom i 
förkristen tid helt och hållet fysiska figurer. Ett annat kännetecken är att 
spöken, särskilt osynliga, kan lämna spår efter sig, men enligt andra uppgif-
ter lämnar, särskilt synliga, gengångare inga fotspår efter sig. 

Spöken uppträder både enskilt och kollektivt. Vanligast är att vålnaden 
uppträder ensamt, men det förekommer, särskilt i de fall då en historisk hän-
delse återupprepas, att de är flera stycken. I de fall då ett spöke har något att 
förmedla uppträder det i egen hög person, medan de kollektiva sällan för-
medlar någonting alls, inte ens rädsla, utan snarare är en minnesbild av det 
förflutna. 

Spökeriet kan pågå under en längre period, rent av hundratals år, eller 
vara tämligen kortvarigt. Nu och då finns det beskrivet att det uppkommit 
plötsligt för att försvinna lika hastigt. Hemsökelsen upphör när gengångaren 
uppnått sitt syfte. Vissa har upplevt att spöket följt efter dem från ort till ort, 
medan de flesta är bundna till en speciell plats. Blev en person mördad på ett 
ställe där man flera år senare byggt ett nytt hus, antas gengångaren hemsöka 
byggnaden. 

Spöken är framför allt aktiva om natten. Klockan 24.00, tidpunkten när dyg-
net övergår till ett annat, infaller spöktimmen. Detta har paralleller i bonde-
samhällets folktro där folktrons väsen troddes vara särskilt aktiva under dyg-
nets mörka timmar och ofta siktades i samband med övergången från natt till 
dag och tvärt om. Två världar och motsättningar möts och avgränsningen 
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mellan dem upphör för ett kort ögonblick. Det är nu möjligt att träda över 
från en värld till en annan. Mötet och gränsen blir en anomali, som mestadels 
är förknippad med osäkerhet och rädsla — en tanke som ligger till grund för 
kalenderfirande och många andra övernaturliga föreställningar (Östling 
2002; Leach 1976; Douglas 1997). 

I föreställningsvärlden finns en tendens till att människan och spökena 
lever i en form av parallell verklighet, där man delar samma rum, fastän i 
olika dimensioner. Vid vissa tidpunkter och under särskilda omständigheter 
antas människan vara kapabel att se spökena i sin omgivning. Enligt en an-
nan vitt spridd uppfattning är vissa av oss begåvade med särskilda egenska-
per, som medför att de är förmögna att se de hädangångna. 

I berättelserna förekommer farliga spöken och de som inte vill oss något 
illa. Vissa besväras inte alls av genfärden eller säger sig inte bry sig om den. 
Enligt flertalet beskrivningar och upplevelser är spökena ofarliga, men det 
finns undantag. Några få har återgivit riktigt kusliga och skrämmande upple-
velser. En familj uppfattade att de var förföljda av en ond spökkäring som 
spred död och tragedier (ÅR 1956, nr 7). 

Många av dem som har varit med om mycket skrämmande upplevelser 
och råkat ut för ett "aggressivt" spöke, har svimmat, sprungit därifrån, vägrat 
återvända till platsen eller vill förståeligt nog inte längre vistas där ensam: 

Så en kväll var jag ensam hemma och skulle gå och lägga mig. Jag gjorde som 
jag alltid gjort: Släckte i alla rum ett efter ett och stängde alla dörrar till rum-
men jag gick förbi på vägen till sovrummet. Jag hade kanske legat i tio minuter 
då jag hörde hur dörren till min brors rum öppnades. Tunga fotsteg närmade sig 
sovrummet där jag låg. Min puls rusade iväg och jag kände mig väldigt olustig. 
Stegen stannade och dörren till rummet öppnade på vid gavel ... vid det laget 
var jag helt paralyserad av skräck. Stegen närmade sig sängen och stannade 
där. När jag sedan var helt oförmögen att rör mig, hörde jag ett krafsande ljud 
alldeles intill mitt öra så jag ville skrika, men kunde inte få fram ett ljud. Plöts-
lig slog dörren igen med en smäll och då var som om paralyseringen släppte, 
för jag satt mig spikrakt upp i sängen och vrålade av fasa allt vad jag orkade 
Fortfarande skräckslagen slängde jag på mig kläderna och rusade ut ur rummet. 
Där stod dörren till min brors rum på vid gavel ... Jag åkte ganska fort, in till 
min storasyster, där jag spenderade natten. Behöver jag säga att jag inte sov en-
sam i det huset någon mer gång? (ULMA 39261) 

En del personer har meddelat mig att de i längden upplevt att spökfenome-
nen eller upplevelserna varit så obehagliga att de flyttat till en ny bostad. 

Trots de skrämmande erfarenheterna är det fa personer som blir särskilt 
uppskakade när de blir övertygade om att spöken finns. Det är sällan som en 
spökupplevelse framställs som en livsförändrande händelse. Faktum är att 
det finns folk som till en början varit konfunderade över spökerierna men till 
slut vant sig vid stegen i trappan eller vad det nu kan vara. Vad man slås av i 
vittnesmålen är att trots att tilldragelsen inträffade för flera år sedan lever 
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minnet kvar, vilket tyder på att det varit en relativt viktig och mycket ovanlig 
tilldragelse i en människas liv, men knappast en livsförändrande. 

En del spöken tycks inte vara medvetna om de levande eller verkar åt-
minstone inte bry sig om dem. Dessa vålnader förefaller inte lägga märke till 
att deras omgivning har förändrats. Andra är ytterst medvetna om de levan-
des närvaro och gör vad de kan för att irritera dem eller söker rent av 
skrämma bort dem. 

Av berättelserna att döma kan vi människor kommunicera med de häd-
angångna. I flera fall har personer bett spökena att vara tysta eller att sluta att 
spöka och då har de upphört, åtminstone temporärt. Förr skulle man fråga 
vad spöket ville varvid det avslöjade sitt uppsåt. Ännu idag förekommer det 
att folk frågar vad den osalige anden vill, men ingen har så vitt jag vet fått 
något entydigt svar. 

Överlag är spöken inte intresserade av att hjälpa mänskligheten eller upp-
fylla något höge syfte. De har sällan något vettigt att säga, utom möjligen en 
del "snälla" spöken, som bistår med assistans eller meddelar sina anhöriga 
att de har det bra och att de inte skall sörja dem allt för mycket samt att det 
finns liv efter döden. 

Orsaker till gengång 
Enligt några förklaringar vill den döde besöka de levande för att se hur det 
står till, ta farväl, visa att han fortfarande vakar över sina barn eller anförvan-
ter, avslöja en viktig hemlighet, för att uppfylla ett löfte eller någon annan 
förpliktelse. Har den döde under sin livstid blivit riktigt förorättad eller tagen 
av daga återvänder han för att hämnas eller för att uppdaga brottet. Vissa 
hemsöker de levande på grund av sin ondska eller av okynne, vilket stundtals 
framgår underförstått. Genfärden uppfattas också som ett straff i sig och är 
förenat med skamkänslor. "Det var en skam att de gick igen, de hade ingen 
ro efter döden" (ULMA 39299). Förr ansåg man ofta att dessa personer var 
trollkunniga eller hade försvurit sig åt djävulen. 

Spökerier är förknippade med tragiska och förfärliga händelser, olycklig 
kärlek (särskilt slottsspöken spökar av denna anledning), mord och våld-
samma olyckor. I många fall finns det berättat att det inträffade återupprepas 
ett flertal gånger eller i all evighet, vanligen under årsdagen av tilldragelsen. 
Föreställningen är delvis påverkad av den gamla tron att en förtidig död ge-
nom mord eller olycka stred mot ödet. Den hädangångne blev kvar lika länge 
som det från början var tänkt att han skulle leva. 

En del hemsökelser anses bero på att någon utfört en handling som varit 
förbjuden eller brutit mot de sociala normerna. En tidigare arbetskamrat till 
mig hade under natten för några år sedan fatt en känsla av att någon tittade 
på henne. Hon vaknade och såg för ett kort ögonblick att en man med ålder-
domliga kläder stod mitt framför henne. En tid senare framkom det att en 
tidigare inspektor på gården hade hängt sig i flygeln där hon bodde. Förr i 
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tiden var självmordet förknippat med särskild avsky och var en oärlig död. 
Självspillingen fick inte begravas på kyrkogården utan skottades ned vid en 
korsväg, på galgbacken, ute i markerna eller sänktes ned i en mosse. På des-
sa nesliga platser, långt ifrån fädernas gravar på vigd mark, ansågs sj älvspil-
lingen spöka (Hagberg 1937). Numera anses självmördaren, som vi nyss sett, 
också spöka på den plats där han tog livet av sig. 

Ett klassiskt spökmotiv, som ibland framhävs som förklaring, är att det 
inträffat något i det hemsökta huset, att det uppförts på en galgbacke eller på 
en plats där det infallit något tragiskt. Avrättade ansågs förr i världen inte 
vara värdiga att vila i vigd mark och de begravdes därför vanligen på själva 
platsen för avrättningen. Att dö för bödelns hand var en oärlig och oren död 
och galgbacken har därmed blivit förknippad med orenhetstankar. Tanken på 
alla de tragiska livsöden som fick sitt hemska slut på dessa platser räcker 
enligt min mening som motiv bakom gengång. På samma sätt anses det spö-
ka om huset är uppfört på en kyrkogård, något som inte är alldeles ovanligt 
med tanke på storstädernas expansion. Förr berättades det ofta att det spöka-
de på kyrkogården. 

Med jämna mellanrum finns det angivet att spökena irriteras av mänsklig 
aktivitet eller ingrepp i hus eller något liknande. Det kan handla om renove-
ringar eller att man flyttat ett särskilt föremål, såsom en byrå eller säng. 
Missnöjet ger upphov till repressalier från de bortgångnas sida, som varierar 
från skrämmande upplevelser till enlda obehagskänslor. Fastän det sägs att 
vålnader kan mixtra med elektronisk apparatur och förflytta saker och ting 
har jag aldrig träffat på någon berättelse där den osalige anden tänt eld på 
huset eller något liknande. Å andra sidan finns det snälla och hjälpsamma 
andar. Det finns berättat att spökena hjälpt till med disken, arbetet, ställt 
saker och ting i ordning eller räddat folk undan olyckor. 

En annan förklaring som framförts är att en person varit mycket förtjust i 
platsen och inte förmått att lämna den efter dödens inträdande. Den avlidne 
kan på samma sätt vara mycket fäst vid sina jordiska ägodelar eller av någon 
anledning vara förknippad med ett särskilt föremål. Enligt den spiritualistis-
ka synen på spöken anses gengången för det mesta bero på att den döde inte 
insett att han är död. 

Spöken innehar en varslande funktion, ungefär som fylgjan i äldre folk-
tro. Skepnader visar sig kort före olyckor. Vita frun träder fram när en per-
son i släkten skall dö eller strax före en slottsbrand. 

I åtskilliga upplevelser framkommer inget motiv bakom genfärden. Det 
kan vara historiska händelser som återupprepas, vilket är relativt vanligt, 
eller folk som av okänd anledning inte fått någon ro i graven. Spökeriet sak-
nar uppsåt och någon förklaring till varför det spökar presenteras inte. Ett 
annat drag, som framför allt förekommer i äldre tradition men som också 
återfinns idag, är att berättelsen visar hur det kan gå om man inte tar spöken 
på allvar. Efter att ha blivit ordentligt skrämd och uppläxad tvingas den 
ovidskeplige att revidera sin tidigare kritiska uppfattning. 
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Ett klassiskt spökfoto från 1900-talet. En vit skepnad är på väg ned för trappan. 
Mary Evans Picture Library. 



42 

Under senare år har föreställningar om jordstrålning blivit populära. Strål-
ningen, bestående av så kallade Hartman och Currylinjer, vars existens för 
övrigt varken är erkänd eller uppmätt av vetenskapen, sägs kunna mätas upp 
av slagruta, pendel och pekare. I praktiken skall man kunna mäta upp vad 
som helst med slagruta, bland annat spöken. Vålnaderna sägs särskilt visa sig 
i så kallade Currykors. 

Spontana syner 
"Om jag inte trodde på spöken tidigare, gör jag det definitivt nu" (ULMA 
39271) 

Ett av de vanligaste sätten för de osaliga att ge sig tillkänna är genom syner. 
Den hädangångne visar sig för ett kort ögonblick eller så anar man en skep-
nad som hastigt sveper förbi. Också i allmogesamhället förekom liknande 
observationer och då såg man bland annat spöken, olika väsen, spökskepp, 
spökljus, förtrollade trädgårdar, hus och slott. 

En vanlig form av upplevelse är numera att en person ser en historisk 
händelse återupprepa sig. Mystiska personer i ålderdomliga kläder, medelti-
da riddare, spöktåg och kärlekspar från en svunnen tid har observerats, lik-
som att spöket gått fram till en vägg och upplösts i tomma intet. I berättelsen 
framhävs vanligen att någon gång i tiden fanns det en dörr där, men den har 
sedermera blivit igenmurad. Beskrivningarna påminner om mer eller mindre 
långa filmsekvenser. Ett återkommande inslag är att individen som beskådat 
visionen berättar för en närstående vad han varit med om. Kamraten om-
nämner därvid exempelvis att någon blivit mördad i närheten eller bekräftar 
att flera andra har varit med om samma sak. Den historiska återblicken kan 
även ta sig uttryck i form av ljud, till exempel gnäggningar eller ljudet av 
arbetare. 

En kvinna var med om en underlig upplevelse medan hon arbetade på en 
herrgård utanför Kristianstad. Hon cyklade hem sent en månklar natt, då det 
plötsligt dök upp tre herrar iförda medeltida dräkter framför henne. Männen 
gestikulerade och samtalade sinsemellan. Först trodde hon att det var ett 
upptåg, men märkligt nog kunde hon inte höra något ljud. När sageskvinnan 
kom riktigt nära och var tvingad att göra en häftig inbromsning för att und-
vika att kollidera försvann de spårlöst. 

En av mina informanter övernattade på en gård som numera används som 
sommarstuga. Hon bodde i ett gästrum som var beläget i en ekonomibygg-
nad på gården. Klockan två på natten vaknade hon av att dörren till vedbo-
den öppnades. En person gick in och ställde ned en vedkorg och försvann 
sedan. Följande morgon berättade hon för värdfolket vad hon hade sett. 
Vännerna försäkrade att de hade sovit hela natten och omtalade att deras 
barn hade varit med om samma sak. 

En man som bodde i ett gammalt stenhus på Söder i Stockholm vaknade 
en morgon och såg skepnaden av en kvinna, som stod med ryggen vänd mot 
honom och var i färd med att titta ut genom fönstret. Kvinnan var tyst och 
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mannen blev heller inte rädd. Vålnaden vände sig hastigt om och försvann ut 
genom dörren. 

En kvinna semestrade för flera år sedan i ett gammalt hus i Schweiz och i 
hennes sovrum fanns en stor brun garderob som stod mitt framför en låst 
dörr. När hon gick upp till rummet och lade sig på sängen för att läsa kände 
hon att det var någon som iakttog henne. I samma ögonblick som kvinnan 
lyfte blicken såg hon hur en ung kvinna i profil gled längs med skåpdörren. 
Skepnaden hade mörkt hår, med mittbena och en knut i nacken, samt var 
iförd en mörk klänning med vit krage och höll ett ljus i ena handen. 

Sent en sommarkväll var två ungdomar ute och åkte på moped. När de 
färdats en stund på en raksträcka sade kompisen till föraren att hon hörde att 
en motorcykel kom efter dem. De saktade ned, de trodde att det kunde vara 
en polis, motorcykeln körde om och försvann spårlöst i samma ögonblick 
som den passerade. På samma plats, fick en av tjejerna senare veta, hade 
hennes pappas arbetskompis omkommit i en trafikolycka. 

För några år sedan flyttade en kvinna och hennes make in i ett gammalt 
hus. Parets son fick bo i ett stort rum, men i rummet var det aldrig lugnt och 
pojken berättade att han såg vitklädda figurer om nätterna. Dumt nog trodde 
de honom inte. När sonen flyttade hemifrån beslöt paret att flytta sängarna 
till sonens gamla rum och gjorde om det till ett nytt sovrum. Sent en natt 
vaknade sageskvinnan till och framför sig vid sänggaveln såg hon något 
underligt. Först trodde kvinnan att det var hennes man, men figuren var för 
liten. Hon lyfte blicken och såg ansiktet. Kvinnan blev fullständigt skräck-
slagen. Skepnaden stirrade på henne med ett par stora knallröda ögon och 
efter ett kort ögonblick var han försvunnen. Hennes man, som sov i sängen 
bredvid, hade inte märkt av någonting. 

En vän till mig var med om följande erfarenhet: 

Jag hade ett sommarjobb i Linköping när jag var ungefär 23. Jag jobbade på 
dagarna och hade lånat en lägenhet av en bekants bekant för att ha som krypin. 
Jag åkte dock hem till Uppsala på helgerna. Lägenheten var helt okej, med den 
lilla skönhetsfläcken att det var en gatlykta som var placerad precis utanför 
sovrumsfönstret. Gardinerna hjälpte inte mycket, så det var rätt ljust i rummet 
på natten. 
En kväll när jag hade somnat, vaknar jag av att det är någon som gråter. Jag är 
rätt säker på att jag inte sov, för jag blev rädd och kollade på klockan och tog 
på mig glasögonen. Längst ner vid fotändan av sängen ligger det en tjej och tit-
tar på mig. Hon gråter, och ser förbannad ut. Jag känner inte igen henne alls, 
och hon hade ett speciellt utseende som är svårt att förklara. Lite onaturligt 
docklikt på något sätt. Sängen var en jättestor dubbelsäng, så vi hade inte nå-
gon fysisk kontakt. 
Hon tittar på mig i ett par sekunder, och jag som vid det laget var ganska upp-
jagad kommer inte på någonting att säga. Hon är fullt påklädd i någon slags 
klänning och ligger på magen. Helt plötsligt skrattar hon till, och liksom sugs 
ner runt sängen och in under den. Där hör jag hur hon spottar, väser och spar-
kar i sängbottnen. Sen blir det tyst. Allt är över på under en minut. Jag reser 
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mig upp och går raskt ut i vardagsrummet och tänder alla lampor. Jag tittar na-
turligtvis under sängen, men där är det tomt. Det märkvärdiga var att jag lug-
nade ner mig väldigt snabbt, och gick tillbaka in och lade mig. Jag bodde i lä-
genheten någon vecka efter incidenten, och sedan var sommaren slut. Jag be-
rättade inte för ägarinnan vad som hänt. Däremot finns minnet kvar tydligt och 
skarpt. (ULMA 39230) 

En. välkänd spökupplevelse är att en person tar upp en mystisk passagerare i 
bil som senare försvinner utan att lämna något som helst spår efter sig. Sent 
en söndagseftermiddag var en person ute och körde bil. När han var i närhe-
ten av Oslo fick han alldeles oförmodat känslan av att inte längre vara en-
sam. Föraren tittade på det högra passagerarsätet, där det till hans stora för-
våning satt en man med hatt och grå kostym. Mannens ansikte var grått och 
alldeles uttryckslöst. Efter någon sekund var den mystiske mannen försvun-
nen. En annan person var med om något liknande: 

Jag har varit med om en väldigt underlig sak ... Jag var ute och åkte bil mellan 
Uppsala och Hallstavik, när jag såg en skepnad som stod vid vägen. Det såg ut 
som han höll ut tummen för att lifta. Jag stannade bilen och väntade på att han 
skulle komma, men till min förvåning så kom ingen. Jaha, tänkte jag, han ång-
rade sig väl. Precis när jag skulle köra i väg så tittade jag i min vänstra 
backspegel så hör jag dörren smälla igen. Med ett ryck så tittade jag åt höger, 
men ingen var där. Blev väldigt fundersam, men bestämde mig för att fortsätta 
färden. Jag märkte att det blev gradvis kallare i bilen, så jag satt och rattade 
med temperaturen när plötsligt ratten började styra åt höger. Jag körde av vä-
gen och ut på en åker. När bilen hade rullat på varenda gupp som fanns på 
åkern, stannade bilen och jag var naturligtvis väldigt chockad. Då hörde jag att 
högra framdörren smällde igen, och på den igenimmade rutan stod det "Tack 
för hjälpen, min vän". (ULMA 39186) 

Båda upplevelserna är varianter av ett mycket uppmärksammat vandrings-
motiv som kallas för The Vanishing Hitch Hiker (Bengt af Klintberg kallar 
den för Liftarflickan) och som uppmärksammades av folklorister redan på 
1940-talet (Bennett 1999, s 160 0. Vandringssägnen är känd i USA sedan 
1900-talets början och härrör möjligen från Ostasien (Brunvand 1981, s 24 
ff; af Klintberg 1987, s 33 0. 

Hemsökta platser 
Ett husspöke är vanligtvis en harmlös och välmenande varelse. Man står ut med det 
så länge som möjligt. 

Ur Flamman och skuggan av W.B. Yeats 

Hur som helst, det som är det sämsta med att bo i ett hemsökt hus är att du ald-
rig vet vad som ska ske eller när det ska ske. Fördelen är att du alltid har en 
bra historia att berätta för dina vänner... (ULMA 39271) 
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Det spökar i slott och herresäten, gamla hus, stugor på landet, den ny-
byggda villan, lägenheter, sjukhus och vårdhem. Hemsökelsen är inte enbart 
förknippad med byggnader. I Örnsköldsvik finns det en tunnel som i folk-
mun kallas för Spöktunneln. En gammal knarkare tog livet av sig där och 
sägs gå igen. Två tonårsflickor var på väg hem mitt på natten och tog vägen 
genom tunneln. De hörde att någon gick där och rätt vad det var så kastade 
någon sten på dem. Tjejerna tände ljuset men gången var alldeles tom. Enligt 
flera vittnesmål spökar det längs med landsvägar. Bilister har sett personer 
visa sig oförklarligt. Ofta visar det sig att en person omkommit på platsen 
och inte fatt ro i graven eller så återupprepas händelsen på nytt. 

I några riktigt intressanta och spännande berättelser framhävs att det är 
platsen eller huset i sig som är farligt. Spökeriema har till och med resulterat 
i dödsfall och tragedier. 1921 byggdes ett hus ute på landet. En familj flytta-
de in. Kvinnan upplevde att det spökade och blev sinnesjuk. Det hela slutade 
i tragedi. Några år senare flyttade ett äldre par in. De erfor svåra känslor av 
olust och en dag drabbades mannen av en olycka och avled. Kvinnan flyttade 
därifrån. I januari 1934 flyttade ett nytt ungt par in. Snart kände kvinnan att 
allt inte stod rätt till och upplevde att huset skrämde henne. I huset fanns hela 
tiden en känsla av skräck och obehag samt en underlig doft. Grannarna rådde 
dem att flytta därifrån. Återigen slutade det i tragedi. Senare föll en man ned 
från taket och slog ihjäl sig. Medan huset stod övergivet hängde sig en per-
son i ett av rummen. Husets siste ägare och tillika sagesmannen tillkännagav 
att inget växte bra på platsen, huset utstrålade ondska och hat. Atmosfären i 
huset gjorde honom deprimerad och han var övertygad om att byggnaden 
ville döda honom. Enligt uppgift skall mannen ha dött i en olycka (Oljelund 
1971b, s 54 fl). Som vi sett slogs husets dåliga rykte fast på ett tidigt stadi-
um, vilket senare späddes på undan för undan. Detta kan ses som ett typex-
empel på hur en byggnad far ett dåligt rykte, som senare påverkar den över-
naturliga tolkningen av varje enskild händelse. 

Spökerier är i gemene mans medvetande särskilt förknippade med gamla 
slott och herresäten. På Ericsberg i Södermanland visar sig ännu idag vita 
frun, spöket efter den otäcka Pintorpafrun. Berömda spökslott är Ängsö, 
Asarums gård, Skenäs, Hässelby slott, Mörby slott, Gävle slott, Viks slott, 
Ekenäs, Örebro slott och Spökslottet på Drottninggatan i Stockholm (för mer 
om slottsspöken se Ullgren 2005; Nordin-Grip 1942; Meurling 2007). Fram-
för allt är det i ett eller flera rum som det sägs spöka eller så hämtas den 
ogudaktige godsägaren av ett skrämmande spökekipage. Slottsspöken före-
kommer ofta i veckotidningsreportage. Reportagen brukar innehålla en redo-
görelse av en upplevelse, en historisk bakgrund med eller utan sägen, där 
man ger en beskrivning av den person som antas spöka samt en presentation 
av själva byggnaden. 

En omfattande del av den gotiska skräcklitteraturen från 1800-talet be-
handlar gamla borgar, hemliga rum och gångar, rövare, hemsökta herrgårdar 
och inte minst gengångare och härifrån kommer säkerligen många motiv, till 
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exempel berättelser om lik inmurade i väggen, igenmurade dörrar och under-
jordiska gångar. Många av de konventionella spökhistorierna med gamla 
aristokrater, riddare, kärlekskranka jungfrur och onda borgherrar påminner 
om den skräckromantiska litteraturen. Romantiken påverkade även träd-
gårdskonsten och arkitekturen samt gav upphov till en vurm för gamla rui-
ner, spöken och gengångare (jfr Fyhr 2003). Med tanke på dessa influenser 
blev det mycket populärt att ha ett slottsspöke som påvisade herrgårdens 
långa historia och prestige. Adelsspökena pekar på ättens höga ålder och ju 
äldre en ätt är, desto finare är den. Hade man inget spöke innan, fick man 

Ekenäs slott. Berömt spökslott i Östergötland. Teckning av C. S. Benett. Antikv-
riskt topografiska arkivet. 

därför lov att uppfinna ett. Av någon anledning är det mest gamla adelskvin-
nor som spökar. Möjligen kan det bero på att dessa damer styrt och ställt på 
ett manligt sätt när deras män varit i fult och därmed överträtt sina könsroller 
samt att personalen och godsets underlydande genom tiderna valt att svärta 
ned otrevliga arbetsgivare. Naturligtvis kan berättelserna också ses som ett 
uttryck för social kritik, där godsherrarna till skillnad från det enlda folket 
framställs som ogudaktiga, onda och förtappade. 

Spöken ses som ett sätt att locka turister och en bra spökhistoria har själv-
fallet ett underhållande värde, som gör både byggnaden och vistelsen mer 
spännande. Från min tid som guide på Julita herrgård minns jag att många 
besökare uppskattade en tråkig spökhistoria om en olycklig adelskvinna som 
suckar i biblioteket klockan tolv på natten. (Jag har för övrigt varit där mitt i 
natten men inte hört något.) 
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Slottsspöken är i största allmänhet förknippade med vita frun och dagens 
möten med henne har stora likheter med berättelserna om henne som insam-
lades i början av 1900-talet. Vanligtvis anses vita frun vara en person som 
tidigare bott på slottet eller prästgården. Hon innehar en form av bevakande 
eller en varslande funktion och visar sig vid viktiga tidpunkter eller händel-
ser i livet. På Löfstad slott i Östergötland varslar till exempel den grå damen 
om död (Schön 2002, s 173). I en del sammanhang tycks hon vara någon 
form av släktväsen. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta skrev i sin dagbok 
att vid en kunglig persons död visar sig den vita frun på Stockholms slott. De 
allra flesta mötena med vita frun i vår tid framställs som tämligen harmlösa. 
Vanligen består upplevelsen av att åskådaren skymtar en ålderdomligt klädd 
kvinna på natten eller, mer ovanligt, under dagen. Vita frun förefaller inte 
vara särskilt intresserad av de levande och ställer sällan till med några större 
besvär. Sedan medeltiden har vita frun observerats i en stor del av Västeuro-
pa och förekommer ofta i litteraturen, till exempel i Sir Walter Scotts roma-
ner, vilka var ofantlig populära på 1800-talet. Det förnäma slottsspöket är 
därutöver tema för musikstycken och operor (Liungman 1969). 

Numera har många gamla slott och herresäten omvandlats till kursgårdar 
och konferenscentrum, men spökena lever kvar. En kvinna skulle delta i en 
konferens på herrgården Stjernsund i Bergslagen. Hon åkte dit i en bil till-
sammans med tre väninnor och efter en behaglig resa kom de fram till herr-
gården. De lämnade in bagaget och fick se de rum som de skulle övernatta i. 
Två av dem skulle fa dela rum. Sageskvinnan anmälde sig som frivillig att 
dela logi och så blev det också. Under dagen var allt trevligt på herrgården, 
men tidigt på kvällen undrade hennes väninna om de möjligen kunde byta 
rum. Väninnan hade fatt en känsla av djupt obehag när hon kom in på sin 
kammare. Sageskvinnan accepterade och tyckte att det skulle bli skönt att fa 
ett helt rum för sig själv, särskilt med tanke på att hon är gravt hörselskadad 
och har en speciell väckarklocka som för ett mycket starkt ljud och vibrerar 
kraftigt. Hon gick och lade sig och somnade in. 

Sent på natten väcktes hon av att någon bankar henne på den vänstra si-
dan av låret. Kvinnan vaknade och såg en man som lutade sig över henne. 
Den mystiske herren var klädd i en gammeldags svart dräkt. Han hade en vit 
skjorta ända upp i halsen och en svart tjock väst som var vanlig förr. Mannen 
pratade med henne, men hörapparaten var inte påslagen så hon kunde inte 
höra vad han sade. Kvinnan skrek till och gömde sig under täcket. Efter en 
stund tittade hon upp. Mannen var borta. Hon letade igenom rummet utan att 
hitta honom och dörren var fortfarande låst. Sageskvirman somnade om. 
Ungefär klockan fem på morgonen vaknade hon igen. Samma karl visade 
sig. Bredvid sig hade han en ålderdomlig cykel, med uppfällbar pakethållare 
fram. Mannen sade ingenting men hånlog. Hon for jätteskärrad upp och 
mannen försvann i tomma intet. Morgonen därpå undrade en av personalen 
om de hade sovit gott om natten. Sageskvirman såg tydligen fortfarande lite 
skärrad ut och värdinnan undrade om hon händelsevis hade sovit i det blå 



48 

rummet, som var ökänt för sina spökerier. Tydligen hade flera personer före 
henne blivit skrämda där. En kvinna hade blivit så förfärad att hon hade sut-
tit i en trappa och skakat hela natten. 

Stjemsunds herrgård. Ett av många spökslott som finns runt om i Sverige. Antikva-
riskt topografiska arkivet. 

En av landets mest berömda spökplatser som ofta figurerar i pressen är 
Borgvattnets prästgård i Jämtland. För ett antal år sedan gjordes prästgården 
om till ett vandrarhem. En hel del personer åker dit för att vara med om en 
riktigt kuslig spökupplevelse. Vågar man stanna hela natten får man ett di-
plom. Spökerierna används för att locka besökare och som reklam fungerar 
även prästgårdens hemsida. Prästgården blev rikskänd 1947. Komminister 
Erik Lindgren, hans familj och föregångare trädde fram och berättade vad de 
hade varit med om. I huset hördes fotsteg och konstiga ljud. Underlig musik 
spelades. Dörrar öppnades och stängdes. En gammal gråklädd kvinna visade 
sig. Medan prästen satt i sin gungstol blev han vält över ända. Några såg 
spökgestalter i mänsklig form, bland annat tre gråtande kvinnor som satt i en 
soffa. Tilldragelsen behandlades av en rad olika dagstidningar (ÅR 1956, nr 
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51). Somliga av dem som övernattat i Borgvattnets prästgård har varit med 
om spökupplevelser där, medan andra inte har upplevt någonting alls. Några 
ungdomar beskriver: 

Nu har jag å mina två kompisar varit i prästgården en tredje gång (21/8-01)! 
Jättekul! Den här gången var vi alldeles själva i huset! Brrr ... Det hade både 
sina för- och nackdelar ... men vi sov, eller ... vi skulle sova i gråterskomas rum 
... i alla fall. Det första som hände var att kristallkronan i allrummet började 
gunga och fortsatte i flera minuter ... Sedan efteråt så testade vi med att gå över 
golvet och hoppa och ha oss, men då påverkades inte kristallkronan alls ... Se-
dan hörde vi en tydlig duns från nedervåningen brrr ... och tv-n var helskum! 
Vi ville titta på 2:an, men det ville visst inte tv-n ... den ville ha på 1:an ... så 
den bytte till 1:an ... först blev vi jätterädda när vi märkte att kontrollen låg 
långt bort från oss allihop, så ingen av oss hade tryckt på den ... Så vi bytte i 
alla fall tillbaka till 2:an men inte långt efter bytte den tillbaka, detta hände fle-
ra gånger efter varann. Till slut vart nog "någon" arg ... och stängde därför av 
tv-n istället ... Så vi satte på den igen och det fortsatte också flera gånger, men 
sen orkade vi inte kliva upp å sätta på den mer, så vi lät den vara av ... 
Men det äckligaste var i alla fall det här. Vi hade sträckt på alla överkast på alla 
sängar i hela huset ... men sen när vi gick in i blå rummet på natten så var ena 
sängen (den vid fönstret) totalt uppriven! Och den andra sängen fanns det sitt-
märken i ... Det var kusligt eftersom vi var ensamma och alla vi tre satt i all-
rummet utanför hela tiden ... förutom när vi var ner och kollade lite ... (ULMA 
39228) 

Somliga har följt med på en guidad visning av ett slott eller en herrgård och 
varit med om något underligt. En kvinna besökte Selma Lagerlöfs Mårbacka. 
Hon gick med på visningen och guiden berättade att en gammal hushållerska 
gick igen. Efter en stund kände kvinnan att någon knackade på hennes axel. 
Hon vände sig genast om, men det fanns ingen där. En mer skräckfylld för-
nimmelse inträffade i Bäckaskogs kungsgård, där det bott både aristokrater 
och munkar: 

I slutet på rundvandringen kom vi till vad som en gång varit munkarnas kök 
där det fanns luckor i golvet som mynnade rätt ner i vattendraget som förenar 
två skånska sjöar. Där drogs fisken till måltiderna upp fick vi veta, men vad 
som berättades mer vet jag inte för allting blev plötsligt så konstigt, det kändes 
precis som om en snara drogs åt runt min hals så att jag inte fick luft och jag 
kände otäcka rysningar i hela kroppen och ville bara komma bort från detta 
hemska ställe om jag inte skulle kvävas. Jag letade mig ut på slottsgården och 
satte mig på en bänk, fullständigt utmattad ... (ULMA 39302) 

I ett veckotidningsreportage hävdade en guide att en mystisk svartklädd 
kvinna, som antogs vara ett spöke, gick med på hennes visning av slottet (HJ 
1990, nr 30). I ett annat fall skall ett spöke på Penningby slott ha skrämt iväg 
en guide. Han hörde tydliga steg bakom sig i trappan och dagen därpå sade 
han upp sig (HJ 2002, nr 5). 
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Obehagskänslor och känslan av närvaro 
Till de absolut vanligaste spökupplevelserna hör att man rätt som det är fatt 
en känsla av att det är "någonting där", man har känt sig iakttagen, illa till 
mods eller upplevt att någon gått bredvid. En person meddelade mig att hon 
vid ett tillfälle fick en så stark känsla av obehag i sitt hem att hon satte sig i 
bilen och for iväg. Ett par kände av olustiga sinnesstämningar i sin bostad: 
"[Muften känns tjock och intensiv på något vis, man känner sig iakttagen. 
Dessa känslor kommer helt plötsligt utan någon förvarning alls" (ULMA 
39261). En yngre kvinna lade märke till en mystisk närvaro: 

Ända sedan jag var liten har jag alltid känt mig bevakad. I vissa rum var det en 
speciellt stark känsla av någon annans närvaro, även om det bara var jag där. 
Jag kände alltid att någon bevakade mig, stod bakom mig och tittade. Ibland 
kunde jag känna smekande vindar inomhus, när alla fönster var stängda. Den 
försvann lika snabbt som den kom. Oftast var den en varm vind som kändes 
mjuk, men även ibland hård, som nästan kunde riva till. (ULMA 39269) 

Obehaget återkommer emellanåt med jämna mellanrum och känslan går för 
det mesta över efter ett kort ögonblick eller först när man lämnar platsen. 
Dessa känslor upplevs vid såväl nätter, dystra ensamma kvällar som glada 
tillställningar med många församlade: 

Följande dags kväll hade vi bjudit in goda vänner. Vi hade dukat bordet inom-
hus trots att vädret var varm sommarkväll och vindstilla. Gästerna kom och vi 
lämnade ytterdörren öppen för lite kvällssvalka, trots att det var vindstilla. Me-
dan vi satt och åt slog ytterdörren igen med ett brak. Alla hoppade plötsligt till 
av förskräckelse. Och alla kände vi närvaron av "någonting". Den natten fanns 
denna "närvaro" inne i huset och jag var oerhört rädd för att jag aldrig hade 
upplevt något sådant. (ULMA 39294) 

En av de intervjuade berättade att hon en lördagseftermiddag satt på sitt kon-
tor och jobbade. Allt kändes lugnt och behagligt. Efter en timma kände hon 
plötsligt av någons andedräkt i nacken. Kvinnan stelnade till och vände sig 
långsamt om, men utan att se någon. När sageskvinnan lugnat ner sig öppna-
de hon alla dörrar på hela våningen och tittade efter om det fanns någon där, 
men hon hittade ingen. 

En mor och hennes son var ute i skogen för att plocka svamp. Efter en 
stund sa pojken att det var någon som gick bredvid dem och båda två hörde 
tydligt ljudet av fotsteg. Vid det laget kände de sig mycket ängsliga, men de 
kunde inte se någon. Bägge två upplevde att en kyla kom över dem. De öka-
de takten och begav sig hemåt. Vid ett tillfälle vände sig modern om och såg 
gräset dela sig som om något var på väg emot dem. De undkom med blotta 
förskräckelsen (Marklund 1996, s 37 f). En annan kvinna erfor att det var 
något underligt som pågick i hennes hem: 
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Vi köpte huset av ett dödsbo och fick reda på att den förre ägaren hade dött där. 
Under tiden vi bodde där, renoverade vi hela huset och det är möjligt att det 
finns ett samband. Jag kunde ofta känna en närvaro i flera rum, särskilt i de 
rum vi vet han vistades i ofta. Vid ett tillfälle upplevde jag ett svart väsen som 
flög emot mig från köket ut i hallen och över trappan där jag stod så att jag var 
tvungen att ducka. Bekanta vägrade komma och hälsa på oss eftersom de upp-
levde en otäck stämning i huset. Jag är själv känslig för stämningar i hus och 
platser och är synsk. Det kändes därför skönt att flytta till en 'lugnare' bostad. 
(ULMA 39250) 

I modernt New Age-influerat språkbruk är dessa obehagskänslor synonymt 
med att känna av negativa energier. I bondesamhället fanns likartade före-
ställningar. Passerade man en hemsökt plats riskerade man att råka ut för död 
mans mot, vilket var en känsla som var förenad med olust och svårmod i 
kombination med mattighet (Hagberg 1937, s 610). 

Givetvis finns det personer som uppfattar närvaron som positiv. Den ses 
då för det mesta som ett uttryck för att en död anförvant eller en ängel är där 
för att vaka över de levande. Positiva känslor av närvaro figurerar ofta i 
starkt religiöst fårgade upplevelser (Sundén 1966). 

Hjälp från de döda och skyddsänglar 
En del människor uppger att de fatt hjälp av en avliden, en ängel — som av 
många anses vara en tidigare avliden släkting — eller av vad som uppfattas 
vara någon annan form av övernaturlig kraft. Inom spiritualistiska kretsar 
framhävs att döda anförvanter agerar som beskyddare och rådgivare. Snarli-
ka tankegångar förekom i bondesamhället där det finns berättat att hädang-
ångna intervenerade för att rädda närstående undan olyckor, sjukdomar eller 
något liknande. Det sägs också att den döda modern visade sig för att få 
människor att ta hand om eller åtminstone göra livet drägligare för hennes 
barn. 

Föreställningen om skyddsandar och -änglar är urgammal. I det antika 
Grekland trodde man att det fanns en daimon, en form av ande som kunde 
vara en död släkting, vilket var ett slags skyddsväsen som bland annat hind-
rade folk från att utföra olämpliga handlingar (Alexander 2002, s46 0. När 
kristendomen segrade tillskrevs änglarna liknande uppgifter och Martin Lut-
her var exempelvis övertygad om änglarnas existens och framförde tanken 
att var och en har en egen skyddsängel. I samband med reformationen kom 
änglarna att överta de gamla helgonens roll och att istället för att tillbe den 
helige Franciskus vände man sig nu till en ängel. Numera har änglar en 
framskjuten roll i New Age-rörelsen. Dels framhävs deras godhet, beskyd-
dande egenskaper och att de alltid är närvarande, dels betonas att de ofta 
hjälper och räddar oss ur svårigheter. Änglarna kan idag ses som bild av en 
idealmänniska, som är osjälvisk, välvillig, godhjärtad och inte kräver något i 
gengäld utan gärna sträcker ut sin hjälpande hand: 
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En väninna till mig såg hur en ung ängel stod och gungade vaggan med hennes 
nyfödda. Ängeln var klädd i jeans och linne. Min väninna såg också två små 
vingar på flickängelns rygg. Ett skimmer stod runt barnet och ängeln. Barnet 
hade kolik och skrek dygnet runt, mamman, min väninna var helt slut, hon kröp 
över golvet till sist av trötthet. Hjälpen kom i form av en ung ängel, hon såg 
ängeln flera gånger under ett halvår, så det var ingen engångsföreteelse. 
(ULMA 39296) 

En hel del av mina informanter uppger att det finns någon som vakar över 
dem vilket ger dem lugn och harmoni. Ett annat välkänt motiv är att någon 
form av övernaturlig makt hjälpt personer att hitta försvunna testamenten 
och borttappade saker, undvika olyckor och andra svårigheter: 

En regnig höstkväll var jag ute och körde bil ensam. Jag hade kört långt och 
såg fram emot att komma hem. Cirka en mil innan målet, mötte jag 2 st lång-
tradare i bredd!! Vägen var smal o jag fick panik. Blev helt handlingsförlamad. 
Då tog "någon" tag i ratten, styrde ner bilen i diket, körde en bit och styrde upp 
igen. Tack vare det klarade jag mig! Jag satt nog en kvart och skakade efteråt. 
(ULMA 39324) 

Jag jobbar som bussförare. Jag hade en linje mellan två städer som det [är] 
mycket resande på. Det snöa mycket kraftigt så farten var nog inte speciellt 
hög. Det var bilköer både framför och bakom bussen jag körde. Plötsligt 'flyt-
ta' någon ut bussen ca 2 m. mot vägens mitt. Konstigt, hann jag tänka och i 
samma ögonblick passera jag en vuxen och ett barn som gick på vägkanten i 
snöovädret. Hade jag behållit samma linje är det tveksamt om jag skulle kunnat 
undvika att köra på dem. Det var mitt i skogen där det normalt inte finns fot-
gängare och inte är ute i sådant oväder. Någon ville skydda mig från allvarlig 
olycka. Men vem 'flytta' bussen? (ULMA 39307) 

En morgon var en lärarinna sen och hade bråttom till jobbet. När hon snab-
bade sig igenom bostaden på väg till garaget, var det någon som knackade 
henne på ryggen. Lärarinnan vände sig om, det fanns ingen där, men hennes 
blick föll omedelbart på strykjärnet. Tidigare på morgonen hade kvinnan 
strukit och glömt att dra ut sladden. 

Sent en natt väcktes en man av sin sambo som undrade varför deras son 
var uppe. Kvinnan hade sett en ljushårig gestalt som pekade ut mot hallen 
varefter den försvann spårlöst. Mannen tittade till sonen, men pojken sov 
som en stock, varför de inte fäste sig mer vid det. Morgonen därpå upptäckte 
paret till sin förfäran att kaffebryggaren hade stått på hela natten och det 
osade av rök i köket. Den mystiska varelsen hade försökt varna dem. 

Hälsningar från de döda 
En förhållandevis vanlig spökupplevelse är att en död släkting eller vän up-
penbarar sig i fysisk gestalt, djurskepnad, ljussken (en modern motsvarighet 
till det gamla dödsvarslet fegljus) eller ger sig tillkänna genom föremål, ljud 
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och dofter. En ovanligare tilldragelse är att någon träffar på en gammal be-
kant, talar med honom och strax efteråt far veta att han varit död sedan två 
år. Upplevelsen ses för det mesta som positiv. Tämligen ofta överlämnar den 
döde någon form av positivt budskap, för det mesta att han har det bra och 
att den sörjande inte behöver vara ledsen och oroa sig samt att det finns ett 
liv efter döden. Hälsningen från de döda påvisar att det finns en angenäm 
problemlös och harmonisk tillvaro efter jordelivets slut, att de döda på ett 
eller annat sätt kan kontakta oss och inte minst att de är intresserade av vad 
vi levande har för oss. Liknande tankegångar finns inom New Age. En cen-
tral tanke inom spiritualismen är att man via ett medium kan rådfråga och 
kommunicera med de hädangångna. Ungefär 14 % av befolkningen säger sig 
ha haft någon kontakt med de döda (Morhed 2000, s 75). 

Några personer har framhävt att de känt smärta, hört ljud, strömmen har 
gått, teknisk apparatur har fungerat på ett konstigt sätt, speglar har spruckit 
eller fått någon annan form av tecken i samma ögonblick som en närstående 
avled eller drabbades av en svår sjukdom eller skada. En person beskrev att 
hans föräldrar har en gammal väggklocka som bara slår när en familjemed-
lem dör och i samma ögonblick som hans morfar avled klämtade klockan. 
En kvinna köpte ett nytt armbandsur, men till hennes förvåning stannade det 
några dagar senare klockan 15.20. Vid samma tidpunkt avled hennes far. 
Enligt parapsykologiska teorier kan detta vara ett uttryck för ESP (Virtanen 
1990, s 71 f). 

I äldre folklig tradition symboliserar klockan eller timglaset livet. Tick-
andet påminner om hjärtats slag. Om tickandet upphör, kan det ses som att 
livet har nått sitt slut. Förr i tiden stannade man klockan när någon i familjen 
dog. Bakgrunden till föreställningen är att den döde har gått dit där tiden inte 
längre mäts, att klockan är ett världsligt sätt att mäta tid och att ett världsligt 
liv har tagit slut. Stoppade man klockan gjorde man det dessutom lättare för 
själen att lämna kroppen (Virtanen 1990, s 71 f; Ullgren 2005, s 254). Tid är 
också förknippat med ödet. Varje människa troddes förr ha en viss tid på 
jorden. När den var slut, var hans tid ute, som det heter i talesättet. 

En del personer vittnar om att en närstående visat sig i själva dödsögon-
blicket. En ung man satt i en soffa och tittade på sin flickvän när han hörde 
ett skrapande ljud från en annan del av huset. Han blev orolig och vände sig 
om. I ett angränsande rum fick han se sin farfar som vinkade med sina hän-
der och var alldeles likblek i ansiktet. Skepnaden var endast synlig i ett kort 
ögonblick. Ynglingen ringde upp sina föräldrar, hans bror svarade och talade 
om att deras farfar just hade gått bort. En kvinna var med om något liknande: 

Som vuxen har jag snarare känt närvaron av något, men endast en gång har det 
inträffat något som jag inte kan förklara och det var då jag precis hade flyttat in 
i en lägenhet och jag stod och tvättade mattor i badkaret en kväll, då jag tydligt 
hör rösten av min mammas moster, alldeles bredvid mig. Jag tittade dit, men 
hon fanns naturligtvis inte där. Jag blev rädd och ringde min pojkvän. Dagen 
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efter fick jag höra att hon hade dött kvällen innan. Jag tror att hon bara ville ge 
mig en sista hälsning. (ULMA 39261) 

I bondesamhället fanns en motsvarande föreställning om att en persons vård 
visade sig i samband med dödsfallet. Det finns berättat att den döde till ex-
empel uppenbarade sig i själva dödsögonblicket eller under sin egen begrav-
ningsmiddag. 

Följande beskrivning är intressant, eftersom den innehåller en nära-
döden-upplevelse och sageskvinnan hävdar att hennes far visade sig under 
de få ögonblick han var död: 

Min pappa har haft några hjärtinfarkter, en av dem mycket allvarlig. Mamma 
och jag bodde hos min moster då, för vi ville inte vara ensamma hemma. På 
natten vaknade jag av att någon öppnade dörren och tittade till mig. Jag såg 
inte vem det var för det lyste i hallen bakom, såg bara ett mörkt ansikte. Kolla-
de dock på klockan, 02:04. På morgonen frågade jag mamma, och alla andra i 
familjen om de varit vakna då, men alla nekade. När vi senare var på sjukhuset 
för att besöka pappa, berättade de att han hade fått en hjärtinfarkt till och varit 
kliniskt död ett par minuter vid tvåtiden på natten, men de hade återupplivat 
honom. Då slog det mig att det antagligen var han som tittat till mig på natten 
innan. Han har dessutom sagt att han vid den tidpunkten såg 'ljuset' tunneln, 
och var på väg bort ... (ULMA 39261) 

De bortgångna anses liksom i bondesamhällets föreställningsvärld också 
kontakta oss vid andra tillfållen — framför allt vid årsdagen av dödsfallet — 
för att påminna oss om deras existens. En kvinna hade en svärson som om-
kom i en motorcykelolycka 1997. På Kristinadagen, den 24 juli, var hon i 
Borås och handlade på Ellos. Det var åskväder ute och när hon kom ut på 
parkeringen såg hon till sin förvåning att det var något konstigt med bilen. 
Alla lampor blinkade och det verkade vara något allvarligt fel. Hon klev in i 
bilen och tänkte: "Den här kommer aldrig att gå igång." Kvinnan vred om 
nyckeln och bilen startade. Efteråt funderade hon på vad fordonets konstiga 
uppträdande kunde bero på och antog att den träffats av blixten. En vän till 
henne påpekade emellertid att om bilen verkligen hade träffats av blixten 
skulle det ha funnits brännmärken i däcken, men det fanns inga. När infor-
manten tänkte igenom det hela slog det henne att svärsonen hade omkommit 
just på Kristinadagen. Han hade varit mycket intresserad av bilar och moto-
rer. Kanske hade svärsonen skickat en hälsning från livet bortom döden. 

En kvinna hade en dotter som dog relativt ung och på den åttonde årsda-
gen av hennes död var kvinnan på semester i Wien. Det var väldigt varmt 
och hon hade mycket ont i ryggen, varför hon låg kvar på hotellet och löste 
korsord. Efter en stund fick hon för sig att slå på tv:n, men den fungerade 
inte och i samma ögonblick hörde sageskvinnan utifrån att någon spelade 
Everlasting Grace på en panflöjt. Hennes dotter brukade spela den på nämn-
da instrument och stycket framfördes också på hennes begravning. Strax 
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därpå kom en väninna och de försökte fa igång tv:n men det gick inte. De 
kallade på en ur personalen, men inte heller han fick den att fungera. Alla tre 
tittade efter riktigt noggrant och såg att tv-antennen var utdragen. Sages-
kvinnan var helt säker på att det inte var hon som hade tagit bort den från sin 
rätta plats. Det sällsamma var att dottern hade varit tv-reparatör. 

De döda visar sig också vid andra tillfällen, när man minst anar det: 

Det var på hösten 1979. Jag var och hälsade på min mormor och morfar i 
Halmstad, och sov i gästrummet. På byrån där stod ett fotografi på min gam-
melmormor Sammi, min favorit, tyvärr död sedan 1971. Jag tittade länge på fo-
tot och önskade att hon levde, hon var så fantastiskt snäll. Mitt i natten vaknade 
jag av att någon gick i trappan. Det var bara det att det verkade som evighets-
steg ... ingen kom ju upp ... Jag viskade högt. Mormor? Morfar? Men ingen av 
dem svarade. Stegen tystnade. Jag la huvudet på kudden konfunderad. Helt 
plötsligt kom Sammi mycket sakta svävande emot mig, fram till min säng och 
hon log mot mig. Hon bara stod där vid min sängkant. Jag var inte ett dugg 
rädd och kunde röra mig, så idag vet jag att det inte var drömparalys jag drab-
bats av, men jag var så förstummad så jag bara låg där och log tillbaka. Sedan 
klappade hon mig på kinden och svävade ut ... (ULMA 39261) 

Har en egen upplevelse som jag vill berätta. fag hade en väninna som hette 
Laila, hon var en stor vän i nöden och ställde alltid upp om jag hade bekym-
mer. Vi pratades vid dagligen och bodde grannar i många år. Varje dag när hon 
var ute och gick med sin hund knackade hon på min dörr (hon hade en speciell 
knackning) och frågade om allt var bra. Jag sydde kläder för en firma under 
den tiden och behövde ibland hjälp med mönster och sömnad. Hon ställde all-
tid upp. Hon fick helt utan någon förvarning en hjärnblödning och dog inom ett 
dygn. Jag var helt oiröstlig och tyckte livet var grymt men jag måste ju arbeta 
ändå. En dag när jag sitter vid min symaskin och funderar på hur jag ska sy 
knackar det på min dörr, jag flyger ur stolen och tänker att vem kan knacka så, 
det var ju Lailas knackning. Jag gick och öppnade dörren men där fanns ingen 
utanför. Jag blev uppskärrad men efter en stund kom det ett stort lugn över 
mig. Jag gick och satte mig vid symaskinen och visste precis hur jag skulle sy. 
Denna knackning hörde jag två gånger till på hösten efter hennes död. Sista 
gången det knackade sa jag högt tack för all hjälp jag fatt. Sedan dess har jag 
inget hört (ULMA 39323) 

En välkänd spökupplevelse, som i alla fall är spridd i Västeuropa och åter-
finns i uppteckningar från tidigt 1900-tal, handlar om två personer som dis-
kuterar vad som kommer att inträffa efter döden. Slutligen kommer de över-
ens om att den som dör först på ett eller annat sätt skall kontakta den som 
fortfarande är vid liv. Åren går och en av dem avlider och i samband med 
dödsfallet visar sig den döde eller ger sig till känna på något annat sätt. En 
man beskrev att han gjort en sådan överenskommelse med en flickvän, de 
separerade, men trogen sitt löfte visade hon sig och bekräftade att det fanns 
ett liv efter detta (Almqvist 2002, s 36 ff). 
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Liksom förr anses den döde ge sig tillkänna i form av ett djur, vanligen 
en fågel eller fjäril. En ung kvinna och hennes mormor gjorde en överens-
kommelse på dödsbädden. Mormodern var väl införstådd med att barnbarnet 
var förtjust i djur och sade att hon skulle komma tillbaka om ett halvår och 
visa sig. Fem månader senare knackade det på fönstret. Kvinnan tittade ut 
och såg att en blåmes hackade på rutan. Hon gav fågeln mat och den satte sig 
i hennes hand för att äta. 

Framför allt iakttagelser av fjärilar och fåglar under perioder då de är 
ovanliga i naturen är förenade med känslan av kontakt med de döda. Enligt 
äldre svensk folktro kunde den döde visa sig form av en fågel eller ett annat 
djur. Satte sig en fågel och började sjunga utanför fönstret, som vi sett i den 
moderna motsvarigheten ovan, eller flög in i stugan trodde man att fågeln 
var en ängel eller en död släkting (Schön 2000, s 64; Hagberg, 1937, s 578 f; 
Almqvist 1984, s 40). I flera olika kulturer anses fåglar komma och hämta 
den dödes själ och vara en länk mellan de döda och de levande. En duva, 
som i kristen tradition är en symbol för själen, hemför de välsignade, en korp 
hämtar de fördömda. I äldre tid trodde man att människans hug lämnade 
kroppen i form av en fågel. Trollkäringar förvandlade sig exempelvis till 
skator. Fåglarna är likaså förknippade med varsel, tydor och används inom 
spådomskonsten. I äldre tradition var fjärilar förknippade med dödsvarsel 
(Hagberg 1937, s 39). 

Alla besök uppfattas dock inte som positiva, utan en del har en olycksbå-
dande, varslande prägel. En man och hans hustru var på semester i en stuga i 
Södermanland. Ingen de kände visste att de var där. Sent en kväll bultade det 
mycket kraftigt på dörren och mannen öppnade. Utanför stod hans gamle 
lumparpolare Axel. Vännen gav ett mycket underligt intryck och frun blev 
väldigt orolig. Efter en stund gick den objudne gästen ut. När mannen tittade 
ut genom fönstret såg han hur Axels kropp upplöstes och försvann iväg i 
form av en tunn dimma. En kort tid efteråt avled hustrun (ÅR 1959, nr 40). 

Förr i världen ansågs ett besök av spöket till en död släkting för det mesta 
vara mycket negativt, varför man i samband med dödsfallet och begravning-
en utförde en rad olika magiska ritualer för att förhindra ovälkommet besök. 
Gengången sågs ofta som ett tecken på att individen var fördömd och skulle 
straffas i livet efter detta samt som ett straff i sig (se Hagberg 1937; Alm-
qvist 1984). I våra dagar uppfattas det för det mesta istället som en positiv 
upplevelse som många välkomnar. Kanske ligger skillnaden i att de flesta 
förr trodde på Gud och en tillvaro efter döden, men spökberättelsernas 
främsta funktion låg inte i att bekräfta detta, utan att påvisa vad som händer 
om man för ett orättfärdigt liv. Hemsökelserna påminde människorna om 
Guds straff. Idag ses besöken som en bekräftelse på att det finns en trevlig 
tillvaro efter detta, utan hårda påföljder. Förändringen hänger samman med 
kristendomens minskade betydelse och att Svenska kyrkan från att ha beto-
nat synd och straff har övergått till en mer försonande och förlåtande håll- 
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ning. Dagens uppfattning är också influerad av New Age, där livet ses som 
ett steg i en andlig utveckling och med tiden leder till en allt mer positiv 
tillvaro samt spiritualismens välvilliga syn på tillvaron efter denna (se ned-
an). Självfallet kan upplevelserna också ses som ett uttryck för vilken emo-
tionell betydelse släktingar och vänner har för människan i dagens moderna 
samhälle. 

Ljud, doft och kyla 
Otaliga är berättelserna om att man hört steg i trappan, hasande steg, stamp-
ningar i farstun, springande i korridoren, hur någon stökat på vinden eller 
flyttat omkring föremål eller säckar, hur man iakttagit någons röst, känt igen 
en död persons stämma, ondskefulla skratt, hört någon sjunga eller uppfattat 
musik, till exempel från en orgel. Ett klassiskt motiv är att en person hör 
speglarna krossas på vinden. När han springer upp för att ta reda på vad som 
inträffat upptäcker han till sin stora glädje att allt är helt. 

Spöken är definitivt inte avogt inställda gentemot modern teknik och an-
vänder sig gärna av telefon, urkopplade såväl som anslutna, och andra mo-
derna hjälpmedel för att göra sin närvaro känd. En man blev till exempel 
uppringd och när han lyfte på luren hörde han klart och tydligt sin döde brors 
stämma (ÅR 1957, nr 1). Vålnader uppenbarar sig i såväl tv-rutan som data-
skärmen. När en ny kommunikationsmetod uppkommer brukar det dyka upp 
föreställningar om att det är fullt möjligt att få kontakt med döda på detta 
sätt. Redan nu cirkulerar berättelser om spök-SMS. 

Enligt några vittnesmål har radioprogram blivit avbrutna av mystiska rös-
ter. Spökrösten härrör klart och tydligt från radion, för att några ögonblick 
senare övergå till den på förhand inställda radiokanalen. En del personer, 
bland andra konstnären Friedrich Jtirgensen, har spelat in mer eller mindre 
tydliga röster på band. Spökrösterna uppmanar oss till bot och bättring eller 
varslar om kommande olyckor (se till exempel Johnson 1980, s 29; Björk-
hem 1984). 

För det mesta framhävs särskilt att den röst och det ljud man hört har en 
onaturlig prägel. Andra har lagt märke till sorl från folksamlingar. En del, 
som övernattat på ett vandrarhem eller hotell, har varit med om att det anlänt 
en stor skara människor sent på natten. När de på morgonen följande dag 
undrade vilka det var som kom så sent, meddelar portieren dem att det inte 
kommit någon alls. 

Ett äkta par var på semester och de hade hyrt en stuga på landet. Sent på 
natten hörde mannen ett gurglande dödsskrik. Han begav sig genast ned till 
sjön, varifrån ljudet kom, där han såg en kvinna som höll på att drunkna. 
Mannen simmade ut och hämtade henne. När de kom till grunt vatten var 
kvinnokroppen borta och det enda som återstod var ett skrikande ansikte. 
Sedan förlorade han medvetandet (ÅR 1957, nr 2). 

Två ungdomar tältade i trädgården och mitt i natten vaknade de av ljudet 
från en bilkrasch, men de blev så uppskrämda att de inte vågade gå ut. Föl- 
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jande morgon frågade de sina föräldrar om de visste något om kollisionen 
men de hade inte hört någonting alls. Femtio år tidigare hade emellertid en 
bilolycka inträffat precis utanför huset. 

Några sagesmän har beskrivit att de känt dofter av till exempel rosor, par-
fym och matos. Vid upprepade tillfällen har en kvinna hört någon klart och 
tydligt nämna hennes namn trots att ingen funnits i närheten. När hon svarar 
tystnar rösten. Kvinnan har därtill känt en parfymdoft, som inte härrör från 
henne själv. I ett hus i Lund kan man varje söndagseftermiddag uppfatta 
doften av en måltid, trots att ingen lagat mat där på flera år. Avsaknad av 
ljud uppfattas som ett uttryck för spökerier. I några upplevelser, där en per-
son är på väg hem och plötsligt far en syn, betonas att man inte hört de ljud 
som man förväntat sig eller att det var alldeles knäpptyst. 

Känslor av oförklarlig köld är nära sammankopplade med spökupplevel-
ser och inom spiritismen framhålls att temperaturen ibland sjunker under en 
seans. En man var på ett tillfälligt besök i Kiruna. En timme efter att han 
hade gått och lagt sig upplevde han en intensiv isande kyla i rummet, trots att 
termometern stod på arton grader plus. Han hade aldrig upplevt något lik-
nande vare sig förr eller senare (Marklund 1996, s 74). I en annan berättelse 
satt en person och läste i vardagsrummet. Hennes tre katter låg på golvet och 
sov. Rätt som det var svepte en kall vind emot hennes ansikte. Katterna vak-
nade till och riktade samtidigt sin uppmärksamhet mot en bestämd plats i 
rummet. När vinden upphörde drygt en minut senare sänkte katterna sina 
huvuden. En av de intervjuade var med om en mycket skakande upplevelse: 

Det började för tio år sedan ungefår. Då hade jag, minsta sonen var, vad kan 
han ha varit, tre eller fyra år någonting, mellangrabben var tolv och min man. 
Vi var hemma och skulle se en film på videon. Minsta grabben låg och sov. Vi 
sätter oss i soffan. Rätt som är slår videon av sig och filmen åker ut. Det kan ju 
hända. Sedan åker den in och startar igen av sig själv. Då höll jag på att dö. 
Den kan ju inte åka in av sig själv och starta. Men det gjorde den. Då tänkte 
jag, vad är det här. Så hade jag handen, jag satt i ena hörnet i soffan, min man 
satt i mitten och grabben satt i hörnet på hörnsoffan. Då kände jag, precis bred-
vid så satt det, jag fick det som det satt någon bredvid mig. Det var som kolsy-
resnö, iskallt, det var fruktansvärt kallt efter hela kanten bredvid mig. Jag satte 
ut handen emellanåt, jag tänkte jag säger ingenting för att min man Peter, han 
är fullständig ateist och jag har varit med om lite allt möjligt förut. Men, jag 
tänkte vad är det här, det är någonting som är här, och det är inte snällt, det var 
min första tanke. Till slut så frågade han, vad håller du på med?, sa han. Du, sa 
jag, gör så här sa jag, så håller du ut handen. Då gjorde han det, vad fan är det 
här. Det är någon här sade jag. Men sluta sa han. Mellangrabben blev alldeles 
till sig. Det satt kvar där. 
Rätt som det var började det knacka, vi har matsal i en vinkel i vardagsrummet, 
det började knacka i väggen. Och så började lampan över bordet att snurra. 
Vad är det här sade jag. Peter ställde sig upp och så stod han och tittade in mot 
matsalen, då sade han, helvete det är på min rygg nu. Jag drog handen efter 
hela hans rygg, det var som en person stod i det här iskalla, helt efter hela hans 
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rygg. Vi fick, vad fan är det här. Jag har aldrig varit rädd för något sådant här, 
jag har alltid tyckt, att det är väl så, jag tror på allt sådant här. Men det här var 
obehagligt, det var fruktansvärt, det var så himla, det var inte snällt. (ULMA 
39203) 

En upplevelse som begripligt nog är förknippad med skräck och obehag är 
knackningar, vanligen på dörren eller fönstret. Någon går fram till dörren 
och öppnar, men givetvis finns ingen där. Vid det laget får han en känsla av 
närvaro och skräck. Ibland inträffar bultningen vid en särskild tidpunkt. 
Knackningarna ses som en möjlighet för spökena att göra sin närvaro känd 
och som ett sätt att kommunicera. En person delger oss sina erfarenheter av 
dessa mystiska ljud: 

Jag låg och sov då jag plötsligt vaknade av att det knackade på dörren. Blev 
livrädd då jag visste att jag var själv hemma, men trodde först att det var en i 
familjen som kommit hem till mig, då jag har en av mina nycklar till lägenhe-
ten hos dem i fall att jag skulle bli av med mina egna. Då frågade jag högt vem 
det var men fick inget svar. Lite fundersam gick jag upp ur sängen och öppna-
de dörren till mitt rum. Den har jag alltid stängd om natten för jag tycker det är 
otäckt att ha den öppen mot mitt vardagsrum. Har aldrig kunnat sova riktigt bra 
annars. Det otäcka var att det inte fanns någon där. Jag tänkte att jag kanske 
hade inbillat mig det hela och gick och la mig igen. När jag nästan hade somnat 
hörde jag knackningarna igen och då började mitt hjärta att bulta. Jag tände 
min sänglampa och sprang upp snabbt för att se om det var någon där. Det hade 
känts mer otäckt att bara ligga kvar. Det fanns ingen där denna gång heller och 
nu visste jag att jag inte hade inbillat mig det heller. Den natten satt jag uppe, 
för jag ville inte sova. Några knackningar har jag inte heller hört sedan dess, 
men en ständig "närvaro" känner jag av. Någonting finns i min lägenhet känns 
det som ... (ULMA 39290) 

Förr troddes knackningarna bland annat vara förknippade med varsel. Ett 
dödsfall förebådades av knackningar, knäppningar och smällar. Möjligen 
påminde ljudet om färdigställandet av en likkista, men det kan även tyda på 
att döden aviserade sin ankomst genom att knacka på dörren (Schön 2000, 
s 56). Ofta framhävs att man är väl medveten om att det knakar vid tempera-
turförändringar i trähus, men de som varit med om det hela understryker att 
just de knackningar som de hört är av övernaturligt ursprung. 

Knackningar har sedan länge associerats med tecken från de döda och i 
en berättelse meddelade till exempel en avliden genom en kraftig knackning 
att det fanns liv efter detta (Granberg 1953, s 123). När spiritismen uppkom 
på 1840-talet sattes framkallande av knackningar i samband med ett tecken 
på de avlidnas närvaro. Med hjälp av knackningar kommunicerade de första 
medierna med de hädangångna, ungefär på samma sätt som telegrafi, vilken 
för övrigt hade uppkommit nästan samtidigt. Visserligen var det medveten 
bluff, men det hade stor inverkan både på sin samtid och på vår egen tids 
trosföreställningar. Ett konventionellt spökmotiv gav härmed upphov till en 
ny religiös rörelse (Björkhem & Johnson 1986; Burton & Grandy 2004, 
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s 194 ff; Pimple 1995). Enligt parapsykologer kan knackningarna vara ett 
uttryck för ESP. 

Mystiska ljussken 
Här och var ger sig spökena till känna genom ljus. En familj kom hem till 
sitt sommarhus sent på natten och upptäckte att det var tänt hos grannen. 
Morgonen därpå var det släckt och några dagar senare fick de reda på att 
ingen hade varit där på länge. Idag anses ljuslågor uppkomma i samma 
ögonblick som någon dör och mystiska spöksken siktas lite varstans runt om 
i landet. 

Sedan snart hundra år tillbaka finns det en uppteckning om att prästgår-
den i Stora Malm var upplyst fastän ingen var där. Ute i bygderna förekom 
det att man skymtade olika ljusfenomen och ett av dessa var irrbloss, som 
man kan beskåda över våtmarker nattetid. Irrblosset sattes ofta i samband 
med lyktgubbar och skälvrängare. Lyktgubben var en orolig mystisk varelse 
som mot ersättning kunde hjälpa en ensam vandrare hem om natten. Strunta-
de man i att betala riskerade man att råka illa ut. I likhet med skälvrängaren 
ansågs lyktgubben vara en död bonde eller lantmätare som hade flyttat 
gränsmarkörerna till sin egen förmån. En annan av lyktgubbens uppgifter var 
att valda skatter. Ett annat ljussken, fegljuset, förebådade en människas snara 
bortgång. Själen troddes visa sig som ett ljussken och just när en person 
avled syntes en ljuslåga. På kyrkogården och på andra platser där personer 
mist livet eller grävts ned visade sig själarna i form av ljussken (Hagberg 
1936, s 533). Mystiska eldar och sken (drakeld) siktades till exempel på 
platser där en skatt finns begraven, över mossar, över övergivna boplatser 
och fornlämningar. 

Nuförtiden uppger en del människor att de har sett små mystiska eldldot 
eller bollar. Fenomenet förefaller till viss del vara kopplat till klotblixtar 
eller till andra för mig okända natur-, elektriska- och optiska fenomen. Enligt 
spiritualister kan andar materialisera sig i form av energiknippen och när 
man drivit ut negativ energi från bostaden sägs det vara möjligt att få se en 
lysande boll. Två personer som satt i köket och drack kaffe, efter att ha haft 
en seans, fick till sin förvåning se en beige dimboll sväva en bit ovanför 
fönsterbrädan. Tilldragelsen varade endast i några ögonblick och båda blev 
mycket konfunderade. En annan person satt ute på sin skogstomt då hon lade 
märke till ett stort klot, ungefär en meter i diameter, som strålade likt ett 
tomtebloss. Det rörde sig i sidled ungefär fem meter ifrån henne. 

Vid ett annat tillfälle var en tonårstjej uppe på natten och när hon kom in 
i sitt rum möttes hon av en liten ljus boll som flög genom rummet. Efter det 
lilla klotet svävade en liten svans. Hennes första tanke var att det var ett op-
tiskt fenomen, men efter att ha talat med en väninna som hade varit med om 
något liknande, blev hon övertygad om att det var en ängel. Några personer 
beskriver sina erfarenheter: 
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Första gången jag såg nåt märkligt var som barn, en klar vinterkväll, jag var ute 
på gården och lekte, det var alldeles mörkt, bara kökslampan och så lampan vid 
vägen lös. Då såg jag som ett ljussken vid marken, det var format som ett klot 
men genomskinligt om du förstår hur jag menar. Det höjde sig sakta uppåt och 
försvann. Jag blev nog lite rädd, men förklarade inför mig själv att det måste ha 
varit nån som gick i nån dörr inomhus, att ljusskenet via ett fönster synts ute på 
gården. Så här i efterhand far jag inte den förklaringen att stämma riktigt, men 
det lugnade mig då. (ULMA 39244) 

För 30 år sedan låg jag och läste då jag plötsligt fick se ett ljusklot komma gli-
dande 25 cm över golvet. På var sida om det fanns 2 st mindre ljusklot! Dessa 
3 gled fram till min säng, de små försvann. Det stora försvann ut i köket och 
byggdes upp nerifrån. Fötter, ben kropp o till slut stod morfar där! Till synes 
levande. Han hade dött 5 mån tidigare. Jag fick panik! Men han var där! 
(ULMA 39324) 

Jag såg så kallade astrala bollar. Det är vanligt. Små barn ser dem ofta. Det är 
klot som har olika färger, som rör sig och snurrar kring sin egen axel, de glider 
utefter golvet etc. Många av dem tas för flygande tefat idag om de är stora och 
rör sig uppe i rymden. Då tror man att det är flygande tefat eller UFO:s. Sådana 
såg jag. Jag hade utom kroppen upplevelser och flög. [...] Små barn ser ofta 
sådan här bollar. Nuförtiden ser man ofta sådan här bollar. Jag såg det i TV. 
Man har pratat med människor som har sett sådana här bollar. Ibland blir de 
flera meter i diameter, som funnits i trädgårdar. Någon hade haft en jättestor 
röd boll i trädgården på en två meter eller något sådant. Ofta är de väldigt små, 
kanske bara någon centimeter i diameter. Men det är inte alls ovanligt, jag kän-
ner flera stycken som har sett sådana här, till och med folk som har skickat så-
dana här bollar till varandra. En man i London skickade en till sin gode vän i 
Stockholm. På påsken skickade han en gul, på julen en röd och den andre 
skickade tillbaka, det går det med. De är inte alls ovanliga, men det är väl ing-
enting som man tycker är spännande. Det är mer spännande med mänskliga ge-
stalter och monster eller något sådant där. Jag såg sådana gestalter med när jag 
var väldigt liten, vita damen och sådant där, jag såg vålnader också. Det var 
nog det allra första jag såg, jag såg en dam vid min säng och tittade på mig. 
(ULMA 39195) 

Enligt moderna ockultistiskt fårgade tankar är dessa mystiska ljussken ett 
uttryck för astrala bollar, vilket anses vara klot med olika färger som rör sig 
och snurrar kring sin egen axel eller glider längs marken. Vanligen sägs de 
vara väldigt små, bara någon centimeter i diameter, men de uppges kunna bli 
upp till en meter breda. Enligt en sagesman kan man, som vi sett, skicka 
dessa över längre avstånd till en särskild adressat. 

I våra dagar siktas ofta flygande tefat eller UFO, som i många fall är för-
knippade med olika ljusfenomen på himlen eller i omgivningen, bland annat 
det berömda ljuset på Martebo myr på Gotland, som i själva verket orsaka-
des av bilar. 
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Föremål 
Spöket anses i en del fall vara nära sammankopplat med ett särskilt föremål. 
Hemsökelsen har börjat efter att man till exempel köpt ett nytt antikt skåp 
eller i praktiken vad som helst som man fört in i bostaden. En del föremål 
spökar i sig, framför allt dockor, som ju är människoliknande och kan te sig 
kusliga, något som förstärkts av att barn betraktar dem som levande när de 
leker. Liknande tankegångar återfinns i det äldre uppteckningsmaterialet. 
Eventuellt härrör dessa föreställningar från den gamla traditionella uppfatt-
ningen att andar troddes kunna bo i föremål (D4h 2001, s 352). 

En person ringde upp mig och berättade att hon för ett tag sedan flyttat 
till en villa i Vellinge, strax söder om Malmö. En natt vaknade hon alldeles 
skräckslagen och en bit framför sig såg hon en skepnad i munkkåpa som 
försvann efter ett kort ögonblick. Fenomenet återkom flera nätter i rad och 
till sist frågade kvinnan en bekant om råd. Väninnan undrade om sageskvin-
nan köpt några gamla möbler till bostaden, men det hade hon inte. Kort där-
på slog det henne att hon funnit två delar av en gammal hästsko på tomten 
som hon hade hängt upp för att dekorera väggen. Men denna hästsko gav 
ingen tur, tvärtom. Det anmärkningsvärda var nämligen att gestalten alltid 
gick fram till föremålen. Slutligen tog informanten ned hästskodelama och 
grävde ned dem vid trädgårdens utkant. Därefter upphörde de nattliga besö-
ken. 

Ett par köpte ett vackert gammalt skåp på en auktion. Bara några dagar 
senare begärde frun att de skulle flytta undan skåpet. Hon hade legat vaken 
en natt och då hade hon sett hur en svartklädd dam kommit in i rummet, gått 
fram till snedklaffen, öppnat den och tagit ut en pappersrulle ur ett lönnfack 
(Granberg 1953, s 65 f). En annan familj köpte ett gammalt skåp på en auk-
tion. De började renovera skåpet och försökte installera en lampa inuti det, 
men till deras förvåning vägrade skruvarna att fästa. När de gjorde ett nytt 
försök slog en iskall kyla emot dem. Den var så kall att de fick gåshud. Föl-
jande vecka lämnade de tillbaka möbeln. 

Tavlor har såväl förr som nu förknippats med hemsökelser. För många år 
sedan var jag på en herrgård i Södermanland och på en av väggarna hängde 
ett porträtt av Karl XII. En av de närvarande berättade för mig att tavlan är 
hemsökt. Varje år den trettionde november lossnar en knapp från kungens 
uniform och ramlar ned på golvet. Ett annat motiv är att den avbildade per-
sonen lämnar tavlan under natten och hemsöker byggnaden, vilket till exem-
pel skall ha inträffat på Västerås slott (HJ 1990, nr 9). Speglar, framför allt 
stora som hänger på väggen, är förknippade med spökerier. I flera berättelser 
har personer tittat in i en spegel och fått reda på vad som inträffat i svunnen 
tid eller vad som skall inträffa i framtiden. Ett gammalt mord visas igen, för 
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att nämna ett exempel (Nihihn 1980, s 18 ff). I ett annat fall hade en man 
som barn sett en vision av framtiden uppenbara sig i spegelglaset. Han såg 
att en vän till honom skulle dö inom kort, något som dessvärre infriades 
(Almqvist 2002, s 72 ff). 
När ett par flyttade in i ett hus fanns det en spegelvägg i sovrummet på över-
våningen. Så fort de ändrade om något i huset (tapetserade med mera) börja-
de det inträffa underliga saker på kvällar och nätter. Det var precis som om 
någon inte tyckte om att de förändrade något. Efter en tid tog de ned spegel-
väggen och gav bort den till några bekanta. När de hade blivit av med speg-
larna upp hörde incidenterna nästan helt och hållet. Däremot började det 
inträffa underligheter hos paret som tog emot dem. I trappan hördes steg om 
nätterna. De kände en närvaro som inte funnits där tidigare och upplevde att 
de var iakttagna av något som var osynligt för det mänskliga ögat. Spegel-
väggen satt endast uppe i två veckor, sedan åkte den ut. 

För ett antal år sedan höll några tonåringar på med att leka Svarta madam. 
Detta är en lek som går ut på att varje deltagare i tur och ordning knackar på 
en spegel och ber Svarta madam att träda fram (jfr af Klintberg 1989; jfr 
D4h 2001, s 243 ff). Sagt och gjort. I spegeln visade sig en ung flicka med 
korkskruvslockar i håret. Hon hade vackra ögon, rosenröda läppar och ett 
ondskefullt leende. Efter fem sekunder var hon försvunnen. 

Några personer har beskådat eller hört hur en spegel krossats för att sena-
re upptäcka att den fortfarande är hel. En kvinna låg och sov. Klockan två på 
natten vaknade hon av en duns. Hon steg upp och såg att hennes mors spegel 
låg på golvet. Till hennes förvåning var den fortfarande hel. Det underliga 
var att framför den plats där spegeln brukade hänga stod en byrå. Ovanpå 
byrån fanns en vas med blommor, hårspray och en hel del andra saker. Spe-
geln hade alltså lyfts över dessa föremål och släppts ned i golvet. 

Sedan länge har spegeln varit förknippade med olika föreställningar om 
det övernaturliga. Om man slår sönder en spegel far man sju års olycka. 
Bakom föreställningen ligger uppfattningen att det finns en korrespondens 
mellan personen som tittar i spegeln och det som avspeglas i den. Skadas 
spegeln drabbas personen av en motsvarande skada. Inom spådomskonsten 
används speglar för att skåda in i framtiden eller för att uppfatta det förflut-
na. Vid spegelskådning, en metod som är känd sedan antiken, anses spegeln 
vara en form av portal till en annan värld eller till det undermedvetna. 
Genom att stirra oavbrutet in i glaset, utan att fokusera blicken, faller man 
till sist i trance och upplever hallucinationer. Tekniken förekommer i både 
folkliga och esoteriska sammanhang (Björkhem 1942, s 26; Virtanen 1990, 
s 34; af Klintberg 1989, s 21; om dess esoteriska användning se Evola 2001, 
s75 f). 



Ett berömt spökfoto som visar en väl synlig skepnad på väg uppför trappan. Fotogra-
fiet är omstritt men ännu har ingen lyckats bevisa att det rör sig om en förfalskning. 
Mary Evans Picture Library. 
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Rörelser, märken efter spöken och levitationsfenomen 
Till spökupplevelserna hör att föremål rör på sig och uppträder konstigt, 
flaskor ramlar omkull, man kan ana sittavtryck som spöket ger upphov till, 
böcker ramlar ut ur bokhyllan, fotografier välter omkull, tavlor ramlar ned 
från sin plats på väggen. Stereon slås oförklarligt på för att sedan stängas av, 
dörrar öppnas och stängs, handtag trycks ned, ljuskronor svajar fram och 
tillbaka, lampor tänds och släcks, fönster öppnas, gengångaren drar bort 
täcket för de sovande etc. Spöken har utlöst tjuvlarm, vilket till exempel 
skall ha inträffat på Nordanrågårdens värdshus, där även stolar och andra 
föremål välts omkull (HJ 1993, nr 44). En bekant berättade för mig att hen-
nes mormor hade bott i en bostad på Söder i Stockholm, där det med jämna 
mellanrum inträffade att någon plockade ned tavlorna på natten och ställde 
upp dem prydligt på en rad längs med väggen. Det finns likaså omvittnat att 
spöket möblerat om och flyttat på stolarna och ställt dem på en annan plats 
än normalt (Marklund 1996, s 19). 

En kvinna meddelade mig att det spökade i hennes väninnas hem. Tv:n 
sattes på av sig själv med maxvolym mitt i natten. Dammsugaren startade 
utan att det fanns en människa i närheten. Till slut fick väninnan och hennes 
make nog och flyttade därifrån. Två personer bodde i ett kollektiv som var 
ökänt för sina spökerier. En gång när de satt och rökte slog radion igång utan 
att någon vidrört den. En av de närvarande stängde av apparaten. Händelse-
förloppet upprepades ett par gånger och slutligen drog de ut sladden ur elut-
taget. Radion slog igång igen på högsta volym. Det fanns inga batterier i 
radion. I ett annat fall beskrev en skräckslagen man att varje dag då han kom 
hem stod tv:n på, trots att den var avstängd när han åkte till jobbet. Sanno-
likt, framhäver mannen, är det hans avlidna flickvän som spökar, eftersom 
hon brukade titta på morgon-tv. För några år sedan flyttade ett par till en 
lägenhet i centrala Karlstad. De trivdes inte särskilt väl och båda två kände 
sig obehagliga till mods och fick uppfattningen att det var någon annan när-
varande. En dag slängdes två stycken välfyllda CD-ställ till golvet. Vid ett 
annat tillfälle öppnades skåpdörrarna i sovrummet. 

En person kom hem sent och lade sig för att sova, men han kunde inte 
somna in. Rätt som det var hörde mannen hur videon knäpptes igång och 
bandet som satt i började spela. Strax därpå slogs tv:n på och visade "myror-
nas krig". Stel av fasa vände han sig om och förväntade sig att se något vid 
tv:n, men där syntes inget. En månad senare flyttade han därifrån. För något 
år sedan satt två syskon och tittade på tv. Medan syskonparet följde tv-
programmet i allsköns ro lyftes soffan upp ungefär tio centimeter i luften, 
sedan släpptes den rätt ned i golvet. En person som bodde i närheten av Ka-
tarina kyrka i Stockholm var med om följande: 
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En natt när jag låg och sov som bäst vaknade jag av att hela sängen gungade 
fram och tillbaka utan någon som helst inverkan utav mig på något sätt. Det 
höll på i några sekunder. Jag lutade mig mot kudden och på en gång satte 
gungandet igång igen. Jag observerade att på väggen fanns en skugga av säng-
en, och kunde med fasa observera att hela sängen verkligen rörde sig. Jag klätt-
rade ner för stegen och tände lampan. Jag tog tag i sängen för att känna om den 
satt löst från väggen eller något. Men nej. Det var som en betongpelare. Dagen 
efter så rev jag hela sängen. (ULMA 39270) 

Ett fenomen nära förknippat med spökerier är vinddrag som till exempel 
sveper genom huset. En kvinna och hennes syster var med om en underlig 
episod när de en kväll satt och tittade på tv. I ögonvrån anade sageskvinnan 
att gardinen började röra på sig trots att alla dörrar och fönster var stängda. 
Rörelsen upphörde och en varm vind svepte förbi henne och slutade som ett 
handavtryck på hennes axel. En annan kvinna var vid upprepade tillfällen 
med om att en iskall vind svepte förbi henne när hon satt och arbetade vid 
sitt skrivbord på kvällarna. Hennes schäfer reste ragg, visade tänderna och 
morrade. 

Spöken anses vara kapabla att lämna fysiska spår efter sig. En vanlig 
uppfattning är att de lämnar avtryck, till exempel på en säng eller i soffan. 
En kvinna, som bor i ett hus som är byggt på 1930-talet, märker ofta avtryck 
i soffan och sängen, som om någon legat eller suttit i den. Hon anser att 
mannen som byggde huset och avled i det fortfarande kommer på besök. I ett 
annat fall berättade en kvinna för mig: 

Det här hände i Sverige på i början av 90-talet. Jag satt ensam hemma mitt på 
dagen med solsken strålande utanför fönstret. Vi hade en säng placerad i var-
dagsrummet på grund av platsbrist. På sängen låg ett överkast förstås. Den var 
så slätt som möjligt. Jag satt på soffan och tittade på tv, och plötsligt kändes det 
som om någon ville att jag skulle se på sängen istället för teven. Och när jag 
gör det så ser jag att det blir en grop på sängens mitt. Som om någon med stort 
tyngd satt sig på sängen. Jag såg framför mig hur sängens mitt sjönk och det 
fanns ingen där. Jag väntade i några minuter och sedan gick jag till sängen och 
rättade till överkastet. Jag kände litet kyla längs ryggraden men jag blev inte 
rädd. (ULMA 39184) 

Några vittnen har lagt märke till att spöken kan lämna fotspår efter sig. Efter 
en dag på jobbet kom en man fram till sitt hem. Han öppnade grindarna till 
tomten och började vandra upp emot huset. Till en början såg han en lång-
dragen skugga som undan för undan utvecklade sig till en gestalt. För varje 
steg den diffusa vålnaden tog avtecknades dess spår i snön. Den förföljde 
mannen snabbade sig in i huset. När han tittade ut genom fönstret såg han sin 
döda svärmors hatfyllda ansikte (ÅR 1959, nr 41). 
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Enligt en annan uppfattning kan spöken gömma saker och ting. En dam 
som skrev till mig berättade att en toffel hade försvunnit på ett oförklarligt 
sätt. Kvinnan höll på att städa och märkte att hon tappade ena toffeln. Hon 
kände med ena handen för att få tag i den, men skodonet var spårlöst för-
svunnet. Ännu i dag har sageskvinnan inte hittat den, trots att hon letat ige-
nom hela lägenheten. En äldre dam som bor i Vällingby var med om något 
liknande. Hon är mycket beroende av sin käpp och därför hänger hon alltid 
upp den på samma plats och lämnar aldrig sin lägenhet utan den. En dag var 
käppen spårlöst försvunnen. Tillsammans med en väninna letade hon igenom 
hela bostaden utan att hitta den. Dagarna gick och damen köpte sig en ny 
käpp. När hon en tid senare öppnade skåpet hängde den gamla käppen där på 
sin vanliga plats. En annan kvinna meddelade mig att det bor en ande i hen-
nes lägenhet i Solna och att bland annat pengar brukar försvinna. Enligt spi-
ritualister är detta ett uttryck för andarnas lekfullhet. 

Spöken anses kunna beröra människor fysiskt och handgripligen förflytta 
dem. Flera personer har upplevt att de blivit knuffade, känt en knackning 
mot ryggen, blivit hindrade från att gå in i ett hus eller varit med om att nå-
gon tryckt ned dem i sängen. En kvinna kände till och med att någon tog ett 
struptag på henne. En bekant till mig berättade att hon och hennes make 
hade varit på semester hos svärföräldrarna i Möja. Under en natt kände hon 
hur någon grep tag i henne och drog henne i smalbenen, men när hon vakna-
de var det alldeles folktomt. En annan person var i färd med att tvätta i källa-
ren, då hon kände att någon placerade sina iskalla händer på hennes axlar. 
Hon vände sig om, det var ingen där, och rusade i förfäran uppför trappan. 

En annan kvinna gick till sängs och släckte ljuset. Till hennes förvåning 
var det någon som slog till henne. Hon försökte tända lampan, men det gick 
inte. Någon höll henne med ett järngrepp kvar i sängen. Efter en stund släpp-
tes taget; hon tände genast ljuset men förutom hon själv fanns det inte en 
levande själ i rummet (UJ 1991, nr 49). Några informanter vittnar om att de 
eller en närstående varit med om erfarenheter som påminner om marritten, 
vilken i bondesamhället uppfattades som ångestfylld, kvävande och hade en 
mer eller mindre latent sexuell prägel: 

• Nå[go]n gång i tonåren fick jag en natt en känsla av att nåt tungt satt på mitt 
bröst. Det var så pass jobbigt att jag vaknade av det och var väldigt rädd, det 
fanns inget där, men ändå så "såg" jag när känslan försvann från mitt bröst och 
flög ut genom fönstret som stod öppet. (ULMA 39244) 

När hennes mor dog flyttade hennes fader till en ny lägenhet i samma hus där 
de hade bott tidigare. Informanten tyckte inte om att vara där. Det kändes som 
om någon eller något inte ville ha henne där. Hennes make uppfattade samma 
känslor av motvilja och obehag. Maken brukade ibland sova över där, för det 
låg nämligen mycket nära hans arbetsplats. Han vaknade natt efter natt av att 
någon var på honom och rörde vid honom, men när han tittade till fanns det 
ingen där. (ULMA 39200) 
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Ett välkänt fenomen, som ibland går under beteckningen poltergeist (tyska 
för knackandar eller bullergast), är att föremål börjar sväva i luften, folk blir 
beskjutna av diverse föremål, föremål krossas och underliga ljud hörs, ofta 
distinkta knackningar och att andra underliga händelser inträffar. Denna 
form av hemsökelse är vanligen förknippad med illvilliga spökerier, men det 
finns också angivet att det syftat till att göra den levande uppmärksam på den 
hädangångnes närvaro. I Sverige är föreställningen känd sedan 1700-talet. 
En gård i Ekla by i Södermanland var hemsökt av mycket otäcka spökerier. 
Till och med präster blev anfallna och beskjutna av den osalige anden, kan vi 
läsa i det bevarade dokumentet. Ett liknande fall inträffade i Löts prästgård 
på Öland 1701, där den elake bulleranden påstås ha dragit kläderna av de 
sovande och misshandlat dem. Liknande levitationsfenomen förekommer i 
folklig tradition och far anses vara en sedan länge etablerad föreställning 
(Östling 2001; Hagberg 1937; Liungman 1969). 

I början av 1900-talet hemsöktes Frälsningsarméns lokaler i Edsbyn av 
poltergeistfenomen. Vittnesmålen är dramatiska. Saker och ting svävade runt 
i luften. Föremål slungades som av en osynlig kraft och träffade och skadade 
personer. Spökeriema skall främst ha varit riktade mot en löjtnant i Fräls-
ningsarmén. När han slutade att besöka lokalen upphörde fenomenen (HJ 
1990, nr 43; NorMn 1996, s 19 ff). 

Poltergeist är i synnerhet förknippade med ljud och förödelse. Några 
norrlänningar överraskades av ett oväsen från källaren som varade i flera 
timmar. När de slutligen tog mod till sig och gick ned upptäckte de till sin 
förfäran att allt som varit upphängt längs med väggarna blivit nedkastat på 
golvet. Plötsligt hörde de oväsen från matförrådet. De gick omedelbart in 
och fann att saftflaskorna och syltburkarna, som stått på hyllorna, låg kros-
sade på golvet. Förutom de själva fanns ingen levande varelse i rummet 
(Marklund 1996, s 13 f). 

Enligt parapsykologiska teorier är poltergeistfenomen på något sätt knut-
na till en vanligen yngre, ofta i puberteten, (sexuellt) frustrerad individ som 
har svårt att acceptera motgångar och besvikelser. Aggression som inte ome-
delbart far sitt utlopp tar sig uttryck i form av telekinetiska fenomen (Björk-
hem & Johnson 1986, s 323 if; Evans 2002, s 53 f; Fersling 1990, s 33; Vir-
tanen 1990, s 71). 

Föreställningen är numera påverkad av spiritismen, där medier främst 
från 1800-talet försökte "bevisa" andarnas närvaro genom att få bord och 
stolar att röra sig. Mycket av de beskrivningar av medier i aktion från 1800-
talet och de fenomen som de troddes vara förmögna att framkalla påminner 
om moderna poltergeistbeskrivningar. Scenen återfinns i åtskilliga filmer 
och tv-serier. I äldre tid ansågs bullerandarna huvudsakligen vara en varning 
till personer som fört ett ogudaktigt leverne, men det finns också berättat att 
de ville hämnas, tillrättalägga något som blivit fel samt avslöja ett brott. 
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Enligt medeltida kristen uppfattning var poltergeistfenomen ett uttryck för 
olika andars och demoners aktivitet (Burton & Grandy 2004, s 136). 

Djur och spöken 
Intresset för husdjur och hästar i övernaturliga sammanhang har ökat under 
senare år och man kan bland annat gå på kurs för att lära sig att tala med våra 
fyrfota vänner. Ett medium jag intervjuade hävdade att hon kunde kommuni-
cera med olika djur. Vissa medier understryker att man därmed kommunice-
rar direkt med djuret, medan andra framhäver att man istället talar med dju-
rets skyddsande. Kommunikationen anses gå till på samma sätt som när me-
diet talar med de döda. 

I 1800-talets bondesamhälle berättade man till exempel att hästar kunde 
se gastar som var osynliga för vanliga människors ögon. Djur och människor 
ansågs i många fall stå på kamratlig fot med varandra och när husbonden 
avled trodde man att hästen sörjde. Kreaturen var förmögna att följa med 
gengångaren från gården och spöken troddes även kunna ta djurgestalt. I 
våra dagars urbaniserade samhälle är det framför allt hund, katt och häst som 
är förknippade med spökfenomen. Alltsomoftast framhävs att hunden morrat 
och skjutit ragg, katten har fräst åt något som varit osynligt för det mänskliga 
ögat, hästen har vägrat att gå förbi en gravkulle etc. En hel del personer sä-
ger sig bland annat ha hört mystiska ljud av hovar, hundskall och gnägg-
ningar. 

Ett genomgående drag är att djuren "ser" och uppfattar mer än vad vi gör. 
Flera av dessa föreställningar härrör från att våra husdjur i några avseenden 
har skarpare sinnen än oss, vilket medför att de kan uppfatta saker som vi 
inte kan, därmed inte sagt att det behöver vara något övernaturligt. Möjligen 
kan uppfattningen vara påverkad av att djuren är otämjda och vilda medan 
människan är civiliserad och därmed inte tillskrivs de egenskaper som kän-
netecknar det vilda och spontana. Några personer har varit med om drama-
tiska upplevelser: 

På kvällen när jag stod där i köket och gjorde ordning hundmat började plöts-
ligt de två hundarna att skälla. Jag blev väldig förvånad, eftersom de i vanliga 
fall är väldigt lugna av sig. Jag sa till dem att hålla tyst, men då de inte ville 
sluta, flyttade jag på mig. De skällde upp mot en punkt i taket. Helt plötsligt 
började en krok över diskbänken svaja. Det slutade med att den snurrade runt i 
en väldig fart och plötsligt bara stannade den. Efter det kan man känna dofter 
som åker förbi med mera. (ULMA 39261) 

Jag och mamma skulle ned till kyrkogården, och hunden satt i bilen, det är en 
sådan där, hon gjorde aldrig något, hon gick aldrig ur bilden utan vidare. Det 
var varmt, så vi vevade ned rutorna, sedan gick vi på gången till graven. Jag 
menar, hundar får man inte ta med sig in på kyrkogårdar. När vi kommer, inte 
ens halvvägs till graven, hoppar hunden ur bilen genom fönstret. Det har aldrig 
hänt någon gång vare sig före eller efter. Hon springer förbi oss ylande, spring- 
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er till rätt grav, hon har aldrig varit där, och börjar gräva och började skrika. 
Det var något fruktansvärt. Jag och morsan bara grinade. Vi var helt förstörda. 
Hur vi fick hunden därifrån, det begriper jag inte. Jag känner nu, att det var det 
värsta jag varit med. Men hon kunde inte veta. Hon springer alltså direkt till 
rätt gravplats, börjar gräva och bara skrek. Det var bland det värsta jag varit 
med om. (ULMA 39203) 

Vissa framhåller att djur kan spöka. En god vän till mig och hans sambo 
bodde för några år sedan högt upp i ett höghus i centrala Malmö. En dag satt 
han i köket och arbetade, då han i ögonvrån anade att en katt traskade förbi i 
hallen. Samtidigt såg hans flickvän, som befann sig i tv-rummet, djuret. Pa-
ret letade igenom lägenheten men någon katt hittade de inte. En annan per-
son var med om något liknande: 

Mina katter som dött går igen. Då en av katterna blev sjuk och avlivades för 
urinförgiftning, fel på njurarna, sade jag åt honom att visa att han "fanns" där 
ute någonstans. På morgonen var det kiss i badkaret. Katten brukade kissa där, 
han var för lat för att gå ner på lådan. Min yngsta son såg detta och utbrast 'kis-
sen!', men blev genast blek då han kom på att kissen var död. Men än i dag kan 
jag höra och se honom i trappan och vid matskålarna. Trots att vi har fem kat-
ter, så vet jag att min kisse har stannat kvar här. Jag var tvungen att avliva ännu 
en kisse i februari, fruktansvärt, han hade samma sjukdom som den förra kat-
ten, jag var tvungen att avliva honom. Men bara några veckor senare mötte jag 
en mycket vacker fjäril utanför huset. Vilka fiärilar är ute och flyger i början av 
april. Jag tror att jag har fått tillbaka honom i en av mina kattungar, det är Sud-
den upp i dagen. Så det känns bättre nu, men visst saknar jag en älskad katt. 
Hans aska är utströdd över en stor vitsippsrufs i trädgården, det var Suddens 
plats, dit kom vårens första solstrålar. (ULMA 39296) 

Hundens trofasthet och de nära känslomässiga banden mellan husdjur och 
ägare återkommer i berättelserna. En person angav att hennes far hade dött i 
en trafikolycka. Efter några veckor tog hans änka med sig hunden ut på pro-
menad. När hunden kom fram till den plats där dess husse hade omkommit 
lade den sig på vägen och började yla samt vägrade att gå därifrån (HJ 2001, 
nr 52). 

I ett fåtal skildringar förekommer en korrespondens mellan husdjuret och 
dess ägare. En kvinna skänkte bort några kattungar och en man fick en av 
dem. Han undrade om hon kunde ta hand om katten ett tag, eftersom han 
skulle in på sjukhus. En dag fick kattungen något i halsen och dog. Någon 
dag senare tittade sageskvinnan i tidningen och fick se att mannen hade avli-
dit vid samma tidpunkt som katten. 



III. Omstridda fenomen 

Synskhet, varsel, tydor och prekognition 
I bondesamhället uppfattade man tydor, omen och varsel i en mångfald av 
vardagens händelser. Människorna försökte förutspå framtiden genom att 
tolka händelser i enlighet med särskilda tolkningsmönster eller med hjälp av 
spontana eller självframkallade syner. Tanken bygger på att framtiden är 
styrd av ödet, himlakropparna eller av högre makter. Hela 57 % av landets 
befolkning idag uppger att de varit med om någon form av föraning, varsel 
eller tyda (Morhed 2000, s 57). 

Enligt äldre tiders tänkesätt var personer som var födda under vissa sär-
skilda tidpunkter utrustade med speciella egenskaper som gjorde att de till 
exempel kunde se hädangångna eller skåda in i framtiden. Liksom förr anses 
synskheten gå i arv mellan släktleden och en hel del personer hävdar att de 
fått sin synskhet i gåva av en nära släkting. Flera av mina informanter anger 
att de har någon vän eller anförvant som är synsk eller att de själva innehar 
denna förmåga. Vitt spridd är uppfattningen att vissa människor är mer 
mottagliga för det övernaturliga än andra, en tanke som anses förklara varför 
en del uppfattar spöken på vissa platser medan andra inte märker någonting 
alls. Resonemanget återfinns även inom parapsykologin (Evans 2002, s 192 
ff; Johnson 1980). Betydligt färre påstår att de i form av initiation fatt för-
mågan att se det fördolda och en kvinna hävdade exempelvis att hon sett en 
tomte som givit henne gåvan att se in i framtiden. Numera används i allt 
högre grad uttrycket medial istället för synsk. 

Under senare tid har det ofta framhävts att barn är mer synska än vuxna. 
Ett vanligt argument är att barns låtsaskamrater i själva verket är högst reella 
andar, vanligen avlidna släktingar. Barnets synska förmågor avtar med tiden 
eftersom barnen inte uppmanas att utveckla dem och istället blir de tillsagda 
att det bara är inbillning. I äldre tid ansåg man att barn som inte konfirmerats 
hade likartade egenskaper, bland annat troddes de kunna peka ut trollpackor. 

Upplevelserna av prekognition består dels av att man får en intuitiv käns-
la av att något kommer hända, plötsligt dyker en tanke upp i sinnet och strax 
därefter visar det sig att det man tänkte på faktiskt sker, dels av att man fått 
en syn av vad som kommer att inträffa. Ofta är det triviala händelser. En 
tonårstjej såg sin lärare och slogs av tanken att han kommer att spilla ut kaf-
fe. Strax efteråt inträffade det hon anat. Varsel anses också kunna ta sig fy-
siskt uttryck. En person beskrev att han far ont i magen en vecka innan något 
dåligt kommer att inträffa. Värken blir allt värre ju närmare det kommer och 
först när tilldragelsen inträffat upphör smärtan. 

En äldre kvinna berättade för mig att hon en sommarnatt hade fönstret 
öppet, rullgardinen var halvt neddragen, vilket medförde att hon obesvärat 
kunde se ut i trädgården. Hon vaknade och fick se att hennes son och hans 
fru stod precis nedanför fönstret. En bit bort stod några gestalter som såg 
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exakt likadana ut. Först undrade hon varför de hade kommit på ett °annonse-
rat besök mitt i natten, men plötsligt slog det henne att de stod mitt i bloms-
terrabatten. Gestalterna var synliga i tio minuter och när de vände sig om 
försvann de. Kvinnan anser att det sannolikt var ett varsel, eftersom hennes 
son avled tre månader senare. 

I ett annat fall såg en kvinna ett inslag på tv som handlade om en svår 
olycka i Karlskoga. Dagen därpå ringde hon upp sin syster som är bosatt i 
nämnda stad men systern dementerade att ett sådant missöde skulle ha ägt 
rum. En vecka senare inträffade olyckshändelsen (Björkhem 1986, s 161). 
En annan syn framträder i följande exempel: 

Jag stod i en kö fram till kassan i en butik. Jag hade jobbat hela dagen och var 
lite småtrött. Tjejen i kassan arbetade så fort hon kunde, men ändå rörde sig 
den långa kön inte något nämnvärt. Jag kände hur slut jag var i kroppen, så jag 
slöt mina ögon några sekunder. Då ser jag hur två rånare, med svarta huvor för 
ansiktet, plötsligt rycker upp dörren och stormar in i affären. De riktar ett va-
pen mot den rädda tjejen i kassan ... och jag öppnar mina ögon! Kön har rört 
sig en liten bit framåt, men inga rånare syns till. Jag antar att jag stått och 
drömt, blir färdig i affären och åker hem. Nästa dag läser jag i tidningen hur 
just den butiken jag var inne i dagen förut, har blivit rånad av två maskerade 
män med pistol. Jag släppte tidningen som om den hade bränt mig och skakade 
i kroppen hela vägen till jobbet. (ULMA 39284) 

Enligt en del beskrivningar har personer varit dödsmärkta. En man gick 
bredvid en god vän och lade märke till att han lämnade blodspår efter sig. De 
stannade till och tittade efter. Inget blod syntes. Några dagar senare dog 
ic-rnraten i en sprängningsolycka och fick benen avslitna (ÅR 1956, nr 5). 

hera av dem som upplever att de kan skåda in i framtiden uppfattar inte 
detta som något positivt, tvärtom: 

Dels har jag varit synsk. Det vill jag inte vara. Som synsk var för mig att jag 
hade varsel. Så jag visste alltid när obehagliga saker skulle hända innan de 
hände. Jag kunde träffa en människa och se att den här personen skulle dö 
inom ett halvår. Det är inget trevligt. Jag kunde se otrevliga saker och se dem i 
förväg. (ULMA 39194) 

Sanndrömmar 
I våra folkminnesarkiv finns det uppteckningar om att människor i äldre tid 
drömt om eldsvådor, dödsfall, olyckor och mycket annat som sedan visat sig 
inträffa. Merparten av dessa drömmar var spontana, men de kunde också 
framkallas med hjälp av ritualer. En metod från bondesamhällets dagar, som 
för det mesta syftade till att uppenbara vem ens tillkommande skulle bli, var 
att genomföra en ritual som åtminstone i en del fall resulterade i en klar och 
tydlig dröm. Exempel på detta är drömgröten och drömpannkakan, som man 
tillagade och åt under särskilda ritualiserade former. 
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Med den moderna psykologin har intresset för drömmarna ökat. Dröm-
marna ses bland annat som en nyckel till vårt undermedvetna och i handeln 
finns det gott om böcker som behandlar drömtydning, ofta med tämligen 
ensidigt innehåll. I samband med New Age-rörelsens genombrott har intres-
set för drömmar stigit. Kurser ges i hur man lättare lär sig att komma ihåg 
sina drömmar och hur man skall gå tillväga för att ra dem att bli klarare och 
intensivare, så kallad lucid dreaming (klardröm). Inom mer alternativ huma-
nistiskt inspirerad psykologi erbjuds drömterapi, där man tillsammans med 
en drömterapeut analyserar sina drömmar ingående och därmed anses både 
kunna bli av med personliga problem liksom oönskade egenskaper. Även 
inom äldre folktro förekom drömtydning. Drömmer man om pengar rar man 
förargelse, för att ta ett exempel (Tillhagen 1991, s 102). 

Sanndrömmar kännetecknas i likhet med varsel och telepatiska erfarenhe-
ter för det mesta av att händelsen uppfattats som supranormal i efterhand, när 
den väl slår in. En person drömmer att han kommer att vinna på en lott med 
nummer 24. Han köper därför en lott med just detta nummer och kammar 
hem storvinsten. Inte helt ologiskt uppfattar han drömmen som en sanndröm. 

Många sanndrömmar i våra dagar behandlar tämliga triviala ämnen till 
exempel vilka kläder en kompis kommer att ha på sig nästa dag medan andra 
är desto mer dramatiska. Några dagar före den tragiska spårvagnsolyckan i 
Göteborg 1992 drömde en kvinna om vad som skulle komma att inträffa. 
Framför sig såg hon människor löpa amok i skräck för att dö och kände luk-
ten av bränt kött samt hörde förtvivlade dödsskrin. En annan kvinna förutsåg 
på ett liknande sätt en annan dramatisk händelse i vår historia: 

Jag gick och lade mig ungefär vid 21.00 fredag 28/2 -86. Jag var mycket trött, 
eftersom jag haft en jobbig vecka och kommande skulle bli värre. Jag pluggade 
och skulle ha två skrivningar veckan därpå. Jag har dessutom tre barn. Ibland 
kan det bli jobbigt. Jag vaknade exakt 3 minuter över 23.00. Palme sköts 23 
minuter över 23.00. Jag vaknade när jag inte kunde andas och det kändes som 
om jag blivit skjuten och jag såg Olof Palmes förvridna ansikte. Det var som 
om han försökte säga mig något. Jag kunde inte sova när jag lade mig ner i 
sängen. Jag kunde inte slappna av alls, utan gick upp i köket, tog en cigg. Det 
blev fler än en. Omkring 00.30 gick jag in för att sova. Då kände jag mig som 
en trasa eller ballong, som all luft gått ur. På lördag morgon var det jag som 
hämtade tidningen i hallen. Mina barn hade också sett tidningen, tittat, sedan 
slängt tidningen på golvet igen, vilket de aldrig brukar göra annars. Det kom-
mer alltid in med den till oss, men inte denna morgon. Jag själv fick en mindre 
chock tror jag. (ULMA 39325) 

En kvinna drömde att ett stort passagerarfartyg sjönk och att nästan alla om-
bord följde skutan till botten. Kort därpå skulle informanten och hennes ar-
betskamrater åka båt till Köpenhamn, men på grund av drömmen valde hon 
att stanna hemma. Inget hände dock under resan, men en kort tid därefter 
sjönk Estonia. En pojke drömde att hans syster var ute och körde bil. Någon 
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sprang ut på vägen och hon blev tvingad att väja och kolliderade med en 
lastbil. Följande morgon fick han reda på att hans syster hade omkommit i en 
bilolycka. En kvinna var med om följande dödsvarsel: 

Vi bodde i ett enplanshus och som grannar hade vi ett medelålders par, något 
äldre än min man och jag. Vi hade häck som skilde tomterna åt. Jag drömmer 
en natt att jag sitter på en liten pall och rensar vår gemensamma häck då gran-
nen kommer fram till mig. Han såg lite blek ut, räckte fram sin hand och sade: 
'Jag vill tacka för god grannsämja.' Jag tittade lite frågande på honom och sä-
ger: 'Vad då?' Han svarar: 'Jo, snart kommer den eviga sömnen'. Jag svarar: 
'Men usch vad du pratar.' Han säger: 'Jo, det är bara så'. Sedan vaknar jag sjö-
blöt av svett. Det var en fruktansvärt hård dröm. Dagen efter mådde jag inte 
bra. Jag såg ingen av våra grannar ute på tomten. Den andra dagen efter dröm-
men sitter jag och slötittar ut mot vägen utanför vårt hus och vad kommer där 
om inte en likbil med en kista i. Jag fick då reda på att grannen hade avlidit och 
svepningen skulle ske hemma i bostaden. (ULMA 39287) 

Telepatiska erfarenheter 
Hela 60 procent av landets befolkning anser att tankeöverföring är möjlig 
och 18 procent uppger att de har varit med om telepatiska erfarenheter 
(Morhed 2000, s 54; Hammer 2002, s 157). Somliga har känt någon form av 
förnimmelse i samma ögonblick som en närstående blivit skadad, avlidit, 
stupat i strid eller att man inom kort kommer att fa besök av en nära vän eller 
släkting. En vanlig förekommande telepatisk erfarenhet är att man tänker på 
en person som man inte har talat med på länge. Telefonen ringer och på 
andra sidan tråden är den man just tänkte på. Givetvis handlar det i många 
fall om rena tillfålligheter, medan andra, som Virtanen och Liungman, inte 
vill utesluta möjligheten av ESP. Virtanen framhäver att ESP vanligen figu-
rerar vid negativa händelser, såsom olyckor, dödsfall etc. (Virtanen 1990). 
Enligt en parapsykologisk teori fungerar PSI-kommunikation bättre vid star-
ka emotionella impulser än svaga (Johnson 1980, s 77).1°  En del säger sig 
vara med om detta på regelbunden basis och några vanliga telepatiska erfa-
renheter framträder i följande texter: 

Jag har många gånger haft föraningar om händelser, drömt sanndrömmar och 
råkat ut för underliga sammanträffanden. Jag och mina anhöriga samt några 
vänner brukar ringa till varandra samtidigt och många gånger har vi lyft luren 
för att upptäcka den andra har gjort detsamma! Många gånger har jag hört mina 
anhöriga komma hem, öppna dörren, klä av sig ytterkläderna och skorna. När 

I°  Nära förknippat med dessa föreställningar är att människor ibland far en känsla av 
vad som kommer att inträffa i framtiden. Under krig är det till exempel vanligt att 
soldater känner på sig att de kommer att stupa i nästa slag. Ibland har det slagit in, 
stundom har de överlevt. Fenomenet bör sättas i samband med olika känslomässiga 
tillstånd. I allmänhet finns det en tendens att man minns upplevelserna som slår in, 
medan man glömmer de som inte gör det. 
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jag då gått dit, har det aldrig varit någon där. Personen har kommit 5-10 minu-
ter senare och då 'skapat' exakt samma ljud som jag hörde tidigare. Detta är 
också något min far upplevde i sitt föräldrahem och sågs som helt självklart. 
(ULMA 39250) 

Hade lånat ut lite pengar till en vän. När vi talades vid på telefonen var han an-
gelägen om att betala tillbaka denna hundralapp. Han sa att han kanske kunde 
skicka den med posten. För mig var det ingen brådska med pengarna sa jag. Ef-
ter telefonsamtalet tänkte jag att det är dumt att skicka pengar i ett kuvert, han 
kanske kunde skicka ett hundrakort till spårvagnen istället, för att jag behöver 
ett nytt. Detta stannade bara vid en tanke. Dagen efter fick han tillfälle att 
komma hem till mig. Tack för lånet sa han, här är din hundralapp, eller vill du 
hellre ha ett hundrakort istället? Mer än bara slump? (ULMA 39325) 

En gång så gick min brorsa in på macken för att köpa tuggummin, då började 
jag av någon konstig anledning tänka på Dumle klubbor och hur länge sedan 
det var jag åt sådana. Efter en stund kom så min brorsa in i bilen, och gissa vad 
han hade köpt? Dumle klubbor ... (ULMA 39269) 

Nära-döden-upplevelser 
Under senare tid har vittnesmål från personer som genomgått en operation 
och varit döda i ett kort ögonblick men sedan blivit återupplivade cirkulerat i 
västvärlden. Fenomenet har uppkommit i samband med att det tack vare den 
moderna läkarvården blivit möjligt att återuppliva människor som i medi-
cinsk bemärkelse varit döda i några korta ögonblick. En del svenskar uppger 
att de redan på 1960-talet varit med om karakteristiska nära-döden-
upplevelser, men föreställningen fick sitt definitiva genombrott i samband 
med att Raymond Moodys bok I dödens gränsland för första gången kom ut 
på svenska 1975 (Björkhem 1984, s 126 f). 

Nästan alla upplevelser är knutna till operationsbord och sjukhusmiljö, 
men det förekommer att någon fått mycket ont och sedan varit med om en 
nära-döden-upplevelse också i andra miljöer och sammanhang. Upplevelser-
na är förvånansvärt likartade och innehåller dels detaljerade observationer av 
vad som inträffar under operationen, dels beskrivs ett möte med en släkting 
eller någon form av ljusvarelse. I de allra flesta fall, men dock inte alla, ses 
upplevelsen som mycket positiv och subjektet tycker att det är mycket triv-
samt att vara död. Nuförtiden är dessa upplevelser till den grad vanliga att de 
måste sägas tillhöra vår allmänna föreställningsvärld och många kanske för-
väntar sig på ett undermedvetet plan att ra vara med om detta när man ligger 
nedsövd på ett operationsbord eller är nära att dö. Som mycket annat är 
fenomenet omstritt. 

En del uppfattar upplevelserna som bevis för en positiv tillvaro efter dö-
den. Kritikerna framhåller att ingen som verkligen har varit död återkommit, 
samt att fenomenet framkallas av narkos eller av olika processer i hjärnan, 
bland annat syrebrist, som ger upphov till olika former av hallucinationer. 
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Nära-döden-upplevelsen kan framkallas utan att den som genomlever den 
ens varit i närheten av att dö. Andra utforskare av ämnet anser att när man 
inser att man kommer att dö påverkar det ens undermedvetna och det medför 
att man ser sig själv som en utomstående och det är också på så sätt som man 
upplever situationen. Fenomenet kallas autoskopiska hallucinationer och har 
stora likheter med utom-kroppen-upplevelser. Några forskare menar att 
dödsrädslan ger upphov till hallucinationer som utlovar en positiv tillvaro 
efter döden (Sabom 1987; Hammer 2004; Moody 1986 och 1990; Johnson 
1980, s 27; Björkhem & Johnson 1986, s 395 if; Alver 1997). 

I ett veckotidningsreportage vittnade en man om att han först upplevde en 
mörk tomhet. Sedan blev han befriad från den fysiska kroppen och gick mot 
ett ljus som strålade starkare än solen. Framför sig såg han ett stort rum och 
han anade gestalter. Ur ljuset framträdde en person, Jesus, som befallde ho-
nom att stanna och vända om. Slutligen "återvände" mannen till operations-
bordet, där han betraktade operationen ovanifrån och till sist vaknade han 
upp på sjukhuset (HJ 1990, nr 49). I ett annat fall beskrev en man att han låg 
på operationsbordet. Han hörde att läkarna och sköterskorna pratade sins-
emellan. Därefter fick han se en ljustunnel öppna sig och hörde ljuv och 
stillsam musik. Mannen sögs in i ljuset och kom in i tunneln. Slutligen anade 
han en utgång, där ett ännu intensivare ljus syntes. När han kom ut ur tun-
neln såg han en grön blomsteräng och hörde fågelsång. Mannen mötte sin 
morfar, som såg ut som om han vore i tjugoårsåldern. Morfadern sade åt 
honom att hans tid inte var kommen. Mannen protesterade, det kändes skönt 
att vara död, men han sögs liksom tillbaka till sin egen kropp (Almqvist 
2002, s 51 f). 

En kvinna, som vid ett tillfälle var nära att drunkna, upplevde att hon 
trädde in i ljuset och såg en ljusgestalt. Ljusgestalten sa: "[d]et är inte dags 
än. Du har bara varit här på besök" och betonade kärlekens betydelse i livet. 
I nästa ögonblick var hon tillbaka på stranden (HJ 2001, nr 2). Följande upp-
levelse tilldrog sig på en mycket olycksdrabbad vägsträcka: 

Det var en solig och vacker dag. Jag körde vägen från Nynäshamn till Stock-
holm. Jag tror att det var vid Berga som jag fick se en sopbil längre fram på 
vägen. Jag närmade mig sopbilen sakta. I lagom tid lade jag i tvåan och accele-
rerade för att köra om. I samma ögonblick svängde sopbilen rakt över vägen, åt 
vänster. Min Maserati hamnade mellan sopbilens främre och bakre hjulpar, den 
flyttades elva meter. Några ögonblick senare satt sopbilens förare på knä fram-
för mig, han grät och var förtvivlad. Själv kände jag mig lycklig på något sätt. 
Jag sade åt sopbilsföraren att han inte skulle vara ledsen, jag berättade — skrat-
tande — för honom att jag nu tänkte dö och att det kändes bra. 
Sedan färdades jag i ganska starkt ljus. Jag hörde hela tiden en hög, väldigt ljus 
ton. Jag mötte min pappa. Jag mötte min son, som bara hade ett ben och jag 
minns att jag tyckte det var konstigt att han var enbent i himlen. Jag mötte ock-
så min fru. Ingenting sades, men allt var behagligt. Det vilade en frid över mina 
närmaste, och de såg så välkomnande ut. Sedan började jag tappa fart och det 
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kändes som om jag skulle falla igenom. Det blev obehagligt, för jag vill inte 
åter till livet. (ULMA 39325) 

En kvinna berättar: 

År 1977 blev jag opererad och under operationen hade jag en nära-döden-
upplevelse. Jag steg upp ur min kropp och gick ner för en trappa till en tunnel. 
Inne i tunneln fanns en kanal och en gondol som väntade på mig med en man 
som stod i den med en lång pinne, med den sköt han båten framåt. Vi kom ut ur 
tunneln och jag fick gå ur båten. Det var en otroligt vacker plats med mycket 
intensiv grönska och mycket starkt ljus. Framför mig såg jag en stor port som 
var stängd. Jag gick fram till den och började banka för att bli insläppt. Då hör-
de jag en röst att jag måste vända tillbaka, att min tid inte har kommit än. Jag 
ville inte, jag ville in och sa det också till denna person, men tyvärr fick jag 
återvända. I operationssalen fick jag se människor som stod och kämpade för 
att rädda mig. Jag var liksom ovanför dem och såg alltsammans uppifrån. När 
jag vaknade upp ur narkosen fick jag höra av en syster att det var nära att de 
hade förlorat mig. Jag kommer ihåg att jag kände väldigt stor besvikelse över 
att jag var tvungen att återvända. (ULMA 39325) 

Till skillnad från spökupplevelser framställs ofta nära-döden-upplevelsen 
som en vändpunkt i livet och har lett fram till en form av andlig pånyttfödel-
se. Flertalet upplevelser har ett påfallande kristet förtecken och kan betraktas 
som en modern form av folklig visionsdiktning (jfr Alver 1997). Förr i tiden 
fanns det likartade föreställningar. Från medeltiden och framåt förekom det 
att personer under svåra sjukdomstillstånd eller trance hävdade att de fatt 
beskåda hinsides världar. Precis som i våra dagar tolkade människor den 
skakande erfarenheten i enlighet med sina egna referensramar. 

Nära-döden-upplevelsen har likheter med Swedenborgs syn på återupp-
ståndelsen, där de hädangångna fortsätter att leva vidare i andevärlden i 
samma ögonblick som de avlidit, utan att för den skull vara medvetna om att 
de är döda (Swedenborg 1988, s 49 if). Till skillnad från andra kristna upp-
fattningar, där de döda ligger i sina gravar i väntan på den yttersta domen, 
som framgår i Svenska kyrkans begravningsritual, har de alltså återuppstått 
med en gång. 

Nära-döden-upplevelsen lindrar skräcken för döden och ger människor 
hopp om en positiv tillvaro efter detta, utan att behöva frukta vare sig helve-
tets plågor eller ateismens intighet. I berättelserna far vi veta att det finns en 
förlåtande högre makt och efter dödens inträdande infinner sig en positiv 
harmonisk existens tillsammans med nära och kära, vilka framställs på ett 
idealiserat sätt (jfr nedan). I beskrivningarna slås man även av att släktingar-
na är ungdomliga och vid god hälsa, vilket överensstämmer med vår tids 
normer, där idealåldern ligger någonstans mellan tjugo och trettio år. Berät-
telserna om nära-döden-upplevelserna kan ses som en reaktion mot det mo-
derna samhällets förträngande av döden och dess ateistiska grundhållning. 
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Det kollektiva mottagandet i dödsriket står i bjärt kontrast till dagens indivi-
dualiserade och privatiserade död (jfr Alver 1997). 

Tidigare-liv-upplevelser 
Föreställningen om reinkarnation har under senare år fått starkt fotfäste i 
Sverige. Tanken att en människa lever flera liv efter varandra är numera inte 
med självklarhet förknippad med österländska religioner, utan har trängt in i 
andra trosåskådningar som New Age, nyhedendom och kristendom. Ungefär 
13 % av befolkningen tror på reinkarnation och numera anses man antingen 
spontant eller genom hypnos kunna uppleva minnen från tidigare liv (Mor-
hed 2000, s 62, 68). Ett bra exempel på hur reinkarnation uppfattas av folk 
framträder i följande utdrag: 

En dag körde jag bil med mina två 6-åriga tvillingdöttrar. Vi bestämde oss för 
att köra en lite annorlunda väg för att utforska området. När vi körde, såg vi en 
kvinna som arbetade i sin trädgård. Mina döttrar skrek då: 'mamma, mamma'. 
Jag tänkte inte så mycket på det hela. När vi skulle tillbaka bestämde vi oss för 
att ta samma väg tillbaka. Till vår förvåning såg vi att kvinnan fortfarande ar-
betade i sin trädgård. Då skrek mina döttrar på nytt: 'mamma, mamma'. Då 
förstod jag att det var mer än bara dumheter från mina döttrar. Jag stannade bi-
len och gick fram till kvinnan i trädgården. Väl framme hos kvinnan frågade 
jag henne om hon någonsin mött mina döttrar tidigare. Hon svarade: - Nej, 
men jag hade två tvillingdöttrar som dog för sex år sedan ... (ULMA 39271)11  

Vetenskapsmän började under 1900-talets första år att experimentera med 
hypnos och frambringande upplevelser som påminner om dem som framträ-
der idag. I John Björkhems experiment framgår det att personer uppger sig 
vara med om det som hypnotisören beskriver och resultaten är därmed snara-
re styrda än spontana, vilket är viktigt att ha i åtanke när man betänker de 
resultat som har frambringats av regressionsterapeuter (Björkhem 1942). Det 
är mycket lätt att skapa falska minnen. Över huvud taget kan man under 
hypnos frambringa minnen av händelser som bevisligen aldrig inträffat 
(Hammer 2002, s 135 ff). 

Tidigare-liv-upplevelserna fick stor genomslagskraft i USA på 1950-talet. 
Affärsmannen Morey Bernstein hypnotiserade 1956 en hemmafru vid namn 
Virginia Thige som under hypnos berättade att hon i ett tidigare liv hade 
varit en irländsk flicka vid namn Bridey Murphy. Experimentet resulterade i 
bestsellern The Search for Bridey Murphy som påvisade att Bridey Murphy 
verkligen hade levat på Irland, men snart visade det sig emellertid att en 
kvinna med samma namn hade bott granne med den hypnotiserade kvinnan i 
hennes barndom. Faktum är att de flesta erfarenheter som Bridey Murphy 
påstås ha genomgått delades av fru Thige (Wilson 2004, s 673; Burton & 

Bengt af Klintberg anser att denna berättelse kan vara baserad på en vandringssä-
gen. 
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Grandy 2004, s 323 f). Troligen var hypnosen ett uttryck för fru Thiges un-
dermedvetna, snarare än ett belägg för att hon levt flera liv. Sedan dess har 
det med jämna mellanrum kommit ut liknande böcker. 

Här i landet blev föreställningen snabbt föremål för folkligt intresse och 
förekommer till exempel i veckotidningsreportage från 1960-talet och nume-
ra dyker den också upp i en rad olika tv-serier. Kanal 5 har producerat pro-
grammet Tidigare liv, som visades på bästa sändningstid, där man lät hypno-
tisera en person och sedan sökte ta reda på upplevelsens sanningshalt. Själv-
fallet hittade tv-teamet ofta "bevis" för dess autenticitet. Nyligen lät sig en 
kvinnlig reporter på Aftonbladet aningen motvilligt hypnotiseras och fick till 
sin förfäran någon form av minnen av att hon i ett tidigare liv hade varit en 
"misslyckad" hemmafru (Aftonbladet 14/3 2004). 

Sedan 1980-talet kan man gå på kurser för att fa reda på vad man gjorde i 
ett tidigare liv eller uppsöka en regressionsterapeut, som utför hypnotise-
ringen. Metoden kallas för regression. Under senare tid har det kommit ut en 
hel del böcker om detta på svenska till exempel Raymond Moodys Tidigare-
liv upplevelser, vilken också innehåller beskrivningar av hur man framkallar 
dem. Med hjälp av olika tekniker, huvudsakligen hypnos och kristallskåd-
ning (man stirrar på en kristallkula eller en spegel tills man far en form av 
hallucinationer), försätter man sig i trance. Det är också möjligt att hypnoti-
sera sig själv genom att läsa in en text på band och sedan spela upp den på en 
bandspelare. På sin hemsida påstår en person att det fungerar lika bra som att 
gå till en regressionsterapeut. 

Med hjälp av hypnos kan man hamna i trance och uppfatta en ström av 
detaljerade bilder som påminner om filmsekvenser snarare än drömmar och 
är mycket tydliga samt innehåller episoder och minnesfragment från tidigare 
livsöden. Hela livet spelas av allt att döma inte upp. Upplevelserna sägs ofta 
vara förknippade med en känsla av igenkännande. Episoderna utspelas under 
olika tidsåldrar och en man kan under ett tidigare liv ha varit en kvinna och 
vice versa (Moody 1998). De återgivna beskrivningarna har ofta dramatiska 
och våldsamma inslag. En klar majoritet av upplevelserna tilldrar sig under 
antiken och framåt i tiden. Inget i upplevelserna avviker i sig ifrån vanliga 
populära föreställningar om hur livet tedde sig förr. Åtminstone i en del fall 
förefaller upplevelserna korrespondera med individens livstillstånd och per-
sonliga fantasier. Förhållandevis många moderna häxor hävdar exempelvis 
att de blivit brända på bål i sitt föregående liv. Här följer ett exempel: 

Jag satt vid en brunn i en mörk skog. Brunnens vatten var alldeles svart och jag 
såg inte min egen spegelbild utan någon annans. När jag tittade upp mot himlen 
såg jag fåglarna flyga ... Från brunnen gick det en liten stig. Långt borta på sti-
gen såg jag en tjej som stod med en korg. Hon hade 1500-talskläder på sig, 
bruna var dom och förklädet var vitt. Hon stod och ropade på mig, sa att jag 
skulle skynda mig. Jag tog min lilla korg och gick till henne. Det som var kons-
tigt var att när jag såg hennes ansikte var det min morfars systers ansikte! Vi 
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följde stigen ut ur skogen. Runt om oss var det kullar och åkrar. När vi hade 
gått en liten bit kom en kärra som drogs av två kossor. Vi såg den försvinna när 
den gick in i skogen. Långt där framme kunde man se en liten by. Det såg ut 
som om det brann. När vi var framme såg jag att det var människor som höll i 
facklor och stod i klungor. Alla tittade på oss - eller rättare sagt på mig. I vanli-
ga fall hade jag blivit glad. (Om det hade varit snyggingar som kollade på mig 
såklart.) Så vände sig "Karin" (så hette morfars syster) mot mig. Hon sa att det 
kvittar vad som händer mig. Hon kommer alltid vara vid min sida. Sen vaknade 
jag. Men innan jag kom in i min kropp igen så kände jag på mig att jag skulle 
brännas på bål för att jag var en HÄXA! Skrämmande va! (ULMA 39269) 

Förklaringen bakom fenomenet står troligen att finna i människans under-
medvetna eller att det skulle vara ett uttryck för någon annan del av indivi-
dens personlighet (det vill säga de så kallade sidopersonligheterna). Man bör 
också ha i åtanke att när människor utsätts för hypnos anser de ofta att de 
varit med om "äkta" upplevelser, men tillmäter inte drömmar någon motsva-
rande verklighetsbetydelse. Någon sådan skiljelinje mellan hypnos och dröm 
är emellertid inte möjlig att dra (Fersling 1990, s 273 0. 

'Det finns många människor som har tidigare-liv-upplevelser', berättade en i 
ämnet insatt person för mig, 'vanligen i drömmen men ibland också i vakentill-
ståndet. Det finns en lång rad berättelser från människor som har fått en eller 
fler glimtar av tidigare liv. En av de vanliga nybörjarupplevelserna när man 
mediterar intensivt, så är det just tidigare-liv-upplevelser. Det är ett sådant här 
nybörjarfenomen. Det blir alltså en slags klärvoajans bakåt i tiden [...] det 
finns två sätt att få en tidigare-liv-upplevelse, antingen är det ett panorama av 
bilder, som drar förbi, tredimensionella och de är i färg och är rörliga naturligt-
vis eller så kommer man, drar dom, det blir alltså en vision, en upplevelse. Man 
kan också kliva in i bilden, identifiera sig med sin gamla gestalt i den här min-
nesmassan och återuppleva dessa händelser inifrån'. (ULMA 39195) 

Tidigare-liv-upplevelser, som inte medvetet framkallats av olika hypnostek-
niker, framställs ofta som särskilt skarpa återkommande drömmar eller att 
man spontant fatt mer eller mindre fragmentariska minnesbilder. Tillsam-
mans kan fragmenten utgöra ett helt livsöde. I en del fall har man varit osä-
ker om det varit en upplevelse från ett tidigare liv eller om det blott varit en 
dröm. Personer uppger bland annat att de varit utstötta, att de stupat i en 
skyttegrav under första världskriget, avlidit på ett operationsbord eller varit 
en känd skald under antiken (Oljelund 1971b, s 82 if; Björkhem 1984, s 98 0. 

Mystikern och science fictionförfattaren Dénis Lindbohm (1927-2005) 
har i ett flertal böcker beskrivit att han redan som litet barn hade minnen från 
ett tidigare liv. I sitt förgående liv hade han varit sin mormors lilla flicka som 
dog i spanska sjukan 1918 (Lindbohm 1990, s 35; 1991; 1992). Vid sidan av 
detta beskriver Lindbohm att han genom tiden varit flera olika personer och 
många av hans upplevelser erinrar om det våldsamma drag som känneteck-
nar dessa minneserfarenheter i kombination med beskrivningar som påmin-
ner om science fiction och fantasylitteratur. Faktum är att det är förhållande- 
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vis vanligt att personer hävdar att de i sina tidigare liv varit en numera död 
släkting. Ett motiv som för övrigt förekommer i science fiction litteraturen. 

Några hävdar att sjukdomar, astma, fobier och till och med relationspro-
blem, ett typiskt kännetecken för vår egen tid, skall vara orsakade av trau-
man från tidigare liv. Blev man bränd levande till döds under kejsar Neros 
dagar, har man fobi mot eld. Låter man sig hypnotiseras och blir medveten 
om sina tidigare traumatiska erfarenheter, skall man åtminstone enligt Ray-
mond Moody kunna bli botad från både fysiska och psykiska sjukdomar. 
Den starkt känslomässiga upplevelsen har en terapeutisk effekt (HJ 1992, nr 
29; HJ 1999, nr 44; Moody 1998). 

Utom-kroppen-upplevelser 
Utom-kroppen-upplevelsen går till på så sätt att ens medvetande förefaller 
lämna kroppen och att man därefter kan beskåda både sig själv och andra 
ting från ovan. Fenomenet är med säkerhet belagt sedan första världskriget 
men först under senare år har begreppet blivit någorlunda känt. Under hösten 
2003 fick jag ett brev av en kvinna född 1927 som skrev att hon på 1940-
talet varit med om att hon lyftes rakt upp i luften och fick beskåda sig själv 
ovanifrån. I sitt brev nämner hon inte detta begrepp. Antagligen är företeel-
sen på något sätt förknippat med autoskopiska hallucinationer. 

Utom-kroppen-upplevelserna uppträder vanligen vid sjukdom, smärta 
och utmattning, men de kan också infalla medan man är fullt frisk. I esote-
risk litteratur betonas det att man kan framkalla detta fenomen med hjälp av 
olika tekniker (jfr Karlsson 2005b). Mina sagesmän framhåller att nybörjare 
ofta uppfattar utom-kroppen-upplevelsen som skrämmande. Den som "läm-
nat kroppen" får panik och vill genast komma tillbaka till sin fysiska kropp. 

En kvinna brukade uppleva en form av förlamningstillstånd och hon öns-
kade att hon skulle komma bort och slippa de otrevliga känslorna. Just då 
skedde en förändring. Kvinnan upplevde att hon fick en form av vidgat se-
ende och fick en känsla av att hon med hjälp av osynliga händer lyftes rakt 
upp. Hennes sinne blev hängande en decimeter ovanför kroppen och gled 
sedan sakta upp mot taket. När kvinnan tittade ned såg hon sig själv, sin man 
och deras dotter ligga och sova i sängen. Hon upplevde det hela som omtum-
lande, men ändå som lätt och ljust. Efter en stund blev kvinnan ängslig och 
ville tillbaka till sin egen kropp och strax därpå befann hon sig åter i sin fy-
siska lekamen. Sedan dess har hon varit med om ett flertal utom-kroppen-
upplevelser och kvinnan hävdar att hon genomfört längre utomkroppsliga 
färder. Bland annat har hon varit i Göteborg och London (Nor161 1996, s 131 
ff).12  En annan kvinna beskriver: 

12  Sinnets "förmåga" att oberoende av den fysiska kroppen — ofta framkallat under 
hypnos — bevista andra platser och beskriva dem kallas med parapsykologisk term 
för travelling clairvoyance (Björkhem & Johnson 1986, s 290 g Björkhem 1970, 
s 165 f; Fersling 1990, s 47 f). 
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Jag var gravid i nionde månaden, ungefär, när jag en natt 'vaknade' av att jag 
satt i taket och tittade ner på mig själv, jag låg alldeles stel i sängen, jag försök-
te röra på mig men kunde inte. Det var fruktansvärt otäckt och det tog många år 
innan jag över huvudtaget vågade prata om det. Det var först när jag läste i me-
dia om andra människors liknande upplevelser som jag insåg att det troligtvis 
var en ut ur kroppen-upplevelse som jag varit med om. (ULMA 39279) 

Känslan av att sinnet lämnat kroppen framställs som originell och förefaller 
på samma gång vara svår att beskriva. En äldre herre beskriver: 

[det] är ganska originellt. Man svävar som sagt fritt i luften, man är på det fy-
siska planet, det är sällan man kommer över på ett annat plan på det astrala, 
som då ligger närmast, så man ser den fysiska omgivningen, men ibland kan 
det interfolieras med astrala miljöer, och det finns också beskrivit i lekmanna-
litteraturen, att människor upplevt detta. Då har det ofta varit miljöer från flyd-
da tider, och ibland från kommande tider, det vill säga man har fått tillbaka-
blickar och framåtblickar i tiden, och då blir det väldigt intressant. (ULMA 
39195) 

En av de intervjuade var redan i barndomen med om sin första utom-
kroppen-upplevelse. På den tiden tyckte han inte att det var något konstigt 
med det, utan ansåg snarare att det var en naturlig känsla. Först senare i livet 
blev han varse om att det var långt ifrån vanligt att man fick sådana erfaren-
heter. Han beskriver tillståndet med följande ord: 

Det är lite svårt att förklara faktiskt. Det känns väldigt tydligt, det är inte alls 
som en dröm, utan det är mycket mer distinkta upplevelser, där sinnesintryck 
som man har i vanliga fall snarare blir starkare än, att dom skulle bli flummiga-
re eller vardagligare, egentligen mer distinkt. Föregås ofta av ett tillstånd som 
kallas för sömnparadiset, där man blir medveten, fast kroppen, man kan inte 
kontrollera kroppen, för den ligger helt still, som att kroppen sover men med-
vetandet är fullständig vaket. Många, det är inte så ovanligt att man får det där, 
och faktiskt tycker att det är rätt obehagligt och får panik och sen efter ett tag 
lyckas dom vakna, oftast blir det att dom vaknar till eller att man somnar. Det 
där kan vara tillstånd, som man kan använda för att ta steget vidare. (ULMA 
39188) 

Utom-kroppen-upplevelsen har intressanta likheter med äldre föreställningar. 
I bondesamhällets folktro troddes hugen kunna lämna kroppen och bege sig 
ut på längre resor medan kroppen låg i dvala. Möjligen kan dessa psykiska 
fenomen ligga bakom föreställningar om hugen och andra själsliga resor på 
samma sätt som upplevelser av maran är ett sätt att försöka förklara en form 
av fysisk och psykisk upplevelse (jfr Hufford 1982; jfr Hufford 1995; jfr 
Davies 2003). 



IV. Kanalisering och healing 

Besatthet och kanalisering 
Tanken att människan kan bli besatt av andar och demoner är mycket gam-
mal. I äldre språkbruk användes ofta beteckningen besatt men numera går 
det för det mesta under benämningen kanalisering, ett uttryck som lånats 
från UFO-kretsar (Hammer 2004, s 41). Förr ansågs det nästan alltid vara 
negativt att bli besatt och den inkräktande anden skulle så fort som möjligt 
drivas ut ur den mänskliga kroppen, inte minst med tanke på att den bland 
annat troddes kunna orsaka sjukdom, medan det idag anses vara positivt eller 
ofarligt. Förmedlingen av budskap från övernaturliga makter till människan 
har såväl förr som nu ansetts kunna uppnås både spontant eller med hjälp av 
olika tekniker. 

En sjökapten som i många år varit till sjöss vaknade en natt av att hans 
fru hade en mardröm. Kaptenen undrade hur det stod till men till sin förvå-
ning kallade sig hans hustru för Ingela, vilket inte var hennes riktiga namn. 
"Ingela" berättade var hennes döda kropp kunde återfinnas och en tid senare 
hittade man resterna av en kvinna med detta namn på den utpekade platsen 
(Oljelund 1971b, s 15 0. Under en tävling upplevde en racerförare att det 
inte längre var han som styrde, växlade och tryckte på gaspedalen. Efter 
segern slutade mannen med racingen och tävlandet. Med tiden blev han 
övertygad om att det i själva verket var en god vän till honom som hade kört. 
Vännen var en skicklig racerförare och hade omkommit i en olycka kort före 
tävlingen (Oljelund 1971b, s 34 ff). 

Ett känt fenomen är att en person på ett eller annat vis blir besatt och 
skriver ned det som anden förmedlar. Detta kan av allt att döma uppstå spon-
tant eller så försätter sig "förmedlaren" i trance och låter pennan gå av sig 
själv. En kvinna berättade att hon varje natt under tre månaders tid exakt 
klockan två på natten satte sig upp i sängen och skrev en text. "Det var som 
om orden bara strömmade ur pennan ..." (HJ 1997, nr 16). En annan person 
var med om att handen domnade bort och började skriva av sig själv och 
utan att hon själv kunde påverka växte ett budskap från hennes bortgångne 
farfar fram på papperet (HJ 1997, nr 40). Enligt en beskrivning sätter sig den 
mediale avslappnad vid ett bord med penna och papper. Sedan tar en okänd 
kraft personen i besittning och skriver ned andens budskap (Braconnier 
1972, s 52). Mediet Astrid Gilmark (1922-) beskriver att hon först förtränger 
eller kopplar bort sina egna tankar, varefter hon låter pennan föras av en 
osynlig intelligens (Gilmark 1971, s 30). En av mina informanter beskriver 
hur det går till: 

Men automatisk inspiration är ju när du, man sitter nästan som sekreterare, man 
skriver ord för ord för ord och sedan efteråt får man ihop vad det står då. Men 
vid automatisk skrift, då måste det bli någon form av trancelilcnande tillstånd, 
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att den från andra sidan tar över och skriver och sedan vet man inte förrän ef-
teråt vad som har skrivits då. Och då ser du oftast på handstil och sådant här 
vem det kan vara då, för det har man ju ändå jämfört också med, vad skall jag 
säga, någon viss person har påstått det, skriver detta genom mediumet, så har 
man kunnat jämföra det med den personens handskrift när han eller hon levde 
och se att det är lika då. Men det är också något sådant här tillstånd som, jag 
vill inte säga om det är trance eller inte, men det är något tranceliknande till-
stånd där den från andra sidan ändå tar över handen och styr den, så då behöver 
inte mediet veta vad man skriver förrän efteråt. Jag tror väl att dom flesta till 
och med jobbar med att blunda under tiden och handen bara går. (ULMA 
39219) 

Metoden härrör från den tidiga spiritismen på 1800-talet där mediet försatte 
sig i trance och nedtecknade det som andarna förmedlade till de levande. Vid 
somliga tillfållen minns mediet inget av det inträffade. Scenen återfinns i ett 
otal filmer och tv-program.13  

En del personer, man skulle kunna säga att de är New Ages motsvarighe-
ter till äldre tiders profeter, bland annat Sture Johansson, Doris Ankarberg 
och Helena Montelius, framhäver att de vidarebefordrar budskap från en 
högre existens, vanligen en högt utvecklad ande som framställs som välvil-
lig, kärleksfull och humoristisk (Johansson 1984; Ankarberg 1989; Monteli-
us & Elaiha 1993). Kommunikationen sker framför allt genom olika former 
av meditation och trance. Montelius beskriver att man under kanaliseringen 
känner av värme, en form av "huvudvärk" och att man får en öppning i hjär-
tat eller bröstkorgen, "för guidernas hela väsen är fyllda av kärlek" (Monte-
lius & Elaiha 1993, s 105 f). Kanaliseringen, såväl den självframkallade som 
den spontana, är sannolikt en manifestation av förmedlarens undermedvetna 
eller av någon av de så kallade sidopersonligheterna. 

En annan kategori av upplevelse är att personer anser sig kunna ta del av 
andra människors erfarenheter och kunskaper, till exempel språk som perso-
nen till vardags inte behärskar (jfr Björkhem 1970, s 92 f.)." En person 
uppfattade i drömmen att han hade varit med om en dramatisk händelse un-
der den ryska revolutionen. Trots att han inte borde ha några kunskaper i 
ryska, om den ryska armén och om förhållanden under tsartiden hade han 
det. När han konfronterades med en person som verkligen kunde tala ryska, 
behärskade han det språket, fastän han inte kunde det tidigare (Almqvist 
2002, s 27 f). 

13 Några berömda författare har upplevt liknande tillstånd, medan andra uppger att 
de via automatisk skrift tagit emot meddelanden från utomjordingar (Arlebrand 
2002, s 82 ffi. 
14  Detta kallas med en vetenskaplig term för xenoglossi. 
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Anden i glaset 
Under en längre tid har divinationstekniken anden i glaset varit populär 
framför allt bland tonåringar. För egen del har jag ett vagt minne av att mina 
klasskamrater prövade på detta under en skolresa i början av 1980-talet. 
Spiritualister brukar framhäva att anden i glaset drar till sig negativa energier 
och onda andar, i synnerhet om någon av de närvarande är omedveten om 
sina mediala förmågor. Andra påstår att metoden fungerar som en portal till 
andra världar. Denna form av divinationsteknik förekommer också i form av 
ett Ouijabräde. Liknande metoder i syfte att fa kontakt med de hädangångna 
har funnits sedan antiken. 

Tekniken går till på så sätt att man tar en platta av något slag och skriver 
ned alfabetet, siffror, en ja- och en nej-ruta samt ett frågetecken. En av de 
medverkande håller ett glas över ett ljus. Därefter placerar denne glaset 
framför munnen och frågar om det finns någon ande i rummet, varefter han 
ställer ned glaset uppochner över frågetecknet. Samtliga deltagare lägger 
därefter sitt pekfinger lätt mot glasets botten. Glaset börjar nu förhoppnings-
vis att röra på sig och flyttar sig till ja-rutan. Får man svaret ja, värmer man 
glaset på nytt över ljuset, ställer en ny fråga och upprepar den beskrivna 
proceduren på nytt tills deltagarna fått svar på sina frågor. För att det skall 
bli en suggestiv stämning är det mörkt i lokalen och den enda ljuskällan är 
de levande ljusen. Helst skall inga religiösa föremål finnas i det rum där 
seansen pågår (jfr af Klintberg 1989, s 22). 

Tre gymnasieelever var sysselsatta med anden i glaset. Efter de sedvan-
liga förberedelserna kom de igång. De höll på länge och ställde de vanliga 
frågorna. En av de närvarande förlöjligade det hela och när det var hans tur 
att fråga, undrade han om det kommer att inträffa något speciellt. Han erhöll 
svaret att vi kommer och tar din pappa i morgon. Följande dag dog hans far i 
en hjärtattack och sedan dess har de inte spelat anden i glaset igen. 

En annan person, som på den tiden var 15 år, prövade på anden i glaset 
tillsammans med några kamrater. Glas vältes omkull i rummet, en iskall vind 
blåste till och släckte stearinljuset. Dumdristigt nog fortsatte sällskapet att 
ställa frågor. Ett glas ställde sig upp utan att någon hade rört vid det. De blev 
skräckslagna och tände ljuset. Efter denna upplevelse kunde han inte sova 
bra på flera år. En tonårstjej beskriver: 

Vi gjorde en bräda på baksidan av ett skrivbordsunderlägg, släckte alla lampor 
och hade bara några stearinljus tända. Det tog inte länge förrän vi fick kontakt. 
Först kom en ande som var väldigt humoristisk och även sa saker som visat sig 
stämma. Mitt i allt ville denna ande sluta och som vi fått lära oss så tackade vi 
artigt för att vi hade fått tala med honom. Vi tog en rökpaus men bestämde oss 
för att fortsätta. Efter någon sekund började glaset fara häftigt fram och tillba-
ka, vi fick uppfattningen om att de var fler än en ande som ville prata och att 
dom inte kom överens. Till sist frågade vi vem det var och den här anden pre-
senterade sig med siffror. Efter ytterligare någon minut började glaset fara med 
häftiga rörelser och stavade till Fader vår. 
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Vid det laget förstod vi att detta inte var någon god ande och obehaget böljade 
växa inom oss. Vi bad om att fa avsluta men då for glaset med en våldsam fart 
på NEJ. Anden började antyda på sex och skrev Visa mej flera gånger. Den 
skrev också ord som execute och horor osv. Vid det här laget var vi rätt så upp-
skrämda faktiskt för det var en mycket hotfull stämning. Vi hade fått veta tidi-
gare att man aldrig f'ar avsluta förrän anden vill det, i annat fall kan den bli 
kvar. Så vi satt där och höll på att somna till sist medan anden for omkring och 
skrev fula ord. Jag frågade vad han skulle göra om vi slutade utan hans tillstånd 
och då skrev han stanna och du lär ju märka. Vi testade om det verkade vara 
en ande med mycket kraft genom att ta bort händerna från glaset. Glaset rubba-
de lite på sig fram och tillbaka men mer åstadkom han inte. Så då tog vi och 
tände alla lampor, klippte sönder brädet, tog alla ljus och till och med glaset 
och satte i en påse och for med bilen till andra sidan stan och kastade alltsam-
mans där i en soptunna. Tordes inte sova ensam i huset på flera veckor efter det 
och dagen efter seansen hade en kruka farit i backen. (ULMA 39325) 

En av mina sageskvinnor har konstruerat sin egen variant av ouijabräde för 
att hennes döda anförvanter skall kunna kommunicera med henne. För egen 
del behöver hon inte använda sig av konstruktionen för att göra sig förstådd 
utan andarna hör och begriper vad hon säger. Hennes konstruktion är solfi ä-
derformad. Den är inte särskilt stor, ungefär två decimeter bred, och är in-
plastad. På den finns orden "start", "ja" och "nej" i mitten samt samtliga 
bokstäver i alfabetet längs med kanten. Ovanför denna konstruktion håller 
informanten i en pendel. Först placerar hon pendeln över start. Sedan börjar 
den röra sig åt olika håll så att det formas ord. 

Pendeln har åtminstone sedan 1800-talet använts i skilda vetenskapliga 
sammanhang för att påvisa allehanda företeelser och olika matematiska be-
räkningar. Vid sidan av detta förekommer pendeln i diverse ockultistiska 
sammanhang. Inom New Age används pendeln för att få svar på en rad olika 
frågor som behandlar hälsa, vad man skall göra, få reda på vilka kristaller 
som är lämpliga, om krukväxterna behöver mer vatten och så vidare. Inled-
ningsvis ställer man en fråga som enbart kan besvaras med ett ja eller nej. 
Därnäst slår man fast att om pendeln snurrar medsols är detta detsamma som 
ett ja och till sist använder man pendeln och far förhoppningsvis reda på det 
man vill ha klarhet i. Det finns en del andra varianter. Idag används pendeln 
(och slagrutan) inom New Age bland annat för att mäta aurans omfattning, 
upptäcka vattenådror eller försöka påvisa jordstrålning och currykors. 

Kontakt med de döda: spiritualism och medialitet 
Den spiritistiska rörelsen uppkom 1848 i samband med att systrarna Marga-
ret och Kate Fox i Hydesville USA framkallade mystiska knackningar och 
föreföll kunna kommunicera med anden av en person som hade blivit mör-
dad i huset och sedan blivit begravd i källaren!' Liknande knackningar, som 

15  Inom dagens spiritualism används mycket sällan ordet spiritism. Anledningen till 
detta beror på att man idag velat distansera sig från äldre tiders medier och framför 
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uppstod överallt dit systrarna begav sig orsakade sensation, vilket aktiverade 
en rad av medier, varitee-artister och charlataner i västvärlden. Att en av 
systrarna sedermera erkände att det redan från första stund varit medvetet 
bedrägeri hindrade inte rörelsen från att expandera. Flera av dem som påstod 
att de var medier, var i själva verket mycket skickliga illusionstrollkarlar 
som kan jämföras med Sigfrid och Roy eller Harry Houdini. Ännu idag av-
slöjas med jämna mellanrum bedrägerier. 

Spiritismen fick ett starkt genomslag i lärda kretsar, bland annat Sir 
Arthur Conan Doyle, Jan Fridegård och Victor Hugo var några av anhängar-
na. Den mest kände och utan tvekan mest framgångsrike av de tidiga spiritis-
tiska medierna var den gåtfulle Daniel Dunglas Home (1833-1866). Han 
uppträdde för Napoleon III och Alexander II och blev till skillnad från näs-
tan alla samtida aldrig avslöjad. Men redan långt före systrarna Fox hade 
man med hjälp av diverse tekniker, exempelvis hypnos, sökt att kommunice-
ra med andar (jfr Johannisson 1974). Inom den gamla lärda magin fanns det 
besvärjelser som ansågs kunna återuppväcka döda (nekromanti) som därmed 
kunde utfrågas om allsköns hemligheter. Dessutom har det åtminstone sedan 
biblisk tid funnits personer som ansetts ha förmågan att ta kontakt med de 
avlidna. Den mest berömda är andebesvärjerskan i Endor, som uppsöktes av 
den desperate kung Saul för att komma i kontakt med den avlidne profeten 
Samuel, något som den döde för övrigt inte uppskattade. Till Sverige kom 
rörelsen under den senare delen av 1800-talet och de första spiritistiska säll-
skapen som ännu i dag bedriver verksamhet grundades i början av 1900-
talet, nämligen Sällskapet sanningssökarna och Stockholms spiritualistiska 
förening. 

Spiritualismen, som utan överdrift är New Age-rörelsens flaggskepp i 
Sverige, har förhållandevis många anhängare. De spiritualistiska tv-
programmen följs av en stor skara tittare och i ett flertal städer finns det mer 
eller mindre aktiva spiritualistiska föreningar. Storseanserna drar fulla hus 
och efterfrågan av privatseanser är stor. Vissa människor uppsöker med jäm-
na mellanrum ett medium för att be om råd eller för att fa vägledning. En del 
personer livnär sig på att förmedla budskap mellan levande och döda, andra 
driver det vid sidan av det vanliga arbetet. Runt om i landet finns kursgårdar, 
där man kan utveckla sina mediala förmågor. Kursutbudet är rikligt och ges 
även av de spiritualistiska föreningarna. Enligt en undersökning från 1994 
tror var tredje svensk att det är möjligt att kommunicera med de döda (Sjödin 
1998, s 65). 

Spiritualismen har på bara några fa år expanderat från att ha varit en liten 
undanskymd företeelse, som huvudsakligen dominerades av äldre kvinnor, 
till att bli en expansiv, öppen och ungdomlig rörelse. Det allvarliga och 
kristna draget som kännetecknade den tidiga spiritismen har omvandlats till 

allt alla bedrägerier som de senare är förknippade med. I denna bok använder jag 
spiritism som beteckning för denna rörelse före år 1970. 
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en New Age-influerad rörelse, som framhäver att seanserna skall vara gläd-
jande och roliga. Det kristna religiösa draget har tonats ned och alla trosin-
riktningar är numera välkomna. Nuförtiden har man en påfallande eklektisk 
inställning. Medier använder sig av kristaller och mycket annat som utmär-
ker New Age. Enskilda seanser kombineras med tarotläggning. 

Spiritualismen i Sverige är starkt influerad av den engelska, trots att vi i 
Sverige inte har någon motsvarighet till den spiritualistiska kyrka som finns i 
England. Några välkända brittiska medier har slagit sig ned i landet och be-
driver undervisning på Ramsbergsgården i Västmanland. De mest tongivan-
de är Iris Hall, lärare till några av dem jag intervjuat, och trancemediet Col-
lin Fry. Fry medverkar i det engelska tv-programmet The 6ixth sense som 
följs av miljontals tittare över den engelsktalande världen. Ett annat stort 
spiritualistiskt centrum med kursverksamhet ligger i Mullsjö i Småland, som 
drivs av Svenska riksförbundet för andlig utveckling (SRAU). Vid sidan av 
dessa finns en hel del andra mindre centrum såsom Englagå'r,d i Åsbro i När-
ke. 

Tankemässigt bygger spiritualismen på att man via ett medium kan 
kommunicera med de dödas andar. I likhet med den moderna ockultismen 
utgår man från premissen att vi har telepatiska krafter och därmed kan kom-
municera direkt med andra medvetanden utan att behöva gå via den fysiska 
kroppens sinnen. Spiritualismens grundsatser är att det finns en högre makt, 
att livet fortsätter i andevärlden efter den fysiska kroppens död, att det är 
möjligt att kontakta de döda samt att andarna finns runt omkring oss och 
betraktar allt vad vi gör. I likhet med teosofin och antroposofin framhäver 
spiritualismen reinkarnation, läran om karma, själens utveckling mot perfek-
tion, att det inte finns någon dom. Beter man sig illa återföds man i alla fall 
som människa. En viktig del handlar om personlig utveckling. Ofta framhävs 
att man skall utvecklas som individ och bli en bättre och mer andlig männi-
ska. Samma sak gäller för anden, sett över flera liv. Verksamhetens främsta 
uttalade syfte är emellertid att bevisa att det är möjligt att kommunicera med 
andar och att det finns ett liv efter döden. Ordet medium betyder mellanhand 
eller förmedlare. 

Inom spiritualismen framhävs gång på gång att man kräver "bevis" och 
till skillnad från den tidiga spiritismen anser man inte att knackningar är ett 
fullgott belägg för en andes närvaro. Bevisföringen går till på så sätt att me-
diet ger anden en ingående beskrivning, så att den levande enkelt skall kunna 
identifiera den bortgångne. Allra helst skall beskrivningen innehålla så 
mycket fakta som möjligt och information som endast anden och mediets 
klient känner till. Ett medium beskriver: 

Då skall man ju kunna beskriva anden och man skall kunna försöka få in så 
mycket detaljer som möjligt. Om det är ett litet ärr eller om det, hurudan ögon-
färg det är, hårfärg eller tänderna, om det fattas någonting, sättet att vara, söka 
så gott det går, och helst då namn om de kommer med det, det beror på, det 



89 

verkar som om att vissa har lite svårt för det, jag har själv lite svårt för narrm, 
men det kommer ju namn, men inte alltid och minnen, saker. För det är ju fler 
bitar som det skall kunna pratas om. Så det tycker jag att jag känner mig mera 
hemma i det och det är också, tycker jag, om man nu skall gå ut och prata om 
det här, så är det väl viktigt att man kan göra, att man kan lämna bevis faktiskt. 
(ULMA 39214) 

Inom parapsykologin liksom inom den spiritualistiska åskådningsvärlden 
framhävs något som kallas för klärvoajans, det vill säga en persons "förmå-
ga" att inhämta information om föremål, människor och händelser på ett 
intuitivt eller övernaturligt sätt. Det innefattar klart seende, klart hörande och 
klart kännande. Härmed avses att man kan se, höra eller känna anden. Enligt 
Morheds undersökning har 10 % av befolkningen varit med om klärvoaj anta 
upplevelser (2000, s 56). 

En del människor anses vara begåvade med mediala krafter. Enligt de 
flesta medier är denna egenskap medfödd, men vem som helst kan öva upp 
sina mediala förmågor. Flera av mina sagesmän betonar emellertid att skall 
man bli riktigt bra, måste man ha en särskild medfödd begåvning. Ett medi-
um ansåg till exempel att hennes medialitet var medfödd och att man kan 
förbättra den precis som man kan utveckla musikalitet eller sinne för mate-
matik (Oljelund 197 lb, s 7). Vissa medier framhäver att personer som ove-
tandes innehar viss medial talang drar till sig andar som följer med dem hem 
och därefter börjar ställa till med bekymmer. Hur vet man då om man är 
medial? 

Oftast dom som är mediala, dom vet det. Dom bara vet. Det är bara en vetskap 
man har. Och sedan kan det ju vara att det händer lustiga saker runt om kring 
en. Att man kanske känner av andevärlden, att man förnimmer saker, att man 
ser saker, att man hör saker, att man märker att man kanske inte är liksom alla 
andra. Oftast brukar det ju vara så. Jag kan ju bara referera till mig själv. Det är 
ju något som jag har haft sedan, ja, så länge jag kan komma ihåg. Och så det är 
ingenting nytt, utan man har det med sig hela livet. Och sedan är det upp till en 
själv om man vill utveckla det eller inte så att säga. (ULMA 39214) 

I bondesamhället förekom likartade tankegångar, där synska förmågor trod-
des vara medfödda. En del personer ansågs vara kapabla att se de hädan-
gångna utan att befinna sig i någon form av trance och fortfarande vara med-
vetna om vad som händer i deras omgivning. Samma förmågor tillskrivs 
moderna medier. 

Utbildningen, som ges av diverse kursgårdar och olika medier, går i kort-
het ut på att eleven genom diverse övningar tränar upp intuitionen, fantasin, 
associationstänkandet, symboltolkningen och lär sig konsten att meditera och 
falla i trance: 
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Men jag menar, där lär man sig ju, delvis att meditera och då öppnar du upp 
dig. Sedan jobbar man mycket med intuitionsövningar och fantasiövningar, för 
som vuxen har vi faktiskt tappat det där att använda fantasin lite, och jag menar 
dom kanske visar mig en bild bara. Kan inte jag fantisera runt den bilden, så 
kan jag inte förstå vad dom menar med det. Så att det är ju att öva upp dina 
sinnen. 

PAÖ: Kan du beskriva någon övning för att öva upp intuitionen? 
NN: Man jobbar kanske med fårgband till exempel, man har vanliga färgband, 
du vet som typ sidenband och vad heter det i olika färger då, och genom att tit-
ta på de här färgerna, så kan man ju fa olika känslor av olika färger. Och då 
börjar man beskriva de här olika känslorna som olika färger ... påverkar en då, 
då pratar man om en person via dom här färgerna då. Det är en av de lättaste 
övningarna kan jag säga då (skratt). Som man nästan alltid måste börja med då. 

PAÖ: Vad fortsätter man med sedan då? 
NN: Det är att lära sig att tolka bilder, man har en massa övningar att ... rita ett 
band, och jag menar, det fortgår ju hela tiden. Är du medial så spelar det ingen 
roll vad du far för föremål eller vad man ger dig, så kan du tolka i det. Du kan 
ge mig din hand, jag kan inte handläsning, men med medialiteten kan jag ändå 
läsa din hand, eller du kan ge mig din kaffekopp, jag kan läsa den ändå. Så att 
det skall inte spela någon roll. Men dom övningarna är ju mest för att öva upp 
det här symbolspråk och färgspråk och sådant här då. För att sedan när du 
kommunicerar med andra sidan, så har du tränat på att kunna förstå färger eller 
förstå bilderna. För jag kan säga att när du börja jobba så kommer kommunika-
tionen ganska snabbt och då gäller det att fort vara med. Det är ingen betänke-
tid (skratt). (ULMA 39219) 

Det är dock inte lätt att bli ett godtaget medium. För det första måste man 
vara medial, för det andra måste man genomgå en utbildning, för det tredje 
måste man godkännas av andra certifierade medier genom att undergå ett 
prov där man bevisar sina mediala förmågor. När provet är genomfört far 
adepten ett certifikat och är därmed ett legitimerat medium. En av mina sa-
gesmän beskriver hur provet gick till: 

Sedan när det är dags att göra det stora provet. Det var tufft och det ska vara 
tufft. Jag kommer att vara lika tuff mot mina adepter som jag tränar upp då, för 
man ska inte bli medium över en helg, utan det skall vara mellan sex och åtta 
gånger plus en tuff avslutning. Jag fick sitta med Iris då och framför mig, och 
jag sa att det är en man som kommer på besök, jag vill inte träffa honom, sa 
hon. Jag tyckte, vad är det här för någonting. Det här ingår i provet. Hon vill 
inte träffa mannen, det här måste stämma till hundra procent, nej, och då tittade 
jag, det kommer en dam, det kommer en dam, ja, vad vill hon då, säger hon så 
här (skratt), vad då, vad vill hon, hon vill träffa dig, hon är släkt med dig, säger 
hon, det är alltså en engelska som kommer, från England då, ja, men vad vill 
hon då, hon berättar att när hon dog, så blev hon kvar så länge tills begravning-
en var över, ja, hur var begravningen då, den är som vanliga, hon var där för att 
hjälpa till att lindra lite grann då, känslorna. Hon har bland annat gjort sådana 
här saker, som man sätter på, handarbete, som man sätter på, Home sweet 
home och sådana här saker. Hon måste berätta mer, jag vet inte vem det är sa 
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hon. Jag tänkte, vad fan (skratt). Har du något att ge så att du blir igenkänd, 
frågade jag henne, ja, ge henne en bukett liljor. Du får en bukett liljor av henne, 
då vart det fart på henne, aunt Lilly, då kände hon igen henne, för då var saken 
klar, för då kunde vi prata. Då kändes det hundrafemtio-procentigt säkert. Men 
det var tufft. (ULMA 39216) 

Teknikerna för att ta kontakt med andarna varierar, men alla har det gemen-
samt att mediet går in i någon form av trance i syfte att kanalisera sig, det 
vill säga få kontakt med andarna. En av de intervjuade jämförde det med att 
ställa in en radio. För att få in sportradion krävs en viss frekvens. På samma 
sätt ställer mediet in sig på en särskild frekvens för att uppnå kontakt med 
andevärlden. Några medier förespråkar att andevärlden befinner sig på ett 
annat vibrationstal än vår värld. Ställer man in sig på rätt vibrationstal får 
man följaktligen kontakt med andarna. Föreställningen om det vibrerande 
universum härrör ursprungligen från 1800-talets ockultism, då man var 
mycket influerad av elektricitet, magnetism och andra naturvetenskapliga 
upptäckter (Cavendish 1983, s 63). Den ockultistiska fascinationen av elekt-
riciteten märks för övrigt tydligt i Strindbergs Inferno. 

En del medier hävdar att de kan se de döda utan att behöva ställa in sig 
eller "öppna upp sig" som det också heter, men de förefaller vara i klar mi-
noritet. Något som vanligen framhävs är att mediet måste vara avslappnat 
och meditera mycket. Meditationen håller stress borta och medför att mediet 
kan höja sina egna energier vilket i sin tur anses göra det möjligt för mediet 
att ställa in sig på andevärldens frekvens eller vibrationstal. 

En del medier ser bilder (symboler) för ögonen. Somliga både ser och hör 
andarna, andra antingen hör eller ser dem, vissa känner dem. Med att känna 
avses att mediet uppfattar de känslor som en människa en gång varit med om 
i livet, den mediale kan till exempel känna när anden är glad. Sammantaget 
resulterar informationen i att mediet klarar av att beskriva den hädangångne. 
Ett riktigt skickligt medium sägs behärska samtliga former. Den vanligaste 
metoden tycks vara att mediet både ser och hör andarna. Ett medium beskri-
ver hur hon går tillväga för att få kontakt med andarna: 

En del mediterar när de skall koppla upp sig om man skall använda bredbandet, 
fast det är inget bredband, utan det är en väldigt svag lina. En del mediterar, en 
del ber böner, en del läser böcker. Det finns olika sätt. Jag fipplar alltid med 
bandspelaren har jag kommit på. För jag spelar in allt på band, de får alltid med 
på ett band när de varit hos mig. Du kommer inte ihåg allting. Jag vet precis 
hur en bandspelare fungerar både hemma och här, men av någon anledning så 
funkar det inte. Så när jag fipplat färdigt med bandspelaren är jag på. Jag talar 
alltid med min mediala guide, min andliga guide, är du med och sedan pratar vi 
lite med varandra. Sedan ber jag om beskydd för vägledning för både mig och 
klienten eller vad vi skall kalla det för. Då får jag bilder, känslor och ord, som 
ett e-mejl i hjärnan, i någon del av hjärnan, som jag aldrig använder, normalt. 
Eftersom jag är tekniknörd så får jag väldigt tekniska symboler mellan varven. 
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En gång när jag hade en seans med en kille så kom det lilla @:t från wordart. 
Det kom flygande förbi. Jag tror personen börjar på a sade jag. Japp! Jag får 
sådana symboler. Sedan skall jag kunna beskriva din faster Ottilia, hur hon såg 
ut, så mycket som hon visar sig. Jag brukar alltid be att de skall visa sig tydligt 
för jag vill ha någonting att gå på. Så hon skall visa sig väldigt kort, lågt, tjock, 
blond, vad hon nu var för något. Hur hon var som person. Vilken relation ni 
hade till varandra. Sedan skall hon också säga något till dig som är begripligt 
och personligt. Ofta har jag inte en aning om vad jag talar om men du brukar 
begripa och det är det viktigaste. Jag vill alltså aldrig veta något i förväg. Jag 
vill inte att du fyller i under seansen heller. För ibland blir det så konstiga saker 
jag får. Jag kan få en grön boll och jag begriper ingenting av det här. Då är jag 
tvingad att ställa en fråga förstår du någonting av det här, och då vill jag ha ett 
ja, nej eller kanske, jag vet inte, ingenting mer. Vill du berätta får du göra det 
efter seansen. För säger jag segelbåt till dig ser du en segelbåt. För jag vill inte 
ha mina bilder utan jag vill endast ha deras bilder som de skickar, det är så jag 
jobbar. Jag går inte i trance. Jag är ett så kallat mentalmedium. Jag är här och 
nu i ett något förändrat medvetandetillstånd. Därför jag är så fokuserad på vad 
de skickar till mig, så att jag kan behöva blunda en del och så där... Jag är allt-
så med. Men frågar du mig efter en vecka så har jag ingen aning om vad jag 
har sagt. Så man är lite väck på ett sätt. 

PAÖ: Får man alltså en form av bilder? 
NN: Jag ser dem för mina inre ögon. Jag kan se precis vad som helst som beror 
på vad de skickar till mig. Det kan vara allt från en färg till en båt, ett höghus. 
För ibland visar sig inte personen utan kanske hon visar hur hon bodde istället. 
Är det gamla faster Otilia. Hon hade spetsdukar överallt, det var så typiskt för 
henne. Då vet du att det är hon. Ibland kan det vara knepigt för det kan vara 
någon du aldrig har träffat. En gammelfarmor eller någonting. Då är det bud-
skapet man skall lyssna på. Det skall alltså vara ett vettigt budskap som har nå-
got att säga. Hon kanske då berättar att igår när du var ute och köpte skor och 
du valde mellan ett par bruna eller blå, jag tycker att du skall ha köpt de blå. Då 
vet du, för det här kan inte jag känna till. (ULMA 39194) 

Ovan har vi sett exempel på hur ett medium som använder sig av symboler 
arbetar. Några medier anser att det är svårt att tolka de symboliska synerna, 
det är stor risk att mediet eller klienten drar fel slutsatser. Det är viktigt att 
mediet lär sig att tolka symbolerna. Felaktiga slutsatser anses förklara de fall 
då det visat sig att mediet haft helt fel. 

Ett fåtal medier är så kallade trancemedier. Mediet faller till skillnad från 
mentalmediet i riktigt djup trance och låter anden ta hennes kropp i besitt-
ning. Anden kan därmed tala med sin egen röst och med sina egna ord. Den-
na teknik sägs vara relativt ovanlig, men förekommer faktiskt i tv-
programmet Andarnas makt. Också några av de intervjuade behärskar denna 
metod. En sageskvinna beskriver hur det kan gå till: 

Vi hade våravslutning på cirkeln, vi slog ihop två cirklar, och då åkte vi ut på 
landet, och vilket land det var minns jag inte, min geografi är inte det bästa, där 
skulle det spöka, där bodde det två killar. Så vi åkte ut till huset och hade med 
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oss en lunchkorg och så där. Jag måste gå själv när jag känner in saker. Jag går 
runt huset och kommer in i ett arbetsrum och då är det en fläck där jag kände 
obehag. Det fick jag en förklaring på att där fanns en currylinje och vad heter 
den andra, vad heter den, de korsade varandra där. Det häftigaste med det var 
inte det jag gjorde, utan det var vad vår cirkelledare gjorde. Vi sätter oss i det 
här arbetsrummet. Hon är lite skrajsen av sig medan jag är djärv. Där hon skul-
le försöka få kontakt med, de hade flera spöken i huset. Det som hände då var 
att hon gick i trance, hon blir överskuggad som det heter. Vår cirkelledare som 
är en ganska liten kvinna och helt plötsligt växer hon och blir stor och fet och 
grov i truten och rösten förändras. Hon var tydligen barnmorska och på den ti-
den, när hon gick över, kunde barnmorska vara lika med änglamakerska. Och 
hon sade till oss att vi inte hade något där att göra och vi skulle ge fan i att rota 
och framför allt skulle vi inte rota på kyrkogården. Hon avslöjade sig själv där. 
Tyvärr hade vi ingen bandspelare på, för det här kom bara så spontant, för jag 
var med i rummet plus en som bodde där. Men det var också otroligt att se hur 
den här kvinnan förändrades och blev något helt annat. Min cirkelledare är li-
ten och späd och är ganska försynt och skulle aldrig säga pitt och så. Och de 
saker som kom igenom. Det var första gången jag såg det här, så jag tänkte jag 
måste säga något intelligent. Sedan försökte jag föra över, det var hon då, vi 
skulle vara där och rota och vi skulle ge oss därifrån. Sedan vet inte jag om 
spökena fortfarande är kvar i huset eller ej, det vågar jag inte svara på. Men na-
turligtvis eftersom hon sa åt oss att vi inte skulle rota på kyrkogården, så var vi 
tvungna att gå dit. Vi kände av flera platser, för att tydligen, sedan visade det 
sig sedan att det fanns bamlik som var begravda utanför muren. (ULMA 
39194) 

De första trance- och mentalmedierna framträdde under den senare delen av 
1800-talet. 

Ett medium beskrev trancetillståndet som en oändligt befriande känsla. 
Hon upplevde det som att lyftas över i ljusa vibrationer, som var oändligt 
harmoniska och goda. Själva befrielsen från kroppen var en enorm upplevel-
se (Oljelund 1971a, s 12). Enligt en sageskvinna påminner det djupa trance-
tillståndet om att vara nedsövd eller befinna sig under narkos. En annan jäm-
ställer det med att ha sovit. Några faller i en så djup trance att de inte minns 
något av seansen, varför man ofta spelar in den på band. I en del fall behöver 
de hjälp med att vakna upp. Det framhävs att man måste våga släppa taget, 
våga släppa kontrollen för att lyckas med att falla i en sådan djup trance, 
något som inte är alldeles lätt. 

Troligen har många medier lyckats fullända tekniken att falla i trance och 
framkalla bilder med mera för sitt inre eller få hallucinationer och samtidigt 
vara medvetna om vad som pågår i deras omgivning. Alltsomoftast nämns 
att man vid en seans "sätter på sig själv" medan man till vardags "stänger av 
sig". Flera av de intervjuade hävdar att övning ger färdighet, och ju mer man 
övar och ju fler seanser man ger, desto bättre medium blir man. Mellan ra-
derna framgår det att vissa medier anses vara betydligt skickligare än andra. 
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Inom den spiritualistiska föreställningsvärlden anses riktigt skickliga me-
dier kunna framkalla fysiska figurer med hjälp av ektoplasma. Detta tycks 
emellertid ha varit betydligt vanligare under 1800-talet, då det cirkulerade 
många berättelser om att vissa medier till exempel Daniel Dunglas Home 
besatt denna och andra paranormala förmågor. Några av de intervjuade häv-
dar att de själva har fatt bevittna detta. 

Enligt spiritualismen kan vem som helst via ett medium fa kontakt med 
andarna. Mötet sker vid en seans, vilket betyder just möte, som är antingen 
enskild eller kollektiv. Vid enskild seans, som kan ske över telefon eller vid 
en personlig sammankomst, söker en person upp ett medium för att få kon-
takt med sina döda anförvanter. Samtalet spelas ofta in på band. Mediet för-
sätter sig i en mer eller mindre djup trance. Under seansen sker kontakten 
med de döda delvis genom en andlig guide, det vill säga en ande, som medi-
et har särskild kontakt med och guiden bistår med energi samt håller ordning 
på de bångstyriga andarna. 

Guiden jämställs ibland med en skyddsängel och fungerar ungefär som en 
andlig läromästare och rådgivare. Mediet byter med jämna mellanrum guide. 
När mediet undan för undan utvecklas far han en ny guide som kan tillföra 
något nytt. Föreställningen om den andliga guiden fanns redan på 1800-talet 
och går i slutändan tillbaka till olika föreställningar om skyddsänglar. 

Tydligen vet andarna redan i förväg vem eller vilka som kommer på se-
ansen. Flera sagesmän framhäver att andarna hela tiden finns runt omkring 
oss och håller noga reda på vad vi gör, tänker och säger. Medierna framhäver 
att de inte själva kallar fram andarna likt en lärd magiker eller nekromantiker 
utan andarna dyker endast upp om de själva är intresserade. Mediet gör sig 
endast kontaktbar, resten beror på andarna. 

Enligt de medier jag talat med undrar de flesta personer som söker väg-
ledning av andarna över valet av livspartner, arbete eller med andra ord jor-
diska bestyr. Anmärkningsvärt fa undrar över hur livet ter sig på andra sidan, 
men av någon anledning ger inte andarna särskilt mycket information om 
detta. De döda släktingarna har av allt att döma synpunkter på våra förhål-
landen och livssituation. Märkligt nog förefaller de ha samma moral som är 
rådande i vår egen tid och till exempel inte en som förekom i början av 
1900-talet. 

En av spiritualismens svagheter under hela dess existens är att andarna 
sällan har något viktigt att säga (jfr Wilson 2003). Inte ens Ambres, som sägs 
vara en köpman från faraonernas Egypten, uttalar något annat än rena scha-
bloner. I likhet med förr överlämnas en del budskap som hävdar att vi skall 
bättra oss, men dagens mer New Age-betonade budskap framhäver en mjuk 
och försonande hållning, åtminstone om vi jämför med äldre tiders hot om 
Guds straff. 

Behovet av att kontakta förfäderna och fa vägledning av dem påminner 
aningen om en sentida avläggare av förfäderskult. Stundtals sägs det att fa- 
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miljen spelar allt mindre roll för moderna människor, men inom spiritualis-
men, som kan betecknas som en form av folkrörelse, framträder människors 
behov av familj och släkt. De döda släktingarna framställs på ett idealiserat 
sätt. De bryr sig om, ger goda råd, ställer upp, är förstående, tillgängliga, 
bråkar inte om arvet och är aldrig på dåligt humör. För många av dem som 
regelbundet uppsöker ett medium i syfte att rådfråga de döda har mediet 
självt blivit en form av guru och andlig vägledare. Några av de intervjuade 
framhäver att de genom sitt arbete ger tröst, framför allt åt föräldrar som 
förlorat ett litet barn. 

Spiritualistiska sällskap anordnar öppna storseanser eller mediala demon-
strationer som vem som helst som känner sig hugad kan besöka och dessa 
skiljer sig i några avseenden från de enskilda. Upp till hundra personer kan 
vara närvarande. Tilldragelsen varar i något mer än en timme, ibland upp till 
två timmar. Besökarna samlas en stund innan seansen börjar. De slår sig ned 
och far gå ner i varv och komma in i ett lugnt och harmoniskt sinnestillstånd. 
Seansen inleds för det mesta med en bön till Gud. Bönen anses höja energi-
ema. Sedan börjar mediet agera och beskriva en av de närvarande andarna. 
Efter en stund brukar någon av besökarna känna igen en död släkting. Det 
finns sällan tid att överlämna något längre budskap, varför de oftast är 
mycket kortfattade och inte far innehålla uppgifter som kan skada någon av 
de medverkade. Varje medium brukar ha sin egen stil. Ett medium har med 
sig sin make som även han är medial och tecknar av anden så att de levande 
enkelt kan identifiera den. 

De intervjuade medierna framhåller, som sagt, att de under storseansen, 
liksom under privatseans, har hjälp av en andlig guide, som håller koll på de 
församlade andarna, vilka tydligen är entusiastiska över möjligheten att fa 
komma i kontakt med sina levande anförvanter. Guiden ser till att själarna 
står i kö och väntar på sin tur. Flera sagesmän framhäver att storseansen 
skall vara rolig och lättsam. Ibland förekommer det att ingen av de församla-
de känner igen den ande som mediet beskriver. Detta sägs bero på att vi kan 
få kontakt med avlidna släktingar som vi aldrig har träffat eller att man inte 
känner igen anden direkt, utan först efteråt exempelvis inser att den var far-
bror Bengt. 

En annan egenskap som stundtals används synonymt med medium är en 
persons "förmåga" att känna av vad som hänt på en viss plats, vilket till ex-
empel förekommer i tv-programmet Förnimmelse av mord. Förmågan att 
läsa av en plats eller ett föremåls historia kallas för psykometri. När en per-
son som sägs ha denna egenskap tar ett föremål i sin hand kan han mer eller 
mindre intensivt uppleva (eller "känna") dess historia, men är inte förmögen 
att skåda in i framtiden. Föremål som är knutna till dramatiska eller känslo-
betonade händelser åstadkommer starkare effekt. Upplevelsen sägs bestå av 
att den mediale ser en film spelas upp inför sitt inre (se till exempel Björk-
hem & Ankarberg 1992). 
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När en person utrustad med psykometrisk begåvning berör en annan 
människa sägs han kunna känna och uppleva denna individs liv och erfaren-
heter. Ett medium beskrev att hon först tar personen i armen för att etablera 
kontakt. Sedan är det som om en film spelas upp och hennes ögon följer 
händelseförloppet. Om personen är sjuk eller har smärtor känner hon av det i 
sin egen kropp (HJ 2001, nr 10). En av mina informanter framhäver att bara 
för att man är skicklig i psykometri medför inte detta per automatik att man 
kan få kontakt med andevärlden. 

Nuförtiden sysslar många medier med spökutdrivning eller räddnings-
tjänst, som en av de intervjuade kallar det. Temat är mycket populärt i tv-
serierna Andarnas makt och Det okända. Flera av de medier jag talat med 
tycker att det är en roande och givande uppgift att få hjälpa de kvarvarande 
andarna över till den andra sidan. Ingreppet inleds av att någon kontaktar 
mediet och berättar om sina problem, varefter mediet beger sig till den hem-
sökta platsen. Först känner mediet av energierna och tar reda på var spökena 
befinner sig. Tack vare sina mediala egenskaper och förmågan att gå in i mer 
eller mindre djup trance anses den mediale kunna kommunicera med anden 
och ge den en beskrivning. En viktig komponent är att tala spöket till rätta 
och få den hädangångne att inse att han i själva verket är död. Sedan försöker 
mediet fa anden att gå mot ljuset och därefter skall han fa frid. I några fall 
betonas att mediet måste ge anden energi för att den skall kunna gå vidare. 
Andens egen räcker inte till. En av de intervjuade beskriver ett fall: 

I Fagersta var det ett hyreshus där på tre ingångar, tre våningar, gemensam 
vind. På nätterna var det någon som drog möbler som dom sa, och det låter ju i 
hela huset, så de vart ju jättearga de som bodde där, de misstänkte ju varandra 
att det var någon som bodde där. De var på vicevärden och han sa att det är nå-
gon, att ni far hålla vakt däruppe. Men det lät, men man såg ingen. Så jag åkte 
dit när dom ringde och gick upp och fick se en liten gumma som satt i ett hörn. 
Då frågade jag henne vad gör du för någonting, är du medveten om vad du hål-
ler på med. Så vi hade en dialog där jag förklarade för henne att det går inte, 
för tredje man blir ju helt förstörd, för de kan inte sova, inte jobba, ungarna kan 
inte klara skolan och allt det här. Så här kan du inte fortsätta. Och då frågade 
jag varför gör du så här, då berättade hon att när man byggde det här huset rev 
man hennes föräldrahem, ett torp som stod där. Och det är det som har gjort att 
hon fick negativa tankar och stannade kvar helt enkelt. Men när jag förklarade 
för henne vad hon ställde till med så accepterade hon att förflytta sig, så jag 
hjälpte jag henne därifrån. Och sedan bekräftade dom att det var lugnt efter det. 
Så kan det gå. (ULMA 39216) 

Mediet lyckas inte alltid. Den ilskne anden sägs vara kapabel att fa föremål 
att förflytta sig eller ge sig på folk handgripligen. En av de intervjuade beto-
nar att det är viktigt att man inte är ensam när man utför ingreppet. 

Spökutdrivningen verkar vara populärare idag än vad den var förr. Det 
berömda mediet Helga Braconnier (1894-?), som var verksam vid 1900-
talets mitt, omnämner endast en enda spökutdrivning i sina memoarer (1972, 
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s 69 f), trots att hon träffat på flera olika osaliga andar under sin karriär. Fö-
reställningen och tillvägagångssättet har likheter med exorcism, där prästen 
under olika ritualiserade former drev ut spöken och onda andar. 

Skildringarna av andevärlden eller av andra sidan som den vanligen be-
nämns, varierar något inbördes och några medier har givit mig en sparsam 
beskrivning. Vid dödens inträdande upplever man frid och kommer till en 
bättre plats där man möts av sina släktingar. Den nya tillvaron beskrivs som 
fylld av vackra landskap, ro, kärlek, värme, ljus och färgerna är mycket kla-
rare och finare. Det är en tidlös existens utan fysiskt mm, där det inte finns 
några sociala hierarkier. Andarna har ingen fysisk kropp vilket medför att de 
kan förflytta sig snabbt. En del andar bor i hus, men endast om de själva är 
intresserade av det. En av mina sagesmän framhäver att andevärlden skiljer 
sig helt från vår värld, varför vi inte kan relatera till den. I sin bok Resan till 
ljuset ger Sture Johansson en liknande beskrivning av tillvaron bortom den-
na. 

Tyvärr varar denna tid inte länge, för i enlighet med lagen om karma väl-
jer anden att födas om i en ny kropp och återvänder till jorden. Anden anses 
vara mån om att erfara så många erfarenheter som möjligt och föds därför 
om. Innan anden inkarnerar får han genomgå andlig undervisning och väljer 
sina föräldrar, sitt eget kön och vilken form av liv han vill genomgå. Tanken 
att anden sätter sig på skolbänken innan han återvänder till den jordiska till-
varon återfinns i Lindbohms författarskap (1989). När anden slutligen varit 
med om alla erfarenheter och utvecklats till fullo antas den bli gudomlig och 
uppgår därmed, kan man tänka sig, i nirvana eller förenas med Gud, vilket 
traditionellt har varit den gode mystikerns målsättning, men även tankegång-
ar om evig utveckling förekommer. Uppfattningen att anden själv bestämmer 
sin tillvaro i nästa liv härrör från antroposofin (Arlebrand 2002, s 67).' 

Beskrivningen av spiritualismens andevärld påminner aningen om 1800-
talets spiritism där man framhävde den ideella andliga sociala gemenskapen 
i dödsriket, vilket var ett uttryck för dåtidens utopistiska tankar (jfr Sanner 
1998). Men idag ligger betoningen snarare mer på individen och den lyckli-
ga sociala gemenskapen inom kärnfamiljen, släkten och med förfäderna. 
Dagens bräckliga familj, flyktiga förhållanden och ofta bristfälliga släkt-
sammanhållning framställs som övervunnen i livet efter detta, vilket avspeg-
lar en dröm om en stabil kärnfamilj med goda släktförbindelser. Det moder-
na samhällets individualism, egoism och känsla av ensamhet och isolering 
står i skarp kontrast mot den kollektiva och harmoniska tillvaron i andevärl-
den. Ett annat påfallande drag är att vi från att ha varit fyllda av brister, ego-
ism och andra tillkortakommanden i jordelivet övergår till att i andevärlden 
bli självförverkligade, harmoniska, omtänksamma och goda. 

16  Tyvärr, måste jag framhäva, finns det ett stort utrymme för cynism i dessa tankar, 
bland annat att man inte bör hysa någon medkänsla med handikappade, eftersom de 
själva valt att leva ett sådant liv. 
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Under senare tid har spiritualismens syn på "andra sidan" framför allt på-
verkats av nära-döden och av tidigare-liv-upplevelser. I likhet med nära-
döden-upplevelsen har mötet med de nära och kära en central betydelse. 
Tidigare-liv-upplevelser bekräftar reinkarnationen och lagen om karma. 
Annars finns det ingen anledning att lämna den trevliga tillvaron i andevärl-
den för att genomgå ytterligare liv full av vedermödor och prövningar på 
jorden. 

Healing 
Om man bortser från olika former av divination, såsom astrologi, utgör hea-
fing kanske den viktigaste delen av New Age. Sitt ursprung har healingen i 
Bibeln. Jesus botade med hjälp av handpåläggning sjuka människor. 
Liknande healingmetoder figurerar inom pingströrelsen, där healern anses 
kanalisera en gudomlig kraft, som botar den sjuke. 

Först under senare år har healingen blivit allt mer förknippad med spiri-
tualismen, som ursprungligen inte var förknippad med healing, utan enbart 
med kontakt med de döda. Runt om i landet ges det healingkurser ofta i 
kombination med medial och personlig utveckling. De flesta medier sysslar 
med healing. Alla som är verksamma som helbrägdagörare är emellertid inte 
medier eller mediala. Healingen tillämpas inte enbart för att bota fysiska 
sjukdomar, utan används för att "fylla på" energi, vilket bland annat anses 
motverka trötthet och stress, samt för att bota psykiska åkommor, bli av med 
negativa egenskaper såsom dåligt självförtroende och komma över trauman. 
Healing genomförs därutöver, som vi kommer att se, i nyschamanska, ockul-
tistiska och nyhedniska sammanhang. 

Det finns olika former av healing. Reikihealing, som härstammar från 
1900-talets Japan, har blivit populärt under senare år. Metoden går i korthet 
ut på att helbrägdagöraren berör en person i enlighet med ett särskilt schema, 
vilket anses ge helande kraft och lösa upp negativa energier. Tanken är att 
healern därmed kanaliserar en universell energi till patienten. Reikimaster 
blir man genom att gå en utbildning och när man är klar genomgår man en 
initiation: 

Jag satt och tittade på en sådan där initiering en gång, då blir man initierad, och 
när man blir initierad, så betyder det att man helt plötsligt får förmågan. Lära-
ren gör lite ritualer, riter runt människan, och lägger in lite symboler i, alltså 
inte i den fysiska utan ritar symbolema i händerna och blåser lite och har lite 
grejor för sig, andningsövningar och lite sådant där, runt den här människan, 
och när man har gjort det, då helt plötsligt far man mycket starkare healing-
kraft, och så att det är någonting som händer, det öppnar upp. (ULMA 39209) 

Den mer konventionella healingen, som ofta utförs av medier och specialise-
rade healers, går till som så att patienten lägger sig ned på en bänk. Healern 
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för med sina händer över den sjukes kropp och när han kommer till en 
kroppsdel som ömmar känner han av smärtan i sina egna händer eller på 
motsvarande plats i sin egen kropp. Det anses sålunda finnas en korrespon-
dens mellan den sjuke och healern. Några sagesmän betonar att händerna 
dras som av en osynlig kraft till det sjuka partiet. Andra healers hävdar att de 
får varma händer när de hittat rätt. Nu och då framhävs att healern får assi-
stens av en andlig guide, som hjälper honom att upptäcka den sjuka kropps-
delen. 

När helbrägdagöraren kommit till rätt plats lägger han händerna på den 
sjuka kroppsdelen och ger healing. Healingen sägs vara en form av energi 
eller gudomlig kraft som healern på något sätt kanaliserar. Flera av dem jag 
talat med understryker att det är viktigt att helbrägdagöraren inte ger av sin 
egen kraft, ty då riskerar han att bli allvarligt sjuk, utan endast tar den ovan-
ifrån och förmedlar den vidare. Några av mina informanter framhäver att de 
löser upp spänningar eller blockeringar och därmed tar bort den negativa 
energi som förorsakat obalansen. Flera av de intervjuade hävdar att medan 
man healar uppstår en stark eller intensiv hetta i händerna. En av de intervju-
ade har gett mig följande beskrivning och fler skildringar återfinns i appen-
dixet: 

Ja, man håller ju alltså då, man går väl alltså över kroppen, och sedan då kan 
man ju känna olika ställen som kanske inte är så bra. Då kan man alltså bara 
lägga händerna på där och överföra energier, det kan bli kallt och det kan bli 
varmt, det kan kännas på olika sätt. Men oftast så är man ju där dom har ont 
utan att ha sagt det innan. Jag visste att jag gjorde healing på en kille, nu gör 
jag lite sådant här, nu har det blivit i långa loppet att jag, att dom använder mig 
som operatör kan man väl nästan säga. Jag kan nästan gå in i kroppen på dem, 
känns det som, att jag vet inte, det är så märkligt det där att jag inte kan förkla-
ra heller. Det bara är så. Jag kände hur händerna bara försvann in i och höll om 
hjärtat alltså, och sedan så reser han sig, det var första gången, han hade aldrig 
hört talas om healing, hade jag helt nollställd när han kom, och så sade han 
men herre gud, jag vet inte om jag tyckte att det var skönt eller om jag tyckte 
att det var otäckt, för du höll om mitt hjärta vet du det sade han. Ja, det gjorde 
jag. Och fasen alltså, han hade nämligen fel på hjärtrytmen, och det är lugnt 
alltså sade han, han var precis öm, han kunde inte röra vid sitt bröst för att han 
var precis öm. (ULMA 39214) 

I likhet med äldre tiders kloka behöver healern inte heller själv vara närva-
rande för att kunna ge helande kraft. Det sägs fungera lika bra på distans. Av 
någon anledning lär det också vara betydligt svårare att heala sig själv än 
andra. 

Dessvärre är healingen inte alltid verksam. Enligt mina sagesmän anses 
detta till stor del bero på den sjukes karma, det vill säga att det inte är me-
ningen att han skall klara sig och på så sätt få uppleva den (negativa) erfa-
renheten och dra nya lärdomar av detta liv. Några sagesmän betonar att man 
kan få "hopplösa fall" som den vanliga sjukvården inte förmått bota och nu 
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som en sista utväg vänder sig till en healer. Det understryks därutöver att 
patienten själv måste vilja bli frisk. 

I likhet med mediumcertifikatet så finns det ett healingcertifikat. Det går 
till på samma sätt. Kandidaten granskas av några certifierade healers och far 
utöva healing i deras närvaro. Om adepten klarar av provet blir han en legi-
timerad healer. 

En intressant parallell till bondesamhällets föreställningsvärld, som för-
tjänar att omnämnas här, är att det i likhet med förr finns en motvilja mot att 
ta betalt för helandet. I det äldre uppteckningsmaterialet framhävs att om den 
kloke tog för mycket betalt riskerade han att förlora sina förmågor. I stort 
sett samma uppfattning återfinns bland de intervjuade. En framhäver att om 
man tar för mycket betalt så förlorar man helt enkelt sina helande förmågor. 
Den sakrala helandeförmågan hotas av den världsliga girigheten. Sannolikt 
betraktas helandeförmågan som en gåva från en högre makt och om man 
missbrukar denna förlorar man helandekraften. Men precis som förr så tar 
botare och healers betalt för sina tjänster. Ett sätt för den moderne healem att 
kringgå detta moraliska dilemma och i alla fall dra in pengar är att istället ge 
kurser och sälja New Age-produkter. 



V. Esoterism 

Ockultism 
Be it so; man 's first initiation is in trance.  In dreams commences all human 
knowledge; in dreams hovers over measureless space the first faint bridge be-
tween spirit and spirit, - this world and the worlds beyond! Look steadfastly on 
yonder star! 

Ur Zanoni av Edward George Bulwer-Lytton 

Jag vet mycket väl att många kommer att säga att ingen någonsin har kunnat 
tala med änglar medan han levat i kroppen, och många att det är fantasifoster 
... Men det bryr jag mig inte om: Jag har sett, jag har hört, jag har känt. 

Ur Arcana Caelestia av Emanuel Swedenborg 

Tekniker för att själv försätta sig i någon from av trance i syfte att få visio-
ner, kontakt med de högre makterna, hamna i extas och att härigenom bland 
annat söka bota sjukdomar har med all sannolikhet anor från människans 
tidigaste historia och förekommer inom det som vanligen brukar benämnas 
som schamanism. I Asien, Amerika, Europa och Oceanien (Australien) finns 
schamaner som genom att försätta sig i trance söker bota sjukdomar, påverka 
vädret, hitta borttappade föremål, finna bytesdjur, förmedla budskap mellan 
andar och människor, föra de dödas andar över till dödsriket, ställa saker och 
ting tillrätta och mycket mera. En annan gemensam nämnare är att den tradi-
tionelle schamanen på olika sätt, för det mesta genom någon form av gripan-
de mystisk upplevelse och lärotid hos en äldre schaman, initieras i metoder-
na (Eliade 1974; Siikala 2002). 

I det fornnordiska samhället fanns sejdkvinnor och trollkarlar som försat-
te sig i extas och utövade magi, för det mesta i ett skadligt syfte, samt divina-
tion. Sej daren hade ett mycket lågt anseende och var i det närmaste ärelös. 
Enligt den isländska sagalitteraturen var sej den i huvudsak en kvinnlig sys-
sla. Sej dkarlen sågs som feminin eller pervers och det finns ett homosexuellt 
drag över sej den, något som självaste Oden blev anldagad för. Förmodligen 
sågs extasen som kvinnlig. Sejden utpekas som avgjort negativ. Sejdmän 
förföljs och dödas. De som stött sig med sej dmän och utsatts för deras troll-
dom är i praktiken förlorade (Strömbäck 2000; Näsström 2001 och 2002; 
Ström 1961, s 166 f). 

Från medeltiden och framåt finns det beskrivet att människor under olika 
sjukdoms- och utmattningstillstånd fallit i trance och upplevt att de blivit 
nedförda till vättarna eller att de rent av hade fatt skåda himmel och helvete. 
Flera kloka gubbar och gummor hävdade att de hade fatt sina botande egen-
skaper och kunskaper genom likartade upplevelser, vilket kan betraktas som 
en form .av initiation in i hemligheterna. En av dem var den kloka flickan i 
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Vallåkra. En höstdag 1837 insjuknade hon svårt. Hon låg kall och orörlig i 
sängen och hennes anhöriga fruktade för hennes liv. När flickan vaknade 
upp ur dvalan berättade hon att en ängel hade visat henne andevärlden, him-
mel och helvete. Sedermera blev hon en berömd boterska (Pape 1949; Wall 
1989). 

Redan de första kristna och gnostikerna betonade extasen, trancen, vilken 
kan uppnås med hjälp av meditation, som ett sätt att fa kontakt med det gu-
domliga och uppnå gnosis, det vill säga kunskap eller insikt (Pagles 2002; 
Broek & Hanegraaff 1998). Liknande tekniker för att framkalla trance nytt-
jades av medeltida mystiker, kristna ordnar, sufister (en form av muslimska 
mystiker), alkemister och kabbalister samt i hinduismen och buddismen (om 
meditation i hinduistisk och buddhistisk tradition samt i kristen se Geels & 
Wikström 1984, s 140 ff). Under renässansen började mystiker att använda 
den judisk-kristna kabbalan som utgångspunkt för djupmeditation (se ned-
an). De utgick från den kabbalistiska och gnostiska premissen att det gudom-
liga finns inuti varje människa (Cavendish 1983, s 81; Bogdan 2003a; Faivre 
1998). 

Av särskild stor betydelse blev sedermera den berömda Den gyllene gry-
ningens hermetiska orden som grundades i London 1888 av en samling 
kristna kabbalister och romantiker samt tidigare medlemmar av det Teoso-
fiska sällskapet som var missnöjda med de indiska influenserna (Egmond 
1998). Egentligen finns det inget påfallande mörkt eller otäckt drag över 
denna orden som det ibland hävdas. Några av dåtidens relativt kända förfat-
tare och andra excentriska figurer återfinns i sällskapets medlemsregister, 
bland andra Samuel Mathers (1854-1918), "odjuret" Aleister Crowley 
(1875-1947) och W.B. Yeats.I7  Andra viktiga moderna ockultister var 
Eliphas 'Avi (1810-1875), Dion Fortune (1891-1946) och Kenneth Grant 
(1924-). 

Den gyllene gryningens främsta förtjänst var att man där framställde ett 
sammanhängande magiskt system som innehöll kabbalan, tarot, astrologi, 
numerologi, spådomskonst, visionär upplevelse, frimurarsymbolik, ledda 
meditationer och rituell magi. Samma eklektiska helhetstänkande och sam-
manfogande av vitt skilda traditioner till en helhet återfinns idag inom New 
Age-rörelsen, samtida ockultism och nyhedendom. Dessutom var Den gylle-
ne gryningen den första frimurarorden och det första esoteriska sällskap som 
tillät kvinnor att delta i verksamheten. Efter en längre tid av interna stridig-
heter upplöstes sammanslutningen 1903. 

Ockultismens eklektiska drag går med säkerhet tillbaka till renässansen, 
då man inom esoteriska kretsar på allvar började intressera sig för kabbalism 

17  Som ett kuriosum kan det nämnas att den berömde stridsvagnsförespråkaren och 
krigshistorikern J.F.C. Fuller (1878-1966) var en hängiven anhängare av sin läro-
mästare Crowley samt författade själv ockultistiska verk. 
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Adam och Eva i Edens lustgård. I sin mun har ormen kunskapens äpple. Inom esote-
riska kretsar eftersträvar man bland annat kunskap om tillvarons okända dimen-
sioner och inom vissa esoteriska inriktningar liksom inom gnosticismen anses ormen 
vara en hjälte och kulturbringare. Han överbringar hemlig kunskap som kan befria 
människan från den onde Demiurgens grepp så att hon kan uppnå gnosis eller fräls-
ning. Antikvarisk topografiska arkivet. 

och hellenistiskt tankegods (stoicism, gnosticism, hermetism, nypythago-
rism). Skilda ockultistiska tänkare ställde samman antika texter, vilka till-
sammans ansågs utgöra en homogen helhet. Den mest kända av dessa var 
Corpus Hermeticum, vilken troddes ha författats av den mytiske Hermes 
Trismegistos, en person som ansågs vara samtida med Moses (Faivre 1995, 
s 7 f). Sedan dessa dagar har det eklektiska draget frodats och utvecklats 
inom denna föreställningsvärld." 

Med hjälp av meditation, ritualer och visualiseringar trodde sig 1800-
talets magiker kunna komma i kontakt med andra andliga plan, som be-
nämns astrala världar, vilka ansågs existera på en objektiv nivå (King 1997; 
Luhrman 1989, s 274 ff). Djupmeditationema utfördes dels efter en form av 
särskilda mallar (det vill säga ledda meditationer) vilket med hjälp av visua-
liseringar skulle ge upphov till upplevelser av det övernaturliga, tillträde till 

18  Ett påtagligt utslag av detta är teosofin, som kan ses som ett försök att skapa en ny 
världsreligion genom att skapa en syntes mellan de stora religionerna. Ett slags reli-
gionens esperanto, skulle man kunna hävda. 
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de astrala världarna och i slutändan kunskap om tillvarons hemligheter. Dels 
mediterade man över i huvudsak kabbalistiska symboler. Varje symbol mot-
svarade en kraft eller egenskap och genom att meditera över denna ansågs 
man kunna upprätta förbindelse med eller tillgodogöra sig den kraft magi-
kern tänkte på. En viktig ockultistisk tankegång är såväl förr som nu att varje 
symbol är sammanlänkad med en annan som i sin tur är länkad till en tredje, 
så att det uppstår en obruten kedja, vilket medför att de påverkar varandra 
och på så vis tänks världsalltet hänga samman. Detta medför i förlängningen 
att man med hjälp av en symbol kan påverka andra och i slutändan få kon-
takt med det gudomliga. Korrespondenserna utgår från premissen att det 
finns dolda samband mellan universums synliga och osynliga delar. 

En central doktrin inom denna föreställningsvärld var att visualiseringar-
na skulle betecknas som en realitet vilken kan påverka den materiella värl-
den. Det som de flesta av oss betecknar som fantasier eller dagdrömmar är 
enligt detta sätt att tänka reella företeelser. Det man visualiserar kommer att 
inträffa, vilket påminner om den gamla föreställningen att tanken kan påver-
ka skilda orsakssammanhang. En annan målsättning var att komma i kontakt 
med världssjälen som motsvaras av Jungs tankar om det kollektiva under-
medvetna (se till exempel King 1997; Fortune 1998). 

En annan viktig konstruktion från början av 1800-talet, som infördes av 
den franske ockultisten Eliphas Lhvi, var att sammanfoga tarotkorten med 
kabbalan. Sedan dess har vissa av tarotkorten ansetts korrespondera med de 
tio olika stegen på livets träd, Sefirot, som mystikern måste bestiga för att 
kunna återförenas med Gud. När Gud skapade människans själ föll hon ned 
längs med de tio nivåerna i Sefirot och blev dödlig. Målsättningen är sålunda 
at, *a sig tillbaka samma väg som man kom. Detta är inte så lätt som det 
låter; på de olika nivåerna finns änglar och andra väsen som motsätter sig 
detta och vill bevara den nuvarande ordningen (Scholem 1978; Cavendish 
1983). Kabbalan ses även som en karta över tillvaron och Guds väsen. Idag 
är det vanligast att man vid kabbalistiska arbeten mediterar över tarotkort, 
vilka i det kabbalistiska tänkesättet representerar olika egenskaper av Guds 
och skapelsens väsen. 

En viktig ny ingrediens i den västerländska ockultismen i slutet av 1800-
talet var influenser ifrån indiska tankesystem. Tack vare framför allt teosofin 
skapades ett stort intresse för österländska trosåskådningar och meditations-
tekniker i Europa, vilket ledde till att många började tillämpa yoga och medi-
tera i enlighet med österländska metoder, något som med tiden blev viktiga 
beståndsdelar av den nya lärda magin.' Idag intar framför allt kundaliniyo- 

19  Liknande modetrender har sedan länge existerat inom ockultismen. Redan före 
Napoleons invasion av Egypten 1798 var den lärda magin och frimureriet kraftigt 
influerat av det antika Egypten. Den berömde frimuraren och äventyraren Guiseppe 
Balsamo, mer känd under pseudonymen Cagliostro (1743-1795), grundade på 1770-
talet Den Egyptiska Frimurarriten. Egyptiska influenser återfinns också i frimuraren 
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gan en framträdande plats. Kundalin sägs vara drakkraften som finns i rygg-
raden. Under meditation föreställer man sig att drakkraften, ormen, stiger 
längs med chakrorna på ryggraden. Metoden ses som ett sätt att alstra kraft, 
energier, som kan användas för att utöva magi eller för att stärka sin vilja 
(om den indiska synen som skiljer sig avsevärt från denna se Hammer 2004, 
s 106 f). Med hjälp av dessa och andra metoder sökte mystiker locka fram 
dolda och mäktiga krafter som tros finnas latent i människan (jfr Evola 
2001). 

Av särskilt stor betydelse kom med tiden mytologin kring den exhibitio-
nistiske Aleister Crowleys person, utsvävningar och hans författarskap att ha 
(för en beskrivning och analys av Crowleys personlighet se Wilson 2003; 
Wilson 2005 och Symonds 1971). Hans böcker är, till skillnad från mycket 
annan litteratur inom den här genren, relativt välskrivna, kryddade med en 
bisarr form av humor och någorlunda lätta att ta till sig.' Book 4 är en ma-
gisk klassiker. Boken är förhållandevis pedagogiskt uppbyggd och beskriver 
med utgångspunkt från indisk meditation hur man skall gå till väga för att 
genomföra astrala resor och för att utöva magi i mer konventionell bemär-
kelse. Crowley kallade sin form av magi för magick, vilket bygger på tanken 
att magi fungerar som ett fokuseringsmedel i syfte att utnyttja de psykiska 
krafter som antas finnas i människan. Vid sidan av detta innehåller Book 4 
ett flertal ritualer och ceremonier som den nyfikne kan utöva, vilket är nog 
så viktigt. För utövaren är det av betydelse att det (till skillnad från äldre lärd 
tradition) finns ett stort antal praktiskt genomförbara ritualer att tillgå vilket 
bidrar till att öka intresset.' 

En annan inspirationskälla för de intresserade är TAnis Lindbolun som 
har skrivit flera böcker om sina astrala resor och noga beskrivit hur man 
skall gå tillväga för att fa vara med om dem (1984; 1989; 1990; 1991). 
Böckerna är också vitt spridda och finns på många bibliotek. 

Mozarts opera Trollflöjten. I både esoteriska- och frimurarkretsar levde de egyptiska 
influenserna kvar långt in på 1900-talet och återfinns till exempel i Den Gyllene 
gryningens ritualer samt inte minst i Crowleys författarskap. För en biografi om 
Cagliostro på svenska se Berco 1945. 
20  Förutom böcker om magi ck skrev Crowley en ännu idag välanvänd och uppskat-
tad bok om tarot samt den ockulta thrillern Moonchild. Thrillern, som är väl värd att 
läsa för den som är intresserad av ockultistiskt tankestoff och i synnerhet ritualer, 
innehåller en hel del beskrivningar av ritualer och nidbilder av tidigare medlemmar 
av Den gyllene gryningens hermetiska orden. Bland annat framträder Samuel 
Mathers som ledare för en ondskefull ockultistisk orden som kämpar mot en god, 
självfallet baserad på Crowleys egen, och det kan knappast råda något större tvivel 
om att det är Crowley själv som är den stora hjälten i dramat. 
21  Samma slutsats omfattar för övrigt rollspel, där färdiga äventyr är mycket viktiga, 
eftersom det är få som orkar konstruera något själva. Skillnaderna mellan modern 
magi, rollspel och lajv är inte så stora som man skulle kunna tro. Det är performans 
utan publik, där fantasi, inlevelse och skådespel är viktiga ingredienser. 
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I dagens Sverige används tekniker för att framkalla supranormala upple-
velser främst av olika former av alternativt botande, nyschamaner, asatroen-
de, vanatrogna, wiccaner, ockultistiska sällskap som Ordo Templi Orientis 
(0.T.0.) (De orientaliska tempelherrarnas orden), Den gyllene gryningens 
hermetiska orden, Dragon Rouge, The Satanic Reds, Merlinorden, Det röda 
lejonet22, Servants of the Light (kabbalistiskt sällskap grundat av Dion For-
tune), Sodalitas Rosae Crucis (Sällskapet är influerat av Den gyllene gry-
ningen och av rosenkreutziska traditioner), satanister samt framför allt av 
enskilda som är intresserade av det övernaturliga. 

De ockultistiska sällskapen är sedan de utvecklades ur frimureriet på 
1800-talet organiserade i form av ordenssällskap som till sin uppbyggnad 
starkt påminner om frimurarordnar, med medlemsnivåer och initiationsriter. 
Några sällskap ger kurser och korrespondenskurser. Själva utförandet, be-
teckningarna och målsättningen skiljer sig, som vi strax kommer att se, dock 
markant åt. 

Ockultistiska ordnar utmärks av att de har ett elitistiskt drag. De esoteris-
ka hemligheterna är enbart till för de invigda och utvalda — för dem som 
vågar ta det avgörande steget och genomgå en form av förvandling. Uppfatt-
ningen går tillbaka till Rosenkreutzsällskapen som uppkom på 1600-talet, 
där grundtanken var att en församling av lärda och upplysta män skulle ska-
pa en syntes mellan religion och vetenskap och på så sätt förnya den kristna 
religionen (något ursprungligt ordenssällskap grundat av Christian Rosenk-
reutz har dock aldrig existerat. Om Rosenkreutzmanifesten se Yates 1972 
och Åkerman 1998). Detta drag framträder tydligt i Bulwer-Lyttons Zanoni, 
där de båda "odödliga" rosenkreutzarna Zanoni och den gåtfulle Mej nour på 
ett aktivt sätt griper in i världshistoriens skeende. En anledning till att tradi-
tionell ockultistisk litteratur ofta är svårgenomtränglig ligger just i att den 
inte vänder sig till vem som helst, utan endast till de initierade. 

Ett esoteriskt sällskap grundat i Sverige 1988 med influenser från frimu-
reriet är Merlinorden — Ordo Merlini & Rosae Crucis, som i huvudsak är 
baserat på rosenkreutziska, hermetiska och gnostiska texter. Ordenssällska-
pet har sitt ursprung i det nyschamanska nätverket Yggdrasil (se mer nedan) 
och nyschamanska trumresor och ceremonier utövas fortfarande regelbundet. 
Sällskapet ger ut tidskriften Athanor (en Athanor är ett redskap som används 
inom alkemin) och arrangerar föreläsningar. Merlinorden är organiserad på 
frimurarbasis och har tre olika initiationsnivåer. Orden genomför någonting 
som kallas för misraimriten och är uppbyggd på "det sätt[et] att den påverkar 
subtila energier i kroppen. Förändringen sker på ett medvetet disciplinerat 
sätt. Genom att sjunga, röra sig på ett specifikt sätt och genom att använda 

22  Stockholmsbaserad sammanslutning grundad av Karl Vanaland som avled i slutet 
av år 2005. Namnet kommer av att menstruationen inom alkemin kallas för just det 
röda lejonet. Medlemmarna utgörs till största del av kvinnor. 
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sig av kraftladdade ord kan riten påverka känsloblockeringar" (Stockholms 
fria tidning 2003-06-22). Misraimriten, som sägs härröra direkt från Gud, är 
tagen från den gren av frimureriet som under 1800-talets första år var influe-
rad av det antika Egypten. Misraim var en mytisk person som en gång i tiden 
påstås ha skapat den egyptiska mytologin och traditionen om Isis och Osiris 
(Bogdan 2003a, s 141). Den stockholmsbaserade orden har utfört en rad 
olika ritualer och ceremonier, bland annat Crowleys gnostiska mässa. Ritua-
lerna syftar i första hand till att gestalta olika steg i mystikerns traditionella 
utveckling från oupplyst till upplyst och fulländad: 

Så ... ja, man kan väl säga att det är också en inre individuell utveckling det 
handlar om sedan, att våga möta vissa saker i sig själv och också att utveckla 
ett seende då, ungefär som i schamanismen, som att man ser ... man far upple-
velser av synskhet, inte alla, men många får det. Många får det, inte alla, men 
lite av det finns med också att man utvecklar ett annat seende. (ULMA 39223) 

Några framträdande personer inom Merlinorden har särskilt intresserat sig 
för runor, fornnordiska myter, graalmysterier, den keltiska kyrkan och berät-
telser med såväl kristet som hedniskt ursprung såsom Kettil Runske och 
Draumkvädet. Berättelserna och föreställningarna tolkas i en lekfull esote-
risk anda (jfr Gejel & Ottman 1997). Merlinorden kan ses som en föregånga-
re och inspirationskälla till det ockultistiska uppsvinget i stockholmsregio- 
nen, som skett under senare år. 

O.T.O. grundades omkring 1902 i Tyskland av Theodor Reuss och Karl 
Kellner, men kom med tiden att bli allt mer influerad av Crowley och hans 
idéer. Crowley var under en period medlem av 0.T.O. och anförde dess eng-
elska gren. I dagens Sverige är det Crowley, Lagens bok och Thelema som 
står i förgrunden. Thelema, vilket betyder vilja på grekiska, är en form av 
mytologi som grundats på Crowleys författarskap och hans uppenbarelse 
Lagens bok. Liber Al vel Legis. Lagens bok är ett försök att imitera Friedrich 
Nietzsches Sålunda talade Zarathustra, där Crowley formulerar de berömda 
orden: Gör vad du vill, så skall lagen heta. Crowley, som hävdade att han var 
odjuret som omtalas i uppenbarelseboken, menade att vii samband med hans 
uppenbarelse trätt in i Horns tidsålder. Denna era kännetecknas av att den 
viljestarka övermänniskan skall ta världen i besittning. Essensen i Crowleys 
tankegång är att var och en skall leva i enlighet med sitt sanna jag och upp-
fylla sin fulla potential, något som till exempel återfinns inom modern per- 
sonalrekrytering. 

Traditionellt sett är O.T.O. särskilt inriktade på indiskinfluerad (tantris-
tisk) sexualmagi och en central del av den rituella verksamheten är upp-
byggd kring den Gnostiska mässan. Även yoga och meditation intar en fram-
trädande roll. Många wiccaner, voodoister, buddhister och kabbalister skall 
enligt fader Patricius vara med i O.T.O. Sällskapet betonar själva att med-
lemmarna inte är påtvingade något specifikt magiskt system och att varje 
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enskild medlem väljer det som passar hans läggning bäst. Idag finns det fyra 
stycken loger placerade i Göteborg, Stockholm, Malmö och Roslagen. 

Dragon Rouge — Ordo Draconis et Atri Adamantis, som grundades i 
Sverige 1990, har ett mer eklektiskt förhållningssätt och använder sig av 
olika traditioner från olika tider och rum, med särskild betoning på praktisk 
tillämpning.' Som grund står kabbalan med livets träd, Sefirot, och de tio 
aspekterna av guds väsen, men framför allt betonas Kliffot, det vill säga de 
mörkare aspekterna av det gudomliga. En spegelvänd variant av livets träd, 
som de gamla kabbalisterna fruktade. Sällskapet följer den vänstra handens 
väg, ett uttryck som ursprungligen härrör från Indien, vilket går ut på att man 
genom utlevelse söker nå tillvarons hemligheter. (Ett exempel på den högra 
handens väg skulle vara Kapucinermunkar, där man genom avhållsamhet 
söker nå frälsning.) En viktig symbol är draken eller drakkraften (som på 
indiska benämns kundalin) som man söker väcka upp med hjälp av olika 
tekniker och ritualer. I flertalet mytologier står draken för en form av urkraft 
som tämjs av de ordningsskapande gudarna. 

Den uttalade målsättningen med den magiska verksamheten är att magi-
kern själv skall bli en gud, vilket kanske bör uppfattas i Nietzscheansk be-
märkelse, men som sedan århundraden har varit den uttalade meningen bak-
om den mörke magikerns verksamhet och är det också i Dragon Rouge. Det 
är först när man har blivit en gud som man verkligen far en fri vilja. Detta 
skiljer sig från den vanliga kabbalistiska traditionen där det slutgiltiga målet 
är att förenas med eller uppgå i Gud. Liksom hos andra ockultistiska sällskap 
framträder det gotiska draget, bland annat på de olika logernas hemsidor, 
deras tryckta skrifter, underlagen för de ledda meditationerna, rekvisitan med 
mera. I Sverige finns för närvarande loger i Stockholm och Malmö. Period-
vis har loger funnits i Göteborg, Gävle, Karlshamn, Lund, Sundsvall, Uppsa-
la och Östersund. Sedan en tid tillbaka finns orden också representerad i 
flera länder, bland annat Tyskland. Namnet kommer från en berömd svart-
konstbok, som också går under beteckningen Grand Grimoire (för mer om 
Dragon Rouge se Granholm 2005). 

Den gyllene gryningens hermetiska orden finns representerad (dagens 
orden har dock inget med den ursprungliga att göra) och anhängarna fokuse-
rar sig i huvudsak på den typ av magi som var utmärkande för den ursprung-
liga orden och Crowleys författarskap. Enligt uppgift har emellertid den 
svenska sektionen av orden mer eller mindre upplösts på grund av interna 
stridigheter, vilket inte är ovanligt i esoteriska kretsar. 

Ett kännetecken för dessa ordnar, med undantag av Dragon Rouge, är att 
de är mer eller mindre hemliga för utomstående. Detta medför dock inte att 
det på något sätt är svårt att gå med i dessa sammanslutningar. Förutom ovan 

23 Några de tekniker som tillämpas av Dragon Rouge och som finns beskrivna i 
böcker som författats av dess medlemmar är influerade av de metoder som Carlos 
Castaneda beskriver i sina alster. 
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nämnda ordnar finns det ett fatal löst sammansatta sällskap spridda över 
landet. 

Astrala resor 
Den ockultistiska magin idag kretsar i huvudsak inte kring magi i dess mer 
konventionella bemärkelse, utan fokuseringen ligger snarare på en form av 
divinatorisk magi, där man med hjälp av olika övningar söker utveckla rna-
gikerns förmåga att skapa visualiseringar och se föremål, landskap, eller vad 
det nu kan vara, för sitt inre. I modernt språkbruk brukar själens eller medve-
tandets påstådda förmåga att lämna kroppen eller fa tillträde till andra inre, 
övernaturliga världar kallas astrala resor. Astralkroppen sägs vara en form av 
finare materia som är bärare av själen. Uttrycket härstammar ursprungligen 
från senlatinets "astralis", vilket betyder något som avser stjärnorna och kom 
att beteckna den värld som tros finnas mellan det materiella och det gudom-
liga. Enligt denna nyplatonska uppfattning skall denna tillvaro vara själens 
hemvist till vilken den kommer när den lösgörs från den fysiska kroppen. 
Dessa världar kallas för astralvärldar (Cavendish 1978, s 116 f; Karlsson 
2000a och 2000b). Uttrycket blev populärt och fick sin nuvarande betydelse 
under 1800-talet, då bland annat madam Blavatsky hävdade att hon med 
hjälp av astrala resor begivit sig till andra platser, men även inom antroposo-
fin intog de astrala resorna en central betydelse (Burton & Grandy 2004, 
s 208 11). Inom New Age-rörelsen har begreppet numera fatt ett mycket vitt 
och grumligt användningsområde. Somliga hävdar att vi "lämnar kroppen" 
medan vi sover. 

Den astrala resan kan sägas bestå av att man försätter sig i ett mer eller 
mindre avslappnat medvetandetillstånd och med hjälp av olika metoder och 
visualiseringar framkallar bilder, minnesbilder eller bildflöden i sitt inre. De 
allra flesta av oss kan utan större svårighet visualisera sin partner och se 
henne för sin inre syn. För att lära sig att bemästra dessa metoder och där-
igenom fa så klara upplevelser som möjligt är det viktigt att man övar upp 
sin koncentrations- och visualiseringsförmåga, lär sig kontrollera och stånga 
av sitt sinne samt våga släppa taget om det kontrollerade medvetandet (jfr 
Fortune & Knight 1997, s 15 ff.). 

Om man vill vara med om dessa upplevelser är det viktigt att man far 
vara ifred och att man rensar huvudet från samtliga tankar, vilket är svårare 
än vad man kan tro. Till en början andas utövaren långsamt och försöker 
slappna av så mycket som möjligt. Efter en stund medför detta att han förlo-
rar känseln i en stor del av kroppen och inte längre kan röra sina lemmar. 
Hela kroppen känns tung och dåsig. En del upplever att man sjunker och 
kanske hör ett brus. Medan man befinner sig i detta tillstånd är det möjligt att 
uppleva en känsla av välbehag. Samtidigt kan man under en längre tidsrymd, 
upp till en timme, intensivt fokusera blicken på ett föremål (eller en spegel 
eller kristallkula) och söka falla i en form av trance. Förmågan att hamna i 
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trance underlättas av monotont ljud. Antingen kan utövaren frambringa det 
själv, det vill säga med hjälp av ett mantra (ett entonigt ljud som frambringas 
av utövaren), eller så kan han lyssna på ett brus (från en radio) eller någon 
form av musik till exempel trumljud. Tack vare detta är det möjligt att 
"stänga av" en del av hjärnan och uppleva underliga bildflöden. Bilderna, 
som ibland beskrivs som en film, uppstår spontant, men de är svåra att fram-
kalla. Ibland måste utövaren själv starta bildflödet genom att skapa en bild i 
sitt huvud, som senare utvecklas av sig självt. Enligt några sagesmän kan 
man styra upplevelserna själv, ungefär som i en dröm där man själv kontrol-
lerar handlingen. Ju mer man övar, desto bättre, klarare och intensivare blir 
upplevelserna. 

Av allt att döma finns det flera olika tekniker Jag kommer inte att be-
skriva dem ingående och några av dem förekommer längre fram i boken, 
men de vanligaste är nyschamaninspirerade trumresor, metoder från hypno-
sen, monotont ljus, monotona rörelser, spegelskådning, kristallskådning, 
stirra i en skål med vatten (en liknande metod användes av de gamla botarna 
i bondesamhället), fokusera blicken på en viss punkt, enformigt ljud, strobo-
skop (som kan användas som ett slags hypnosredskap), tänka sig att man står 
och tittar på sig själv vilket kan ge upphov till en form av utom-kroppen-
upplevelser, olika former av meditationstekniker, avslappningsövningar, 
vara vaken flera dygn i sträck, inspiration från psykologiska experiment (till 
exempel med underliga bilder som inte går ihop logiskt), tekniker för att 
framkalla Mardrömmar och visualiseringsövningar. En annan möjlighet att 
framkalla extraordinära sinnestillstånd är med hjälp av fysisk utmattning. 
Man kan springa flera mil, träna stenhårt eller dansa tills man stupar. I litte-
raturen förekommer därjämte "magiska" amuletter och andra tekniker, ex-
empelvis med hjälp av olika konstruktioner. Lindbohm (2001) framhäver att 
man kan konstruera ett pentagram och använda det som hjälpmedel för att 
träda in i astrala världar. 

Vid enskild meditation är det vanligast att man visualiserar en bild eller 
symbol för sitt inre. För att lyckas med meditationen måste man öva upp 
förmågan att både utestänga omvärlden och sina egna tankar. Till en början 
fokuserar man på andningen. När man under en längre stund andats lång-
samt, djupt och regelbundet uppnås för det mesta ett stort lugn och en känsla 
av glädje. När man uppnått detta stadium är man redo att börja meditera över 
bilder, symboler och egenskaper. Den erfarne sägs därefter få upplevelser 
som påminner om Mardrömmar där han får reda på orsakssammanhang, 
hemligheter eller vad det nu kan vara. 

En esoterisk form av meditation går exempelvis till på så vis att man ritar 
en symbol på ett papper eller visualiserar den och fokuserar på denna (eller 
stirrar på pappret) tills alla andra tankar försvinner ur det medvetna sinnet. I 
nästa moment förändrar magikern symbolen med hjälp av en visualisation — 
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vilket man till exempel gjorde i Den gyllene gryningens hermetiska orden — 
till en dörr, draperi eller någon annan form av öppning som astralresenären 
kliver in igenom. Därifrån utvecklas visualiseringen till något som enklast 
kan beskrivas som en klardröm som ofta har någon relation till symbolen 
(King 1997, s 65). Det är också möjligt att uppleva känslor av kontakt med 
ett högre väsen. Närmast identiska tekniker används idag av svenska ockul-
tister och den påminner om vissa drag i nyschamanen och antropologen Mi- 
chael Harners trumresor (se nedan). 

I syfte att göra det lättare för utövaren att få supranormala upplevelser fö-
rekommer styrda eller ledda meditationer (benämns ofta pathworking, ibland 
sagoresor), där en person beskriver vad de närvarande får se och där varje 
deltagare själv försöker visualisera den beskrivna bilden. Man kan säga att 
det är en enklare form av hypnotisering. Den ledda övningen anses vara 
lämplig för nybörjare och ger inledningsvis bättre resultat än den enskilda. 
Föreliggande form av meditationer erinrar om ett rollspel, där spelledaren på 
ett övergripande plan bestämmer vad som kommer att inträffa. I esoterisk 
litteratur finns klara beskrivningar och mallar som den intresserade kan an-
vända sig av (se till exempel Karlsson 2004 och 2005b; Eriksson 2001). Den 
astrale resenären kan också utnyttja vilka litterära förlagor som helst eller 
inspiration från någon av världens alla mytologier. 

Följande guidade meditation har jag hämtat från Internet och vi skall 
bege oss till ett mindre trevligt ställe inom den nordiska mytologin för att bli 
av med några icke önskvärda egenskaper: 

Du skall nu ner till Hels rike och dö den andra döden. Du färdas neråt, neråt i 
en tunnel, sicksackväggar. Svarta stupande klippväggar, varje ny krök är in-
svept i ett töcken. Du hör hur det ylar från Nifelheims vindar. Det är iskalla 
vindar från dimmans och snöns rike. Du tar dig längre och längre ner och pas-
serar alla hinder du möter på. Du är på väg ner till gudinnan Hels rike. Du 
kommer fram till en grind som vaktas av en bloddrypande hund som vaktar 
grinden. Hunden är dina egna rädslor, väktaren till det okända som finns i ditt 
undermedvetna. Hunden heter Garm. Han är kedjad där, för om han kom lös 
skulle han skapa kaos i den vanliga världen — Midgård. Du går fram till hunden 
och lägger av dina rädslor till honom. Du känner på grinden ner till Hels rike, 
ett rike där de dväljs som levt ett orättfärdigt liv. Hon har makt över de nio 
världarna. Du stiger in och utforskar världen i Hels rike. Du möter vålnader 
och spöken ur det förflutna. 
Du möter så småningom en kvinna med svart långt hår med halva ansiktet 
halvruttet och den andra halvan är ypperligt vackert. Du går fram till henne, 
hon håller upp sina armar för att välkomna dig. Ni kramas länge och hon viskar 
i ditt öra att hon kan ta bort alla svagheter i din personlighet. Hon vill att du 
viskar dem till henne, under tiden som ni håller om varandra. Efter att du läm-
nat ifrån dig alla defekter så suger hon ditt liv ur din kropp. Kroppen faller ned 
och du tittar på din kropp utifrån. 
Du börjar ruttna och tyna bort. Nu är det bara stoft kvar av din kropp. Hon bö-
jer sig ner och blåser liv i ditt forna stoff för att låta dig återuppstå, och proce- 
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duren går omvänt tillbaka, tills du är den nya personen du vill vara. Du reser 
dig upp nu i din nya perfekta personlighet. 
Du tackar denna märkliga och mäktiga kvinna för vad hon gjort. 
Du vänder nu tillbaka samma väg du kom, du lämnar kvar de sidor hos dig du 
ville ändra eller bli av med i Hels rike. Genom grinden och upp genom tunneln. 
(ULMA 39326) 

Det är fullt möjligt att genomföra pathworkingen på egen hand. Man läser 
helt enkelt in den på band, som man sedan spelar upp och påbörjar visualise-
ringen. Guidade meditationer på CD finns att köpa i New Age-bokhandlar. 
Ledda meditationer förefaller vara relativt vanliga och har med största san-
nolikhet terapeutisk verkan samt sägs kunna ge upphov till starka upplevel-
ser. Liknande metoder används för övrigt av olika psykologiska terapiskolor 
inom den humanistiska psykologin. 

För egen del har jag ett flertal gånger fått tillåtelse att närvara vid en ockul-
tistisk ordens möten. Tyvärr har jag inte fått tillträde till fler esoteriska grup-
peringar, men ockultistiska sällskap är per definition stängda sammanslut-
ningar. Den övning som jag kommer att beskriva här, som är en ledd medita-
tion, syftar till att skapa ett astralt tempel. 

Övningen inleddes med att de närvarande satte sig i en halvcirkel i den 
del av ordenslokalen som är avsedd för övningar. På den mjuka heltäck-
ningsmattan fanns flera kuddar. Nästan alla satte sig i lotusställningen. (Det 
finns en rad olika meditativa ställningar, men lotusställningen är den vanli-
gaste och mest kända.) Mitt i halvcirkeln låg en spegel och på den stod ett 
brinnande ljus. Sedan inkallade övningens ledare, som satt närmast spegeln, 
en voodoogud eller dess motsvarighet i andra panteons samt krafterna. Del-
tagarna fokuserade blicken på det brinnande ljuset. Alltmedan meditations-
ledaren gav instruktioner skickades en klocka runt som var och en skakade 
så att ett klingande ljud uppstod.' En person började därefter slå på en 
trumma i tio till femton minuter. Efter en stund upphörde trumspelandet och 
övningsledaren gav olika instruktioner. Varje deltagare måste själv för sitt 
inre framkalla så skarpa bilder som möjligt i enlighet med övningsledarens 
anvisningar. Inledningsvis skulle man tänka sig att man befann sig i ett kva-
dratiskt eller ett runt rum som svävade i en stor rymd. Längs med väggarna 
fanns det flera stycken dörrar. I rummets mitt fanns ett altare med magikerns 
arbetsredskap, det vill säga staven, bägaren och kniven. Sedan tog man sta-
ven och stötte den i vägg för vägg samt i taket och golvet. Golvet skulle 
därmed börja skina. Övningen avslutades med att klockan gick runt ett varv. 

24  Klockan är ett av de magiska redskapen. Enligt Crowley (2002a, s 109) bidrar 
klockan till att varna och kalla in främmande väsen. När man klämtar klockan upp-
hör tidens gång och klockan stärker magikerns vilja. 
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Under hela tilldragelsen spelades mystisk stämningsfull musik till doften av 
rökelse. Övningen var mycket stämningsfullt och suggestivt genomförd. 

Inom den moderna ockultismen används ibland ritualer: man klär ut sig och 
skapar någon form av symboliskt drama eller skådespel, som där man mer 
eller mindre nogsamt använder magiska ritualer ur traditionella lärda grimoi-
res. Inspiration tas framför allt från klassiska svartkonstböcker som Salomos 
nyckel, religiösa och mytologiska texter samt ritualer som skapats av 1800-
och 1900-talsmagiker. Till och från utförs mer konventionella magiska ritua-
ler med förberedelser, ceremonikläder, inkallning, rökelser, oljelampor och 
magiska föremål, alltså hela det klassiska konceptet. Ritualen anses som 
regel inte ha någon magisk verkan i sig, men den resulterar likväl i att ener-
gierna och den psykiska koncentrationen höjs, vilket underlättar visualise-
ringarna och inlevelseförmågan. Det blir även mycket lättare, hävdar man, 
på ett mentalt plan att fa kontakt med andar och högre existenser. Visualisa-
tioner förekommer i ceremonierna. Skådespelen beskrivs som gripande och 
anses vara djupt inspirerande. Ceremonierna har givit upphov till känslor av 
närvaro och auditioner. 

Ritualerna härrör ursprungligen från den gamla lärda magin där magikern 
först uppfyllde en rad svåra krav som var nästan omöjliga att förverkliga. 
Därefter ställde han sig i en cirkel och försökte kalla fram olika änglar och 
demoner, som troddes dyka upp i fysisk gestalt. Med hjälp av magiska namn, 
ord, magiska redskap och ceremonier sökte magikern tvinga demonen att 
uppfylla svartkonstnärens befallningar.' I samband med 1800-talets ockul-
tism ändrade man av förklarliga skäl uppfattning och ansåg istället att det 
endast var väsendets (vanligen osynlige) ande som anlände. 

De upplevelser som särskilt eftersträvas är de som verkligen "bevisar" att det 
finns högre makter och att det därmed inte bara skulle vara fantasier. Idealet 
är att genomgå en genuint mystisk omskakande erfarenhet som bekräftar ens 
föreställningsvärlds autenticitet och förändrar livet (jfr Evola 2001). Ett an-
nat viktigt mål är att få kontakt med högre väsen, vilka förhoppningsvis skall 
avslöja något av sina hemligheter och hjälpa astralresenären att uppnå sina 
syften, vare sig det handlar om att bli gud eller förenas med Gud eller vad 
det nu kan vara. 

I den relativt rikhaltiga litteraturen om astrala resor framgår det att man i 
praktiken kan få vilka upplevelser som helst — ett intryck som bekräftas av 
dem jag talat med. Astralresenären kan gå runt i olika landskap, besöka olika 
himlakroppar, skåda underliga städer, drakar och monster, se gudar och gu-
dinnor, farliga väsen eller träffa döda släktingar. Visionerna kan vara skarpa 
och tydliga och framträda som ett längre spontant bildflöde eller vara av mer 

25  För en bra skildring av hur den lärda magin tillämpades i praktiken se Decker 
2003 s 107 
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fragmentarisk natur. Andra påminner om drömmar och klardrömmar eller 
minnesbilder. Visionernas tydlighet beror på utövarens färdighet att skapa 
klara bilder för sitt inre, samt förmågan att gå i trance eller på något annat 
sätt erhålla tydliga upplevelser av hallucinogen karaktär. Enligt några be-
skrivningar kan man ävenledes uppfatta dofter, känsel och känslor. Ibland är 
upplevelserna vardagliga, skrämmande och lyckosamma. I exempelvis Lind-
bohms redogörelser finns ett påfallande Swedenborgianskt drag. Lindbohm 
beskriver att han träffat döda släktingar som själva inte är medvetna om att 
de har lämnat det jordiska. I likhet med Swedenborgs skildringar går Lind-
bohm runt i olika landskap och samtalar med diverse personer. Har man väl 
lyckats träda in i en astral värld lär det vara lätt att senare återvända dit igen 
(Lindbohm 1989, s 73). Upplevelsen lever kvar i minnet och därmed är det 
lätt att åter kalla fram ett bildflöde för sitt inre som anknyter till den tidigare 
erfarenheten. 

I allmänhet innehåller upplevelserna saker och ting från vår föreställ-
ningsvärld. Jag har inte träffat på något som inte har sin motsvarighet i jor-
dens natur, den vetenskapliga bilden av planeterna i solsystemet, folklore, 
mytologi och religioner. Många upplevelser är påverkade av individens kun-
skaper, intressen, erfarenheter, intressedominans och bakgrund. Försätter 
man sig i trance för att komma i kontakt med en särskilt kraft påverkar detta 
rimligen det undermedvetna och ger de visioner man förväntat sig. 

I dessa beskrivningar finns en tunn gråzon mellan astralresa och dröm-
mar. Det som de flesta av oss skulle benämna dröm, betecknas av andra som 
en astralresa. I den astrala världen sägs sinnesintrycken vara ungefär de 
samma eller avsevärt starkare, tydligare och mer detaljerade än vad de är i 
vaket tillstånd. "[F]ör har du själv haft upplevelser någon gång så vet du ju 
att det här vanliga bara är skit i jämförelse mot färgerna och verkligheten i 
det man upplever", framhäver en person (Björkhem 1986, s 31). Åtskilliga 
betonar att sinnesintrycken är ytterst verkliga och påtagliga, varför man häv-
dar att de är ett uttryck för en objektiv verklighet och att de därmed inte skul-
le kunna vara hallucinationer (jfr Lindbohm 1989). 

Några intressanta ockultistiskt inspirerade upplevelser återfinns i appen-
dixet och en föreståndare för ett ockultistiskt sällskap sammanfattar sitt in-
tryck: 

Jag kan bara tala för mig själv och med de allra närmaste som jag diskuterat det 
här med, eftersom vi är 300 medlemmar blir det väldigt olika. Och det är ju en 
gråzon också, där, eftersom det handlar om väldigt subjektiva upplevelser så 
har jag väldigt svårt att verifiera hur samtliga personer autentiska upplevelser, 
det kan ju också finnas ett spelrum för ... lite lekfull attityd, där man överdri-
ver upplevelsernas natur och så där. Jag märker ju, jag har ju hållit på med det 
här i flera år, att vissa personer är väldigt strikta och har ett mycket stramt för-
hållningssätt och, där har jag försökt förklara för flera personer att, när en per-
son väldigt snabbt berättar om helt fantastiska och helt extrema upplevelser, så 
kan dom ha en annan tyngd eller snarare annan lätthet, än vad en väldigt strikt 
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person har, för att man har olika kriterier för vad man menar är en upplevelse. 
Men visst finns och det råder inget tvivel om att många medlemmar har fått 
väldigt tydliga och omvälvande upplevelser som är jämförbara med något som 
skulle uppleva på det vanliga fysiska planet, som skulle bli väldigt extremt. 
Och inte minst det vi far efter är personer som har varit med så kallade utom-
kroppen-upplevelser, där dom har upplevt sig ha lämnat den fysiska kroppen 
och upplever saker ibland starkare än när dom befinner sig i ett vardagligt till-
stånd. (ULMA 39188) 

En upplevelse utöver det vanliga inom den astrala magin är astralsex: 

[D]et finns ett antal personer, som under utom kroppen upplevelser, upplevt att 
dom har kunnat mötas och att dom haft sexuella känslor, även på själsresor, att 
dom inte på något sätt försvinner. Dom har kunnat mötas i någon form av icke-
fysiskt tillstånd fast ändå på ett sexuellt sätt. Och det är rätt intressant för att 
man tänker sig att sexualitet skulle vara knuten till en form av fysisk fortplant-
ning. (ULMA 39188) 

Inom mer New Age-inspirerad litteratur framhävs att sexuella upplevelser 
kan bli betydligt starkare på det astrala planet än i den jordiska tillvaron, 
åtminstone för kvinnor: "I termer av lyckorus och orgasmisk extas, har vi 
mycket att lära. Den fysiska orgasmen så som vi känner till den är av en 
myggas storlek i förhållande till den här som storleksmässigt var en elefant" 
(Persson 2003, s 120). 

Att försätta sig i trance och utöva de astrala resorna och framkalla bilder 
för sitt inre är dock inte helt ofarligt, åtminstone för personer med någon 
form av psykiska problem. En ockultist som jag intervjuade ansåg att det var 
ofarligt, men höjde ändå ett varnande finger för att personer med ett svagt 
psyke kan råka illa ut. Denna uppfattning styrks även av en person inom det 
Teosofiska sällskapet, som berättade för mig att: 

Jag tänker på att man får utom-kroppen-upplevelser, man får visioner, syner, 
klärvoaj anta upplevelser, klärodeanta upplevelser. Jag känner många fall där 
det gått väldigt illa, där man fått röster i örat och slutat prata till exempel, där 
man fått klärvoajanta scenerier som blandar sig med de fysiska och inte upp-
hör, man kan inte stänga de astrala ögonen, men du kan stänga de fysiska, de 
astrala kan du inte stänga av. När den här klärvoajanser blir bestående, så att 
man även har astrala bilder som blandar sig med de fysiska, kan man inte skilja 
mellan fysisk och astral verklighet och då blir det väldigt illa. Sådana fall kän-
ner jag också till. [...] 
Då har man tappat kontroll över sitt jordeliv i princip. Man går på gatan och 
undviker att kollidera med astrala varelser, som inte finns där, det är nog en fa-
sansfull situation, men på våra psykiska kliniker finns de stackarna, som har 
mediterat eller ägnat sig åt yoga eller andra koncentrationsövningar. I bästa fall 
går det bra, i de flesta fall händer inget, men det kan gå illa också. Har man haft 
några upplevelser så vet man att de här tingen existerar, man behöver inte ut-
forska dem själv, utan man kan ju tro på de auktoriteter och vad de vet, det blir 
betydligt enklare. (ULMA 39195) 
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Därmed återstår frågan varför en del av oss eftersträvar dessa upplevelser. 
Magikern vill utforska det okända, fa makt över sig själv och sin omgivning 
samt nå upplysning om tillvarons hemligheter det vill säga den drivkraft som 
sporrat ockultister i alla tidsåldrar. Ambitionen innefattar också att stärka 
magikerns vilja, handlingskraft, perception, själsliga egenskaper, hans för-
måga att förverkliga sig själv och utveckla sin fulla potential samt att kon-
fronteras med olika aspekter av sitt eget väsen, att möta människans dolda 
sidor, det vill säga det som Jung kallar skuggan, eller det omedvetna. Magi-
kem försöker dessutom fa kontroll över sig själv. Den moderne ockultistens 
mål är att försöka bli en form av "övermänniska" som själv bestämmer över 
sitt eget liv, handlingar och mål. Det är en hyperindividualistisk livsåskåd-
ning, där den självständige individualisten som går sin egen väg framställs 
som en hjälte, en tanke som ofta återkommer i film, rollspel och litteratur. 
Målet är inte i första hand att söka materiell vinning, makt eller något lik-
nande, utan att själv bestämma över sin tillvaro, uppfylla sina mål och gå sin 
egen väg oberoende av vad andra tycker. 

En del utövar dessa tekniker i ett rent "magiskt" syfte. Genom att medite-
ra över en särskild symbol anses man kunna uppnå önskvärda resultat i den 
vardagliga världen, att bli med barn, få ett nytt jobb, bli av med oönskade 
personlighetsdrag eller glömma bort sin exflickvän. Magin ses delvis som en 
form av psykoterapi. Deltagande i ledda meditationer anses som vi sett ha en 
likartad effekt. Andra, kanske de flesta, verkar såsom D6iis Lindbohm göra 
det för nöjes skull och i experimentellt syfte. Utövaren är nyfiken på vad han 
kan få vara med om. 

Den lärde magikern i äldre tid var däremot ute efter makt, skatter, borgar, 
kungariken, sköna kvinnor och inte minst efter att göra sig av med personli-
ga fiender. 

Vandring på glödande kol 
Firewalking är en metod som främst används för att uppnå andlig pånyttfö-
delse. Vandringen över glödande kol är en form av övergångsrit som symbo-
liserar att man lämnar någonting bakom sig. Den ses som ett sätt att över-
brygga sina rädslor, man låter glöden symbolisera det som personen fruktar 
mest. Är man förmögen att gå över där, klarar man av allting. 

Förberedelserna går till på så sätt att man först gör upp en stor eld. När 
elden brunnit klart hattar arrangörerna ut glöden så att den i genomsnitt blir 
två till tre meter lång och därefter ställer sig deltagarna på kö. Inramningen 
varierar, ibland slår någon på en trumma, vid andra tillfällen mässar de för-
samlade kanske någon form av formel. Deltagaren förbereder sig på olika 
sätt bland annat genom att uttala affirmationer, såsom "jag är en puma", "jag 
är en puma" eller kyla ned fötterna i en balja kallt vatten och går därefter 
barfota över glöden. 
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"Och det är rätt intressant", berättar en arrangör, "för att, det tycks vara så, det 
är i alla fall vår erfarenhet, att så länge man är koncentrerad och har det där att 
man läser en formel, eller man fokuserar starkt på en punkt som man går mot 
eller på något sätt ramar in det här med mental kontroll, så bränner man sig i 
princip aldrig. Men så fort det blir lite så där oseriöst, är det mycket lättare att 
bränna sig, när man blir lite ofokuserad". (ULMA 39195) 

Stundtals kan det gå lite dråpligt till vilket framkommer i följande skildring: 

De hade en eld för fire-walking, som efter att några av oss utomstående hade 
vänt upponer på deras hög även kunde bölja brinna (då de hade lagt all grov 
ved underst och tändkvistar ovanpå). Den bestod av att ledaren förklarade att 
de visserligen inte kommer att utesluta personer som inte går på den glödande 
kolen, men man ser ju vilka som är seriösa ... Gänget med redan fulla personer 
ställde sig i kö för att gå över tre gånger i takt med trumslagen; några riktigt 
coola stannade till en stund på glöden för att bli fotograferade. Kanske inte be-
höver nämna att flera av dem fick brännblåsor efteråt. Det fanns inget av mötet 
med elementet eller mental förberedelse innan själva promenaden. (ULMA 
39325) 

I Europa har vandring på glödande kol, vilken också förekommer på andra 
håll i världen, förekommit sedan medeltiden, där den bland annat användes 
för att ta reda på om en person talade sanning eller inte (Day 1976, s 47 f). 
Gick den som utsatts för provet över utan att drabbas av några skador ansågs 
han vara rättfärdig. Idag arrangeras firewalking främst av New Age-
inspirerade sammanslutningar och av olika esoteriska grupper. 

Satanistisk magi 
Satanismen, som ofta förväxlas med djävulsdyrkan, är en ateistisk, hyperin-
dividuell rörelse som grundades på 1960-talet av Anton Szandor LaVey 
(1930-1997). I boken The Satanic Bible gick satanistkyrkans grundare till 
angrepp mot vad han uppfattade som kristendomens och borgerlighetens 
hycklande moral. Han framställde satanismen som en form av proteströrelse 
riktad mot kristendomen och mot borgerliga och kristna värderingar. Sata-
nismen är ytterst influerad av Friedrich Nietzsches tankar om övermänni-
skan, betonar individens roll i tillvaron och har flera likheter med nylibera-
lismen. Svenska satanisticyrkan framhäver att det är upp till var och en att 
själv bestämma vad han vill göra med sitt liv och att individen skall förverk-
liga sig själv. Andra inspirationskällor är Charles Darwins läror och social-
darwinismen. Livet är en kamp för överlevnad och de mest välanpassade 
överlever. För varje generation blir människan allt mer utvecklad och en allt 
mer förfinad varelse (om en allmän bakgrund till satanismen se La Fontaine 
1998 och 1999). 
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Satanismen tar avstånd från kristenhetens (och slavmoralens) förnekande 
av mänskliga drifter och en moral som man ändå inte kan upprätthålla. På 
samma sätt som det är meningslöst att fördöma ett djurs beteende är det lön-
löst att förhindra och fördöma människans naturliga impulser. Människan är 
självisk och brutal, men utför också osjälviska gärningar, eftersom det är ett 
sätt att tillfredställa sig själv. Var och en skall leva i enlighet med sitt sanna 
jag. Det är dock inte tillåtet att göra vad som helst. Både LaVey och Svenska 
satanistkyrkan fördömer till exempel sexuella övergrepp mot både djur och 
människor. LaVey var kritisk mot lagbrott och intagandet av droger (LaVey 
2002). 

Svenska satanistkyrkan är organiserad i form av ett ordenssällskap med 
drygt 300 medlemmar. Loger finns för närvarande i Stockholm, Uddevalla, 
Göteborg och Malmö. Syftet med verksamheten är att hålla ceremonier, 
kurser och föredrag. Satanistkyrkan arrangerar vid sidan av detta bröllop och 
andra övergångsriter. Det finns emellertid inget fastslaget ceremoniel, utan 
det är upp till var och en att konstruera den i enlighet med sitt eget tycke och 
smak, vilket överensstämmer väl med en sådan hyperindividuell rörelse som 
detta är. Rörelsen idag kan sägas vara inspirerad av gotiken, vilket framträ-
der i de magiska ritualerna, intresset för Black metal, gotisk litteratur och 
konst. Hemsidorna har ett framträdande gotiskt inslag. Svenska satanistkyr-
kans hemsida har också en påtaglig antikristen hållning och inom rörelsen 
finns ett stort intresse för nordisk mytologi, runmagi och nordisk nyschama-
nism. Inom satanismen liksom hos andra grupperingar finns ett väldigt pro-
vokativt drag, vilket självfallet kan ses som ett uttryck för ett mänskligt be-
hov liksom en möjlighet att fa uppmärksamhet. Därmed inte sagt att alla 
satanister drivs av detta, utan de allra flesta torde hålla sin uppfattning för sig 
själva och hålla låg profil. Vid sidan av Svenska satanistkyrkan finns även 
några löst organiserade nätverk. 

Den sataniska magin har stora likheter med den ockultistiska men den går 
inte ut på att fa kontakt med högre existenser eller tillskansa sig hemligheter 
om tillvarons okända dimensioner, utan dess främsta syfte är att stärka ut-
övarens viljestyrka och ge personen en kick i tillvaron. Anledningen till att 
man utövar magi trots att man förnekar högre makter ligger i att LaVey an-
såg att människan behöver religiösa upplevelser och att hon är ett religiöst 
djur. I likhet med många andra nypaganska och ockultistiska rörelser ges 
inom satanismen ett avsevärt utrymme åt improvisationer. Svenska satanist-
kyrkans ordförande beskriver: 

Men som sagt, vi tror ju inte då att, när vi utför en ritual exempelvis åkallar 
man satan då, men det är mer ett teaterspel eller form av rollspel som vi spelar 
upp för att lura oss själva egentligen, det är helt galet egentligen, men vår tanke 
är då att genom sätta sig i det här rollspelet, och för en stund göra ett skådespel 
för att lura sig själv att det finns en satan och att vi har kontakt med satan, så 
får du en tillräckligt emotionell kickstart, du får en emotionell spark år rätt 
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riktning till att kunna utföra dina personliga mål här i livet. I och med den här 
emotionella kickstarten som du får av det här rituella skådespelet, så är sanno-
likheten stor att när du går ut i vardagslivet igen och utför rätt positiv handling 
för att nå det här målet, så kommer du kanske att nå målet, och når du målet så 
kan detta vara till viss del med hjälp av det här skådespelet eller den här tilläm-
pade psykologin. Men fortfarande tror vi inte att det är en demon från helvetet 
som stigit upp och utfört den här önskan, även om vi under ritualen nästan ver-
kar tro att det är så. (ULMA 39204) 

Den sataniska ritualen inleds ofta genom att man slår i en gonggong för att 
markera att man lämnat den vardagliga verkligheten. Mestadels klär delta-
garna sig i speciella kläder. Det kan vara allt ifrån munkkåpa till slips och 
kostym. Ritualen utförs gärna till tonerna från verk av kompositörer som 
Carl Orff, Richard Wagner och Richard Strauss. Musikens pompa och ståt 
skapar en högtidlig stämning och resulterar i att man avskärmar sig från den 
omgivande verkligheten. Vid en del ceremonier förekommer altare där man 
samlar saker och ting som är av emotionell betydelse för en själv. Det kan 
vara vad som helst, men också ockulta symboler, som tilltalar fantasin och 
medför att det blir en stark dos av mystik. Symbolerna anspelar gärna på 
fornnordiska teman, vilka är särskilt populära bland nordiska satanister, men 
även från andra inspirationskällor, såsom egyptisk mytologi. Syftet bakom 
rekvisitan och regin är att höja fantasiskådespelet till ett maximum. När man 
kommit in i det här rollspelet är syftet att få psyket att tro att man är bäst, 
vackrast och att inget längre är omöjligt för utövaren. Deltagaren skall där-
med fa styrka att gå ut och genomföra sitt mål. Ritualen avslutas vanligen 
med att man slår i en gonggong för att markera att man återinträtt i den var-
dagliga verkligheten. Tilldragelsen utövas både på ett individuellt och kol-
lektivt plan. Inte heller utförs den regelbundet, utan när man själv känner att 
man behöver det. Min sagesman menar att de som utför den ofta mår dåligt, 
medan de som utövar den sällan mår bra. Satanisticyrkans hemsida tar liksom 
dess ordförande avstånd från djuroffer i samband med ceremonierna. 

Satanister utövar också kundalinmeditationen, vilken som vi tidigare sett 
intar en central plats i olika ockultistiska sällskap och närbesläktade rörelser 
på den vänstra handens väg. Kundalinikraften (drakkraften) eller den sata-
niska kraften (eller energin), som den även benämns i dessa sammanhang, 
sägs finnas längs med människans ryggrad. Den anses vara mycket kraftfull: 

De flesta känner ett starkt välbehag under så kallade kundalinmeditationer, det 
känns ofta som en slag elektrisk impuls, eller som någon form av "astrala" 
eldsflammor leker sig upp genom kroppen. Som all elektricitet och all form av 
eld, så kan dess effekter vara livsnödvändiga och mycket användbara för bland 
annat personlig njutning. Men å andra sidan kan både eld och el frammana 
starka skador hos användaren. Samma sak gäller denna livskraft — Kundalinin. 
(ULMA 39327) 
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Några satanister använder sig gärna av de meditativa tekniker som beskrivits 
tidigare och framkallar visualiseringar för sitt inre. Inspiration hämtas från 
den sataniska bibeln, Crowleys böcker, skräcklitteratur, kort sagt i praktiken 
vad som helst. Särskilt teman från H.P. Lovecrafts noveller tjänar som inspi-
rationskälla: 

En nära vän till mig brukar åka ned till havet för att där kan hon få just den här 
sinnesstämningen som Lovecraft återspeglar med Cthulu som vilar nere i havs-
botten i sin stad där då. Hon är fullt medveten om att vare sig Cthulu eller så-
dana här havsstäder egentligen existerar. Men att efter att ha läst en sådan bok 
och sedan ge sig ut till havet en mörk natt, kan ge en jävla kick i alla fall för 
henne då, för att frigöra så pass mycket psykisk energi som det behövs för att 
kunna utföra en magisk handling eller satanisk magisk handling. Det finns så 
otroligt mycket att ta av, så det är helt beroende från person till person. (ULMA 
39204) 

Satanisterna framhäver särskilt att dessa visualiseringar inte är något annat 
än rena fantasier, vilket skiljer dem från till exempel Dragon Rouge. Den 
sataniska magin har inte heller något med den svarta mässan att göra, vilken 
var en hädisk parodi på de katolska ritualerna, som förefaller ha utövats av 
lärda svartmagiker på 1600-talet (Cavendish 1983, s 325 ff; Gottschalk 
2010; Durschmied 2004, s 217 ff). Föreställningen om den svarta mässan 
förekommer också i litterär tradition, bland annat i Joris-Karl Huysmans 
mycket läsvärda roman 1 avgrunden. Boken påstås vara baserad på verkliga 
händelser. 

Satanismen är för gemene man kanske mest förknippad med skändningar 
av kyrkogårdar. Svenska satanistkyrkan förnekar att vare sig de eller deras 
medlemmar har något med detta att göra, utan menar att dessa handlingar, 
som man även tar avstånd ifrån, utförs av djävulsdyrkare eller av förvirrade 
personer. Till skillnad från satanisterna erkänner djävulsdyrkarna satans 
existens. Hur många djävulsdyrkare som finns är svårt att bedöma, men det 
finns mig veterligen ingen större aktiv organisation för dessa och i alla avse-
enden är de betydligt färre än satanisterna. 

Enligt uppgift skall även det satanistiska sällskapet Temple of Seth finnas 
representerat i Sverige. Denna sammanslutning anser att satans egenskaper 
bäst motsvaras av den egyptiske guden Seth, vilket var den onde gud som 
mördade sin bror Osiris. Till skillnad från LaVeys satanism anser Temple of 
Seth att magi har övernaturlig verkan och att det finns högre makter. Seth 
själv sägs, under en ritual som genomfördes 1975, via automatisk skrift ha 
tillkännagivit sitt budskap till anhängarna (Drury 2004, s 194). Tillväga-
gångssättet påminner mycket om Crowleys Lagens bok vilken ju sägs ha 
tillkommit på ett liknande sätt. 



VI. Nyschamanism 
Nyschamanism i dagens Sverige 

Över sig hade hon en blå, med remmar sammanhållen mantel, som var besatt 
med stenar ända ned till flikarna. Om halsen hade hon glaspärlor och på hu-
vudet en svart lammskinnshuva, som var fodrad med vitt kattskinn. I handen 
hade hon en stav försedd med en knapp. Denna stav var prydd med mässing 
och besatt med stenar upptill, runtomkring knappen. Omkring midjan hade hon 
ett av fnöskesvamp gjort bälte, på vilket det hängde en stor skinnpung. I denna 
förvarade hon de trolldomsmedel hon behövde för utövande av sin konst. ... 
Kvinnorna slogo nu en ring kring sejdhällen, på vilken Torbjörg satt. Nu sjöng 
Gudrir sången och gjorde det så vackert och väl, att ingen, som var där, tyckte 
sig förut ha hört en sång sjungen med vackrare röst. ... "Nu kan jag", sade 
spåkvinnan, "lätteligen se många ting, som förut voro dolda för mig och de 
andra"... 

Ur Erik den rödes saga 

I Sverige slog nyschamanismen igenom på allvar i början av 1980-talet. En 
brokig samling entusiaster drog år 1976 igång nätverket Yggdrasil som fick 
ett uppsving i samband med ett större rikstäckande upprop i bland annat 
tidskriften Sökaren 1982. Nätverkets medlemmar utforskade olika scha-
manska extastekniker och hade som målsättning att återuppliva sej den som 
den finns beskriven i den isländska sagalitteraturen. Inom Yggdrasil syssel-
satte man sig också med runmagi, esoterisk såväl som folklig magi och divi-
nation samt sökte med hjälp av olika tekniker fa kontakt med förfäderna och 
olika krafter. Detta kan till viss del ses som ett uttryck för olika moderna 
rörelser där man genom att klä ut sig och leva sig in i olika roller söker åter-
skapa, återuppleva och levandegöra mer eller mindre autentiska historiska 
händelser. På sätt och vis kan man hävda att yggdrasilmedlemmarna lyckats, 
men som de själva villigt medger, har de inte återskapat en gammal tradition, 
utan skapat en ny. 

Pionjärerna var influerade av hippierörelsen, vänstern på 1970-talet, ett 
esoteriskt intresse, influenser från Indien, sympati för "naturfolk", underliga 
erfarenheter och framför allt insikten att man ville utforska den gamla nor-
diska sej den och runmystik. Några av de medverkande var inspirerade av 
terapirörelsen på 1970-talet, som är ett uttryck för den humanistiska och den 
transpersonella psykologin, där man använder sig av olika psykologiska 
terapivarianter, till exempel psykodramatik och primalterapi. Två av mina 
informanter var med om underliga erfarenheter i samband med terapin, vil-
ket bidrog till att de sökte sig till nyschamanismen. Idag lever Yggdrasil kvar 
som ett gille inom Merlinorden och de aktiva samlas tre till fyra gånger om 
året. Ur Yggdrasil uppstod sedermera det nyschamanska nätverket Ratatosk, 
som existerar än idag, även om det inte längre bedrivs någon utåtriktad verk-
samhet. 
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Den främsta enskilda anledningen till nyschamanismens uppsving är Mi-
chael Harners Shamanens väg och Carlos Castanedas böcker om samtalen 
med den fiktive trollkarlen Don Juan. Framför allt Castanedas litterära alster 
som översattes till svenska redan på 1960-talet har nått stor publik och ut-
kommit i flera pocketupplagor. Från min tid i gymnasiet minns jag att Casta-
nedas böcker var mycket uppskattade, vällästa och omdiskuterade. I böcker-
na presenteras en form av "schamansk" livsstil eller filosofi kombinerat med 
redogörelser av schamanistiska upplevelser. Böckerna innehåller däremot, 
om vi bortser från hallucinogena preparat, inte särskilt många praktiskt an-
vändbara beskrivningar av hur den intresserade skall gå till väga för att få 
vara med om de upplevelser som återges. Detta skiljer dem avsevärt ifrån 
Shamanens väg som kan sägas vara en form av nyschamansk instruktions-
bok. Boken, vilken har kommit ut i flera upplagor och är mycket uppskattad, 
innehåller (till skillnad från mycken annan "alternativ litteratur") enkelt och 
klart beskrivna övningar, vilka upplevelser man förväntas få, vad författaren 
själv har varit med om och en bakgrundshistorik som framhäver att schama-
nismen historiskt sett funnits i hela världen. Harners form av schamanism 
kallas för core shamanism eller kärnschamanism (för att läsa mer om Casta-
neda och Harner se Svanberg 2003). För många, men definitivt inte alla, är 
schamanism numera liktydigt med Harners bok (jfr Hammer 2000). Harner 
har besökt Sverige flera gånger och gav bland annat kurser i Värmland på 
1980-talet. 

Den nyschamanska världsbilden går i korthet ut på att det finns tre värl-
dar: övervärlden, mellanvärlden och undervärlden, en kosmologisk indelning 
som till exempel återfinns i nordisk mytologi. Genom att försätta sig i trance 
anses man kunna få tillträde till dessa sfärer, vilka motsvaras av de astrala 
(Eriksson 1985, s 16 f). Till sin hjälp har nyschamanen en eller flera hjäl-
pandar eller kraftdjur, som bistår honom bland annat genom att hjälpa till att 
bota sjukdomar, som lärare eller rådgivare. För det mesta, men inte alltid, ser 
andarna ut som djur, framför allt örnar, björnar, älgar och vargar. En annan 
premiss är att allt liv har själ och att allt som har själ kan kommunicera med 
sin omgivning. Kommunikationen sker via så kallad själsresa (trumresa), 
sejd, genom att tolka olika tecken i naturen och omvärlden samt med hjälp 
av tankar. Enligt detta sätt att tänka härrör tankar som plötsligt dyker upp i 
ens medvetande egentligen från olika andar i ens omgivning. Liknande 
kommunikativa tankegångar återfinns inom New Age, ockultism och nyhe-
dendom. 

Idag ges det relativt gott om kurser i nyschamanism, särskilt inom det in-
dianska området. Ett flertal nyschamaner betraktar introduktionskursen som 
en form av inträde i mysterierna (för ett bra exempel på detta se Sorensens 
(1990) skildring av den kurs som leddes av Michael Huller i Kalifornien). 
En sagesman, som idag utövar schamanskt botande, kom in på denna väg 
tack vare några vänner som tidigare hade genomgått en utbildning. Numera 
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ger han själv kurser, bestående av fyra olika delmoment, som hålls på olika 
platser i landet. Kurserna är mycket uppskattade. Sammantaget är kursutbu-
det framför allt inspirerat av Harner, i någon mån av Castaneda och av indi-
anska tekniker och traditioner, i synnerhet Deer Tribe, som baseras på den 
karismatiske Harley Reagan SwiftDeers tankar och id&r.26  

Deer Tribe, som i Sverige representeras av Regnbågsdrakens loge, är en 
blandning av västerländsk och österländsk esoterism, jungiansk influerad 
psykologi och en vidareutveckling av indianska traditioner. En grund-
läggande tanke är att de indianska medicinmännen och medicinkvinnorna 
långt före conquistadorernas ankomst skapade en rådcirkel som kallas för 
Twisted Hairs och därmed gav upphov till en ny tradition. Etiken samman-
fattas i föreställningen om den andlige krigaren och the Circle of Law, vars 
närmare innebörder jag emellertid av utrymmesskäl inte kommer att be-
handla här. Enstaka personer från Castanedas böcker förekommer i världs-
bilden, framför allt Don Genaro och åtminstone en svensk säger sig ha gått i 
lära hos den sistnämnde. Vid sidan av Deer Tribe finns det personer som har 
gått i lära hos "riktiga" indianer och de — majoriteten — som är mer influ-
erade av New Age-bilden av Amerikas urinvånare (om denna och indian-
romantik se Hammer 2004 och Skånby 2005). 

Dagens schamanism är influerad av en form av romantiskt svärmeri för 
indianer och andra "naturfolk", man betonar deras visdom, andlighet, profe-
tior, kunskaper om naturen och ekologiska levnadsstil. I en tid då åtskilliga 
uppfattar den moderna världen som konstlad och artificiell framstår indianer 
som någonting äkta och oförstört som inte påverkats av moderniteten. Sedan 
1800-talets första år har indianer varit förknippade med andlighet. När de 
första medierna framträdde påstod många av dem att deras andliga guide var 
en indian (Green 1988). Någon större inspiration har förvånansvärt nog inte 
hämtats från den samiska schamanska traditionen. På samma sätt är intresset 
för traditionell folklig läkekonst ljummet. I norra Sverige finns det med 
största sannolikhet inte längre några "riktiga" samiska nåj der, men en del 
samiska nyschamaner har hämtat inspiration från den äldre samiska traditio-
nen och försökt att återuppliva den traditionella (jfr Eriksson 2003 och 
2004b). 

Nyschamanska metoder används av andliga sökare, nyhedningar och per-
soner som är influerade av indiansk kultur och föreställningsvärld, samt — 
den stora majoriteten — av enskilda som för det mesta lockats av ren nyfiken-
het och slutligen bestämt sig för att pröva på en trumresa. En av mina 
sagesmän har givit trumresor för präster i Svenska kyrkan och Baptisterna. 

Det är ingen enkel uppgift att bedöma hur många nyschamaner som finns 
i dagens Sverige, men med tanke på kursutbudet och att det frekvent anord-
nas trumresor torde det vara flera tusen personer som på något sätt prövat på 
olika former av nyschamanska tekniker (jfr Eriksson 2004a, s 6). 

26  Harley SwifIDeer besökte Sverige och gav kurser på 1980-talet. 
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Nyschamanismen är på många sätt och vis en typisk modernistisk förete-
else. Anhängarna är för det mesta skeptiskt inställda till auktoriteter, det 
finns inga självklara och etablerade gurus. Det är den individuella upplevel-
sen, det andliga sökandet och den personliga och andliga utvecklingen som 
står i fokus (jfr Lindquist 1997). Rörelsen är fragmentarisk och synkretistisk. 

Samisk offersten. Inom dagens nyschamanism finns ett visst intresse för den 
gamla samiska schamanismen. ULMA. 
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En av de intervjuade har träffande kallat den typiske nyschamanen, en per-
son som går sin egen väg, för en andlig anarkist. 

Trumresa 
Den viktigaste tekniken inom nyschamanismen är trumresan som ger upphov 
till en lätt form av trance. Jag prövade på en sådan som hölls på Akal center. 
För det mesta brukar ett tjugotal personer komma, men när jag var där var 
det endast en handfull närvarande, vilket nog kan tillskrivas det dåliga höst-
vädret. Tillställningen inleddes med att kursledaren, en välkänd profil inom 
asatrovärlden, berättade om schamanism från jordens alla hörn, äldre forn-
nordiska föreställningar, vad trance är för något och droger. Han skapade en 
förtrolig stämning med de närvarande, samt förklarade vad en trumresa är, 
som i just detta fall ses som ett första steg i en nyschamansk utveckling där 
man lär känna sitt kraftdjur, och berättade hur man skulle gå tillväga. Inled-
ningsvis visualiserar man ett hål som man sedan skall stiga ned i (skall man 
resa till övervärlden måste man tänka sig en stolpe, rökpelare eller mast eller 
något liknande som man därefter klättrar upp för). Väl nere i underjorden far 
man möta sitt kraftdjur. 

Nyschamanen talade en hel del om kraftdjurens betydelse och framhöll 
att de motsvaras av fylgjan i skandinavisk folktro. I folktron var fylgj an en 
form av väsen som följde en släkt eller person och emellanåt visade sig i 
form av ett djur som på något sätt avspeglade individens karaktär. Efter en 
stund var besökaren tämligen på det klara med vilken form av upplevelser 
han kunde förvänta sig att fa. Kursledaren framhöll att det var särskilt viktigt 
att man använde sin fantasi och att man själv skapade upplevelsen. Man kan 
nämligen inte räkna med att fa den spontant, vilket är svårare och inte något 
för nybörjare. Han pekade på att hela upplevelsen kunde liknas vid en klar-
dröm och berättade om vilken form av upplevelser han själv hade varit med 
om tidigare, till exempel att hoppa ned i en vulkan. 

Vi lade oss därefter på madrasser, som var placerade i en cirkel och slöt 
ögonen. Övningsledaren ställde sig mitt i ringen med sin trumma och sökte 
därefter vägleda oss in i ett avslappnat tillstånd. Med början vid fötterna 
skulle man försöka få kroppsdel för kroppsdel att domna bort. Ju mer man 
lyckas slappna av desto tydligare blir upplevelsen. Sedan viftade nyschama-
nen med en skallra, varefter han kallade in krafter från olika väderstreck, 
himlen och underjorden. Vid flera tillfällen nämndes personer från nordisk 
mytologi såsom eldjätten Surt. Inkallningen höll på i drygt tio minuter och 
gav en starkt suggestiv känsla. Slutligen började övningsledaren slå på en 
trumma i allt hastigare takt och i allt högre volym. Trumspelandet pågick i 
ungefär tjugofem minuter och avslutades med att han slog upprepade gånger 
på en triangel. Det metalliska ljudet är ett uttryck för att man återkommit till 
den vanliga världen. Trummans ljud anses också leda personen ut ur trancen 
och återföra henne till ett normalt medvetandetillstånd. 
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Trumman medför att man kan rikta tankarna och släppa vardagstankar. 
Om man tappar koncentrationen är det möjligt att fokusera på ljudet, som i 
sig är tranceskapande, och åter påbörja visualiseringen. Nyckeln till själva 
upplevelsen ligger i att deltagaren själv skapar visualiseringarna det vill säga 
börja fantisera, och inte förväntar sig att de uppkommer spontant. I stora 
drag påminner upplevelsen om liknande visioner/upplevelser som man far 
när man drömmer. Det är en form av tydlig dröm eller klardröm där man 
antingen kan styra handlingen själv eller bara följa med i händelseförloppet, 
som kan vara ganska kaotiskt. Bilderna kan antingen vara mycket skarpa 
eller av mer fragmentarisk natur. 

Efteråt samtalade vi om upplevelserna. Nyschamanen var noga med att 
framhäva att hans tolkningar inte behövde stämma. Han rekommenderade att 
man som nästa steg skulle studera djuret man sett, främst utifrån vetenskap-
liga uppslagsverk och inte från litteratur som man kan hitta på Vattumannens 
bokhandel (bokhandel på Drottninggatan i Stockholm som bland annat säljer 
esoterisk litteratur). Upplevelserna varierade. Övningsledaren poängterade 
att ju mer man övar desto skarpare och tydligare upplevelser far man. Trum-
resan som jag nyss återgivit följer praktiskt taget helt och hållet Michael 
Harners instruktioner (jfr Harner 1983, s 52 f.). 

Trumresan kan med fördel utövas på egen hand. I handeln finns särskilda 
CD-skivor med trumljud eller så kan man trumma själv. Erfarna nyschama-
ner använder trumresan i flera olika syften. Ett vanligt tillvägagångssätt är 
att nyschamanen först ställer en fråga som han vill ha svar på. Därefter 
trummar han och det han upplever under den lätta trancen ger svar på fråge-
ställningen. Andra använder symboler, för det mesta runor, som "själsrese-
nären" memorerar. När han lyssnat en längre stund till trummans monotona 
klang framträder svaren. Metoden påminner som synes om meditation över 
olika frågor, begrepp eller symboler (till exempel tarotkort) och torde vara 
starkt influerad av denna. Man skulle kunna säga att det är en form av ny-
schamansk motsvarighet till kabbalan i modern ockultism. Trumresor 
genomförs också för andra personers räkning. Några sagesmän betonar att 
det kan vara svårt att tolka upplevelserna. 

En majoritet av dem som prövar på trumresor far vara med om någon 
form av visuella upplevelser eller auditioner. Ett problem med denna form 
av tekniker i likhet med dem som beskrivits tidigare är att man inte far dessa 
visuella erfarenheter som på beställning, man kan alltså inte vara säker på att 
fa vara med om dem. Vissa har lättare för att fa klara bilder, medan andra 
kanske hör, men precis som i drömmen kan man vara med om samtliga var-
seblivningar. Av allt att döma krävs det mycket övning och fantasi. En väl 
initierad person, som var med om att dra igång Yggdrasil och har skrivit 
flera böcker i ämnet, menar att mycket beror på individens egen förmåga att 
framkalla bilder för sitt inre och att vissa personer förefaller vara betydligt 
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skickligare på detta än andra, en del tycks till och med sakna denna förmåga. 
Men som i så mycket annat ger övning färdighet. 

En del av dem som prövat på trumresor hävdar att de tack vare dessa er-
farenheter fått en ny syn på tillvaron. De säger sig ha blivit mer toleranta och 
harmoniska, samt medvetna om naturen, det andliga, tonat ned de materiella 
behoven med mera. En nybliven pensionär berättar: 

Efter att jag gått igenom en operation hösten 1992 kände jag mig trött, hängig 
och håglös. Ingenting var roligt längre. I flera år hade jag varit nyfiken på 
schamanismen. På våren 1993 blev det äntligen av att jag gick en grundkurs. 
Det blev ett väldigt 'lyft' för mig, både fysiskt och psykiskt när jag träffade 
mitt kraftdjur. Under en trumresa var jag plötsligt ett stort kattdjur, som dansa-
de på bakbenen till trummandet. Jag var otroligt glad, och morrade och skratta-
de om vartannat, piskade med svansen och dansade som en galning. Det var så 
skönt! När trumningen var slut såg jag min kropp ligga på golvet. Jag tänkte: 
'jag måste väl krypa in i den där hösäcken'. Det var en omtumlande och härlig 
upplevelse att träffa sitt kraftdjur. Det var precis vad jag behövde. När jag gick 
till tunnelbanan efter kursen, gick kraftdjuret bredvid mig. Jag kände mig så to-
talt orädd, att ingenting kunde skrämma mig. På nätterna ligger kraftdjuret ne-
danför sängen. Jag brukar klappa det innan jag somnar. Nu när jag går ut på 
stan följer kraftdjuret med. Jag känner mig mycket lugnare och säkrare nu, och 
jag tror att jag har blivit snällare. Inbillning eller inte, det bryr jag mig inte om. 
Jag tycker livet blivit roligare och det räcker för mig. 
Jag är en gammaldags människa som inte vill ta mediciner eller droger annat 
än i yttersta nödfall. Så är du i samma situation som jag var, pröva en scha-
mankurs. Du kanske träffar ditt kraftdjur. Inga biverkningar, inga baksmällor. 
Jesus är min idol. Min alldeles personliga åsikt är att han var en stor schaman. 
Jag hoppas få träffa honom i en trumresa. Undrar vad prästen i Tomeå säger 
om det. Hon tror ju att djävulen är verksam i schamanismen. (ULMA 39328) 

En erfaren tranceresenär summerar sina intryck av vad man kan uppleva 
under en lättare form av trance: 

Många upplever det som en dröm, att man upplever olika saker. Drömmar är ju 
ibland oerhört fragmentariska. Väldigt så där att man begriper ingenting och 
ibland är de väldigt tydliga och väldigt påtagliga, liksom en historia som berät-
tas. Ibland är det bilder, jättefragmentariskt. Det är samma sak med en trumre-
sa, det kan vara väldigt olika från person till person. Sedan har jag den erfaren-
heten att ju mer man tränar på det här med trumresa, ju mer blir det tydliga bil-
der. Så att det är väldigt olika. Många brukar, det första man brukar göra när 
man gör en trumresa är söka sitt kraftdjur, när man har ett kraftdjur skall man 
hitta det, och sedan kan det vara så att påföljande resor så ägnar man sig åt att 
söka sitt kraftdjur, prata med det, leka med det, kanske bli sitt kraftdjur, att man 
förvandlas till sitt kraftdjur, man kanske flyger, man kanske simmar, man gör 
olika saker, man kanske dör, man kanske blir uppäten, man kanske hoppar ned 
i en vulkan, man kanske flyger runt i tunnlar under jorden. Det finns ingen 
gräns, en del träffar gudar, gudinnor, en del träffar människor, förvånansvärt 
många hamnar, har jag märkt under mina trumresor, jag får ju höra väldigt 
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mycket historier om vad folk upplever, förvånansvärt många träffar indianer 
som står och trummar kring en eld, förmodligen är det för att det är en form av 
arketyp. När vi tänker indianer och schamanism, så tänker vi mörker, eld, 
trummor och indianer som står och sjunger. Det sätter igång sådana här associ-
ationsbanor vi har, man far de bilder som man har inympat i sig. (...) Jag bru-
kar säga så här att, om du har varit med om det här, det har de flesta varit med 
om, man håller på att vakna på morgonen, men man har inte riktigt vaknat, så 
man drömmer fortfarande, men man vet att man drömmer, du vet vad jag me-
nar, den upplevelsen att du är medveten om att du drömmer. Då kan man känna 
sig lite busig, nu skall jag hinna göra det här innan jag vaknar för jag drömmer 
ju faktiskt. Det påminner lite grann om trumresans upplevelse, man vet någon-
stans att jag ligger här på madrassen i det här källarutrymmet i Vasastan, men 
samtidigt är jag verkligen ute i andra världar. (ULMA 39198) 

Sejd 
Den moderna sej den, som på några punkter skiljer sig från trumresan, utövas 
av en enskild eller gemensamt med andra. Sejden utförs i ett klart uttalat 
syfte, till exempel för att ta reda på något speciellt, åstadkomma något eller 
att det är någonting man vill be om. Emedan många av de aktiva är andliga 
sökare och idealister brukar sejdens syfte ofta ligga i att motverka miljöför-
störingen, förhindra exploateringen av ett naturområde, bota såväl fysiska 
som psykiska sjukdomar, finna sig själv, främja vargstammens tillväxt, mot-
verka rävskabben, ge fred på jorden och allmänt idealistiska målsättningar 
snarare än att främja växtlyckan, vilket tillsammans med sjukdomsbot och 
att finna bytesdjur var den forntida schamanens främsta uppgift, och förvisso 
ännu är i vissa samhällen. Enligt mina sagesmän utförs sejd numera enbart i 
gott syfte. I Shamanens väg och Yggdrasils "programskrift": Sejd. En väg-
ledning i nordisk shamanism (Eriksson 1985) framhävs att schamanens 
främsta uppgift är att bota. Nyschamanema understryker att om kraften an-
vänds på ett orättfärdigt sätt drabbas utövaren själv av motgångar och sjuk-
domar. Liknande tankegångar finns inom wicca. En av mina informanter 
berättar att han var med och sej dade för att rädda Järvafältet norr om Stock-
holm från exploatering: 

Så vi byggde upp en sejdgälle därute och tände en stor brasa, sjöng och trum-
made och völvan fick kontakt upplevde hon med rimtursarna som sa att dom 
skulle hjälpa till och bevara Hansta och vi åkte hem, tyckte att vi hade haft en 
trevlig natt därute. Ett par dagar senare så sjunker temperaturen i stockholms-
trakten drastiskt. Det blir fullkomligt svinkallt. Det blir 30 minus och mer vissa 
nätter, det var en av de kallaste vintrarna på länge. Skogsarbetarna säger ju då 
att det här, ni får lov att skjuta upp det här med att börja avverka skog när det 
är så här kallt, så kan vi inte hålla på med det, vi får vänta lite tills det blir mil-
dare. 
Och sedan så sätter vi väldigt mycket energi igång med opinionsbildning och 
påverka politiker och man kan till och med adoptera träd därute, sätt in någon 
tia på ett postgirokonto och så kommer det upp en liten skylt detta träd är adop- 
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terat av ... och Astrid Lindgren adopterade ett helt berg som nu har en minnes-
sten på, som kallas Astrid Lindgrens berg därute. Och sedan vänder det i alla 
fall lite grann, tankarna hos politikerna, man talar om vi skall lägga dom här 
planerna i frysbox. Den här köldsymboliken återigen dyker upp. Och sedan går 
ju åren lite granna, och det, man har ju bestämt sig för att inte bygga, men se-
dan var det väl för en fem sex år sedan eller något sådant som man slutgiltigt 
tog beslutet att göra det till naturreservat. Så, så gick det till (skratt). Det låter 
lite som en skröna det där, men, ja, vi var där och gjorde det där och sedan vart 
det som det blev och ja, det önskvärda resultatet uppnåddes ju. (ULMA 39224) 

Inför sej den förbereder sig deltagarna på olika sätt. Det kan vara allt från 
gymnastik till avslappningsövningar, lite beroende på vad de närvarande har 
för inställning. Inom nätverket Yggdrasil var många klädda i skinnldäder och 
bar symboler med fornnordisk och keltisk bakgrund. En modern variant av 
traditionella schamandräkter, skulle man kunna hävda. Kostymeringen bör 
ses som ett sätt att iklä sig en nyschamansk identitet och som en möjlighet 
att fokusera sig och leva sig in i uppgiften. Många har med sig egentillver-
kade magiska redskap, trummor och skallror, som inte är tillgängliga för lån. 

Innan sej den drar igång har man för det mesta någon form av blot, där 
deltagarna åkallar makterna och ber om beskydd och om hjälp i sej den. Man 
använder sig av en sej dgälle som ligger något upphöjd över omgivningen. 
Sej dgällen kan vara en sten eller en upp till två meter hög enkel träkonstruk-
tion, täckt av djurhudar, som påminner om en pall. Sejdaren sitter högst upp, 
vanligen med korslagda ben. På huvudet bär han en sej dmössa som döljer 
ögonen och i näven har sejdaren en gandstav, som han placerat mellan be-
nen. Staven kan ses som ett ridredskap för sejdarens själ (jfr Ström 1961, 
s 167). När sejdkarlen slagit sig ned på gällen och gjort sig i ordning uttalar 
han syftet bakom sej den. 

Förlagan är hämtad från Erik den Rödes saga där, som vi sett, völvan 
Torborg Lillvölva beskrivs på ett liknande sätt samt från andra litterära be-
skrivningar till exempel Fritjofs saga (ej att förväxlas med Tegnérs roman 
med samma namn). Störst inspiration torde emellertid komma från Folke 
Ströms (1961, s 166 if) beskrivning av den forntida sej den, som är närmast 
identisk med den moderna. 

De övriga deltagarna sitter eller står i form av en cirkel — en geometrisk 
figur som är av stor betydelse i esoteriska sammanhang (se nedan) — runt 
omkring sejdaren. Hjälpsejdarna bidrar till att skapa stämning, men tanken är 
inte att de skall hamna i trance eller något liknande, utan de är endast en 
form av hjälpmotor till den som sitter uppe på sejdgällen. De behövs för att 
sjunga, trumma eller skallra. Hjälpsejdama bidrar genom att alstra och rikta 
energier. Tanken är att de, som jag kommer att återkomma till längre fram i 
den här boken, anses vara förmögna att kanalisera och rikta energier som kan 
påverka saker och ting inldusive sejdaren, vars förmåga härmed stärks. Ju 
mer de kringstående lever sig in i sej den, verkligen ger sig hän, desto mer 
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kraft alstras. Är de oengagerade alstras ingen energi alls och de anses där-
med inte vara till någon hjälp, snarare tvärtom. 

Ibland sjunger nyschamanema särskilda sejdsånger, vid några tillfållen är 
det sång och trummor, emellanåt är det bara trummor. Sej dsången varar 
mycket länge och är väldigt repetitiv och tranceskapande. •En del sånger 
hedrar de väsen man "jobbar med" eller beskriver en del av mytologin. 
Andra är ordlösa. De påminner om jojk eller kulning. Sången är ett försök 
till rekonstruktion av sejdarens sång som den återges i den isländska sagalit-
teraturen, där den benämns vardlokkur (vilket enligt Ström 1961, s 168 bety-
der något i stil med andelockare), men hur den lät eller framfördes i äldre tid, 
det säger de historiska källorna inget om, varför den framförda sången är en 
rent modern skapelse. Många av de nya sångerna har numera blivit en tradi-
tion i sig och en vardlokkur, Ljusalvegaldren, har faktiskt blivit inspelad och 
givits ut i handeln. En del nyschamaner har skapat egna sånger. Sången skall 
helst uppstå på ett intuitivt sätt eller inhämtas under en själsresa, inte genom 
att man sätter sig ned och komponerar en. 

Emellanåt finns det en person som leder stödjepersonerna och har nära 
kontakt med den som sitter högst upp på sej dgällen. Han känner på något 
sätt in den som sejdar, styr trummandet eller musiken efter sejdarens behov. 
Vid en del tillfällen förekommer att flera sej dar samtidigt. En av de intervju-
ade var med när fyra personer sej dade på en och samma gång. De var place-
rade i var sitt väderstreck. Ungefår hundra personer satt och trummade och 
hjälpte dem som skulle förändra sitt medvetandetillstånd. 

För egen del hamnar sejdaren i mer eller mindre djup trance, beroende på 
vem det är och på omständigheterna. En del faller i en ganska lätt trance, det 
kan vara mer eller mindre, och är fortfarande kommunicerbara. Andra ham-
nar i mycket djup trance, så djup att omgivningen inte kan interagera med 
dem. Mina informanter framhäver att man bör ha vana för att utöva det här, 
eftersom det är en mentalt ganska krävande ceremoni. 

När sejdaren upplever sig ha fått kontakt med en källa till information 
och känner sig redo för att beskriva sina visioner eller svara på frågor höjer 
han sin gandstav. En völva beskriver hur det känns när hon far kontakt: 
"[Mär den här andliga närvaron verkligen äger rum, då börjar tårarna bara 
forsa, det blir som en stor öppning i hjärtat på något vis. Det är en väldigt 
rörande känsla, skulle jag vilja säga" (ULMA 39259)." När kontakten är 
upprättad framför sejdaren sitt önskemål eller budskap. Tanken är också att 
när sejdaren "kommer tillbaka" (eller återvänder till ett normalt medvetande-
tillstånd) meddelar han vad han sett, hittat, gjort eller åstadkommit. Sej den 
ses som ett sätt att få kunskap av olika makter och som en möjlighet att in-
hämta kraft eller energi. Kraften i sej darens extas kanaliseras som vi sett av 
medhjälparna. Extasen anses därmed besitta en form av magisk kraft. 

27  Jfr Helena Montelius beskrivning i kapitel IV. 
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Vid spådomssejd eller orakelsejd frågar de närvarande ut völvan, som be-
rättar om vad som kommer att inträffa i framtiden. Under en sammankomst 
skådade sejdaren en passagerarfårja som kapsejsade och några månader se-
nare inträffade Estoniakatastrofen (Lindquist 1997, s 166). Kvinnor anses i 
detta avseende vara särskilt dugliga och ger enligt mina sagesmän bättre svar 
än män. Kanske är det ett resultat av att de norröna källorna utpekar kvinnor 
som lämpligare än män, vilket möjligen påverkar det undermedvetna. Flera 
personer har försäkrat mig att völvan givit dem svar på frågor som hon rim-
ligen inte kan ha känt till på förhand. Trancen under spådomssej den (liksom 
under andra former av djup trance) har vad jag förstår stora likheter med 
trancemediet. Sejdaren kan i likhet med trancemediet förändra sin röst och 
sina anletsdrag. Två personer berättar om sina erfarenheter: 

Ibland kan man uppleva eller ibland har i alla fall jag upplevt att jag har rest till 
en slags gräns, där det har kommit någon annan varelse, som har velat tala ge-
nom mig eller berätta för mig. Och ibland kan man nästan bli besatt av dem 
och kommer inte ihåg alls efteråt vad man har gjort. Då vill det till att dom i 
cirkeln som har ställt frågor, att dom kommer ihåg svaren, för själv kommer 
man inte ihåg någonting efteråt. Det är som att det kommer ett annat väsen in i 
en och man kan inte riktigt, inte så att man behöver lämna sig själv på något 
vis, men det måste lämna plats till den här varelsen då, väsendet, som kan vara 
den som talar genom en. (ULMA 39259) 

Vid en spådomssejd så brukar ju, det är ju väldigt individuellt också exakt hur 
man upplever det. Men så går man ju in i ett djupare tillstånd och det kan upp-
levas kanske som en sorts resa eller att man förflyttar sig på något vis, men i 
alla fall att man kommer i kontakt med något annat eller några andra. För 
många kan det upplevas som ju, dom tre nornorna. Urd, Verdandi, och Skuld 
som ju då väver våra livsvävar och liksom vet naturligtvis alla människors 
öden och vad som skall hända. Att det liksom blir ett specifikt tillstånd där per-
sonen känner att han eller hon, nu, nu har jag sett dom här, eller liksom ett spe-
ciellt ställe dom kommer till på något vis eller liksom någonting där, är man. 
Och sedan är också det väldigt individuellt hur, alltså hur personerna reagerar. 
För många kan det vara väldigt stillsamma upplevelser, medans för andra kan 
det bli väldigt mycket fysiskt också, så att kroppen rör sig, eller skakar och har 
sig lite så där. (ULMA 39224) 

Mina informanter framhäver att det är stor skillnad mellan en vanlig trumre-
sa och sejd. Under trumresan, då man vanligen inte befinner sig i riktigt djup 
trance, är man medveten om vad som försiggår i ens omgivning och att det 
inte är på riktigt. Man kan vakna upp om man själv vill. Mina sagesmän 
betonar att själva känslan och upplevelsen av extasen, som är möjlig att 
framkalla under sejd, är mycket svår att beskriva. Extasen kan vara så kraft-
full att den är svår att bära (Eriksson 2004a, s 33). Några av de intervjuade 
har varit med om att de på ett extatiskt sätt förenats med naturen och omgiv-
ningen och upplevt ett stor lugn eller "sett ljuset": 



132 

Så ... jo, sedan den här upplevelsen som jag pratade om i bastun efter många år 
som genombrytande, det var ju egentligen väl ingen vision, utan det var en 
upplevelse av, alltså precis i första ögonblicket så tänkte jag att har någon tänkt 
en lampa (skratt). Det var under en bråkdel av en sekund. Sedan kom jag på, 
nej, men så är det inte, för det var ... det är väldigt svårt att beskriva, det var 
inget yttre, det var inget inre ljus, det blev liksom förminskande om man säger 
så. Men, utan det var ett kolossalt ljus som samtidigt var total reservationslös 
kärlek och obegränsad frihet i det ljuset då. Den upplevelse var väldigt stark då 
och varade ungefär en timme och ... det tog lång tid och integrera och smälta 
den där upplevelsen också för mig då men, det var ... ja. Sådant kan man råka 
ut för (skratt). (ULMA 39223) 

Under extasen kan kroppen börja skaka, men sejdaren befinner sig för det 
mesta kvar i utgångspositionen. I ett ytterst fatal fall kan den som genomgår 
extas kasta sig omkring i rummet och slunga iväg brinnande vedträn (Lind-
quist 1997, s 189 f). Extasen tar sig också uttryck på andra sätt. Inom Ygg-
drasil uppsökte man vid upprepade tillfållen fornminnen och gamla kultplat- 
ser för att försöka komma i kontakt med de krafter som kan tänkas finns där. 
En av de aktiva, som var med om en sådan utesittning, berättar: 

Andra ställen kan ha en närmast fysisk, alltså att upplevelsen blir väldigt fy-
sisk. Det finns borta vid Upplands-Väsby så finns det ett ställe som heter Run-
sa, en fornborg, en stor skeppssättning. En bit därifrån så finns det, som tycks 
höra ihop med det för att skeppssättningen ligger över nordost-sydväst och drar 
man en linje genom båten så kommer man till ett annat ställe i Mälaren som 
heter Färjkarlstorp, där det finns ett antal stora rösen och liten, delvis raserad, 
skeppssättning. Där har vi varit och speciellt första gången men även senare så 
var ju upplevelsen då, vi var tre stycken där när vi var där första gången för att 
väcka upp den där platsen och som det är med vissa rösen och högar så har 
dom rasat ner i mitten. Man tror ju att det beror på att man haft ett trähus inuti 
som sedan har säckat ihop. Och så är det i det här röset, så att det är liksom en 
grop där uppe. Så vi ställer oss, jag står mitt i gropen, mina kamrater står vid 
sidan av där, och vi börjar trumma för att liksom kalla på förfåderna på platsen 
och efter en stund så liksom börjar jag känna hur det börjar rycka i mina ben. 
Det är precis som om, alltså det kommer någon jädra kraft ifrån den där stenen, 
och sedan blir det att poau (återger skakningar med överkroppen), att jag faller 
omkull där nere. Bokstavligt talat upplever jag hur jag slås omkull och ligger 
där och trummar och far lite vibrationer. Och när det hela mattas av och jag 
börjar titta mig omkring och reser mig upp visar det sig att mina båda kamrater 
ligger utslagna uppe på kanten där. Och i samma ögonblick som jag föll omkull 
så kände dom liksom hur det kom någon sorts kraft som bara smack, slog om-
kull dom (skratt). (ULMA 39224) 

Några sagesmän framhäver att tidsuppfattningen under trance skiljer sig från 
den normala. En timme i den extraordinära verkligheten motsvaras av några 
minuter i den vanliga tillvaron. Andra hävdar att tiden inte existerar, vilket 
för tankarna till den australiska urbefolkningens uppfattning om drömtid, där 
nuet, framtiden och det förflutna förenas på ett mytiskt sätt. Enligt mina 
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sagesmän kan man uppleva lite vad som helst under både sejd och trumresa: 
man kan färdas till andra himlakroppar, man kan träffa på olika andar och 
mytologiska väsen, djur, människor, mytologiska miljöer (framför allt forn-
nordiska såsom dödsriket, Hel), mystiska och underliga landskap, ökenland-
skap, arktiska landskap, djungellandskap samt nordiskt skogs- och bergs-
landskap (jfr Eriksson 2004a, s 60 if). Även visioner av det förflutna med 
mystiska borgar och liknande förekommer. I en del visioner far resenären 
goda råd och mottar budskap. Det är också möjligt att uppleva känsel- och 
doftförnimmelser. Erfarenheterna är både glädjande och skräckinjagande. 
Företeelserna påminner sålunda om saker som finns i vår föreställningsvärld. 
Bilderna har med största sannolikhet samband med individens föreställning-
ar, förväntningar, intressedominans och egna erfarenheter. Många bildflöden 
härrör i likhet med drömmar sannolikt från individens undermedvetna. Ytter-
ligare skildringar av upplevelser av sejd finns återgivna i appendixet längst 
bak i boken. Till sist vill jag framhålla att sejden som den utövas idag inte 
har särskilt mycket gemensamt med den fornnordiska. Egentligen är det en 
helt ny företeelse, även om det i och för sig är fullt möjligt att trancetekni-
kerna har likheter, men föreställningar som låg till grund för dem var olika. 

Några gravrösen vid Färjkarlstorp, Uppland. Här var en av de intervjuade med om 
en märklig upplevelse. Antikvarisk topografiska arkivet. 
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Dessvärre vet vi inte särskilt mycket om hur sej den tog sig uttryck i Norden 
för tusen år sedan. 

Extatisk dans 
Extatisk dans är en urgammal metod som använts av bland annat mayakung-
arna för att fa kontakt med högre makter och kunskap om det fördolda. Un-
der tidigt 1900-tal rekommenderade den ryske mystikern Georgi Ivanovich 
Gurdjeff (1922-1949) liksom Crowley dans som ett medel för att fa insikt i 
tillvarons dolda dimensioner och i novellen Rosa Alchemica beskriver Yeats 
hur dans kan användas i ockultistiska sammanhang (Yeats 2002; Burton & 
Grandy 2004, s 227; Crowley 2002a, s 197). Michael Harner framhåller att 
dansen håller kraftdjuret på gott humör, vilket ger kraft och välmående åt 
dess innehavare (Hamer 1983, s 89 ff). Utövarna i våra dagar är främst in-
fluerade av Hamer och Nordamerikas prärieindianer. Ett fåtal personer till-
lämpar faktiskt indianska soldanser, vilka är oerhört krävande och inkluderar 
bland annat tre dagars fasta. 

Extasdans kan enldast beskrivas som en spontan inlevelsefull dans där 
deltagarna helt enkelt dansar lössläppt tills de tröttnar eller faller ihop av 
utmattning, men det förekommer också mindre vilda och ansträngande dan-
ser. I Fröjddansen som arrangeras varje år i Småland, dansar deltagarna i 
ring kring en midsommarstång. För det mesta ackompanjeras dansarna (oav-
sett dans) av monotona ljud, vanligen trumma, brummare eller skallra. En 
grundtanke i den nyschamanska dansen är att personens kraftdjur tar den 
mänskliga kroppen i besittning och att de härmed dansar tillsammans. Ett 
annat tillvägagångssätt är att man härmar sitt kraftdjur för att manifestera sin 
samhörighet. Om dansen inte utförs någorlunda regelbundet riskerar man att 
bli övergiven av sitt kraftdjur, vilket bland annat anses kunna resultera i 
sjukdom (Eriksson 1985, s 33). 

Dansen uppges ha terapeutisk verkan och betraktas som en möjlighet att 
leva ut själsliga spänningar och blockeringar, den fungerar som en form av 
extatisk utlevelse, samt ses som renande på en existentiell nivå. I mer kon-
ventionell anda förekommer det att man utför visualiseringar under dansen. 
Extasdansen resulterar i syner, visioner, känslor av energiflöden, utom-
kroppen-upplevelser, extatiska, närmast erotiska, upplevelser och känslor av 
samhörighet med makterna. Liknande tillstånd lär kunna framkallas under så 
kallade kallade ravefester. 

Nyschamansk bot 
En av mina informanter försörjer sig delvis genom att utöva nyschamansk 
botandekonst. Åtskilliga kontaktar honom för att själva få hjälp, bota sina 
nära och kära jämte husdjur. Väntekön är lång. Botandet bygger på föreställ-
ningen att det finns en korrespondens mellan andevärlden eller den extraor-
dinära verkligheten och den värld som vi lever i till vardags. Det som händer 



135 

i andevärlden påverkar oss och tvärtom, enligt den gamla hermetiska devi-
sen: som så ovan, som så nedan. 

Metoden går till på så sätt att min sagesman i samråd med patienten först 
definierar resans syfte. Därefter skallrar han med en skallra, sjunger och 
kallar in elementen. När detta är avklarat lägger han sig ned och lyssnar till 
trummans monotona ljud, som antingen kan vara inspelad på förhand eller så 
trummar någon åt honom. Efter en stund träder han in i det extraordinära 
medvetandetillståndet och far iväg till över- eller undervärlden. 

I den mytiska verkligheten får nyschamanen assistans av sitt kraftdjur 
som bistår med goda råd, kraft och kunskap samt hjälp från djur-, växt- och 
människoandar. Kraftdjuret leder nyschamanen till det ställe där den hjälp-
sökande befinner sig och väl på plats återställer botaren den sjuke. Skadan 
kan bestå av att själsdelar försvunnit, att andra själsdelar fastnat på patienten 
eller att dennes kraftdjur givit sig av. Förlusten av själsdelen, som nyscha-
manen helar och återbördar kan till exempel vara orsakad av ett trauma tidi-
gare i livet. Själsdelama som fastnat, vilka kan bestå av pilspetsar, krabbor, 
insekter, slem med mera, tas bort och återbördas till sin rätta hemvist. 

Det allvarligaste som kan inträffa är att en person blir övergiven av sitt 
kraftdjur, vilket resulterar i allvarlig sjukdom. För att komma tillbaka kräver 
kraftdjuret vanligen någon form av motprestation, till exempel att patienten 
skall utföra en ritual eller handling, som för det mesta är naturrelaterad och 
syftar till att återknyta kontakten med naturen. När nyschamanen återvänt till 
normalt medvetandetillstånd berättar han för patienten vad som inträffat 
under resan och förmedlar sedan kraftdjurets budskap. Ibland blåser han 
handgripligen tillbaka kraftdjuret in i klienten. Nyschamanen blåser först i 
magen, sedan på huvudets ovansida. Om patienten själv inte fysiskt kan 
medverka är det möjligt att utföra handlifigen i den extraordinära verklighe-
ten. 

Ovanstående redogörelse överensstämmer i stort med Michael Hamers 
(1983) instruktioner, språkliga termer och beskrivningar. Botandeprocessen 
bygger i mångt och mycket på den gamla föreställningen att man återställer 
ett jämviktsförhållande som av varierande orsaker rubbats. Liknande tanke-
gångar återfinns inom den gamla folkmedicinen. 

Andra nyschamaner lägger större tonvikt vid enskilda ritualer, där man 
med hjälp av olika tillvägagångssätt, ofta baserat på Hamers instruktioner, 
försöker förmå den skadliga anden att lämna den sjukes kropp och, precis 
som i äldre folklig tradition, försätter den till en plats där den inte längre kan 
utföra någon skada: 

Så då satte jag mig med min trumma och frågade mina andar hur jag skulle 
kunna gå tillväga för att hjälpa NN. Och då sa dom att jag skulle skaffa en gröt, 
sa dom. Då kom jag att tänka på forna tiders grötomslag runt, olika reumatisk 
värk och olika sjukdomar och så. Då frågade jag om det, men andarna sa att 
gröt är näring. Du skall sjunga upp anden i gröten och så skall du göra av med 
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gröten så fort som möjligt. Och så blev det också. Och det var lite intressant för 
att då var vi upp hos en kompis som bodde här uppe och hon hade, hon jobbade 
också schamanskt. Hon hade gjort en hel ring av värmeljus runt sitt hus, utom-
hus, mitt i vintern var det och dom blåste inte ut. Det var precis liksom, det var 
precis vindstilla, det var hela den där cirkeln med värmeljus. Och så kom vi in, 
och då hade vi verkligen extrema nybörjare med mig som skulle hjälpa mig att 
trumma och sådant och dom "hur gör vi för att hålla takten" (skratt). Och jag 
blev så här jätteirriterad (skratt) först, tänkte, skit i det, låt trummorna göra det, 
dom håller takten alldeles själv och ni bara släpper. Så gjorde dom det och det 
funkade jättebra. Jag förberedde mig som jag skulle göra, liksom med min 
dress då, att inte ha vanliga kläder, utan något annat, min dress och sedan så 
hade ju NN gått med på det hela också, så att säga, så han fann sig snällt i att 
ligga där i mitten av cirkeln med en konstigt klädd person som skuttade runt 
och ylade. Och dom andra ylade på sina trummor och sedan så sjöng jag precis 
som andarna hade sagt och då kände jag ju också att jag hade kontakt med an-
darna under det här arbetet, att jag hela tiden fick instruktioner. Så då sjöng jag 
in, lyckades jag locka den här anden ifrån hans kropp och upp i gröten och se-
dan så skickade vi ned den i en sådan här järnbytta och hon tog och slängde in 
det i den stora järnkaminen. Och i samma ögonblick som den här, det var roligt 
för han hade hostat och hostat, i samma ögonblick som ceremonin var slut så 
gjorde han urk så här, och sedan så hostade han inte en gång till. (ULMA 
39259) 

En annan metod som förefaller vara influerad av humanistisk psykologi är 
att nyschamanen och hans klient först formulerar en rad frågor som relaterar 
till den hjälpsökandes livssituation. Sedan låter nyschamanen klienten ge-
nomgå en trumresa där patienten beskriver vad han upplever. Det som sägs 
spelas in på band eller tecknas ned på papper. Efteråt diskuterar man ingåen-
de Cientens upplevelser. Troligen har det, liksom vid de andra nyschamans-
ka botemetoderna som beskrivits här, ett terapeutiskt värde och är verksamt i 
enlighet med placeboeffekten. Flera av de intervjuade framhäver att de 
ibland, men inte alltid, lyckats bota människor. Boten syftar på det hela taget 
till att kurera sjukdomar, som terapi, för att bli av med oönskade egenskaper, 
glömma sin exflickvän eller någon annan eftersträvansvärd förändring. 

Utesittning och svetthydda 
Utesittningen är en metod som är mycket nära förknippad med nyschama-
nismen och som också utövas av ockultister, nypaganer och enskilda. Den 
tillgrips för att på ett intuitivt sätt ta del av naturens visdom, känna enhet 
med naturen och skapelsen, att få insikt i det fördolda (till exempel att erhål-
la kontakt med andeväsen) och att fa vägledning i frågor som behandlar så-
väl andliga som vardagliga problem samt till att övervinna sin egen rädsla. 
Tydligen kan man under särskilda förutsättningar få någon form av syner (jfr 
Lindquist 1997, s 98 ff). En del säger sig ha sett naturväsen, mänskliga 
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skepnader och andar i nattens dunkel. För att fa svar på sina funderingar bör 
man ha ett öppet sinne: 

Antingen kort sitta ute med en fråga kanske för att få reda på svaret, frågan kan 
ju röra också vardagsbekymmer. Jag har så mycket att göra, hur skall jag lösa 
det här. Och sedan kan man sitta därute, ibland kan man få som en bild, ibland 
kan det komma ett litet djur. Man skall inte tro att det bara är stora örnar, björ-
nar och sådant, sådana är inte oss så förunnat att se så ofta i och med att vi ut-
rotat det mesta av dem. Men till och med en liten myra kan ge en väldigt god 
inblick i saker och ting. En gång när jag hade väldigt mycket att göra så gick 
jag ut och satte mig för att se hur jag skulle kunna få någon rätsida på saken. 
Jag satt väl i ett par timmar. Jag hade inte tänkt att sitta så länge och det hände 
absolut ingenting. Det var varmt och skönt, men det var också allt, det hände 
ingenting. Det var jättetråkigt. Och jag hade verkligen väntat mig att få ett svar. 
Jag tänkte, att ok, jag kanske inte skall sitta och vänta på någonting. Jag tar och 
äter min massäck. Och jag tog min smörgås som var ett sådant här hembakt 
bröd som smulade något ohemult. Och när jag tittade på alla smulorna som tril-
lade ned så såg jag plötsligt en myra. En liten myra som, det första jag tänkte 
var att det brukar vara fler än en myra, ja, men denna myra hon tog i alla fall 
sikte på den största av smulorna och den försökte hon baxa omkring, vilket inte 
gick så där jättebra eftersom den var alldeles för stor. Och jag tänkte korkade 
myra du kan ju inte göra allting själv (skratt), tänkte jag utan du måste väl be-
ställa hjälp om du skall ha just den där jättesmulan eller också så måste du dela 
upp den i mindre bitar och så satt jag och studerade henne ett tag tills att jag 
kom på att jag hade fått svar på min fråga. (ULMA 39259) 

Grundregeln vid utesittning är att en person söker upp en plats i naturen som 
allra helst skall vara laddad med en särskild (magisk) kraft. Det kan vara ett 
berg, en skogsdunge, en grotta, en gammal kultplats, en fornlämning eller 
något liknande. En jordfast sten invid en vägkorsning sägs vara ett mycket 
bra ställe. Det är viktigt att platsen "känns rätt" samt att man har rätt attityd 
och är öppen för intryck. Sedan stannar utesittaren ute mellan en och fyra 
nätter. Helst skall man inte äta särskilt mycket innan och vara varmt klädd. 
Det gör inget om utesittaren slumrar till något under natten, eftersom han då 
kan uppleva tydliga drömmar. Till förberedelserna hör att utövaren genom-
för en trumresa, trummar, kallar in makterna, dansar eller sjunger kraftsånger 
(Eriksson 2004a, s 24 ff). Vissa konstruerar en cirkel, ibland benämnd medi-
cinhjul, som skall skydda dem från olika faror. Men det finns också de som 
inte utför några särskilda förberedelser alls. En medlem av det Norröna sam- 
fundet (asatroende) berättar: 

En utesittning är ju en grupp personer med likadana, ja, föreställningsvärldar 
som tar del av naturen, insuper naturens magi tillsammans. Där kan man ju an-
vända trumman också, det kan man göra. Men det behöver man inte göra, utan 
en utesittning kan ju vara en del att dela en naturupplevelse med andra på ett 
lite mer religiöst sätt än att bara ta hunden och gå ut en sväng i skogen, utan att 
kanske sitta vid en stor björk eller stor ek och känna de här energierna som fak- 
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tiskt som sådana här uråldriga jättar faktiskt ger ifrån sig eller stenar och forsar, 
orörd natur, djuren däri, allt det här ger en upplevelse som man kan dela med 
andra som är fantastisk. (ULMA 39207) 

Utesittningen härrör å ena sidan från att den indianske schamanen uppsöker 
ensamhet i syfte att fa religiösa erfarenheter och svar på frågor, å andra sidan 
av inspiration från allmogesamhällets seder och bruk. I den isländska sagalit-
teraturen finns utiseta omnämnt, vilket gick ut på att sej dkvinnan tillbringade 
natten i ensamhet för att få kontakt med gudamakterna och andra väsen 
(Näsström 2001, s 243 och 2002, s 203; Ström 1961, s 170 f). 

För mindre än hundra år sedan utövades liknande divinationstekniker un-
der midsommarnatten liksom vid andra av årets högtider, då gränsen mellan 
världama ansågs vara som minst, folktrons väsen var mera aktiva än vanligt 
och särskilda krafter var i rörelse. En bland många metoder var att sitta i 
korsväg. Inledningsvis förberedde sig utövaren genom att vara tyst, gå bak-
länges eller fasta. Sent om midsommarkvällen gick han bort till en lämplig 
korsväg, varefter han slog sig ned och avvaktade tills han fick en syn. När 
ungmön fick se en man, var det hennes lott att bli hans maka. Tolkningen 
kunde också baseras på ljud. Hörde flickan ljudet av att någon sågade skulle 
hon bli gift med en snickare. Andra vanliga syner var begravningståg och 
bröllopsföljen. 

En annan metod var att under fullständig tystnad bege sig till en lämplig 
jordfast sten och sitta där alldeles tyst och stilla. I nattens dunkel får man 
därefter se vad som kommer att inträffa i framtiden. Ytterligare ett sätt att 
stilla nyfikenheten på vad kommande tider har att erbjuda var att under full-
ständig tystnad klättra upp och sätta sig på taket, en teknik som för övrigt 
förekommer i domstolsprotokoll från 1700-talet. Ett annat sätt var att vaka 
tyste det vill säga att man under fullkomlig tystnad gick ut och satte sig i 
naturen och kontemplerade. Ur en folkininnesuppteckning från Edshult i 
Småland framgår vad som kunde inträffa förr i tiden: 

Dä va två söstra, söm va ute å vakade tyste e messömmarnatt, å räss söm di vatt 
där på natta, köm dä en gubbe, å han hade en köpp mä sä. 'Sup', sa han. Dä va 
la en tömte eller någet sånt dära. Fleckera talade åt göbben, men då försvann 
han, å di ste öpp, å när di geck hem, rann sola öpp. Men e å döm blidde sjuker, 
när di köm hem. (ULMA 4680) 

En annan parallell i vår egen gamla folktro som ligger nära till hands är års-
gången som är känd sedan tidigt 1700-tal. Årsgången var en förhållandevis 
krävande och avancerad divinationsmetod som företogs vid jul, nyårsafton, 
pingst och midsommarafton. För det mesta inleddes den med att årsgångaren 
satt ensam för sig själv i ett mörkt rum utan att vare sig äta eller dricka. En-
ligt en del uppgifter fick han inte se någon eld. Elden utgör en symbol för 
människan och en civilisation som betvingar naturen. Efter mörkrets inbrott 
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begav han sig till sockenkyrkan och gick tre varv motsols runt byggnaden 
och blåste därefter i nyckelhålet. Ibland måste han passera fler olika socknar, 
vanligen tre. Om årsgångaren lyckades undkomma en farlig vålnad eller den 
otäcka gloson, som hotade att slita honom i stycken, fick han möjlighet att 
skåda in i framtiden. Årsgångaren blev på så vis varse om kommande döds-
fall, giftermål, årsväxten och mycket annat som hör livet till. 

Förberedelserna medförde att årsgångaren förberedde sig mentalt och 
kom in i rätt stämning och sinnestillstånd. Bristen på mat, ensamheten i natu-
ren, de mentala och rituella förberedelserna i kombination med vad man 
kunde förvänta sig att uppleva resulterade säkerligen i hallucinationer, en 
känsla av samhörighet med naturen och en förnimmelse av att kunna skåda 
in i framtiden. Det råder för övrigt inget tvivel om att 'årsgången faktiskt 
tillämpades, men vad årsgångaren fick vara med om, det höll han dessvärre 
oftast för sig själv (Swahn 1993, s 280 0. 

Överlag finns det gott om divinationstekniker som går ut på att man un-
der ritualiserade former ger sig ut i naturen för att söka kunskap. Vi kan så-
lunda sluta oss till att den moderna utesittningen har påfallande likheter med 
äldre tekniker och föreställningar och kanske bör betraktas som en bort-
glömd gammal divinationsteknik som återinförts fastän i modern tappning. 
Den stora skillnaden ligger kanske i att den äldre ansågs vara förenad med 
faror, vilket den moderna inte är. 

Svetthydda (Sweat lodge) är en nyschamansk metod som syftar till att få 
kontakt med makterna och för att ge upphov till underliga och skakande 
erfarenheter som anses ha terapeutisk verkan. Svetthyddan är först och 
främst en reningsceremoni, individen träder in i moder jords livmoder där 
han dör och pånyttföds. Därefter träder han ut som en ny människa, befriad 
från diverse problem och åkommor. Svetthydda är kraftigt förenldat samma 
sak som att basta och kan utövas i vilken bastu som helst, sådana arrange-
mang har till exempel organiserats på Hellasgården i Nacka. Numera anord-
nas svetthyddor och utesittningar också av en upplevelsecentrerad turistindu-
stri och äventyrsturism samt av New Age-influerade kursgårdar. Svetthyd-
dan härrör ursprungligen från ceremonier som tillämpas av prärieindianer i 
Nordamerika. Idag har många olika grupperingar i Sverige skapat sig sin 
egen variant, ofta baserat på Deer Tribes. 

I den mer indianskt influerade nyschamanismen, till exempel Deer Tribe, 
fäster man slanor i marken vilka man i sin tur täcker över med filtar eller 
presenningar så att det skapas en hydda. Huvudsaken är att det blir tätt och 
mörkt. Hyddan representerar mikrokosmos. Inuti svetthyddan skall det vara 
så varmt som möjligt och värmen upprätthålls med hjälp av varma stenar 
som med jämna mellanrum förs in i rummet. Ceremonin innehåller ofta led-
da meditationer och inlduderar vissa föreberedelser som att meditera eller att 
kontemplera för sig själv ute i naturen och fundera på vad man vill uppnå 
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med akten. I en del fall varar tillställningen i flera timmar och sägs vara 
mycket gripande. "Och det är alltså, dessutom är det ju en skönhetsupplevel-
se," meddelar en informant, "man sitter i mörkret, det kommer in en körs-
bärsröd sten. Redan, han då som leder ceremonin, kanske slänger på lite 
salvia kanske du ser som stjärnor på stenen och doftar" (ULMA 39260). En 
av grundarna till vanasamfundet Moder Jord berättar hur det kan gå till: 

Svetthydda går till så att vi har byggt en svetthydda som, den ser ut ungefär 
som en iglo. Fast man bygger den, man böjer den då, man sätter ned åtta pinnar 
i marken som man böjer till en kupol och sedan täcker man över den här. Sedan 
gräver man en grop, som är då en öppning i moder jord, och så täcker man över 
den här kupolen med filtar nuförtiden. En gång i tiden hade vi väl djurhudar 
antar jag, men nuförtiden täcker vi över den med filtar. Och den här gropen, så 
har man en ingång i den här svetthyddan som man liksom täcker för också, 
men det är ett ställe där man går in på, utanför den har man också gjort ett alta-
re, så att man liksom för energin från svetthyddan ut via altaret, ut i världen. 
Och den här svetthyddan symboliserar ju moder jords livmoder. Så sedan går 
man ut och så ber man lite stenar om lov, att frågar dem om de vill vara med i 
ceremonin och offra sig. Sedan så bygger man en stor eld och så hettar man 
stenarna tills dom är glödande. Och så har man vatten också. Så tar man sig in i 
den här svetthyddan och, alltså alla dom här ceremonierna, använder vi på nå-
got sätt eller jag använder då det här att vi gör ceremonierna inte bara för våran 
egen skull, utan vi gör ceremonierna för alla våra relationer, alla relationer till 
allting som vi sammanlänkade till väven, djur växter och andra människor och 
vad det nu är. Så att man böjer sig ned och tar kontakt med jorden och så kry-
per man in i den här lilla kupolen då och så sitter man där i mörkret och så för 
någon in stenarna. Och sedan har man örter på stenarna och sedan häller man 
vatten på och så kallar man också in dom krafterna som man vill ha och har 
kontakt med och så sjunger man, man kan göra någon tranceresa, man ber och 
avslutar med att tacka, man kanske berättar någon myt som har med någons 
process att göra eller någonting så, att man liksom är där inne under vissa spe-
ciella former och så kan krafter komma in och visa sig mer eller mindre tydligt. 
Och det här är då alltså en, det här är liksom en symbolisk återfödelseprocess. 
Man går in i moder jords livmoder och där blir man renad och så föds man ut i 
världen igen. Det är liksom bilden av det hela. Och det är väldigt olika hur det 
blir och vad som händer där inne, för det är ingenting som ... alltså det beror ju 
på vilka människor som är där och var dom befinner sig i sitt liv. Det beror 
också på vilka krafter man kallar in och det beror på vilka krafter eller andar el-
ler vad det nu är som kommer in och vad som händer där inne då. Det kan vara 
väldigt olika från gång till gång, men själva tillvägagångssättet är så. (ULMA 
39217) 



VII. Nyhedendom 

Nyhedendom i dagens Sverige 
I dagens Sverige består nyhedendom av nyschamanism, asatro, wicca, drui-
dism och vanatro. Druidismen representeras av the Order of Druids, Bards 
and Ovates och vanatron av samfundet Moder Jord som påminner om en 
liberal form av wicca med inslag av nordisk mytologi. 

Nypaganismen har ett holistiskt betraktelsesätt, där ekologi, kultur, sam-
hälle och religion tillsammans utgör en helhet, samt har en likartad syn på 
kalenderfirande, magiutövande och använder sig i stort sett av samma meto-
der för att framkalla övernaturliga upplevelser. En gemensam strävan är att 
sakralisera vardagen. Genom att utföra små ceremonier eller ritualer, som i 
sig kan vara mycket enkla, söker man väva in det övernaturliga i det dagliga 
livet. Rörelsen är betydligt mer intresserad av att utöva och uppleva religio-
nen än av teologisk problematik. Inom dessa kretsar finns en uttalad aversion 
mot New Age som uppfattas som kommersiell, oseriös och "flummig", nå-
got som man inte vill bli associerad med. Runt om i landet finns föreningar 
som är öppna för samtliga nypaganer: Vitkaförbundet, LuPaS (Lunds paga-
nistiska sällskap), Luna och en svensk gren av Pagan Federation. Med jämna 
mellanrum anordnas nyhedniska konferenser, gemensamma pubkvällar och 
större sammankomster. Kursverksamhet förekommer framför allt inom ny-
schamanism och wicca. Nyhedendomen är på många sätt en ungdomlig rö- 
relse. 

Sankta Ingemo källa och offerlund i Dala socken, Västergötland. Gamla kultplatser 
används gärna av nyhedningar. Kungliga biblioteket. 
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Nypaganismen är påfallande synkretistisk och eklektisk, man kombinerar 
gärna metoder och föreställningar från olika tider och rum. Ett annat särdrag 
är att många har en utpräglad skepsis gentemot auktoriteter. I sann senmo-
dern individualistisk anda följer var och en sina egna preferenser och formar 
sig sin egen uppfattning. Åtskilliga anhängare är religiösa sökare. Som en 
följd av dessa kännetecken är rörelsen fragmentarisk och består av en rad 
små sammanslutningar. Vissa tenderar att vara kamratföreningar. Större 
föreningar med mer än trettiotalet medlemmar tenderar att falla samman, för 
det mesta på grund av interna tvister. Utbrytarna bildar därefter en ny sam-
manslutning som passar dem bättre. Särskilt inom asatrorörelsen, där det 
under senare år har varit en hel del interna stridigheter både inom och mellan 
olika sammanslutningar, har man sökt skapa löst sammansatta nätverk för att 
undvika problem och maktkamper vilka av allt att döma uppstår i organisa-
tioner som är uppbyggda på föreningsbasis, men det har ännu inte givit upp-
hov till önskat resultat. 

Inom nypaganismen framhävs att man har återgått till den ursprungliga 
religionen och till exempel wiccansk litteratur lägger ned påfallande mycket 
utrymme på att poängtera att deras religion är äldre än kristendomen och att 
söka härleda den till äldre stenåldern (se till exempel Gardner 1966; Gardner 
2004; Starhawk 1999). Ett tema som ofta återkommer i nypagansk litteratur 
och som framhävs av dem jag talat med är att de kristna har stulit "deras" 
högtider och gjort dem till sina egna och många anhängare gör därjämte 
anspråk på att all gammal folktro och antika mytologier i själva verket är 
uttryck för (ny)hedendom (se till exempel Hunter 1998).28  Dels är det viktigt 
att legitimera en ny religion genom att ge den en historia och ålder som den i 
realiteten saknar, vilket både implicerar att den är äkta och att dessa gudar 
faktiskt finns. Dels är detta något som alltid har kännetecknat olika former 
av hemliga sällskap, där man som regel gör anspråk både på att ha ett my-
tiskt ursprung och ett ärofullt förflutet. En gemensam historia bidrar också 
till att skapa en känsla av gemenskap inom den egna gruppen (Berger 1999, 
s 70 f). 

Ett flertal nyhedningar är bittra över att kristendomen slutligen segrade 
för tusen år sedan och en anledning till asatrons uppsving ligger i en ovilja 
mot kristendomen som sådan. Vanligtvis framställs kristendomen som en 
påtvingad religion. Nyhedningarna vidhåller att de gamla polyteistiska reli-
gionerna respekterade och stod på vänskaplig fot med varandra samtidigt 
som kristendomen saknar tolerans gentemot andra religioner. En av mina 
sageskvinnor berättar: 

28  Dessa slutsatser härrör från dåliga kunskaper i festsedernas historia och pseudo-
vetenskap. Faktum är att de flesta av de festhögtider vi firar idag har kristen bak-
grund. 
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Anledningen till att jag talar om vad jag tror och tänker är ju inte för att alla 
andra skall börja tro som jag. Jag erbjuder ett alternativ, känns det okej för dig 
är du varmt välkommen, gör du inte det respekterar jag dig i alla fall. Men den 
toleransen är det väldigt sällan man möter när man har religionsdiskussioner. 
Du far inte ifrågasätta din tro om du är kristen. Men de skall hela tiden pracka 
på mig deras saker, bara för att de anser att de har rätt. Jag tycker det är en in-
tressant skillnad och det känns att jag är mer ödmjuk och tolerant. Jag vågar 
ifrågasätta och tänka efter. Jag vågar fundera och står sedan fast, men det vågar 
inte dom. (ULMA 39190) 

Kristendomen — särskilt i dess protestantiska form — betraktas som en förle-
gad religion och kritikerna poängterar att kristendomen stelnat i sina former 
och slutat att utvecklas, eftersom det inte tillkommer några nya testamenten 
samt att de kristna samfunden inte klarar av att ge sina anhängare några reli-
giösa upplevelser. Nyhedningarna betonar att de tack vare sin religion kan 
uppleva och känna gudarnas närvaro. En annan vanlig kritik är att kristen-
domen anses vara en eskapistisk religion. En kristen vill undfly livet för att 
få frid och uppleva lyckan i livet efter döden. En hedning lever i sann indivi-
dualistisk och modernistisk anda här och nu och förverkligar sina drömmar 
och drifter här på jorden. Framför allt kvinnliga nypaganer uppfattar kristen-
domen som en påfallande patriarkalisk religion där det inte finns något ut-
lopp för vare sig kvinnlig religiositet, kvinnliga egenskaper, drifter och sex-
ualitet eller det som lite diffust brukar benämnas "det kvinnliga": 

För många människor, även för mig då så har jag, jag har växt upp då med en 
våran svenska kyrka och deltagit i, ja, konfirmerat mig och någonstans på den 
vägen i tonårstiden i utveckling från barn till kvinna, så kommer då dels då en 
varseblivning om att jag i den kristna tron inte gälls, för Gud skapade, han ska-
pade människan, han skapade människan till sin avbild, men jag är inte hans 
avbild för jag är en hon. Så jag är egentligen inte en riktig människa enligt den, 
som jag ser det då, den kristna tron, som blev min upplevelse. Plus att det är ju 
väldigt mycket annat i kristendomen, att Gud är god och att Gud är allsmäktig 
och ändå så frodas ondskan. Alltså det vart många sådana här saker för mig i 
den, men jag tror det var väldigt mycket med det här då. Gud skapade männi-
skan till sin avbild, jag är en hon, han är en han. Och att det här då genomsyrar 
hela samhället, eftersom Gud är en han, så är det människan som är en han och 
det är människan som gills. Det är han som gills. (ULMA 39217) 

Med tanke på att kristendomen, enligt nypaganerna, saknar en naturlig ba-
lans mellan manligt och kvinnligt medför detta att det kvinnliga utesluts. 
Obalansen ger upphov till ojämlikhet och resulterar i att kvinnan är under-
ordnad mannen och enligt denna logik bär kristendomen skulden till kvinno-
förtrycket (jfr Junus 1995). Tidevarvet före kristendomens ankomst ses för-
hållandevis ofta som en era av jämlikhet eller att kvinnor rent av skulle ha 
varit överordnade männen. 

Nyhedningarna ifrågasätter kristendomens avståndstagande mot drifter 
och utlevelser och vidmakthåller att dessa egenskaper i själva verket utmär- 
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ker människans väsen, något som resulterar i att hon inte klarar av att leva 
upp till kristenhetens påbud. Med tanke på att dessa egenskaper förträngs i 
vår kultur leder detta till att människan inte lever i enlighet med sin sanna 
natur. Obalansen resulterar i att tillståndet i världen försämras, särskilt med 
tanke på att människan bland annat fjärmas från sin ursprungliga miljö — 
naturen — och lever på ett onaturligt sätt. Denna balans, menar nyhedningar-
na, finns i de gamla mytologierna där gudarna är ambivalenta och där goda 
makter uppvägs av onda. Tankegången bygger i grunden på att man kritise-
rar dikotomin civilisation/natur och istället vill genomföra en syntes mellan 
motpolerna — ett tillstånd där människan lever i samIdang med naturen och i 
enlighet med sitt sanna jag. Liknande tankegångar återfinns inom den ro-
mantiska historiesynen på 1800-talet (jfr Hammer 2004, s 43). 

I synnerhet är nyhedningarna kritiska mot kristendomens förträngande av 
sexualiteten för både män och kvinnor, vilket fått många negativa följder, 
bland annat neuroser i freudiansk anda eller att folk är hämmade och åter-
hållsamma. Några av mina informanter framhäver att den kvinnliga sexuali-
teten inte ryms inom kristendomen. Tiden före religionsskiftet ses som en 
period av sexuell frigjordhet och köttslig utlevnad, ungefär som Jan Fride-
gård beskriver uppsalablotet i Trägudars land. Den kristna läran betraktas 
också som naturfientlig och anses främja miljöförstöringen. Enligt Bibeln (i 
nypagansk tolkning) har Gud givit människan rätt att fritt exploatera jorden, 
vilket resulterat i att vi inte längre behandlar den med respekt (jfr Holmberg 
2000). Nyhedendomen är också avogt inställd mot kristendomens syn på 
människan som skapelsens krona och framhåller att människan bara är en av 
alla de varelser som lever på jorden. 

Nypaganerna söker sällan på ett aktivt sätt förkunna sin religion, vilket 
kan uppfattas som en kritik av kristendomens mission. Missionerandet av 
den kristna läran fördöms vanligen både idag och historiskt. Nyhedningarna 
framhåller att det är upp till var och en att själv välja. Den nyhedniska läran 
sprids framför allt genom litteratur och hemsidor, och de senare fungerar 
även som debattforum och idUpridare. 

Nyhedningarna uppfattar hedendomen som en urgammal naturkult fram-
sprungen ur en folklig visdom och jämlikhet fjärran från den moderna natur-
vetenskapen, klassamhället och tekniken (jfr Cavendish 1978, s 204). Natu-
ren anses vara besjälad och befolkad av olika väsen och andar som vi är 
förmögna att kommunicera med och jorden framställs som en besjälad orga-
nism. Nypaganerna hävdar, som vi sett, att människan i det moderna urbani-
serade och industrialiserade samhället har blivit separerad från naturen och 
önskar därför att återvända till ett tillstånd där hon lever i samklang och 
harmoni med den istället för att som nu exploatera och förstöra den. Naturen 
i förening med andlighet presenteras som ett botemedel mot det moderna 
samhällets stress och ökande krav på dess invånare. 
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Nyhedningarna har en ekologisk syn på tillvaron och tar kraftigt avstånd 
från milj öförstörelsen och den moderna livsmedelsindustrins behandling av 
djuren. Många försöker leva så ekologiskt som möjligt, men förhållandevis 
fa förefaller vara särdeles aktiva milj öaktivister. Man söker snarare att själv 
leva i enlighet med den utopiska uppfattningen än att söka uppnå den med 
hjälp av politiska eller aktivistiska medel. 

Nyhedningarnas natur- och miljösyn har till viss del sina rötter i 1960-
och 1970-talens uppfattning om vad som orsakat miljöproblemen. Samhället 
framställdes under denna tid som naturfientligt medan naturen sågs som en 
skadad, våldförd och förstörd miljö. Härigenom blev dualismen mellan sam-
hälle och natur påtaglig. Samhället sågs som något som tvingade på den 
oskyldiga naturen sitt avfall och restprodukter (jfr Hultman 2002, s 49). 

Inom nypaganska kretsar finns ett stort intresse för natur, friluftsliv, na-
turupplevelser och det enkla livet på landet, vilket i ett flertal novellartade 
framställningar beskrivs i närmast religiöst svärmiska termer som påminner 
om romantiska skildringar från 1800-talet och om modern fantasylitteratur 
(se exempelvis Avalons Dimmor av Zimmer Bradley). Den romantiska litte-
raturen understryker naturens mystiska och besjälade drag samt poängterar 
att människan hämtar sin kraft och inspiration från den. Inom nyhedendomen 
förkroppsligas detta av en dröm om att återvända till naturen och till det 
harmoniska livet på landet. Omkring år 1900 förekom snarlika tankebanor. 
Framför allt inom borgerligheten förfärade man sig över storstadens laster, 
osäkerhet och dess negativa inverkan på människan och började därmed 
idealisera livet på landet, som framställdes som en oas befriad från det mo-
derna urbaniserade samhällets påverkan. Närbesläktade tankeströmningar 
förekom i folkhemsbygget samt i miljö- och gröna-vågen-rörelsen på 1970-
talet. 

Inom nypaganismen förekommer uppfattningen att världen blir en trevli-
gare plats den dag då de flesta av oss blivit nyhedningar och återgått till den 
"ursprungliga" religionen. Den är därmed på sätt och vis en uttalad antimo-
dern rörelse. Förespråkarna vill allra helst återvända till en gyllene urtid då 
människan var en harmonisk del av naturen. Ett annat negativt resultat av 
människans separation från naturen, framhäver mina sagesmän, är att hon 
förlorat kontakten med sin andlighet, sitt sanna jag. Konsekvensen är att 
människor har blivit allt mer fixerade vid det materiella och huvudsakligen 
intresserar sig för pengar, ägodelar och liknande saker. De alienerade försö-
ker på så vis fylla det tomrum som uppstått i andlighetens frånvaro. Bristen 
på andlighet och den obalans som på grund av det moderna samhället och 
kristendomen uppstått i människans karaktär anses bland annat ge upphov 
till psykisk ohälsa och en brist på mening. I detta avseende har nyhedendo-
men påfallande likheter med New Age där det finns en dikotomi mellan 
andlig insikt och ignorans (jfr Hanegyaaff 1996, s 291). Inom New Age 
framhävs att vi blir frälsta och samhället blir (åter) harmoniskt och osjälviskt 
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den dag då vi återfunnit andligheten. Över huvud taget har nyhedendomen 
liksom New Age en mycket idealistisk syn på tillvaron. När människor blir 
medvetna om alla samhälleliga och andliga problem kommer världen att bli 
en bättre plats. 

Den alternativa "andliga" kulturen förenas i likhet med 1800-talets ro-
mantiska litteratur av ett missnöje med rationalism, materialism, naturveten-
skap och teknologi. Det intuitiva tänkandet hyllas och man tar avstånd från 
ett mer "logiskt" vetenskapligt tänkande. Den västerländska logiken anses 
inte vara allomfattande och kunna förklara allt, utan detta sätt att tänka har 
resulterat i att vi inte längre anser att naturen är besjälad och att vi inte längre 
är omgivna av olika andar. Vi har därmed, framhäver nyhedningarna, av-
lägsnats från de övernaturliga väsendena och har undan för undan förlorat 
möjligheten att kommunicera med dem. För att kunna utöva sin andlighet 
anses man behöva, som vi tidigare sett exempel på, ett annat mer intuitivt 
sätt att tänka och resonera. Relativt ofta framhålls indianer som ett föredöme, 
därför att dessa fortfarande anses ha ett cykliskt och animistiskt tänkesätt. 

Många nyhedningar ser vetenskapen som en dålig religion som inte klarar 
av att ge svar på livets alla problem. Ett återkommande argument är att vi 
människor inte vet särdeles mycket om universum och flera nyhedningar 
ställer sig tveksamma till vetenskapliga beviskrav till exempel när det gäller 
paranormala fenomen. Åtskilliga framhåller teknikens negativa konsekven-
ser bland annat i form av milj öförstörelse och högteknologiska vapen. Å 
andra sidan förefaller många vara positivt inställda till teknologiska landvin-
ningar som datorer och Internet. Ytterst få, om ens någon, ställer sig helt 
utanför samhället och tar helt och hållet avstånd från den moderna teknolo-
gin. Nypaganerna ställer sig likaså mycket kritiska gentemot masskulturen 
och kommersialismen, vilken uppfattas som tom och ytlig. Kommersialis-
men leder till onödig konsumtion och miljöförstörelse. Masskulturen fjärmar 
människan från andliga upplevelser, håller henne borta från naturen och gör 
henne till en ytlig varelse som inte förverkligar sig själv. 

Massmedia är på det hela taget positivt inställd till dessa företeelser. I 
många tidningar finns reportage om asatrobröllop, blot, häxor och mycket 
annat som skildras med glimten i ögat. Under senare år har representanter 
från Sveriges Asatrosamfund medverkat i morgonandakt i Pi. Skarp kritik 
har främst riktats från upplysningsrörelsen och från frireligiöst håll. En av 
mina sagesmän framhäver att omgivningen uppfattar en som konstig när 
man berättar att man tror på de gamla nordiska gudarna. Ett problem framför 
allt för asatroende ur massmedial synvinkel är att fornnordiska symboler 
under senare år allt mer kommit att förknippas med högerextremism och att 
högerextrema organisationer som Svensk hednisk front utger sig för att dyr-
ka asagudarna." Högerextremister har också med växlande framgång försökt 

29 Svensk hednisk front grundades omkring 1996 och inspiration kom i synnerhet 
från Allgermanisch Heidnische Front som bland annat etablerades av den ökände 
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att infiltrera olika asatrosamfund. Inom högerextremismen ses de fornnor-
diska gudarna som exponenter för krigiska dygder och de framställs ungefär 
på samma sätt som i Tredje rikets propaganda och i det pseudovetenskapliga 
svärmeriet för olika germanska mytologier och anläror. 

Innan vi närmare går in på vad som kännetecknar asatro respektive wicca 
bör det framhållas att i Sverige har asatron betydligt fler manliga anhängare 
än wicca, medan den senare har en påfallande feministisk prägel. Uppskatt-
ningsvis är cirka 90 % av alla wiccaner i Sverige kvinnor. Asatrons något 
större popularitet ligger i att man en gång i tiden faktiskt har trott på asagu-
darna i Skandinavien och att de flesta av oss har någorlunda kännedom om 
de fornnordiska gudarna, medan merparten av befolkningen inte vet något 
alls om wicca, som för det mesta felaktigt förknippas med djävulsdyrkan. 
Trots detta anser jag att intresset för wicca är större bland tonåringar (särskilt 
bland flickor) än vad den är för asatro, framför allt tack vare fantasylittera-
tur, tv-serier (framför allt Förhäxad och Buffl och vampyrerna) och femi-
nism. En annan differens ligger i att asatrosammanslutningarna poängterar 
att de följer och förvaltar fädernas religion och sed, en retorik som innehåller 
inslag av blodsmystik, något som saknas inom wicca och liknande rörelser. 
Magi och meditativa övningar är betydligt viktigare inom wicca, där de är en 
integrerad del, än vad de är för asatron, där de snarare är ett viktigt bihang, 
men absolut inte ett måste. En bidragande orsak till detta är att det finns 
mycket mer användarvänlig litteratur om wicca än om asatro, där det förut-
om facklitteratur egentligen inte finns något alls. Skillnaderna mellan de 
båda inriktningarna går i huvudsak tillbaka till den moderna asatrons ur-
sprung i den nationalromantiska synen på asatron som en gammal folklig 
bondereligion medan wicca härrör från ockultism och frimureri. 

Asatro 
Vår tids asatro har sina rötter i 1800-talets göticism, med Götiska förbundet i 
spetsen, och dess romantiska svärmeri för vikingatiden. Faktum är att denna 
romantiska uppfattning ännu idag präglar asatrorörelsen och kommer att 
göra det lång tid framöver. Dagens asatro är en förhållandevis ny rörelse som 
fick sitt uppsving i Sverige på 1970-talet. Inspirationen kom i huvudsak från 
anhängarna av den norröna seden på Island och det nyschamanska nätverket 

black-metal musikern och tidigare satanisten Varg Vikernes, kanske mer känd under 
beteckningen "greven". Svensk hednisk front är kraftigt influerad av högerextremis-
tiska och av rasistiska åskådningar. Inspiration kom främst från den så kallade Odi-
nistiska rörelsen i USA vilken kännetecknas av högerextremism i amerikansk tapp-
ning och av en utpräglad rasmedvetenhet (Gregorius 2005, s 155). Dessvärre har jag 
inga tillförlitliga uppgifter om i vilken grad verksamheten bedrivs. Om Odinism i 
USA se Gardell 2000. 
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Yggdrasil. År 1975 grundades den första asatrosammanslutningen Breidab-
likk-Gildet av läraren Arne Sjöberg. Sedan dess har många sammanslutning-
ar kommit och gått och en hel del blotlag upplever en kort men intensiv 
blomstringstid för att därefter upphöra och försvinna. Endast ett fatal har 
existerat någon längre tid, men det finns undantag. Exempelvis firade Sveri-
ges Asatrosamfund relativt nyligen sitt tioårsjubileum. Under senare år har 
asatroende sökt uppnå samhälleligt erkännande genom att registrera sig som 
trossamfund och anhängarna har skapat två rikstäckande samfund som orga-
niserats på föreningsbasis, nämligen Sveriges Asatrosamfund och Samfållig-
heten för nordisk sed.»  Vid sidan av dessa finns en hel del fristående blotlag, 
såsom Bifrostfolket, Idavallen och Telge Fylking och en rad oberoende nät-
verk till exempel Gimle och Forn sed (om samtida asatro se även Skott 2000 
och Gregorius 2005). 

Asatron idag har inte många likheter med sin historiska föregångare vil-
ket mina informanter är väl medvetna om och de betonar att man anpassat 
asatron till det moderna samhället. Åtskilliga hämtar inspiration från hindu-
ismen, "naturreligioner", allmogesamhällets folktro, arkeologi och 1800-
talets romantiska uppfattning om vikingatiden. Endast ett fatal hävdar att det 
sedan förkristen tid finns en kontinuitet både avseende gudarna och folktrons 
väsen.' 

En del nyhedningar uppfattar gudarna snarare som symboler än som reel-
la gudomliga personligheter, även om båda inriktningarna finns represente-
rade. Vanligen har man en favoritgud, sin fulltrogne, som man särskilt vän-
der sig till. Vissa har svårt att helt och hållet fjärma sig från det monoteistis-
ka draget. Man hävdar att de skilda gudarna är uttryck för samma gud eller 
olika aspekter av det heliga. Liknande tankegångar återfinns inom New Age. 

Inom asatron finns ett stort intresse för sejd och runmagi. Runmagin utgår 
från forskaren Sigurd Agrells (seriösa men spekulativa) teori om utharken 
och runornas magiska betydelse och egenskaper (om utharken se Agrell 
1931; Andersson 1997; om dess esoteriska och nyschamanska tolkning se 
Grimsson 1996; Karlsson 2002; Karlsson 2005a). En del asatroende uppfat-
tar sej den som kontroversiell och understryker att den är ett modernt påfund 
och att sejdaren förr hade ett mycket lågt anseende (jfr kapitel V), men i 
största allmänhet fmns en utpräglad tolerans och sej dutövandet ses i huvud-
sak som ett individuellt ställningstagande. Jag måste dock understryka att för 
några grupper är intresset för vikingatiden en viktigare beståndsdel än run-
magi och sejd. För flera har intresset för hantverk, den vikingatida historien, 

30  Ett annat registrerat samfund är det Norröna samfundet (även benämnd den Nor-
diska ringen) som upplöstes 2005 på grund av bristande engagemang. Samfundet 
gav under flera år ut tidskriften Kvaser. 
31 Denna uppfattning härrör med största sannolikt från Gunnar Olof HyMn-Cavallius 
etnologiska klassiker Värend och Wirdarne. Verket är präglat av 1800-talets veten-
skapliga tänkande. 



149 

fornnordisk kosmologi, bondesamhällets folktro och de underhållande berät-
telserna om gudarnas äventyr, varit av avgörande betydelse vid deras val av 
religion. Asatroende arrangerar också bröllop, begravning, vattenösning 
(dop) och större ritualer. De asatroendes kalenderfirande är relativt ofta öp-
pet för alla utan något egentligt hemlighetsmakeri och inte heller behöver 
man initieras i vare sig läran eller blotlaget (se nedan). 

Wicca 
Wicca är en form av mysteriereligion som i korthet kan sägas vara en bland-
ning av frimureri, antika mytologier, folktro, ockultism, kabbalistik, femi-
nism, pseudovetenskap och de keltiska kalenderhögtiderna. Denna religion 
grundades av frimuraren och ockultisten Gerald B. Gardner (1884-1964) på 
1950-talet. Gardner var starkt influerad av egyptologen och folkloristen 
Margaret Murrays (1863-1963) teori om att det fanns en förkristen matriar-
kal fruktbarhetsreligion, organiserad i så kallade covens där man dyrkade 
den behornade guden. Enligt Murray hade denna folkliga kult överlevt kris-
tendomen och blivit förföljd under häxprocessernas tid (för en mycket mer 
detaljerad beskrivning av wiccas uppkomst se Hutton 1999a; Hutton 1999b; 
Hutton 2000; Simpson 1994; jfr Wiberg 2000)." Gardner och många med 
honom var också inspirerade av James G. Frazers (1854-1941) bestseller 
Den gyllene grenen. Den skotske antropologen sökte efter gemensamma 
drag bland jordens alla mytologier, föreställningar, seder och bruk som han i 
sin tur använde för att förklara olika religiösa företeelser. En del av Frazers 
teorier, till exempel om den döende guden, har influerat nypaganismen.33  En 
annan viktig inspirationskälla var författaren och poeten Robert Graves 
(1895-1985) märkliga bok The White Goddess. Graves använde ungefär 
samma upplägg och arbetssätt som Frazer och kom fram till slutsatsen att 
kulten av modergudinnan, som har påfallande likheter med och ligger till 
grund för wiccas gudinna, under förkristen tid funnits i hela Europa, en era 
då även matriarkatet härskade. Gudinnan uppträdde i form av jungfrun, 
modern och den gamla kvinnan. De tre aspekterna av gudinnans liv korre-
sponderar med månens olika faser. Inom denna religion var särskilt kulten 
av månen en viktig beståndsdel. Åtskilliga av Graves tankar — som saknar 
vetenskaplig grund — återfinns inom olika nypaganska rörelser, framför allt 
wicca och druidism. 

Sedan 1960-talet har wicca blivit kraftigt influerad av feministiska tanke-
gångar och transformerats mot en betoning av det kvinnliga och gudinnan. 
Från att ha varit en stereotyp för det onda kvinnliga har häxan omvandlats 
till en symbol för den fria, otyglade, självständiga kvinnan som vägrar un- 

32  Det finns sålunda inga som helst kopplingar eller kontinuitet mellan modern wicca 
och äldre tiders häxförföljelser som det ibland felaktigt påstås. 
33  Crowley rekommenderade att alla som var intresserade av magi ck skulle läsa detta 
verk (Crowley 2002a, s 209). 
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derordna sig mannen. Inom rörelsen betonas bland annat kvinnofrågor, jäm-
likhet, uppror mot den manliga dominansen. En del är aktiva feminister, men 
protesterna mot patriarkatet förs emellertid på enskild nivå och inte i wiccas 
namn. Wicca framstår som ett feministiskt religiöst alternativ. 

En central plats i traditionell wicca intas av (den behornade) guden och 
gudinnan, vilka representerar manlighet respektive kvinnlighet samt ses som 
en manifestation av livskraften och energin i världen. Gudinnan, moder jord, 
står i förgrunden och är tveklöst viktigast. Hon är den skapande modern och 
representerar olika kvinnliga egenskaper, bland annat jungfrun, modern och 
den gamla kvinnan. Gudinnor i andra mytologier och panteons anses över-
ensstämma med gudinnans olika uppgifter och karaktärsdrag. Artemis i gre-
kisk mytologi uppfattas till exempel vara ett av gudinnans många olika namn 
och korresponderar med gudinnans ungdom. En del wiccaner tillber enbart 
gudinnan och kallas för gudinnedyrkare. 

Guden har en mer undanskymd roll och representerar ur ett feministiskt 
perspektiv positiva balanserade manliga egenskaper. Föreställningen om 
guden är påverkad av Murrays teori om kulten av den behornade guden och 
av den keltiske guden Cernunnos, som ju var försedd med hjorthorn. Hornen 
är självfallet en fallossymbol. Enligt Murray förvandlades den behornade 
guden från att ha varit fruktbarhetsgud till att bli urtypen för djävulen, som 
också han är försedd med horn, vilket man kan beskåda på medeltida mål-
ningar och skulpturer. Gudens andliga förlaga går tillbaka till det svärmeri 
för guden Pan som förekom i den romantiska litteraturen på 1800-talet, men 
denne gud var däremot inte särskilt populär under antiken (Hutton 1999a, 
s 43 ff). 

Alltsomoftast hämtas gudar fritt från olika panteons och anpassas till den 
wiccanska uppfattningen. Var och en kan sålunda välja vilket panteon som 
helst och foga in det i wicca, även om panteonet inte i sig behöver ha något 
som helst med det moderna häxeriet att göra. Nu och då resulterar detta i lite 
underliga kombinationer exempelvis när man omnämner bibliska ärkeänglar. 
Det eklektiska draget härrör dels från Gardners litterära försök, framför allt 
inspirerade av Graves (och i viss mån av Frazer), att återfinna kulten av gu-
den och gudinnan i samtliga indoeuropeiska religioner och därmed hävda att 
den utgör den ursprungliga religionen. Dels från wiccas ursprung i den väs-
terländska esoterismen och det eklektiska drag som kännetecknat denna ända 
sedan renässansen. Inom Den gyllene gryningens hermetiska orden användes 
kabbalan med kartan över livets träd och Guds olika aspekter som ett sätt att 
sammanföra gudar från skilda panteons. Varje aspekt av Guds väsen ansågs 
vara en arketyp som kunde motsvara en gud från romersk mytologi (Drury 
2004, s 133; Cavendish 1983, s 88). 

Närbesläktade tankegångar återfinns inom den moderna ockultismen där 
man vänder sig till gudar från olika religiösa system och betraktar dem som 
symboler eller arketyper för olika krafter snarare än att utgå från premissen 
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att om en lära stämmer medför detta att alla andra är felaktiga. Denna upp-
fattning härrör bland annat från Carl Gustav Jungs (1875-1961) analytiska 
psykologi. Denne schweiziske psykolog kom fram till att det fanns univer-
sella bilder, arketyper, som är gemensamma för människosläktet. Arkety-
perna består till exempel av den vise mannen, häxan, horan. Detta förutsätter 
ett "kollektivt undermedvetet" som avslöjar likformigheten mellan bilder 
och symboler vilka aldrig tidigare förknippats med varandra. Teorin om 
arketyperna medför att till exempel äktenskapets gudinna är ett uttryck för 
samma egenskaper oavsett hur hon benämns eller framställs i helt skilda 
mytologier. Olika kulturer beskriver gudinnan på lite annorlunda sätt, men 
alla har en. Frigg och Hera är enligt detta sätt att tänka samma gudinna (jfr 
Faivre 1995, s 118; jfr Hammer 2004, s 56 if). Men uppfattningen går också 
tillbaka på att man under hellenistisk tid ofta satte likhetstecken mellan gu-
dar från olika panteons fastän de egentligen inte var varandras motsvarighe-
ter (jfr Hammer 2004, s 305). 

Wiccas moraliska grundhållning sammanfattas under devisen "gör vad du 
vill, bara du inte skadar någon annan". Detta kan uppfattas som en reaktion 
mot kristendomens klara föreskrifter för vad man inte får göra vilket avspeg-
las i de tio budorden. Det är situationen i sig och inte det etiska påbudet som 
avgör om en handling är rätt eller fel (jfr Holmberg 1998, s 252). En annan 
wiccansk devis är att allting som du gör kommer trefalt igen, vilken som vi 
kommer att se längre fram, anses vara av betydelse i magiska sammanhang. 
Wicca har en panteistisk syn på världen, vilket innebär att guden och gudin-
nan är närvarande i hela skapelsen, och betonar en cyklisk livsuppfattning. 
Många wiccaner är i likhet med andra nyhedningar därför anhängare av re-
inkarnation. 

Wiccas ursprung i frimureriet märks framför allt i initiationsritema, de 
magiska redskapen, att verksamheten är dold för utomstående och att häxor-
na är belagda med tysthetslöfte. I teorin överförs kunskapen från lärare till 
adept genom initiation till covenet och därefter till olika guden Via initia-
tionen rar aspiranten tillgång till de "hemliga" kunskaperna och blir häxa. 
Efter ett år och en dag av studier är adepten redo att ta nästa steg. Inom wic-
ca finns det tre initiationsnivåer. Överst på skalan står den tredje gradens 
initierade, det vill säga översteprästen eller översteprästinnan. I mitten befin-
ner sig andra gradens invigda och längst ned står den första gradens initiera-
de. Sannolikt går tregradsinitieringen tillbaka till de tre stadierna på mysti-
kerns traditionella väg: rening, upplysning och förening. Vid vissa ceremo-
nier rar inte den lägsta graden medverka: 

I det här Faery wicca covenet jag var med i, kunde, var det så att alla som var 
förstagradsinitierade stod kvar i cirkeln, gick till cirkelplatsen tillsammans, se-
dan kom de andragradsinitierade efter, sedan kom de tredjegradsinitierade och 
då hade de gjort något någon annanstans innan, en egen liten cirkel där de hade 
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gjort andra saker, som vi andra inte fick vara med på, för vi har inte samma 
grad. Det är lite klubben för inbördes beundran. När de väl kommer har de nått 
ett visst stadium på sin religiösa upplevelse medan vi andra stod där och und-
rade vad som pågick. (ULMA 39190) 

En wiccan beskriver hur initiationen kan gå till: 

Det finns färdiga upplevelser. Det finns strålande exempel på det här därför det 
finns olika initiationsriter och den absolut vanligaste initiationsriten när man 
initieras som förstagradare. Nu berättar jag superhemliga saker för dig, det är 
bara det att du kan läsa om det i närmaste receptbok. Du bakbinds, de talar om 
för dig att det är perfect love, perfect trust, du får absolut inte berätta för någon 
vad ni gör i covenet, du får inte berätta för någon vilka som är med i covenet, 
du får ett häxnamn (covennamn), som ni bestämt innan. [Bandet tar slut.] Du 
bakbinds med ett eget snöre som de behåller, vilket symboliserar att jag måste 
hålla tyst för annars kan jag bli strypt med snöret. Det skall symbolisera att 
snöret är min navelsträng, som de kan klippa den om jag gör något dumt. Jag 
får inte berätta något för då kan de hänga mig i den. Jag brände upp snöret för 
två år sedan, jag fick tillbaka den när jag avsade mig det hela. Men allt det där 
hade jag läst mig till redan, för jag läser mycket böcker, och det finns inga 
hemligheter i världen av böcker. De tyckte att de var jättehemliga, men de följ-
de i själva verket bara mainstream konceptet. För mig blev det mest en fascina-
tion över att de hade läst på så bra som de hade gjort. Då dog ju alltihop. Hade 
de sagt till mig, vi hade tänkt göra det här och det symboliserar det här och det 
beror på det här, hade jag levt mig in i det. Det enda som jag gjorde då var att 
jag bockade av på en lista vad som skulle göras enligt boken. (ULMA 39190)34  

Initiationen bör uppfattas som ett medvetet sätt att uppsöka förändring och 
genomgå en andlig pånyttfödelse. Olika moment av ceremonin symboliserar 
denna metamorfos. Genom initiationsceremonin ändrar personen identitet, 
blir en ny människa och antar ett nytt namn. Ett bibliskt exempel på en sådan 
förändring är när Abram ingår ett förbund med Gud och antar namnet Abra-
ham. Anhängarna själva ser initiationen som ett sätt att överlämna sig till de 
högre makterna, en prövning för att övervinna adeptens egen fruktan och 
osäkerhet samt som en möjlighet att stärka sammanhållningen i covenet. 

Den wiccanska initiationen är också inspirerad av kulter som var särskilt 
populära under senantiken, där en person kunde genomgå en ritual och bli 
initierad i vissa mysterier, till exempel i den Eleusiska mysteriekulten i Aten 
som behandlade gudinnorna Demeter och Persefone. Under antiken var det 
vanligt att lärjungar fick kunskapen av en lärare och initierades i mysterier-
na, vilket förekom inom den gnostiska inriktningen av kristendomen och 
bland druiderna. Naturligtvis var detta bland annat ett utslag av att endast ett 

34  Sannerligen, som informanten mycket riktig påpekar finns initiationen detaljerat 
beskriven i flera böcker, till exempel Stewart Farrars What Witches Do och de ur-
sprungliga wiccanska ritualerna återfinns i The Book of Shadows. 
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fåtal på den tiden behärskade läsekonsten, att det inte fanns särskilt mycket 
böcker och att informationen mestadels överfördes från mun till öra. 

Under den wiccanska (liksom den ockultistiska) invigningen antar alltså 
adepten ett nytt namn, som ofta har en fantasifull prägel: Oona, Zorna, Vali-
ca, Willanda, Månorm för att nämna några. Namnet används framför allt i 
ceremoniella sammanhang, där det ses som en metod för att leva sig in i 
rollen, vilket i sig anses inneha magisk betydelse, eller så används det som 
pseudonym. Vidare fungerar det som ett knep för att skilja vardagen från det 
sakrala. Till vardags heter man Kristina men under ritualer går man under 
benämningen Månstjärna. I mer ockultistiska sammanhang förekommer 
hemliga namn, vilket går tillbaka till den urgamla föreställningen om att 
namn är förenade med kraft och egenskaper. Känner man till en guds, ett 
väsens eller en människas riktiga namn innehar man makt över denne. 

Flera av ovannämnda aspekter går tillbaka till frimureriet och ockultistis-
ka föreställningar om en stegvis förvandling som leder till själens rening, 
perfektion och evigt liv eller en föreställning om att träda in i tillvarons mys-
terier, som kan uppnås med hjälp av de vises sten, alkemi eller ett elixir. 
Motivet återfinns bland annat i Bulwer Lyttons Zanoni, A Strange Story och 
E.T.A. Hoffmanns berömda roman Djäyulselbciret. 

I dagens Sverige ses knappast initiationen som något måste och det är 
många som inte har genomgått den. Flera poängterar att de initierat sig själ-
va, något som också förespråkats av Gardners lärjunge Doreen Valiente 
(Hutton 1999b, s 63). En orsak är praktisk. I de flesta svenska städer finns 
det helt enkelt inte några aktiva .covens. Sedan strider den traditionella co-
venhierarkin mot den moderne andliga sökarens skepticism mot auktoriteter 
och att man gärna själv vill bestämma vad man skall tro och inte minst ut-
forma ritualerna. Vid sidan av detta finns det personer som helst arbetar en-
samma, så kallade solitärer. Många covens är dessutom stängda för personer 
under arton år. 

Covena består ofta av löst sammansatta grupper, som för det mesta efter 
något år upplöses på grund av interna motsättningar eller för att man helt 
enkelt tröttnat på varandra (dessa aspekter har för övrigt kännetecknat wicca 
ända sedan Gardners dagar). En del covens har existerat under en längre 
period, medan andra upphör efter en kort blomstringstid. På sätt och vis på-
minner covenet i dagens Sverige om en förening. Medlemsantalet varierar 
kraftigt, från tre till ett femtiotal. En majoritet av sammanslutningarna består 
av ett fåtal aktiva. Ett flertal coven vill inte heller ha alltför många medlem-
mar, varför man inte tar emot nya. Svårigheten med stora grupper ligger i att 
det krävs mer organisation och arbete. I covenets regi firar häxorna sabbater, 
studerar hedniska mytologier, prövar på och utforskar magiska ritualer och 
trancetekniker samt ger varandra inspiration och stöd. Det förekommer ock-
så olika former av bildningsverksamhet. Covenen i Sverige har liksom på 
andra håll flärdfulla namn: Hekates lund, Vindum, Häxagon, Disavi, Court 
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of Joy, Court of Fairy, Court of Avalon och Korpens sal för att nämna några. 
Det är närmast omöjligt att bedöma hur många coven det finns och jag vågar 
därför inte att göra en grov uppskattning. Inom wicca finns ingen rikstäck-
ande organisation. 

Ett fåtal covens leds i Gardners anda av en överstepräst och -prästinna. 
De mer feministisk inriktade, framför allt de Dianska, har endast en överste-
prästinna. I Sverige förefaller de allra flesta sammanslutningar ha en egalitär 
och demokratisk prägel och medlemmarna väljer själva sin överstepräst 
och/eller -prästinna som innehar ämbetet under en begränsad period (det kan 
vara temporärt). Det förekommer flera coven där man inte har någon präst 
eller prästinna alls. Översteprästen och -prästinnan sköter den praktiska 
verksamheten, leder kurser och har en framträdande roll under ceremonierna. 

I ett fatal mer traditionella coven har man en relativt lång inlärningspro-
cess vilket gör att det kan dröja flera år innan man är fullvärdig att få delta i 
samtliga sammankomster. Inledningsvis far man göra enkla saker som att 
göra i ordning kaffet, kopiera papper, vara med på några högtider, dock inte 
de viktigaste, samt delta i en diskussionsgrupp. När man medverkat under en 
viss period och deltagit i några kurser är man redo att ta nästa steg och initie-
ras in i den andra nivån. Slutmålet, om man är intresserad av att gå så långt, 
är att en vacker dag nå den tredje nivån och bli överstepräst eller översteprä-
stinna. Nackdelen med denna struktur är att många får vänta länge och att 
det som lärs ut på kurserna redan finns i böcker som i internetbokhandlamas 
tid är lätta att komma över. Ett annat problem är att inte alla får vara delakti-
ga i ceremonierna och de nekas därmed tillträde till den religiösa upplevel-
sen. 

Vid första anblicken kan covenet förefalla vara omvälvt av hemligheter, 
men verkligheten är, som så ofta i dessa kretsar, en annan. Kravet på tyst-
hetslöfte varierar från coven till coven. En del personer har hoppat av och 
informerat om vad som händer och framför allt finns det tryckta instruktio-
ner som i realiteten avslöjar de få hemligheter som eventuellt finns. En sa-
geskvinna uttryckte sin frustration över att det inte fanns några riktiga hem-
ligheter. När hon var redo för en ny initiationsnivå fick hon inte reda på nå-
got nytt och hon insåg därmed att covenets ledare inte visste mer än hon. 
Hemlighetskravet bidrar också till att skapa en gruppsammanhållning, efter-
som det utesluter utomstående och andra grupper från den egna (Berger 
1999, s 61 0. 

En del anhängare har utifrån fantasylitteratur konstruerat olika varianter 
av wicca. Författaren Robert Jordans fantasyböcker Tidens hjul har till ex-
empel inspirerat i huvudsak tonårsflickor. I böckerna förekommer häxor som 
tar hand om den kvinnliga kraften samt olika torn med varierande färger som 
representerar allehanda krafter i tillvaron. Numera finns det en uppsjö av 
olika wiccanska inriktningar såsom Gardneriansk wicca, Faery wicca, Alex-
andrian wicca, Fay wicca, Saxisk wicca, Diansk wicca och Keltisk wicca. 
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Det finns till och med kristna wiccaner. En majoritet av wiccanerna i dagens 
Sverige är eklektiska. En av de intervjuade sammanfattar problematiken: 

Flertalet av oss [wiccaner] idag måste vara eklektiska, som känner sig dragna 
åt det magiska eller wicca hållet, men känner sig inte redo att ta till sig en gud 
eller gudinna, eller som jag inte kan bestämma sig för ett panteon, jag tycker 
alla är lika trevliga, eller känner sig kluvna mellan wicca och schamanismen, 
wicca och druidismen, de är ganska nära besläktade, eftersom man fritt kan 
välja ett panteon. (ULMA 39190) 

Wiccanerna i Sverige är sinsemellan mycket splittrade. Det finns schismer 
mellan olika covens om vilka som är äkta, det vill säga vilka som kan härle-
das till Gardners ursprungliga coven, och de som är skapade på eget initiativ 
och därmed av personer som initierat sig själva. En del häxor understryker 
att de inte är wiccaner, de firar visserligen för det mesta samma högtider och 
utövar samma form av magi som wiccanerna gör, men de tar avstånd från 
guden och gudinnan. I organiserad form har wicca med säkerhet funnits i 
Sverige sedan mitten av 1980-talet. 



VIII. Nyhedniskt kalenderfirande och ritualer 
Dels beror det nog på vem som håller den eller leder den. Sedan beror det på 
vilka som är närvarande. Jag arbetar ju i, dom ceremonier som jag håller i, så 
arbetar jag aldrig med en fårdig ritual, alltså det här är det vi skall göra, så här 
har jag tänkt ut det, utan det är mera det här att man samlas, skapar en cirkel, 
kallar in krafterna och sedan utifrån det då blir det vad är behoven hos dom 
människor som är närvarande, vad har vi lust till och så vidare så skapar vi 
ritualen tillsammans. Och det kan handla om att vända sig till moder måne med 
bön, det kan handla om att göra tranceresor, det kan handla om att blota, det 
kan handla om att bränna någonting man inte vill ha kvar i livet, ja, ungefär 
vad som helst. Jag arbetar ju väldigt, själv då, när jag arbetar, väldigt pro-
cessinriktat. Det handlar om att för var och en gruppen då att hur möter jag 
livet, hur kan jag bli en som känner mig helare, som står stadigare på jorden, 
som har mer tillgång till min spontanitet och kreativitet. Det är liksom det mina 
ceremonier går ut på i stort sett, nästan alltid. (ULMA 39217) 

Druidiskt kalenderfirande 
Ett modernt druidiskt kalenderfirande arrangeras vanligen åtta gånger om 
året och ceremonin hålls i allmänhet i en lund eller i en naturlig glänta. Eve-
nemanget inleds med att deltagarna samtalar om vilka händelser som inträf-
far under denna del av året, till exempel en koppling till berättelsen om den 
gamle årskungen som varje år dödas av sin nya motsvarighet (jfr Frazers 
tankar om prästkungen vid Nemisjön i Italien). När diskussionen är avklarad 
konstruerar man en cirkel, utropar att det skall vara fred i de olika riktning-
arna och kallar in kardinalriktningarna, makterna samt platsens ande. Sedan 
slår man sig ned och visualiserar en inre lund och ber en bön som riktas till 
guden och gudinnan. Under ceremonin bearbetar deltagarna olika energier. 
Ett sätt är att fokusera på att dra upp kraft ur jorden. Inom nypaganismen 
anses det vara viktigt att tillgodogöra sig energi, till exempel ur naturen, för 
att kunna utöva magi. Till rekvisitan hör speciella dräkter, vanligen en kåpa, 
med mantel och huva. Under midsommar bär man en krans av eklöv. "Drui-
derna" använder magiska redskap det vill säga svärdet, bägare och stav, vil-
ka framför allt används i syfte att rikta energier. Vid midsommar, Litha, 
framförs ett mysteriespel, där en man och en kvinna klär ut sig till det gu-
domliga paret årskungen och blomsterdrottningen. Spelet behandlar deras 
bröllop och symboliserar att landet åter börjar växa och frodas. Alltsomoftast 
tillämpas trumresor och olika former av healing. Min sagesman framhäver 
att det är tillåtet att improvisera, vilket ses som ett tecken på att det är en 
levande religion. 

Asatroblot 
Det kalenderfirande som är minst omgivet av hemlighetsmakeri är de asatro-
endes. Öppna blot arrangeras, framför allt vid Uppsala högar, dit vem som 
helst är välkommen att medverka. Uppsalablotet — även benämnt riksblotet — 
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är i praktiken den enda nyhedniska högtid som på något sätt kan betecknas 
som offentlig. Den återkommer (någorlunda) regelbundet på samma plats 
och det förekommer annonsering (via Internet) där man särskilt betonar att 
alla är välkomna. Resterande blot är avgränsade till en grupp av särskilt in-
bjudna deltagare, något som skiljer tillställningarna från sakrala ceremonier i 
äldre tid, då det var viktigt att så många som möjligt deltog. De asatroendes 
behov av att synliggöra sig själva är därmed tämligen begränsat. 

Högtiderna är vintersolståndet, vårdagjämningen (Disablotet, ibland be-
nämnt segerblot), sommarsolståndet (midsommar) och höstdagjämningen 
(alvablotet). Disablotet hålls för att fira vårens ankomst och alvablotet till 
minnet av de döda. Blot arrangeras dessutom vid andra tillfällen, när andan 
faller på eller helt enkelt för att det är roligt. I biotet tackar deltagarna gudar-
na för årsväxten och uttrycker i många fall förhoppningar om fred på jorden, 
lycka och välgång. Biotet ses som ett uttryck för gemenskapen mellan gudar 
och människor och anses nödvändigt för att upprätthålla kontakt dem emel-
lan samt som en möjlighet att få gudarna att lyssna på människans önskemål. 

Bloten varierar i omfång. Vid de riktigt stora kommer folk från hela lan-
det och det kan vara upp emot hundra personer närvarande, men för det mes-
ta utförs bloten av en mindre grupp människor som kallas för blotlag, koklag 
eller godeord. Vid större blot leds vanligen förrättningen av en gode (manlig 
"präst") eller gydja (kvinnlig "präst"), men det är absolut inget krav och en 
del blotlag saknar gode eller gydj a. Godeämbetet kan innehas temporärt. 
Blotlaget samlas vid en blotplats. Det kan vara en harg (en form av stenhög), 
ett fornminne eller hemma hos någon. Ceremonin hålls nästan alltid ute i 
naturen. För det mesta har man gudabilder som står placerade på ett altare. 
Träfigurerna, som kan vara riktigt stora och vanligen är vackert tillsnidade, 
representerar gudarna och ses som en form av förbindelselänk med dem. En 
sagesman liknade figurerna vid en antenn. Statyerna medför också att det 
blir lättare att leva sig in i ceremonin. Till och från används istället för guda-
bilderna en blotsten. 

Biotet inleds med att någon av arrangörerna utlyser blotfrid. Därefter 
skapar man vanligen en cirkel och kallar in skyddsandarna eller gudarna från 
olika väderstreck. Deltagarna blåser i horn, slår på trumma, ber om gudarnas 
beskydd och inbjuder dem att komma och närvara vid sammankomsten. 
Nyhedningarna står i en cirkel eller halvcirkel runt blotplatsen och skålar och 
dricker mjöd, öl eller vin. Vid en del blot går en särskild skål eller ett horn 
laget runt som samtliga dricker ur. I samband med ritualen offrar man genom 
att ställa fram mat åt gudabilderna och att hälla ut lite av drycken på marken. 
Sedan äter de församlade upp maten på kalaset som hålls efteråt. Några 
sammanslutningar välsignar altaret, offergåvorna och deltagarna med blöta 
ruskor av en eller löv. En del blotlag, till exempel Telge Fylking, läser texter 
ur Eddan eller andra fornnordiska skrifter. Texten har vanligen en anknyt- 
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ning till årstiden och respektive högtid. Allsång förekommer också. Sånger-
na behandlar teman från nordisk mytologi: 

Fröjas stora kraft far råda i vår cirkel. Kärleks visdomsöga ser i Mimers klara 
vatten. Hasseln ber mig älska, älska, eken ger mig vila, björken lovar visst en 
dröm som stjärnorna om natten. Odins stora kraft må råda i vår cirkel, kun-
skaps visdoms öga ser i klara Mimers vatten. Sleipner ber mig rida, rida. Hugin 
ger mig vingar. Gungner visar visst ett mål som tvedräkt skall betvinga. 
(ULMA 39213) 

Under sammankomsterna finns inslag av mer traditionellt sentida firande, 
naturligtvis beroende på vilken årstid det är och vid sommarsolståndet reser 
flera blotlag en midsommarstång. Vid större träffar förekommer rituella spel. 
När några asatroende blotade vid Rösaring 1997, ett fornlämningsområde 
beläget strax utanför Upplands-Bro, klädde två personer ut sig till Frej och 
Freja och dansade. Nyschamanema i Yggdrasil genomförde likartade myto-
logiskt inspirerade dramer och vid ett tillfälle klädde en person ut sig till 
asaguden Tor och uppträdde som han. En annan gång när midvinterblotet 
hölls vid Rösaring återgav flera av de närvarande den gamla föreställningen 
om Odens jakt kryddat med en stor nypa moderna tillägg och improvisatio-
ner. Rekvisitan inlduderade ceremonidräkter, masker och målade kroppar 
(jfr Lindquist 1997, s 157 f, 187 0.35  

Några asatroende slår på trummor i samband med blotet vid Uppsala högar. 
Scanpix. 

35  Odens jakt var en sägentradition som hävdade att Oden drog runt i skyn åtföljd av 
ett brokigt följe och jagade skogsrån och annat trolltyg medan de förde allsköns 
oväsende. Stundtals siktades han i egenskap av en ensam jägare, som hade nedlagt 
ett skogsrå. 
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Men vi har gjort då vid midvintersolståndet, då har vi gjort ceremonier för Jol-
nir, för julens gud. Då har vi sökt gestalta den här vilda jakten symboliskt, men 
kanske lite maskerad, och lite, ja, rusar runt lite över naturen. Vi var då en jät-
tefin natt, rimfrost och några minusgrader, fullmånen sken ute vid Rösaring. 
(...) Så dom var där också och plötsligt blev det skitmycket med folk. Och 
trummade, och rusade runt och folk skrek som galningar och somliga hade 
konstiga utstyrslar och sådana här ... mycket kraftfull, mycket kraftfull cere-
moni. (ULMA 39224) 

När blotet är avslutat samlas man i en lokal och äter medhavd mat och bjud-
ningen påminner om vilken fest som helst. I samband med blotet arrangeras 
emellanåt trumresor, sejd, spådom eller andra former av ritualer där man 
bland annat använder runor. Nu och då bär deltagarna vikingakläder, det 
varierar från blotlag till blotlag, men nuförtiden har de flesta på sig vardagli-
ga kläder. Goden eller Gydjan brukar bära en särskild ceremonidräkt, en 
enkel kåpa med vikingainfluenser. En del blotlag använder sig i nationalro-
mantisk anda av dryckeshorn när de skålar till gudarna. 

Behovet av att klä ut sig och anta en vikingaidentitet kan ses som en möj-
lighet att leva sig in i ceremonin och påminner om andra nypaganska grup-
pers användning av ceremoniklädsel (se nedan). Klädseln kan därutöver 
dölja inre konflikter och framhäva den kollektiva enheten (Klein 1995, s 16). 
Till viss del kan detta betraktas som ett uttryck för olika moderna rörelser 
där man genom att klä ut sig och leva sig in i olika roller söker återskapa och 
återuppleva mer eller mindre autentiska historiska händelser. Ett fatal perso-
ner använder sig av vikingainfluerade namn, vilket påminner om andra ny-
hedniska och ockultistiskt sinnade grupper, där medlemmarna antagit ett nytt 
"magiskt" namn och en ny identitet, men namnet fungerar också som pseu-
donym. 
Den personliga delaktigheten i ceremonin är viktig. En framstående profil 
inom dagens asatro och en erfaren förrättare av blot berättar: 

Jag brukar göra det så att alla far göra sitt eget lilla blot. Jag kanske då kallar in 
krafterna i olika riktningar och så blotar jag till gudarna, kallar in de olika gu-
dakraftema verbalt. Sedan ser jag till att det finns säd, frukt, spannmål, bröd, 
vad helst man kan offra till gudarna. Sedan kan det vara så att folk har med sig 
saker de vill offra som mjöd att hälla i marken. (ULMA 39198) 

Följande utdrag ger läsaren en bra beskrivning av ett självständigt blotlags 
förberedelser och tillvägagångssätt. 

Vi körde nyårsblot här i lördags som vi hitta på, som var nytt för i år. Då skri-
ver våran Gydja, som är NN, skriver hon en ceremoni ett par veckor innan. Se-
dan brukar hon och jag gå igenom den. Sedan så, som i lördags gick jag och 
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Rösaring. Ett fornlämningsområde beläget strax utanför Upplands-Bro, Uppland. 
Här har några av de intervjuade deltagit i nyhedniska riter och kalenderfirande. An-
tikvarisk topografiska arkivet. 

NN, och NN, hans brorsa, och en tjejkompis till dom. Och då gick vi upp i 
skogen i förväg och tände marschaller i en cirkel och så ställde sig NN och NN 
vid ett träd och NN med en fackla och så blåste han i med horn, när han såg att 
de andra kom i skogen. Sedan så kallar ju NN in alla väderstrecken och gudar 
och gudinnor, och sedan körde vi diktläsning i lördags, som jag hade skrivit 
och sådant där. Och sedan går, sedan brukar NN stänka vatten på allihop och 
be om beskydd och sedan brukar vi skåla då med ett stort horn som går laget 
runt. Dom får ju skåla till vad dom vill, men det brukar vara till nära och kära, 
och bortgångna förråder och förmödrar, som det skall hållas till. Sedan brukar 
vi avsluta med att vi offrar äpplen eller frön, eller vad det nu är för något, 
blommor ibland. (ULMA 39213) 

De asatroende uppfattar högtiderna och ceremonierna som ett uttryck för 
behovet av en vilopaus från vardagen i syfte att kunna inrikta sig på sin and-
liga och personliga utveckling samt som ett sätt att markera tidens gång och 
naturens kretslopp. Man framhäver att ceremonierna är positiva för indivi- 
den, förståelsen för varandra, för olika företeelser samt bygger upp och stär-
ker samhörigheten i gruppen. 

Samfundet Samfålligheten för nordisk sed avviker något från de övriga 
asatroende och de tar kraftigt avstånd från den "rekonstruktivistiska" inrikt-
ningen av asatron. Samfålligheten framhäver folktrons väsen, asagudarna 
och den traditionella seden med dess fester, men intar samtidigt en avvisande 
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hållning gentemot kristna influenser. När medlemmarna blotar offrar de lite 
av maten till gudarna och därefter äter de upp den under själva festen som 
hålls efteråt. Originellt för denna inriktning är att de har något som kallas för 
löt. Löten är ett kärl fullt av slaktblod som står på spisen och kokar. Ångan 
stiger upp och anses på så vis komma gudarna till godo. Troligen är löten 
baserad på berättelsen om den norske kungen Håkan Adelstensfostre som 
blev tvingad att inandas den feta ångan från den rykande offerkitteln (jfr 
Ström 1961, s 54). 

En asatroende lyfter sitt dryckeshorn under ett blot vid Uppsala högar för att skåla 
till gudarna. Scanpix. 

I samtliga blot finns ett stort utrymme för improvisation. Någon centralt 
fastslagen ritual finns inte och en sådan skulle heller aldrig bli accepterad. 
Ritualen är till skillnad från dem som förekom i äldre förkristna religioner 
mer anpassad efter deltagarnas tycke och smak än efter gudarnas behov och 
önskningar. Enligt äldre tiders tänkesätt var man tvungen att hålla gudarna 
vid gott humör, annars blev de ilskna och tillrättavisade människorna eller så 
var människan tvungen att utföra någon form av ceremoni för att försäkra sig 
om att livet på Jorden skulle fortsätta att existera. Härjämte var det viktigt att 
blotet utfördes på rätt sätt, eftersom det annars riskerade att fa motsatt effekt 
(Näsström 2002, s 33). Dessa aspekter saknas i våra dagars improviserade 
ceremonier. 
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Meningen med bloten numera är främst att få en samvarokänsla med gu-
darna, att ha roligt med likasinnade, att ge uttryck för och manifestera sin 
tro, att visa att man är en riktig hedning, att återskapa en mytisk verklighet, 
att tacka gudarna och visa sin vördnad, som ett steg för att utvecklas både 
andligen och personligen samt att ge upphov till en övernaturlig upplevelse. 
Jag har inte träffat på någon som ansett att bloten på något sätt verkligen är 
nödvändiga för att exempelvis erhålla god årsväxt även nästkommande år, 
men denna ståndpunkt är inte särdeles förvånande med tanke på att hedniska 
blot upphörde omkring år 1100 och återupptogs först drygt 875 år senare. 

De moderna bloten är till viss del baserade på medeltida beskrivningar. 
Liksom i forntiden skålar man åt gudarna och vattenstänkningen med hjälp 
av lövruskorna går tillbaka till en uppgift om att man i hednisk tid stänkte 
offerblod över offerträdet (jfr Celander 1955; Näsström 2002, s 38). Numera 
förekommer (självfallet) inte djur- eller människooffer. Cirkeln, inkallning-
en av makterna och att man vänder sig till olika väderstreck härrör däremot 
från wicca, frimureri och i slutändan från traditionell kristet influerad esote-
risk lärd magi med klassiska antika influenser (jfr nedan). Av dessa bruk 
finns inga spår i de äldre källorna. Våra dagars blot har på det hela taget inte 
särskilt många likheter med äldre tiders och är en modern nykonstruktion. 

Wiccanskt kalenderfirande 
"Och det är grejen med wicca, du kan hitta på vad som helst ..." (ULMA 39190) 

Wicca firar åtta stycken årshögtider, fyra stora och fyra mindre. Dessa är i 
tur och ordning det keltiska nyåret: Samhain; vintersolståndet: Yule; vårens 
aril-nmst: Imbolc (Brigid); vårdagjämningen: Ostara; valborgsmässoafton: 
Beltine; sommarsolståndet: Litha; skördefesten: Lammas (Lughnasad) och 
höstdagjämningen: Mabon. Året korresponderar med gudinnans liv. Hon 
föds, upplever kärleken med guden, föder barn, blir gammal och vis för att 
slutligen dö. Det finns en motsvarande berättelse om guden men han avlider 
vid höstdagjämningen. Cykeln påminner om adonismyten i grekisk och Isis 
och Osiris i egyptisk mytologi. En del wiccanska inriktningar föreskriver 
sexuellt umgänge med sin partner under den ceremoniella delen av högtiden 
vid midsommar, men här i landet lär det emellertid vara mycket ovanligt. 

Det wiccanska året följer det keltiska. Alla är dock inte särdeles förtjusta 
i denna indelning och några av de intervjuade påpekar att det känns svårt att 
fira vårens ankomst i februari. Det svenska februarivädret talar för sig självt. 
På samma sätt är skördefesten felplacerad, eftersom vi inte skördar i juli 
månad utan i början av september. Förutom för att fira själva årsvändningar-
na och faserna i gudens och gudinnans liv ses sabbatama av många wiccaner 
som ett sätt att förnya sig själva, markera att man förändras och utvecklas 
samt att livet går vidare. Olika högtider korresponderar med skilda egenska-
per, allt efter deltagarnas tycke och smak. Vill man lämna något bakom sig 
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är det lämpligt att utföra en ritual under Samhain. Skall man påbörja något 
nytt är det passande att manifestera detta med en rit under Imbolc. Fokus 
ligger på personlig och andlig utveckling. En del wiccanska inriktningar firar 
vid sidan av sabbaterna varje helmåne, då gudinnans kraft anses vara som 
störst. I flera kulturer är jordens följeslagare förenad med kvinnlighet, växt-
lycka, fruktbarhet och positiva krafter. I det gamla Babylonien var månen till 
exempel förknippad med kärleks- och fruktbarhetsgudinnan Inna-Ishtar — en 
i nyhedniska sammanhang mycket populär gudinna. Inom wiccansk magi 
intar månen en relativt framstående plats. Om man vill utöva magi för att bli 
av med en oönskad egenskap skall man göra det när månen är i avtagande. 
Denna uppfattning har likheter med magin i bondesamhället, där månen 
användes i likartade magiska sammanhang. 

Den wiccanska ritualen i dagens Sverige är mestadels inte fastslagen, 
även om det finns en del ortodoxa varianter, för det mesta baserade på Gard-
ners ursprungliga form. Precis som hos andra nyhedningar finns det ett stort 
utrymme för att komponera sin egen ritual och experimentera sig fram till en 
form som tilltalar de aktiva. Om utövarna mot förmodan skulle sakna inspi-
ration kan den inhämtas ur den omfattande litteraturen om wicca, fantasy 
och mytologi. Det finns ett lekfullt och improviserat drag över ceremonin. 
Starhawk, en ledande wiccansk auktoritet, rekommenderar att ritualen bör 
förnyas med jämna mellanrum och understryker att rörelsens mest attraktiva 
drag är kombinationen av det humoristiskt lekfulla och teaterskådespelet 
(Starhawk 1999). 

En modern häxa bifogade denna korta beskrivning, som vittnar om den 
eklektiska inställningen: 

Man har ju tystnadsplikt i en coven så det är ganska svårt att fa veta och det är 
olika från coven till coven. Men ritualerna är ungefär de samma och man job-
bar ju mot samma mål. Vi slår en cirkel och kallar in elementen. Mediterar till-
sammans, kanske en av oss leder en guidad resa till det undermedvetna. Ibland 
gör vi trumresor och möter våra kraftdjur eller hjälpare. Dansar (vissa grupper 
nakna) och har fest. En spännande regression är aldrig fel. Vi firar olika högti-
der. Oftast följer vi årshjulet, men inget hindrar oss från att även fira till exem-
pel fullmånen, skolavslutningen, nya jobbet med mera. (ULMA 39248) 

Den moderna häxsabbaten äger praktiskt taget alltid rum ute i naturen, gärna 
vid en naturskön plats eller fornlämning. Huvudsaken är att man far vara 
ostörd. I Stockholm lär det vara vanligt att den hålls i Hagaparken. Till att 
börja med ritar deltagarna med hjälp av till exempel en ataman (en form av 
dolk med två eggar) en rund ring på marken. Cirkeln — som figurerar i prak-
tiskt taget alla wiccanska ritualer och initiationsriter — bygger upp en gräns 
som gör rummet heligt och skyddar det från faror utifrån. När detta arbete är 
avklarat renas rummet ofta med hjälp av en kvast, något som resulterar i att 
det far ett magiskt kraftfält, vilket gör det möjligt att kalla in högre väsen. 
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Om platsen är oren kan dessa inte anlända. Enligt wicca är cirkeln dessutom 
ett uttryck för att den befinner sig mellan vår värld och nästa, en omständig-
het som medför att det finns betydligt mer kraft innanför ringen än utanför 
(Gardner 1966, s 28). Cirkeln används för att alstra energi, vilken magiut-
övaren kan kanalisera i syfte att åstadkomma ett särskilt ändamål. Inom Fae-
ry wicca bygger man istället för en rund ring upp en sfär som har samma 
funktioner som cirkeln. 

När detta arbete är avklarat kallar sabbatsfirama in de fyra kardinalriktning-
arna, vilka korresponderar med de fyra elementen. De flesta wiccanska in 
riktningar har jord i norr, luft i öster, eld i söder och vatten i väster. Wic-
cahäxoma kallar också in gudar, ärkeänglar, vakttom, väktare och djur samt 

Gravfält i Danmarks socken, Uppland. Nyhedningar firar gärna kalenderhögtider 
på fomlämningsområden. Uppsala universitetsbibliotek. 

det som de förknippar med respektive element och riktning. Valet beror på 
personliga preferenser och vilken tradition de moderna häxorna tillhör eller 
är inspirerade av. Med att kalla in avses att man ber, inte befaller, gudomen 
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att komma och förena sig med utövarna, en tanke som för övrigt härrör från 
1800-talets ockultism. Inkallandet ses dessutom som ett sätt att erhålla ma-
gisk kraft från högre makter, vilken magikern sedan kan använda för att 
uppnå sitt syfte. Ändamålet kan vara att förändra utövarens liv till det bättre 
eller att av allmänna idealistiska mål såsom att rädda delfinerna från att utro-
tas eller förhindra att något naturområde exploateras. En av de intervjuade 
beskriver en tillställning: 

Vi kallade in cirkelns eld, de olika riktningarna. Det första jag gjorde var att jag 
beskrev vad man traditionellt ser i de olika riktningarna och de olika elemen-
ten, sedan gjorde vi ett varv där jag sa vad känner du när du tänker på öster och 
luft, vad känner du när du tänker på söder och eld, då fick de tänka till lite. När 
vi utförde ceremonin, kallade vi in cirkeln allihopa. Alla i cirkeln fick säga vad 
de kände för det väderstrecket och det elementet. Då öppnade jag portarna, som 
man kallar det, åt de olika riktningarna och sedan kallade jag även in ovan och 
under och inom, det är väldigt viktigt för mig. Sedan gjorde vi en meditation, 
där jag gjorde en ledd meditation med dem. Vi förställde oss vara fröet som 
sås, gror och växer och blir det jättelika trädet som hämtar in kraft och energi 
från solen och regnet och allt det där. Syftet var att ta till sig livskraften som är 
så närvarande vid den här tiden av året när allt blommar ut. Det var ett sätt att 
fira livskraftens närvaro i våra liv och ta till oss av den. Sedan stängde vi cir-
keln och då fick de igen säga saker, stängde portarna, och de fick igen säga vad 
det tyckte om de olika riktningarna. Sedan stängde vi ned det hela och så var 
det klart. Det tog ungefär en halvtimme. Alla var nöjda och trivdes mycket bra 
med den och jag fick mycket beröm. Jag gör inte detta så ofta numera, jag är ju 
solitär wiccan, men det känns mycket bra när man nått fram med det man ville 
framföra. (ULMA 39190) 

I ceremonin används de magiska redskapen stav, ataman, pentagram och 
kalken vilka korresponderar med olika riktningar. Föremålen syftar främst 
till att rikta energier eller fungerar som rekvisita vid annat magiskt arbete. 
Altare kan vara placerade i öst, nord, väst, syd, i mitten av cirkeln eller så 
finns de utställda i samtliga väderstreck. Ibland tillreder wiccahäxorna olika 
brygder i kittlar (eller kastruller). Många av delmomenten kombineras med 
visualiseringar, vilka anses inneha magisk kraft och verkan. Enldare offer 
förekommer emellanåt. 

Under ceremonierna förekommer det att deltagarna bär särskilda ritual-
kläder, ofta vita dräkter, som är lätta att tillverka. Kåpor är populära. Flera 
äldre svartkonstböcker, till exempel Salomos Nyckel, rekommenderar magi-
kern att bära en vit kåpa, som symboliserar renhet och jungfrulighet, vilket 
var av mycket stor betydelse i äldre lärd ceremoniell magi. Dräkten skall 
allra helst sakna sömmar och knappar, eftersom de kan hindra magins flöde 
(Cavendish 1983, s 235; Mathers 2003). Bruket av ceremonikläder kan ses 
som ett sätt att lägga det vardagliga bakom sig och träda in i ett övernaturligt 
sinnestillstånd vilket medför att det blir lättare att leva sig in i ritualen, något 
som i sig anses generera magisk kraft, samt som en möjlighet att stärka 
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sammanhållningen i gruppen, vilket tros ha magisk betydelse (jfr Hutton 
1999, s 75). Enligt Gardner skall häxorna egentligen vara nakna, eftersom 
detta resulterar i att magin blir mer kraftfull samt att häxor alltid har gjort så 
(sic) (Gardner 1966). Mina sageskvinnor betonar att det är ovanligt i Sveri-
ge, men det är framför allt de Gardnerianska och Alexanderianska inrikt-
ningarna som föreskriver detta. 

Stundtals spelar wiccanema upp rituella skådespel eller mysteriespel som 
för det mesta är baserade på gamla välkända mytologiska berättelser, som 
vårens kamp mot vintern, Frazers den döende guden, moderna nykonstruk-
tioner eller film. En av de intervjuade berättade att de hämtade inspiration 
från svärdsdansen i skådespelaren och regissören Mel Gibsons film Brave-
hart. De rituella skådespelen inkluderar dans, trummor och andra instrument 
och precis som i många andra högtidliga och religiösa sammanhang spelar 
musik en stor roll för att skapa en högtidlig och sakral stämning liksom ett 
hjälpmedel för att både kunna fokusera sig och att leva sig in i uppgiften. En 
wiccan berättar: 

Vi brukar spela en skiva som heter Earth, drums ... något sådant där, med pan-
flöjter och så där. Och så brukar vi spela själv, vi har en trumma, och så har vi 
en, vad heter det, en liten skål där man rör med en pinne runt, det är en indisk-
tibetansk grunka. Det kommer ett väldigt klart ljud, den sjunger liksom, som 
när man tar på ett glas med vatten runt kanten, blir det en sådan ton. Den bru-
kar vi ha. Vi sjunger och vibrerar. Det är inte så att vi tonsatt saker och ting, vi 
bara sjunger på. Vi har tagit en del helt på grekiska. Fast den är ifrån, O.T.O. 
använder den, jag tror att det är godon dong som haft den från början, den är en 
sådan som man renar cirkeln med innan, och man kallar ut demonerna och re-
nar sig själv och sådana där saker. Dels att den är grekisk, den är säkert från 
sekelskiftet, den har använts ett tag, den heter Starruppee, den används vid ka-
osmagi och sådant. Den grekiska biten tycker vi om. Den här med Starvoblits, 
den känns, dels renar man, det är mycket visualisering i den övningen, eller den 
delen av ritualen. Den är svår liksom, man måste tänka, man måste säga orden 
på ett visst sätt, dels måste man visualisera pentagram. Man kallar in saker och 
sådant. Den är lite svår, men den är utmanande. (ULMA 39192) 

Andra viktiga och vanliga ingredienser i den moderna häxsabbaten, som be-
skrivits tidigare, är ledda meditationer, skilda former av associationsövning-
ar, avslappningsövningar, regressioner (det vill säga att framkalla tidigare-
liv-upplevelser), ceremonier där man höjer energierna inom sig själv (vilket 
tros ha magisk verkan), magiutövning, trumresor, utesittningar, svetthydde-
ceremonier, man sjunger, lovprisar guden och gudinnan och dansar: 

Ja, då har dom trummor och dans, med betoning åt det här extatiska då, med 
sånger, galdror, att man kommer in i ett slags trancetillstånd, eld, natt, stjärnor, 
natur, omgivningen då, och det här trummandet och dansandet håller ju på i 
timmar, så till slut så märker man inte ens sina egna armar ens. Man märker 
inte att man sjunger, man gör det bara, man bara, liksom faller in i en trance el-
ler mantra eller om man skall säga där man bara hör sin, man upprepar liksom 
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de här sångerna, danserna, ja, och det är ... en rätt fantastisk upplevelse fak-
tiskt. (ULMA 39207) 

När den rituella biten är avklarad brukar man ha en vanlig fest med mat och 
dryck. "[I] wiccanska coven brukar det vara käk efteråt, fest, umgänge och 
sprit. Vi super till lite, äter lite och snackar strunt. Man firar att det är något 
som hänt." (ULMA 39190) En ung wiccan beskriver hur hon upplevde en 
modern häxsabbat: 

Men så i fredags, följde jag med några vänner uti skogen för att fira Ostara. 
[påsk] [...] Eftersom de flesta av oss var nybörjare hade vi ingen speciell ritual 
som vi skulle utföra, utan vi slog med gemensamma krafter en cirkel som vi 
gick runt i och sjöng medan en av de andra åkallade Gudinnan. Vi andra fort-
satte vår gång; runt, runt i cirkeln. När hon lyfte på huvudet och meddelade att 
Gudinnan var med oss hade molnen flyttat på sig och halvmånen lyste rakt ned 
på oss från en stjärnldar himmel. En av de mer erfarna sade åt oss att Ostara 
var en högtid då man skulle passa på att bli av med sådant som bekymrade och 
tyngde. Jag koncentrerade mig på att känna hur mitt dåliga självförtroende för-
svann från mig och kanske önskade jag bort några av mina rädslor också, jag 
minns inte så mycket mer än att jag kände mig varm och lätt inombords att jag 
kunde andas utan problem. Jag kände mig fri. Efter en stund avslutade vi det 
hela, återigen med gemensamma krafter, och gick tillbaka in i huset igen. 
(ULMA 39269) 

Om vi för ett ögonblick tittar närmare på innehållet i det wiccanska sabbats-
firandet kan vi konstatera att det är en blandning av gammalt och nytt. Inom 
lärd magi har cirkeln sedan antiken haft stor betydelse och den förekommer 
också i den folkliga. Genom att magikern ritar upp en cirkel på marken och 
ställer sig inuti den anses han vara fredad från de farliga väsen han manar 
fram. Den bidrar också till att besvärjelsens kraft förstärks. En central tanke i 
detta arbete var att olika demoner eller änglar skulle bistå magikern i hans 
uppsåt. (Liknande tankegångar finns inom New Age, där ens högre guide 
anses kunna hjälpa en att erhålla såväl andliga som materiella fördelar.) En 
annan orsak till cirkelns popularitet står att finna i megalitiska monument 
som Stonehenge och Avebury. Längs med Atlantkusten ända fram till Syd-
sverige står ännu idag stencirklar som härrör från yngre stenåldern. Cirkeln 
symboliserar i många sammanhang enighet och samhörighet. I mänskligt 
tänkande anses cirkeln vara en perfekt geometrisk figur, som har varken 
början eller slut. Enligt Crowley bekräftar cirkeln magikerns förening med 
det oändliga, den jämna balansen i arbetet och hans hängivenhet. Han strövar 
inte längre runt i världen utan mål (Crowley 2002a, s 51 f). 

Föreställningen om de fyra elementen går tillbaka till antikens Grekland. 
Lärda tänkare ansåg att all materia bestod av vatten, luft, eld och jord, som i 
sin tur hade utvecklats ur något som kallas för prima materia. Alkemisten var 
på jakt efter denna urmateria när han försökte framställa de vises sten. Inkal- 
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landet av elementen går dels tillbaka till den gamla lärda magin, där magi-
kem kallade ned himlakropparnas kraft och olika väsen, dels till frimurarri-
tualer, där man kallar in krafter från samtliga kardinalriktningar utom norr. I 
enlighet med både äldre lärd och folklig uppfattning var detta väderstreck 
förknippat med onda och farliga krafter. Enligt lärd magi från 1400-talet var 
planeter, astrologiska stjärntecken, elementen och mineralema associerade 
med särskilda egenskaper som korresponderade med olika fenomen och 
företeelser i universum. Genom att på olika sätt manipulera dessa korrespon-
denser troddes man på magisk väg kunna påverka saker och ting i sin om-
givning (Bogdan 2003a, s 73 f; Faivre 1989). Enligt den lärda magin korre-
sponderar Venus med koppar och färgen grön. När magikem utför en ritual 
för att försäkra sig om en kvinnas kärlek, vilket är lämpligt med tanke på 
planeten Venus, försöker han använda så många av dessa symboler som 
möjligt. Ju fler han lyckas inkorporera, desto större verkan anses magin ha 
(Cavendish 1983, s 26). 

Sammansättningen av elementen i människans kropp ansågs förr kunna 
påverka hennes personlighet och obalans i fördelningen kunde ge upphov till 
sjukdomar. Man trodde också att planeterna hade en sådan stark kraft att de 
både kunde påverka flöden i kroppen och människans karaktär, något som 
exempelvis astrologin framhäver. Dessa tankegångar, som hade sin höjd-
punkt på 1500- och 1600-talen, levde kvar inom ockultistiskt sinnade kret-
sar, frimureriet (framför allt inom initiationsceremoniema) och alkemin. Vid 
sidan av de fyra elementen finns det inom esoterisk tradition ett femte. Det 
är människan eller anden. 

Mysteriespel intog en framskjuten plats i det antika religionsutövandet 
kring Medelhavet och under katolsk tid framfördes både mysteriespel och 
passionsspel i Norden. Det senare gestaltade Kristi lidande och återuppstån-
delse, medan det förra behandlade helgonberättelser, mirakler, paradiset, 
helvetet och burleska episoder, där framför allt djävulen var inblandad. Ännu 
idag finns rekvisita bevarad på Historiska museet bestående av den korsfaste 
Jesus som under ett särskilt ceremoniel restes ur en kista. Crowley betraktar 
rituella skådespel, där man verkligen lever sig in i och går upp i rollen, som 
en möjlighet att förflytta anden till en annan dimension och på så sätt komma 
i kontakt med makterna (Crowley 2002a, s 145 f). Är man förmögen att 
verkligen leva sig in i tilldragelsen anses detta generera magisk kraft, en 
tanke som går igen i samtliga nyhedniska ceremonier. 

De magiska redskapen: trollstaven, svärdet, kniven, pentagrammet, gisslet, 
bägaren, kitteln och altaret förekommer i ritualer från antiken, gamla svart-
konstböcker, alkemistiska skrifter och inom frimureriet. Sin moderna ut-
formning och betydelse fick de först under 1800-talet bland annat i Den gyl-
lene gryningens hermetiska orden, där man lät varje redskap symbolisera en 
aspekt, Sefffot, av det gudomliga (Drury 2004, s 138). Många magiker fram- 



169 

häver idag att man skall ha ett särskilt känslomässigt förhållande till sina 
magiska hjälpmedel. När magikem väljer ett redskap, utgår han inte från 
utseendet, utan det bör vara ett föremål som på en känslomässig nivå särskilt 
tilltalar honom: "Det skall kännas rätt". En del utövare följer traditionella 
svartkonstböckers råd att egenhändigt tillverka sina hjälpmedel. Om den 
lärde magikem använde någon annans redskap riskerade han att bli skadad 
eller att drabbas av någon annan form av olycka (Burton & Grandy 2004, 
s 51).' 

Idag är redskapens främsta syfte att rikta energier, fördriva energier, 
skydda sig från energier eller att förse vissa saker med kraft. Med att rikta 
energier avses att om jag till exempel tillämpar en magisk ritual i syfte att få 
ett jobb, riktar jag den energi som framkallas mot det jag vill påverka, i detta 
fall den som bestämmer vem som skall anställas. Redskapen föreställs vara 
förmögna att stärka magikems vilja. Viljan anses vara det viktigaste medlet 
för att kunna öppna "astrala portar" och på så vis komma i kontakt med hög-
re väsen samt besitter magisk kraft i sig. Föremålen används också som rek-
visita i skilda rituella sammanhang. Med jämna mellanrum renas redskapen i 
olika magiska ceremonier, ett arbete som wiccaner gärna utför under häx-
sabbaten. I klassisk äldre lärd magisk tradition var redskapen viktiga både 
för att kunna utöva de avancerade ritualerna rätt och för att skydda magikem 
mot de högst reella väsen som han på den tiden troddes vara kapabel att 
mana fram. Magiska redskap används idag av ockultister, folk som sysslar 
med magi i största allmänhet och av nypaganer. 

Trollstaven, som helst skall vara tillverkad av hassel, är ett gammalt ma-
giskt redskap som såväl förr som nu bland annat används för att kalla in 
olika väsen. Det är ett magiskt vapen och ett tecken för magisk makt. Enligt 
Crowley är staven ett uttryck för magikems vilja (Crowley 2002a, s 62 f). 

Svärdet och kniven förekommer i gamla svartkonstböcker, som Grimori-
um Verum och användes för att rita upp cirkeln och för att tämja de väsen 
magikem framkallar (Cavendish 1983, s 234). Vapnet anses dessutom sym-
bolisera människans kraft (Drury 2004, s 140). 

Inom traditionell ockultism symboliserar pentagrammet Gud eller männi-
skan förenad med det fysiska universum och är en symbol för den gudomliga 
makt som människan tros ha över kosmos. Under medeltiden ansågs de fem 
uddarna företräda Kristus fem sår (Cavendish 1983, s 242). I magiskt rituella 
sammanhang används den femuddiga stjärnan för att kalla in vänligt inställ-
da väsen och det anses vara så kraftfullt att det kan kontrollera andar och 
krafter. Inom modem ockultism och nypaganism representerar pentagram-
met de fem elementen samt inom wicca elementet jord. Pentagrammet före- 

36  I äldre lärd magisk tradition var det mycket svårt att tillverka de magiska redska-
pen och det fanns en rad olika bestämmelser som i praktiken var nästan omöjliga att 
uppfylla. För exempel på hur den lärde magikern skulle gå tillväga förr se Mathers 
2003, s 98 if. 
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kommer likaså inom äldre svensk folklig magi och kallas då för fem-
uddskors. Femuddskorset användes i första hand för att skydda hushållet från 
farliga krafter och väsen. Vänder man pentagrammet upp och ned far det 
motsatt effekt. De två uddarna som nu är riktade uppåt är en symbol för sa-
tan (Cavendish 1983, s 242; Hutton 1999a, s 66 ff). När pentagrammet är 
placerat inuti en ring kallas det ibland för pentakel. Pentaldet, som också kan 
vara en enkel skiva och innehålla en annan symbol, härrör från den lärda 
magin och syftar till att skydda magikern. 

Gisslet symboliserar inom wicca makt och dominans. Det ger upphov till 
rening och upplysning. Gisslet går sannolikt tillbaka till flagellanterna som 
under medeltiden gick runt och piskade sig själva och varandra för att uppnå 
renhet och salighet. Tilltaget var sannolikt influerat av de plågor Jesu ge-
nomgick strax före korsfästelsen. Jag ställer mig starkt tvivlande till om 
gisslet verkligen förekommer inom svensk wicca, men redskapet finns i alla 
fall omnämnt på svenska wiccahemsidor. 

Inom traditionell wicca anses bägaren vara gudinnans kärl och motsvara 
den keltiska gudinnan Cerridwens kittel. Bägaren symboliserar det feminina, 
livmodern och giftermålet mellan guden och gudinnan (Drury 2004, s 139, 
183). Sannolikt går bägaren i egenskap av magiskt redskap tillbaka till före-
ställningen om den heliga graalen. När Jesus korsfästes samlades enligt le-
genden hans blod upp i en kalk av den armeniske köpmannen Josef av Ari-
mateia, som även bekostade Jesu grav. Med tiden kom graalen på avvägar 
och blev så småningom förknippad med de gnostiska katharema i Sydfrank-
rike och Tempelherreorden. Dessa båda har i synnerhet varit föremål för 
diverse ockultistiska och pseudovetenskapliga spekulationer. Graalen intar 
också en framträdande roll inom den högmedeltida litteraturen om kung 
Arthur och hans riddare, framför allt riddaren som fann graalen, Lancelots 
son, Sir Galahad. Vid nattvarden används bägaren för att bära Kristi blod 
och i äldre lärd magisk tradition intar den en liknande funktion. I en rad olika 
föreställningar figurerar magiska vätskor som sägs resultera i att personen 
som intar den far övernaturliga förmågor, genomgår en förvandling, blir 
helad eller odödlig, förenas med Gud eller något liknande. I Bulwer Lyttons 
A Strange Story söker den mystiske Margrave i en kittel framställa ett elixir 
som skall ge honom evigt liv. Kitteln intar en framträdande roll i de brittiska 
kelternas föreställningsvärld. Om man badade i ett kokkärl som innehöll en 
riktig häxbrygd troddes man bli fagrare, starkare, intelligentare och utrustad 
med allsköns övernaturliga förmågor. I sagor och myter framhävs att man 
kunde återuppliva döda på detta sätt. Kitteln förekommer även i divinatoris-
ka sammanhang. Enligt den anglosaxiska stereotypen av häxan, som exem-
pelvis framträder i William Shakespeares Macbeth, tillreder hon olika häx-
brygder i en kittel. 

Altaret förekommer i frimurarritualer och omnämns i svartkonstböcker-
nas instruktioner. Den lärde magikern utförde en del av sitt arbete framför ett 
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altare. Liksom i kyrkan intog altaret en central plats i antikens tempel och ett 
sådant fanns även i många antika hushåll. Förutom att altaret används vid 
olika ritualer har många nypaganer, ockultister, satanister och enskilda ett 
sådant i sina hem (altare används också inom New Age). En del har det fullt 
synligt, medan andra har det mer i skymundan eller plockar helt enkelt ihop 
det när det inte längre används. För det mesta består altaret av en enkel hylla 
och innehåller magikerns arbetsredskap, tarotkort och olika föremål till ex-
empel gudinnestatyetter som är av särskild betydelse för altarets innehavare. 
En del asatroende har blotskålar eller gudabilder. Altaret bidrar till att varda-
gen blir mer "magisk" och fungerar som ett sätt att få det övernaturliga och 
det religiösa att interagera med det vardagliga. Altaret påstås dessutom sti-
mulera drömmarna (Eriksson 2001, s 31). 

Generellt sett, om vi bortser från de upplevelser som framkallats av tekniker 
som ovan beskrivits, hör många av de övernaturliga upplevelserna under det 
nypaganska firandet samman med olika naturfenomen. De församlade utför 
en ritual eller hyllar gudarna och så förändras vädret alldeles oförmodat. 
Några av mina sagesmän har som exempel siktat underliga molnformationer 
som påminner om en torshammare. En av de intervjuade berättar: 

Ibland får man ett himlafenomen, det har jag varit med om flera gånger, när vi 
har gjort stora ceremonier, så plötsligt kommer det en stor haloring runt solen 
och sådana här grejor. Sådant har jag just alltid varit med om i sammanhang 
med stora ceremonier, tunga ceremonier, jag börjar bli van med det nu. Det 
händer grejor då, och märkligt, jag har sett det flera gånger, så det är inte bara 
en slump. (ULMA 39198) 

Modern magi 
"Jag tror att det är ett bra sätt inom wicca, inom den här formen av religion, tro, när 
man tror på magi, måste man tro på att det fungerar." (ULMA 39192) 

Under senare år har intresset för magi ökat avsevärt, framför allt bland yng-
re. Den intresserade har inga svårigheter att få tag på ritualer — det finns en 
uppsjö av litteratur och gott om beskrivningar på Internet. Det är också van-
ligt att magikern komponerar en egen ritual, vilket enligt somliga anses in-
neha mer kraft än om man hämtar en formel ur en grimoire (svartkonstbok 
eller samling av trollformler) eller omarbetar en redan befintlig. 

I största allmänhet kan man konstatera att den moderna magikern har lärt 
sig att förklara händelser i sin omgivning och att leva i enlighet med att rna-
gin faktiskt fungerar. Han utgår från att fantasier och visualisationer är reella 
och kan påverka världsalltet. Magi kan därmed ses som ett sätt att tänka och 
uppfatta omgivningen och härmed blir tillvaron betydligt mer intressant, 
betydelseskapande, spännande och levande. Att magiska ritualer långt ifrån 
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alltid "fungerar" utgör inte något större problem. Utövaren prövar sig helt 
enkelt fram tills han finner ett koncept som ger upphov till önskat resultat. 

För det mesta används magi för att påverka vardagliga saker som att fa ett 
jobb man trivs med, hitta en ny partner, bli av med sjukdomar och olämpliga 
karaktärsegenskaper, komma över svåra händelser i livet, healing i största 
allmänhet, påverka saker och ting till sin egen fördel, fa bättre ekonomi, 
magisk rening av rum, stärka sin vilja, bli herre över sig själv och sin om-
givning samt ta reda på vad man vill göra i livet." 

Magibegreppet är oklart definierat och numera är symbolerna personliga, 
enligt devisen "om det känns rätt för dig är det rätt". Några sagesmän fram-
häver att magi i praktiken kan vara vad som helst, till och med att bussen 
kommer i tid. På samma sätt som New Age medfört en psykologisering av 
religionen har detta också resulterat i en psykologisering av magin. Ett flertal 
moderna magiker tycks uppfatta magi som en form av psykoterapi. Med 
hjälp av ritualer anses man kunna förtränga oönskade personliga egenskaper 
eller förtränga trauman. Andra ser magin som ett sätt att stärka sin egen vilja 
och anses därmed bli mer kapabla att uppnå sina mål. Målsättningen kan 
vara vad som helst, från att komma till jobbet i tid till att skaffa sig en som-
marstuga. En annan ståndpunkt framhäver att magi är verksam i mer kon-
ventionell bemärkelse. Inom denna kategori ryms traditionellt influerad magi 
som syftar till att väcka kärlek, fa rikedom eller vad det nu kan vara. Enligt 
mina informanter är den grupp som är mest intresserad av kärleksmagi ton-
årsflickor. Andra företeelser, till exempel örtmagi och köksmagi, som an-
vänds av "kökshäxan" och där man tillskriver olika växter skilda krafter och 
egenskaper, är svåra att förknippa med magi i dess vanliga bemärkelse, där 
man med hjälp av tvång söker påverka övernaturliga väsen eller vad det nu 
kan vara i önskad riktning (Östling 2002, s 45 if). 

Den moderna magin är mycket influerad av Aleister Crowleys definition. 
Crowley menade att magi var konsten att åstadkomma förändringar i enlig-
het med den egna viljan, vilket, som läsaren inser, i praktiken kan vara vad 
som helst, bland annat att skriva den här boken, men det gör mig inte till 
magiker, även om vissa magiker i likhet med Crowley faktiskt hävdar det 
(Crowley 2002a, s 126). Definitionen är emellertid gångbar i sin egen kon-
text. Tack vare viljan (och koncentrationsförmågan) anses människan vara 

37  De flesta jag har talat med hävdar att det är få eller inga alls som håller på med 
skadlig magi och några sådana ritualer förekommer åtminstone inte i de "webbgri-
moirer" och annan nyutkommen litteratur som jag tagit del av. Frågan är väl om de 
som eventuellt är sysselsatta med denna typ av magi skulle erkänna det öppet, så det 
finns säkert fortfarande personer som utövar illvillig magi. I alla fall kan man hävda 
att magin numera har ofarliggjorts eftersom den skadliga intar en så pass undan-
skymd roll inom den moderna trolldomen. Ur ett samhälleligt perspektiv har magi 
från att ha varit något som uppfattades som farligt och hotfullt omvandlats till en 
form av underhållning, vilket framträder tydligt i fantasylitteratur, till exempel i 
böckerna om Harry Potter (Hagen 2005, s 13). 
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kapabel att försätta sig i trance och ge sig iväg på astrala resor samt få kon-
takt med högre existenser. Genom viljan är människan också mäktig att 
genomföra sina mål och leva i enlighet med sitt sanna jag, alltså att uppfylla 
sin fulla potential. Dessutom bygger det hela på föreställningen att man kan 
påverka fysisk materia med hjälp av tanken, vilket med modernt språkbruk 
kallas att med hjälp av psykisk kraft, vilja, vara förmögen att påverka ener-
gier. Inom dagens magi har Crowleys definition nästan helt slagit igenom, 
utan att särskilt många är medvetna om att den ursprungligen härstammar 
från honom. Två av mina sagesmän framför sina defmitioner: 

Jag anser att, jag skulle definiera magi som, ungefär som en konstart. Det är en 
konst att med hjälp av en sorts kraft nå ett resultat i enlighet med ens visioner. 
Alltså man har en vision, man fyller visionen med kraft och försöker att ge, att 
göra sin vision helt enkelt för att nå ett mål och på sikt försöker man förstå vad 
man egentligen vill göra med livet, vad man egentligen vill, alltså du kan kalla 
det för din sanna vilja eller kalla det vad man vill. Och sedan försöker man rea-
lisera det på något sätt. (...) Och snarare, dessutom, också höja sina målsätt-
ningar. (...) Jag försöker få kontroll över mig själv, och skapa makt över mig 
själv, intresserad av hur världen fungerar, testar saker, bryter gränser, ens 
psykgräns, ens uppfattning av världen och en del saker som hur man faktiskt 
upplever allting. (ULMA 39258) 

Man brukar definiera magi som att man förändrar verkligheten för sin egen 
skull. Du kan utöva magi på olika sätt. Enligt vissa manipulerar du energier. 
Hela planeten är full av olika energier och krafter. Magi är när du tar tag i en 
tråd och börjar veva åt det hållet du vill. Du tar tag i något och försöker föränd-
ra verkligheten och styra krafterna åt det hållet du vill. Det är att utöva magi. 
De flesta jag känner skriver under på detta. (ULMA 39190) 

Den moderna magin antas ofta vara underställd ett högre syfte. Visar det sig 
att magin inte uppfylls anses det vara en konsekvens av att det inte var me-
ningen att den skulle göra det. Fungerar inte kärleksmagin beror det på att 
man i framtiden kommer att träffa sin sanna kärlek. I detta avseende skiljer 
sig magin från bondesamhällets magi där ritualen alltid troddes fungera om 
den utövades på rätt sätt samt att den till skillnad från den nypaganska var 
överordnad ödet (Östling 2002). Inom wicca framhävs också att man inte bör 
manipulera med andra människors viljor och känslor. En grundsten inom 
denna inriktning är att "allt du sänder ut återkommer gånger tre", vilket även 
benämns trefaldighetslagen. Om magikern därmed utövar skadlig magi råkar 
han således mest illa ut själv. Utför han goda gärningar tjänar han på det i 
längden. Tankegången återfinns inom den moderna asatron och nyschama-
nismen. Den moderna magin genomströmmas i likhet med bondesamhällets 
magi av att det mesta anses finnas i begränsad kvantitet. Crowley framhöll 
att magin är verksam på ett naturligt sätt, inte genom att saker och ting fram-
träder ur tomma intet (jfr Crowley 2002a, s 127 if). 
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Det är viktigt att den moderne magikem noga tänker igenom ritualen och 
formulerar den rätt, annars kan den visserligen slå in, men på bekostnad av 
något annat. En kvinna utförde en ritual för att fa hand om massor av pengar. 
Magin gick visserligen i uppfyllelse, men det blev inte riktigt som hon hade 
tänkt sig. Istället för att bli stenrik fick hon jobb på en värdetransportfirma. 
Ett exempel som brukar framhävas är att magikern utför en ritual för att fa 
gott om pengar. Magins utövare är slarvig med instruktionerna, vilket får den 
negativa konsekvensen att mormor dör och magikern far ärva henne. Slarv 
kan också resultera i att magin inte fungerar. 

I det magiska arbetet används stundtals de magiska arbetsredskapen som 
tidigare beskrivits. För vissa magiker är de nödvändiga, de interagerar fak-
tiskt med föremålen, för andra är de av mer sekundär betydelse. En betydan-
de del av den moderna magin innehåller visualiseringar, där man föreställer 
sig resultatet för sitt inre, vilket anses ge upphov till önskat resultat. Även 
inom New Age och spiritualismen anses visualiseringar ha magisk effekt. I 
tv-programmet Det okända rekommenderade ett känt medium att en person 
skulle visualisera en sköld omkring sin kropp, vilket skulle skydda henne 
mot besvärliga andar. Likartade tankegångar förekommer inom fantasylitte-
raturen. Sedan renässansen har visualisationer förekommit inom lärd magi, 
men de skiljer sig lite från den moderna uppfattningen. Skillnaden ligger 
framför allt i att man förr var tvungen att sända den projicerade bilden till 
den person man ville påverka (Bogdan 2003a, s 78). En annan komponent 
med anor från den lärda renässansmagin är att man idag fokuserar på olika 
ting och företeelser i syfte att tillgodogöra sig deras energier, vilka i sin tur 
anses kunna användas i magiskt syfte. Under renässansen hävdade lärda 
magiker att om man verkligen fokuserar sina känslor och tankar till exempel 
på en planet, anses man kunna dra till sig en ström av dess inflytande och 
kraft (Cavendish 1978, s 115). Både redskap och visualiseringar lyser med 
sin frånvaro i äldre folklig tradition. 

Den moderna häxkonsten är mycket influerad av tankegods om de fyra 
elementen och kardinalriktningarnas betydelser. I "webbgrimoirema" finns 
mängder med korrespondenser angivna. Elementet eld står för att bli av med 
sjukdom, konkurrens, god hälsa, försvar, lojalitet, sex, styrka, framgång och 
mycket mera. På samma sätt korresponderar planeter, färger, mineraler och 
väderstreck med olika egenskaper. Mars representerar manlighet och kri-
giskhet. Planeternas, elementens, väderstreckens, mineralemas och färgernas 
magiska betydelse härrör som vi tidigare varit inne på från astrologi, lärd 
magi, frimureri och inte minst alkemi, där man precis som idag sökte mani-
pulera dessa symboler på olika sätt för att ge upphov till önskat resultat. 
Inom Den gyllene gryningens hermetiska ordens föreställningsvärld ansågs 
färger, växter, rökelser, mineraler med mera korrespondera med olika Sefirot 
eller aspekter av Guds väsen (Drury 2004, s 133). Även i äldre folklig tradi- 
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tion uppfattades färgerna ha olika symboliska innebörder, vilket till exempel 
framträder när man spådde i färger. 

En central tanke inom dagens magi är att magikern bearbetar energier. 
Enligt en informant är magi samma sak som energi. Allting anses bestå av 
energier och magikern kan påverka dessa med hjälp av ritualer, visualise-
ringar och tankar. Kraften höjs med hjälp av meditationer och ritualer och 
när den stegrats till en viss nivå skickas den iväg och anses få magisk ver-
kan. En annan metod är sexmagi. Under själva orgasmen fokuserar man hela 
sin vilja in i en vision eller symbol. Kraften anses resultera i att det man 
fokuserade på kommer att inträffa. 

Magikern tros vara förmögen att ladda vissa föremål, som amuletter och 
talismaner, med energi eller kraft, vilket bland annat anses kunna hjälpa en 
student med studierna. En relativt omfattande del av både nypagansk och 
ockultistisk magi handlar om att man skall rena olika rum eller sig själv från 
negativa energier, vilket bland annat anses höja magikems kraft. Reningsce-
remonierna går tillbaka till att äldre tiders lärde magiker tvättade sig innan 
de kallade in demonerna eller änglarna. Renligheten ansågs vara ett uttryck 
för gudomlighet och närhet till Gud (Burton & Grandy 2004, s 51). Liknande 
föreställningar återfinns inom New Age, men då omnämns sällan uttrycket 
magi, utan då framhävs istället att man renar rummet eller kroppen från 
misshagliga energier. Följande utdrag är hämtat från Ionas Trolldomshörna 
och summerar den nypaganska och ockultistiska hållningen: 

När du utövar magi, så omvandlar du och riktar du energier för att nå ett önskat 
mål. Det är ett abstrakt handlande. Om man använder sig av konkreta redskap, 
så bör man erinra sig att de inte är magiska. De är främst konkreta hjälpmedel 
för abstrakt handlande. Våra handlingar på det fysiska planet skapar 'magisk' 
resonans på astralplanet. All magi verkar genom det astrala planet, även låg 
magi. Tänk dig den magiska kraften som ett jättelikt spindelnät som sträcker 
sig över flera dimensioner. Du rycker lite i en tråd från det fysiska planet och 
vet att vibrationerna förs vidare till en annan nivå. Konkreta handlingar under-
stödjer vår förståelse för de abstrakta. På sätt och vis skulle man kunna säga att 
magi är läran om energier. (ULMA 39330) 

En annan föreställning som är förknippad med energier är den om "psykiska 
vampyrer", vilka sägs vara personer som medvetet eller omedvetet lägger 
beslag på andra människors energi. Efter ett möte med en sådan person kän-
ner man sig trött, orkeslös och illa till mods. Dessa otrevliga figurer återfinns 
i alla fall i Den gyllene gryningens hermetiska ordens föreställningsvärld 
(King 1997, s 48). Enligt min mening härrör denna uppfattning från ett för-
sök att ge en gammal föreställning en form av "vetenskaplig" förklaring, ett 
tillvägagångssätt som var ganska vanligt i ockultistiska kretsar under 1800-
talet. 

Magi utövas också genom att man på olika sätt skapar ett scenario över 
vad magikern önskar skall komma att inträffa. En möjlighet är att med hjälp 
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av dockor skapa ett orsakssammanhang, ungefär på samma sätt som barn 
leker med dockor i ett dockhus. I enlighet med den gamla magiska devisen 
att lika ger lika antas den handling som magikem återgivit i scenariot inträf-
fa. Imitationer har alltid varit av betydelse i all form av magi. 

En svägerska till en av de intervjuade ville köpa en egendom i Skåne, 
men dessvärre var en förmögen spekulant inblandad, så sageskvirman kom-
ponerade och tillgrep följande ritual som syftade till att få den rike att vända 
sitt intresse någon annanstans: 

Faktiskt gjorde jag en liten docka. Jag fyllde den med lite örter och sådant. 
Dockan skulle föreställa den person som ville köpa, det var inte så att jag satte 
en massa nålar i den eller något sådant. Jag sa till den här dockan att du far hit-
ta en annan gård eller tomt, en annan mark, som du får vända din håg dit, det 
var det jag använde, du far vända din blick åt någon annan mark. Sedan grävde 
jag ned dockan. Man skall göra sig av med det material som blir över och gärna 
lägga det i jorden eller bränna det eller något sådant. Några dagar senare ringde 
min svägerska och berättade att de fatt köpa huset. Ja, jag vet inte ... men jag 
kan säkert ha petat något i rätt riktning. Det vet man inget om. Det är ungefär 
sådant jag kan tänka mig att göra. (ULMA 39192) 

Exemplet säger en hel del om hur man tänker sig att magin fungerar. När den 
moderne magikem utför en ritual för att freda sitt hem från tjuvar anses inte 
magin i sig hindra boven från att gå in, utan den resulterar istället i att han 
riktar sitt intresse någon annanstans. 

Inom den moderna häxkonsten förekommer regelrätta trollformler i deras 
egentliga bemärkelse. Inledningsvis skall magikem lära sig besvärjelsen, 
som med fördel har viss rytm och rim, utantill. När magikern känner att han 
behärskar den helt och hållet skall han uttala den samtidigt som han för sitt 
inre visualiserar vad som kommer att inträffa. Han skall verkligen fokusera 
på orden och leva sig in i dem känslomässigt. Nedanstående fyndigt formu-
lerade besvärjelse i kombination med nyss beskrivna tillvägagångssätt syftar 
till att ge den som uttalar den pengar: 

Kom pengar, kom klöver 
Ge mig summan jag behöver 
Utan någons tår på kind 
Mina pengar ramlar in (ULMA 39330) 

Moderna besvärjelser har vissa likheter, särskilt till formen, med bondesam-
hällets trollformler. Skillnaden ligger i att den traditionella besvärjelsen an-
sågs vara verksam genom kraftladdade symboler och mytiska berättelser 
samt att det påfallande kristna inslaget som kännetecknade de äldre saknas. 
Enligt vissa uppfattningar är magi också verksam genom afflrmationer, det 
vill säga att man under en längre tidsrymd upprepar samma mening gång på 
gång. Om man flera gånger i följd säger "låt pengar strömma till mig", "låt 
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pengar strömma till mig" antas detta gå i uppfyllelse. Detta är en modern 
föreställning som härstammar från New Age-inspirerad psykologi i syfte att 
ta död på komplex och rädslor samt för att skapa en positiv livshållning. 
Affirmationen (ett ord som betyder bekräftelse) är ett positivt uttalande i stil 
med "idag är jag lycklig och framgångsrik" som upprepas ett flertal gånger 
och antas påverka personen i önskad riktning (Hammer 2004, s 214 f; Hane-
graaff 1996, s 240 f; Frisk 1997 och 1998, s 172). Ett välkänt exempel på en 
affirmation i kombination med en visualisation är när Lasse Åbergs roll-
karaktär i filmen Sällskapsresan uttalar de berömda orden: "jag kan flyga, 
jag är inte rädd". 

En annan form av magi särskilt förknippad med moderna häxor är häx-
brygder i ordets egentliga betydelse. Häxan som är aktiv i köket med sina 
brygder kallas med eller utan ironi för "kökshäxa". Många hemsidor och 
föreningstidningar, till exempel Vilka som utges av Vitkaförbundet, innehål-
ler recept som skall hjälpa mot sjukdomar och andra problem här i livet. 
Örterna anses vara förknippade med olika magiska egenskaper. 

Under senare år har intresset för runor och runspådom ökat påtagligt 
inom både nyhedendom och New Age. Nya böcker utkommer med jämna 
mellanrum och i de kommersiella tv-kanalerna förekommer reklam för run-
spådom. Runmagi används först och främst som orakel, alltså divination, 
men också för att påverka olika saker och ting i tillvaron. Runmagikern utgår 
från premissen att varje enskild runa har en särskild betydelse och är baserad 
på runornas innebörd och talvärde som den tillskrivs i uthark-teorin (i 
futhark-teorin, som följs av de flesta språkvetare, tillskrivs runorna något 
annorlunda betydelser och ett annat talvärde). Symbolbetydelserna påminner 
faktiskt en hel del om tarotkort. Varje runa anses ha en särskild magisk kraft 
och om man använder korrekt runa vid rätt tillfålle antas detta kunna påverka 
saker och ting i enlighet med magikems vilja. Runorna tillverkas till exem-
pel av trä, ristas in på särskilda föremål, tecknas i luften med hjälp av ett 
finger eller en kniv och visualiseras. Efter tillverkningen kan runorna kom-
bineras på olika sätt, grävas ned i marken eller förstöras beroende på magi-
kerns uppfattning om vilket tillvägagångssätt som leder till önskvärt resultat. 
När magikern uttalat syftet bakom magin, runorna ristats in, kombinerats och 
eventuellt förstörts anses de fa magisk verkan (om modern esoterisk runmagi 
se Grimsson 1996; Eriksson 1985, s 63 if; Karlsson 2002). 

I ritualerna använder magikern ibland olika former av kristaller eller 
andra föremål, som stenar, träbitar, torkade växtdelar, metaller och korpfjäd-
rar. Av särskild betydelse är att föremålet tilltalar magikern och att det på ett 
intuitivt sätt skall "känns rätt" när han för första gången beskådar det. Även 
om tinget i sig ter sig som obetydligt kan det likväl inneha ett djupare syfte. 
Varje magiskt föremål anses ha sin rätta tid och plats, ett ögonblick där dess 
sanna betydelse uppenbaras och där det kommer till sin rätta användning. 
Några framhäver att de magiska tingen bör hållas dolda för andra. Föremålen 
och kristallerna invigs bland annat genom att man tvättar dem i källvatten, 
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håller dem över rökelse eller något liknande samt att man under en period 
lämnar dem ute i naturen, lämpligen under midsommarafton. Nu och då 
genomför magikern sj älsresor för att förse föremålet med kraft. Många fö-
remål och symboler, bland annat torshammaren, anses skydda magikern från 
olika faror i tillvaron (jfr Eriksson 1985, s 89 ff). 

En hel del av dessa föreställningar är influerade av schamanism i arkaiska 
kulturer, av folktro och inte minst av den stora betydelse som kristaller och 
stenar tillskrivs inom New Age. Detta går i sin tur tillbaka till äldre veten-
skapliga och ockultistiska spekulationer om olika mineralers egenskaper och 
inverkan på olika skeenden, som påminner rätt mycket om tidigare veten-
skapliga och astrologiska spekulationer om planeternas inverkan på jorden. 

t176. 	70-9 

Runsten i Vaksala socken, Uppland. Inom esoteriska och nyhedniska grupper finns 
ett stort intresse för runor som används både i magiskt och divinatoriskt syfte. Upp-
sala universitetsbibliotek. 

Självfallet ger magiutövandet upphov till supranormala upplevelser och 
dessutom torde de tillfällen där en magisk ritual faktiskt visar sig "fungera" 
vara jämställd med en sådan. Liksom vid de nypaganska årshögtiderna intar 
naturen och naturkrafterna en framträdande roll. Den nyhedniske magikern 
har vissa likheter med Frazers ursprungsmagiker. En del av magin går ut på 
att kontrollera naturelementen. Nyhedningarna vädjar till jordgudinnan eller 
utövar en ritual och plötsligt träffas de av vinden, trots att det varit vindstilla 
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innan. Två wiccaner var en natt ute i skogen för att utöva magi och åkalla 
moder jord. De ställde sig under bar himmel och kallade in elementen. Sedan 
bad de om ett tecken från de högre makterna. Knappt hade de öppnat ögonen 
förrän ett tunt glittrande regn började falla över dem. En solitär wiccan var 
med om följande: 

Jag går ute i mörkret och "får för mig" som jag får ibland för att utföra magi. 
Det är något som brukar brusa upp inom mig ibland och då liksom kommer alla 
ord och rörelser ifrån mitt inre. Detta hände även denna gång. Jag sätter ihop 
alla mina tio fingrar tätt intill men ändå så att ett tomrum av ungefär en majs-
kärna sluts av mina fingrar. Jag uttalar de tre ord som jag känner komma ifrån 
mitt inre. Jag uttalar dessa ord så tillräckligt många gånger tills det att jag kan 
känna som en kärna mot mina fingertoppar. Då höjer jag min blick mot himlen 
fullt bestämd att få se ett stjärnfall. Jag avslutar min slutgiltiga repetition av or-
den och kastar upp "kärnan" mot himlen, precis då jag kan se kärnan lämna 
mina händer och spridas som ett moln av pulver över himlen så faller en stjärna 
precis där jag koncentrerar min blick. (ULMA 39269) 



IX. Avslutning 

Många människor förefaller vara kapabla att både se en vålnad och få en 
känsla av ett spökes närvaro. En betydande del av spökobservationerna kan 
förklaras med att de är olika former av hallucinogena upplevelser eller visua-
liseringar av det undermedvetna. Hallucinationer framkallas bland annat av 
förväntningar, biologiska processer, kriser och utmattning. Spölcföreställ-
ningarna tillgrips i Sundéns bemärkelse av människor för att förklara under-
liga erfarenheter, hallucinationer, att tillskriva dem en mening och göra sin 
omgivning begriplig. 

Spöktron är fast etablerad i dagens föreställningsvärld, vilket bör ses som 
den främsta orsaken till att många av upplevelserna är så pass homogena. 
Det är sällan som en upplevelse på något anmärkningsvärt sätt skiljer sig 
från någon annan. I berättelser, böcker, tidningar, Internet, filmer, tv-serier 
med mera framställs vad spöken gör, hur de ser ut, hur de uppträder och hur 
ett möte tilldrar sig. Kunskapen bidrar till att ge upphov till övernaturliga 
upplevelser och fungerar som en mall för tolkning av dem. Dessutom, som 
Hufford visat, framkallar biologiska processer olika former av upplevelser 
vilka tolkas som övernaturliga. Nära-döden-upplevelser och utom-kroppen-
upplevelser kan exempelvis räknas till dessa. 

Trots att ett fåtal upplevelser framstår som mycket skrämmande är de 
flesta tämligen harmlösa. Fruktan ligger snarare i att man konfronteras med 
något som strider mot ens egen och samhällets officiella världsbild. Man 
upplever något som inte finns. Två världsbilder krockar med varandra vilket 
enligt strukturalistiska tänkare skapar rädsla och osäkerhet (Leach 1976; 
Douglas 1997). I de fa fall där personer varit med om riktigt otäcka spökeri-
er, handlar det om beröring, kvävningskänslor, knackningar, poltergeistfe-
nomen och att föremål uppträtt på ett konstigt sätt. Klassiska skrämmande 
spökmotiv, till exempel gengångarens målmedvetna hämnd, är ovanliga, 
vilket beror på att de främst hör hemma i sägentraditionen, litteraturen eller i 
film. 

Många spökupplevelser är otolkade och syftet bakom hemsökelsen finns 
inte angivet. Detta tyder på att den moraliska, bestraffande och varnande 
funktionen inom spökföreställningarna sakta men säkert klingat av. En an-
nan orsak ligger i att det är personliga erfarenheter, så kallade primärmemo-
rat, där händelser till skillnad från sägner sällan tolkas. Spöksägnerna har 
vanligtvis en moralisk, bekräftade och förklarande funktion." 

38  Nuförtiden berättas spöksägner definitivt inte i samma utsträckning som de gjorde 
förr, utan idag framträder de mest i böcker för att läsas (av de intresserade) snarare 
än att berättas. I allmogesamhället berättades ofta spökhistorierna i samband med att 
man arbetade sent på kvällarna. Jämfört med förr, då det knappast gick att undvika 
dem, tar idag betydligt fåne personer del av berättelserna. 
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Föreställningarna om spöken och upplevelserna av dem bekräftar för 
många att det existerar en positiv tillvaro efter döden och att det finns en 
högre mening bakom människans tid på jorden. I de allra vanligaste berättel-
serna beskrivs hur ens nära och kära har det bra och att de fortfarande tittar 
till och kontaktar dem som ännu befinner sig i jordelivet. De positiva upple-
velserna har därmed påfallande likheter med den spiritualistiska uppfattning-
en, som både tagit intryck av folkliga föreställningar men också påverkat 
dem. Långt före spiritismens (om skillnaden mellan spiritism och spiritua-
lism se not 15) uppkomst troddes de döda vara förmögna att kontakta de 
levande, men det var mestadels dystra meddelanden om bot och bättring, den 
hädangångne försökte ställa saker och ting tillrätta eller, som de beskrivs i 
sägnerna, rena skräckinjagande hemsökelser, som påvisar hur det går om 
man för ett ogudaktigt leverne. Den glädjande hälsningen lyste vanligen med 
sin frånvaro. I några moderna berättelser finns det också inslag av ödestro, 
där en person för ett ögonblick far skåda in i framtiden och sedan erfara att 
visionen uppfylls. Berättelserna vittnar om att tillvaron är bestämd av en 
högre makt och att livet är förutbestämt, en tanke som i en värld fylld av 
ständiga val och förändring säkerligen kan uppfattas som både tröstande och 
betryggande samt befriar människan från ångest över eventuellt felaktiga 
beslut. I andra berättelser finns det uttryck för en folklig moral som fördömer 
våldsdåd, självmord och övergrepp samt oetiska och ondskefulla handlingar. 
Berättelserna avspeglar sålunda grundläggande mänskliga känslomässiga 
behov av att få tröst, veta vad som är rätt och fel, veta att onda handlingar 
bestraffas, vad som inträffar efter döden, att veta att ens nära och kära har 
det bra efter dödens inträdande, lindra dödsskräcken och bekräftande av en 
högre makt. 

Många av de motiv som var levande på 1800-talet har idag försvunnit ur 
traditionen och den har inte längre samma mångfald och nuförtiden saknar 
de skrämmande spökerierna ofta ett uttalat uppsåt och mening. Nedgången 
av de skrämmande motiven kan delvis tillskrivas spiritualismen och New 
Age där otäcka spöken framställs som missförstådda andar som av varieran-
de orsaker inte trätt in i "ljuset" och gått över till den "andra sidan". Detta 
drag märks tydligast i att upplevelser vilka förr betraktades som mycket 
olycksbådande och negativa numera för det mesta tolkas på ett positivt sätt. 
Idag ses för det mesta mötet med det övernaturliga som något uppskattat — 
rent av eftersträvansvärt — där man antingen fått kontakt med en högre makt 
eller med avlidna vänner och släktingar. Enligt min mening ligger skillnaden 
främst i att Gud och övernaturliga väsen förr betraktades med fruktan, me-
dan högre makter idag uppfattas som mer positiva och förlåtande. New Age-
fromheten utan straffande Gud har härmed inverkat på moderna föreställ-
ningar. Samtidigt vill jag framhäva att de spiritualistiska inslagen inte är 
något nytt, utan de återfinns i mer än hundra år gamla spökberättelser (se till 
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exempel Granberg 1959 och 1981; Arcturus 1939; Ohlmarks 1971).39  På 
sikt, särskilt med tanke på tv-program som Det okända, kommer sannolikt 
den spiritualistiska synen att alltmer påverka traditionerna om spöken. Synen 
på andarnas och spökenas uppsåt är likartade i båda traditionerna, vilket 
framgår av följande utdrag: 

Så där är det ju oftast då, när dom söker kontakt då och vill berätta någonting 
till dom som bor eller dom som ... Ofta det här man pratar om spökerier, det är 
ju att andevärlden vill ju, någonting dom vill reda ut, någonting dom vill berät-
ta och då när dom visar sig blir vi ju rädda, dom vill ju berätta någonting, nå-
gonting dom inte vill släppa själva, någonting dom tycker är viktigt. (ULMA 
39289) 

En viktig anledning till spiritualismens uppsving under de senaste åren är att 
man lyckats kombinera den gamla spöktron med egna karakteristiska upp-
fattningar. Nyckelmotivet är den gamla traditionella föreställningen om att 
de döda återvänder för att skicka en sista hälsning eller överlämna ett bud-
skap, vilket implicerar att de hädangångna är intresserade av att hålla kontakt 
med de levande. Härigenom har spiritualismen lyckats ge intryck av att den 
är baserad på en gammal åskådningsvärld, vilket är mycket lyckat, eftersom 
människor i allmänhet ogillar alldeles färska och nyskapade religiösa rörel-
ser (jfr Hammer 2004, s 97). Spökföreställningarna ger därjämte spiritualis-
men en autenticitet och ett anspråk på att vara reell, som bekräftar att andar-
na finns. På sätt och vis kan man hävda att spiritualismen i Sverige är för-
ankrad i spöktron, medan spiritualismen i England är grundad på den Spiri-
tualistiska kyrkan. 

Inom New Age och nyhedendomen har man sökt integrera spöken och 
många andra av folktrons väsen i de olika trossystemen. Väsendena har ta-
gits ur sin kontext och tillskrivits nya betydelser och egenskaper. Från att ha 
varit ambivalenta, ömsom goda, ömsom farliga, har folktrons väsen förvand-
lats till milj ömedvetna varelser som gärna leker med barn. Ofta framhävs att 
de på grund av städernas expansion och människans exploatering av naturen 
drivits bort och alienerats, vilket resulterat i att vi förlorat kontakten med 
dem. Omvandlingen är inte särdeles förvånande med tanke på att väsendena 
har förlorat sin gamla funktion, där vissa av dem troddes behövas i det dag-
liga arbetet, och måste därför tillskrivas en ny. Ett sätt att integrera tomtar, 
troll, vättar, vittror, älvor och andra är att ge dem nya beteckningar, uppgifter 
och kombinera dem med andra uppfattningar. Tack vare dessa anknytningar 
har man lyckats ge de moderna föreställningsvärldarna en fast förankring i 
de gamla. Nyhedniska grupper har på samma sätt gjort anspråk på väsendena 

39 En del av de exempel som Louise Hagberg tar upp i När döden gästar (1937, 
s 646 f) som belägg för att tanken på reinkarnation funnits i skandinavisk folktro 
härrör snarare från spiritistiska och teosofiska idéer från 1800-talet som påverkat 
folk ute i bygderna än från en urgammal inhemsk föreställning. 
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och hävdat att tron på dem i själva verket är ett utslag av deras egen religion 
och härigenom sökt legitimera sina egna föreställningar genom att ge dem en 
historia och autenticitet som de i realiteten saknar. En del nyhedningar upp-
fattar dem snarare som manifestationer av olika makter eller krafter i naturen 
än som självständiga väsen. 

Mycket av den äldre folktron och de mer konventionella supranormala 
upplevelserna har alltså New Age-ifierats. Upplevelserna tolkas förhållande-
vis ofta med New Age-begrepp och utifrån ett New Age-perspektiv. Ett ut-
tryck för detta är en del hemsidor där folk skriver in vad de har varit med 
om, varvid händelserna förklaras av den som driver hemsidan. Framöver 
kommer New Age-tolkningen allt mer att påverka de mer gängse föreställ-
ningarna och frågan är när New Age-uppfattningar kommer att bli ren folk-
tro, om de nu inte redan är det, vilket jag i skrivande stund är benägen att 
hävda. På samma sätt har medier och andra representanter från New Age-
rörelsen allt mer kontaktats av tidningar, främst populärpress, och tv för att 
förklara spökerier och andra företeelser. 

En klar majoritet av de självframkallade supranormala upplevelserna känne-
tecknas av olika former av trance, visualiseringar och hypnos. Mediet, ny-
schamanen, ockultisten, satanisten, nypaganen och den enskilde försätter sig 
med hjälp av olika tekniker i trance och upplever olika former av mentala 
bilder, röster (auditioner) eller hallucinogena erfarenheter. Till denna katego-
ri kan man även inkludera självframkallade tidigare-liv-upplevelser. Jag vill 
särskilt understryka att många av dessa metoder faktiskt fungerar på ett psy-
kologiskt plan och att människor får upplevelser av dem (jfr Luhrman 1989, 
kitel 14). 

Det förefaller som om förmågan att skapa visualiseringar kraftigt varierar 
från person till person. Individens förmåga att framkalla dem är därmed av-
görande för i vilken grad intresset för att tillämpa dessa tekniker kommer att 
utvecklas. Det är ju ingen större mening med att fortsätta att pröva på ny-
schamanska metoder om man inte upplever någonting alls. Dessutom tycks 
vissa metoder passa en del bättre än andra. 

Uppfattningarna om huruvida vi alla har förmågan att få kontakt med 
övernaturliga väsen varierar dock. Enligt spiritualismen — som har en betyd-
ligt mer elitistisk hållning än till exempel nyschamanismen — är det endast 
ett fåtal personer som kan bli riktigt bra på att kommunicera med andarna. 
Inom New Age framhävs att alla människor kan bli healers och kanalisera 
andliga budskap. Nyschamanema framhäver att med hjälp av olika tekniker 
kan vi alla (visserligen mer eller mindre, men alla har potential) få kontakt 
med det övernaturliga. Nyhedningar och ockultister understryker att samtliga 
med hjälp av magi och olika former av ritualer kan fa kontakt med makterna. 

Tillsammans med olika former av alternativmedicin och divination utgör 
utsikten om att få vara med om en supranormal upplevelse de alternativa 
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världsåskådningarnas effektivaste medel i kampen om människors intresse. 
Genom upplevelsen kan varje person själv få kontakt med det andliga och ta 
reda på vad det har att erbjuda. Upplevelsen betraktas som ett attraktivt al-
ternativ till textläsning och muntlig undervisning, där man dessutom inte 
behöver underordna sig någon auktoritet. Därutöver får man direktkontakt 
med det andliga utan att behöva gå via mellanhänder. Den personliga bekräf-
telsen anses vara mer värd och tillförlitlig än andras utsagor. Den supranor-
mala upplevelsen är betydligt viktigare än teologisk debatt. 

Forskaren Jan Huizinga framhåller att alla religiösa riter har påfallande lik-
heter med leken. Myterna och riterna vittnar om människans uppfinningsri-
kedom, om ett lekande mellan skämt och allvar. De sakrala handlingarna 
äger rum inom ett avgränsat område som avskilts från det vardagliga livet 
och blivit heligt, ett territorium där det råder särskilda regler. Det är en till-
fällig värld, som skapats av aktörerna, inom den vanliga tillvaron. Inte heller 
är det möjligt att dra en skarp gräns mellan feststämning i allmänhet och 
entusiasm över sakrala mysterier (Huizinga 1945, s 13, 19, 29 g jfr Gustafs-
son 2002, s 25 f). Nyhednisk och ockultistisk initiation, ritualer, inkallande, 
dans, musik, dräkter, utklädnad, "magiska" föremål, återskapande av en 
mytisk händelse och en forntid, rekonstruktioner av gamla ceremonier som 
till exempel finns beskrivna i medeltida svartkonstböcker är uttryck för den-
na lekfullhet. 

Vid nypaganska ceremonier och kalenderriter får deltagarna en möjlighet 
att klä ut sig och bete sig på ett sådant sätt som de till vardags inte gör eller 
har möjlighet till. Som en följd av ritualen infinner sig ett ambivalent till-
stånd där symboliska handlingar åtskiljs från vardagens tid och rum. Under 
detta tillstånd skapas en rituell gemenskap och vardagens roller och regler 
sätts för ett ögonblick ur spel, något som resulterar i att utövarna kan leka 
med ordningar som annars tas för givna (Turner 1969; Gustafsson 2002, 
s 25). Nyhedningarna iklär sig en ny roll och får för tillfället en ny identitet 
och träder in i en övernaturlig zon som de skapat med hjälp av ritualer och 
rekvisita i form av kostymer samt "magiska" redskap. Inom denna "förtrol-
lade zon" kan de leva ut sina känslor, sin religiositet, sin kreativitet, tillfreds-
ställa sina andliga behov och allmän leklust. Nypaganerna återskapar och 
levandegör härmed en "urgammal" religion liksom mytiska händelser. Trots 
den liberala, improviserade och lekfulla synen på ritualer följer de särskilda 
regler. Improvisationerna sker alltid i enlighet med särskilda konventioner. 
Beter sig någon på ett sätt som de övriga finner oseriöst torde han genast bli 
utesluten ur gruppen. Vid sidan av detta upplever nyhedningarna en delak-
tighet. De skapar och medverkar aktivt i den religiösa ceremonin. Egentligen 
är det ingen större skillnad mellan ett asatroblot, en wiccansk högtid eller en 
nyschamansk sammankomst, vare sig till formen eller till syftet bakom riten. 
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Behovet av att blidka maktema i syfte att hålla dem på gott humör, vilket 
var huvudsyftet med blotet i äldre tid, är idag närmast obefintligt. Högtider-
nas främsta betydelse ligger i att ge deltagarna en upplevelse av det överna-
turliga och en möjlighet att leva sig in i och manifestera sin religion. Som vi 
sett förekommer trumresor, visualiseringar, regressioner, åkallan, diverse 
ritualer, vilda danser med mera. Magi används för att tillgodogöra individens 
och gruppens egna behov. Till viss del kan man se det som en strävan efter 
att erhålla "äkta" upplevelser, som bekräftar att det övernaturliga existerar. 

Överhuvudtaget kan de nyhedniska, nyschamanska och ockultistiska ritu-
alerna liksom många andra av de företeelser och föreställningar som behand-
las i denna bok vars autenticitet bygger på att de gör anspråk både på att 
deras åskådningar är förankrade i äldre tiders trosföreställningar och att de är 
deras rättmätiga arvtagare ses som ett uttryck för ett behov av att finna något 
äkta som kanske saknas i dagens moderna och reflexiva samhälle. Det är en 
romantisk reaktion mot det moderna, reflexiva och det avmystifierade som 
resulterar i att det autentiska sakraliseras och förläggs någon annanstans, 
gärna i en förfluten tidsålder eller i en främmande kultur (Gustafsson 2002, 
s 170). 

Nypaganer och ockultister utövar magi, vilket kan ses som ett sätt att 
skaffa sig ett supranormalt inslag i tillvaron och göra den mer spännande. 
Precis som Strindberg beskriver i Inferno, Den ockulta dagboken och i Le-
gender börjar man att tänka "magiskt".4°  Inget inträffar längre av en slump 
och allt har en djupare mening. Individen befinner sig i universums navel 
och anses kunna påverka orsakssammanhangen. Genom att utöva magi ger 
man sken av att kunna inverka på en värld som allt mer framstår som omöj-
lig att påverka. Magiutövandet bör uppfattas som en reaktion mot avmystifi-
eringen av samhället. 

En påfallande stor del av den moderna magin handlar om att stärka utöva-
rens vilja, handlingsförmåga och självförtroende. Detta kan ses som ett ut-
tryck för en ytterst individualistisk världsåskådning, där man skall gå sin 
egen väg och uppfylla sina egna mål, oavsett vad omgivningen anser. Det är 
hjälteideal som bland annat återfinns i film och litteratur. För att anknyta till 
den brittiske religionsvetaren Paul Heelas skulle man kunna hävda att i dessa 
åskådningar har självet eller jaget förheligats (Heelas 1996; jfr Frisk 1998, 
s210). 

De alternativa världsåskådningarna bör uppfattas som exempel på en ny 
social rörelse. Dessa kan ses som ett handlingsmönster som omfattar solida-
ritet, det vill säga en känsla av ett vi. En social rörelse står i konflikt med en 
opponent som delar samma handlingsfält, i detta fall ateismen, vetenskapen, 

4°  Strindbergs upplevelsegalleri inkluderar spökupplevelser, telepatiska erfarenheter, 
upplevelser av osynlighet, astralsex, dubbelgångare och det som i den här boken 
benämns astrala resor. 
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upplysningsrörelsen och olika kristna samfund. Framför allt handlar konflik-
ten främst om de övernaturliga föreställningarna och om upplevelserna av 
dem är giltiga på ett objektivt plan. Den sociala rörelsen överskrider grän-
serna inom det sociala system där den agerar och producerar därmed föränd-
ring, vilket i detta fall är ett ökat intresse för religion, andlighet och supra-
normala upplevelser, något som på sikt kan ge upphov till ytterligare föränd-
ring. I likhet med många andra kännetecknas denna rörelse av interna kon-
flikter, fragmentisering och en motsägelsefull mångfald (Melucci 1992). 

New Age och de alternativa åskådningarna är antiateistiska rörelser. De 
bör ses som en reaktion mot den antikristria och antireligiösa rörelse som tog 
fart under 1800-talets senare del och kulminerade under sent 1900-tal. Den 
ateistiska antirörelsen var en reaktion mot kyrkans maktställning i samhället 
och på samma sätt är den nyandliga rörelsen en reaktion mot den ateistiska 
dominansen och tolkningsföreträdet i dagens Sverige. För att tala med Max 
Weber är den en reaktion mot avmystifieringen av tillvaron. Därutöver går 
det andliga uppsvinget tillbaka till den kris för det linj ära framstegstänkandet 
som under senare år drabbat västerlandet. Thomas Ziehe framhåller att åt-
skilliga människor skyller tillståndet i världen på allt för mycket rationalitet 
och att vi överskattar oss själva. "Ekologiska, antropologiska och civilisa-
tionskritiska motiv strålar här samman och far jagets herravälde att åter träda 
tillbaka till förmån för varats ordning" (Ziehe 1989, s 158). Detta resulterar i 
att man uppvärderar utomeuropeiska kulturer, framför allt, som vi sett i den-
na studie, indianer och influenser från österländska religioner. 

Intresset för det övernaturliga har ökat framför allt bland ungdomar. Zie-
he anser att yngre personer idag framför allt fruktar förlusten av en överord-
nad mening och bristen på visshet, vilket leder till att många intresserar sig 
för nyandlighet, gärna i kombination med ekologiskt odlad naturfilosofi. Det 
är en längtan efter en särskild ordning och mening som det gudomliga eller 
andliga ger löfte om (Ziehe 1989, s 157 f). 

En annan anledning till de alternativa åskådningarnas frammarsch är att 
en del människor idag själva vill bestämma och följa sina egna uppfattning-
ar, vilket medför att de hamnar i konflikt med gamla etablerade och stela 
organisationer, vilka inte tillåter ett alltför fritt agerande. Detta resulterar i att 
de väljs bort och leder till att många söker sig till något nytt och inte lika 
genomorganiserat (jfr Melucci 1992). Ett exempel på detta är att många sökt 
sig till New Age istället för kristendomen. 

Spiritualismen, New Age, nypaganismen och ockultismen bör uppfattas 
som ett fullgott alternativ till samhällets värderingar och det som framstår 
som hotande, meningslöst och svårbegripligt. De presenterar en värld som 
tagit avstånd från vetenskaplig rationalism, rationell logik, effektivitetskrav 
och åter gjort sin omgivning fylld av mystiska väsen, magi, underliga krafter 
etc. Dessa åskådningar ger sina anhängare en identitet, en mening med livet, 
en spännande tillvaro och upplevelser av det övernaturliga. 
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Ett framträdande drag i den romantiska ockultismen på 1800-talet var att 
sökandet efter de esoteriska hemligheterna fungerade som ett sätt att undfly 
den vardagliga, tråkiga och förutsägbara tillvaron, liksom ett kraftigt ifråga- 
sättande av det mänskliga förnuftet (jfr Wilson 2003). Det är en lockelse som 
fortfarande lever och frodas. Den är särskilt påfallande inom New Age och 
märks kanske allra tydligast inom modern häxkonst, där tillvarons samtliga 
plan anses påverkas av magi och av andra övernaturliga företeelser. Varda-
gen sakraliseras genom små ceremonier, som inte i sig behöver vara särdeles 
avancerade. Det räcker med att på morgonen hälsa solen och de fyra elemen-
ten. 

Att dessa rörelser tillhandahåller en identitet framgår tydligt, man är det 
man gör och tror på. I tidningsreportage kan man läsa att en person varit en 
till synes trist och anonym "vanlig Svensson" med radhus, två barn och Vol-
vo för att därefter säga upp sig från jobbet och bli häxa och försörja sig som 
tarotläggare. Den blir en av många i det utbud av identiteter som man kan 
välja mellan i det moderna samhället. 

Nypaganismen, New Age och ockultismen kännetecknas av en form av 
antimodernism. I synnerhet nyhedendomen tar avstånd från ökad tilltro till 
tekniken, sekulariseringen, ateismen, miljöförstöringen och människans 
fjärmande från naturen. Den antikristna hållningen är påfallande (dock inte 
inom New Age). Kristendomen ses av nyhedningarna som huvudorsaken till 
de problem som anses finnas i det moderna samhället. Man kan på goda 
grunder hävda att dessa rörelser är proteströrelser mot det moderna. Anhäng-
arna har — för att tala med sociologen Anthony Giddens — ingen tillit till 
industrialismen, "förnuftigt" tänkande och vetenskap. Drömmen tycks vara 
att återgå till en mytisk hednisk urtid. Trots det romantiska och antimoderna 
draget kännetecknas de paradoxalt nog på samma gång av typiska uttryck för 
modemiteten. Anhängarna är som regel individualistiska och misstror aukto-
riteter. Är man inte nöjd med något gör man på sitt eget sätt eller söker sig 
till dem som har ungefär samma uppfattning som en själv. Ett annat uttryck 
är den ständiga, vare sig det är hemsidor eller kurser, betoningen på att man 
inte presenterar någon sanning eller "så här är det", utan att det enbart är ens 
egen uppfattning. Det är upp till var och en att tänka själv och fatta sina egna 
beslut. 

De alternativa världsåskådningarna ställer inte heller några egentliga krav 
på sina anhängare eller människan som sådan. Det finns inga regler likt de 
tio budorden som säger vad man inte får göra. Spiritualismen tar avstånd 
från den slutgiltiga domen och förespråkar lagen om karma. Liknande tanke-
gångar finns inom nypaganismen. Därmed har man till stor del lyckats för-
tränga ångestfyllda inslag ur religionen, som föreställningarna om helvetet 
eller ett dystert dödsrike. 

En hel del av det andliga engagemanget kan i modern anda ses som en 
möjlighet att förverkliga sig själv, vilket i slutändan är av fundamental bety- 
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delse för personens egen identitet. Den religiösa identiteten blir en del av ett 
"livsprojekt" (jfr Giddens 1996, s 147). I det moderna samhället kan indivi-
den inte längre falla tillbaka på traditionen utan måste själv fatta sina beslut. 
Han tvingas ställa sig frågor som vilket yrke vill jag ha, vad vill jag göra 
med mitt liv, var vill jag bo, vad vill jag tro på, vilken religion vill jag be-
känna mig till och andra frågor. Beslutet att bli gudinnedyrkare är därmed ett 
uttryck för ett medvetet val som går tillbaka till individens egna preferenser 
och inte på gamla traditioner. Därmed inte sagt att valet är helt och hållet 
fritt. Man väljer snarare mellan olika grundkoncept, som man sedan kan 
utforska och anpassa efter sina egna behov och uppfattningar. Som religi-
onsvetaren Olav Hammer framhäver är det nyandliga smörgåsbordet begrän-
sat till maträtterna som köksmästaren ställer fram på bordet (Hammer 2004, 
s 314). "Folk vill ha färdiga koncept" (ULMA 39190), som en av mina in-
formanter träffande uttryckte saken. Egenhändigt konstruerade föreställning-
ar är mycket ovanliga och saknar självfallet all form av autenticitet. 

Ett annat framträdande drag hos de alternativa världsåskådningarna lik-
som i New Age som helhet är att samma saker återfinns i många av de ovan 
beskrivna rörelserna. Synkretismen är påfallande. Det eklektiska synsättet är 
karakteristiskt. Upptäcker man något ur en helt annan kontext kan det ändå 
infogas inom den rörelse man för ögonblicket tillhör. Ett typiskt uttryck för 
detta är kristna wiccaner och spiritualismens blandning av kristendom och 
reinkarnation. Medier, ockultister och nypaganer lägger tarotkort. Föreställ-
ningen om chakror återfinns lite här och var, liksom både guidade och en-
skilda meditationer. Kundalinkraften omnämns av nästan samtliga. Energier 
är ett viktigt och allmängiltigt koncept. Magi anses oftast vara en manifesta-
tion av viljan. 

Många andliga sökare har prövat på olika trosföreställningar och tilläm-
pat flera olika tekniker för att få förnimmelser av främmande krafter. Det 
intressanta i det här sammanhanget är att man prövat på egentligen helt oför-
enliga uppfattningar. Skillnaden är stor mellan de kliffotiska avgrunderna på 
den vänstra handens väg — som de gamla ockultistema fruktade — och The-
lema jämfört med spiritualism och New Age-fromhet. Ändå har många prö-
vat på båda. Kanske är det så att vi lever i både Horns och Vattumannens 
tidsålder? Måhända, men detta är något som kännetecknar den religiösa sö-
karens väg, där sökandet alltsomoftast tenderar att bli ett mål i sig självt 
snarare än att hitta rätt. 

Detta hänger sannolikt samman med det moderna idealet om personlig 
utveckling. Många framhäver idag att de vill utvecklas som människa. Gali-
na Lindquist (1997) menar att nyschamanismen liksom New Age främst 
handlar om att individen skall finna sig själv, upptäcka vem han egentligen 
är. Likartade tankegångar finns inom New Age, nyhedendomen och ockul-
tismen. Flera av de intervjuade framhäver att de vill utvecklas andligen utan 
att för den skull ha ett klart definierat slutmål. Enligt Wouter Hanegraaff kan 
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den personliga utvecklingen förstås som ett sätt att uppnå frälsning. Genom 
att söka utveckla sin inre potential, vilket enligt detta sätt att tänka leder till 
att man kommer i kontakt med sin egen gudomlighet, anses man kunna bli 
befriad från mänskligt lidande och svagheter (Hanegraaff 1996, s 46; jfr 
Frisk 1998, s 171). Som vi sett kan denna målsättning uppnås med hjälp av 
bland annat healing, vandring på glödande kol, regressioner, kurser i person-
lighetsutveckling, andlig utveckling, trumresor, sejd, kalenderriter (blot) och 
magiska ritualer. Med hjälp av dessa metoder anses vi kunna befria oss från 
svaghet, brister, rädsla, ångest, osäkerhet och trauman och därmed förvandla 
oss till mer självständiga och fulländade varelser som inte räds något och 
uppfyller sin fulla potential. En form av modern motsvarighet till den alke-
mistiska föreställningen om själens och medvetandets förädling och utveck-
ling mot allt högre nivåer för att slutligen nå en fulländning, skulle man kun-
na hävda. Paradoxalt nog framställs tillvaron efter döden i några spökupple-
velser på ett liknande sätt, där den döde uppnått en harmonisk och problem-
lös tillvaro. 

Ombytligheten kan även uppfattas som att olika trosuppfattningar för-
vandlats till en form av varor som man kan pröva på och utvärdera. Det finns 
inget i sig som till exempel skiljer en kurs i nyschamanism från något annat 
som erbjuds i upplevelseekonomins tidevarv. Den är en upplevelseprodukt 
som säljs och köps precis som många andra. När man utvärderat och tröttnat 
på en vara vänder man sig till en annan som har något nytt att erbjuda. Kan-
ske strävar moderna människor efter att fa vara med om så många olika (po-
sitiva) upplevelser som möjligt. Andra prövar sig fram och byter med jämna 
mellanrum livsmål och identitet, bland annat för att skaffa sig en mening i 
tillvaron (Ziehe 1989, s 160; jfr Gustafsson 2002, s 249 ff). Till sist far man 
inte heller bortse från den moderna människans rastlöshet och rotlöshet, 
vilket resulterar i att intressen och identiteter med jämna mellanrum föränd-
ras. Ena veckan vill man bli schaman för att nästa bli kaosmagiker. 

Eventuellt hänger utvecklingsidealet också samman med att en del mo-
derna människor anses sträva efter att bli "bättre" människor. Några forskare 
menar att anledningen till att en del människor idag plågar sig i fitness cen-
ters, köper fettsnål mat, säger upp sig från välbetalda jobb i syfte att studera 
humaniora och uppsöker psykologer för att återuppleva en smärtsam barn-
dom ligger i just detta (Jönsson 2002, s 65 f). Naturligtvis omfattar detta 
även New Age och nyhedendom. Flera av dem som genomgår exempelvis 
en kurs i nyschamanism anser säkerligen att de blir mer andliga och därmed 
"bättre" människor. 

Spridningen av dessa föreställningar påminner om regelrätt marknadsfö-
ring. Det finns annonser i olika tidskrifter, dagspress, anslag i bokhandlar, 
föreningslokaler och information på Internet och i litteratur. Ett flertal sam-
manslutningar erbjuder som vi sett kurser, utbildningsverksamhet, supra-
normala upplevelser, naturupplevelser, mat, avkoppling och uppehälle, gärna 
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på en naturskön plats en bit avsides från storstädernas jäkt och stress. Ofta 
finns särskilda erbjudanden som vänder sig till olika företag. Några av de 
föreställningar som beskrivits i denna bok har lanserats av i huvudsak ameri-
kanska organisationer (och bokförlag) och funnit fotfåste i landet. Det finns 
också enstaka personer, ofta indiska gurus eller indianska lärare, som anting-
en är särskilt inbjudna eller som på eget initiativ reser runt i landet och ger 
kurser. 

Ser vi mer till den individuella anledningen till varför människor ansluter 
sig till dessa rörelser framhäver de flesta jag talat med att de redan sedan 
barnsben varit intresserade av det övernaturliga och läst all "ockult" litteratur 
de kommit över. Flera betonar att intresset uppkommit genom att de varit 
med om supranormala upplevelser, medan andra framhäver allt från livskri-
ser till rena tillfålligheter. Vissa säger sig ha prövat på olika New Age-
tekniker, läst en bok eller gått på en seans för att ta reda på vad det är för 
"skojeri" men istället blivit övertygade om dess giltighet. 

Tittar man närmare på svenskförfattad New Age-litteratur liksom i ett få-
tal inkomna skildringar kan man ana ett martyrskap. Författarna beskriver 
hur de fått lida bland annat på grund av att de innehar paranormala förmågor. 
Lidandet har slutligen medfört att de sökt sig in på den andliga vägen där de 
uppnått ett stadium av lugn och harmoni. Det finns faktiskt likheter mellan 
dessa skildringar och föreställningen om den kristne martyren. 

Kan man då upptäcka några skillnader mellan män och kvinnors supra-
normala upplevelser? I de erfarenheter som jag har tagit del av tycks det inte 
finnas några större differenser, även om en knapp majoritet av informanterna 
är kvinnor. Om vi ser till samhället som helhet kan vi konstatera att kvinnor 
anses vara mer intresserade av det övernaturliga än män. Veckotidningar, 
som huvudsakligen vänder sig till en kvinnlig publik, innehåller ofta repor-
tage om olika former av supranormala upplevelser. Något motsvarande finns 
inte för det manliga könet. Enligt flera forskare bärs New Age-rörelsen i 
huvudsak upp av kvinnor (Hammer. 2004; Frisk 1998, s 199 f och 2000; 
Gudmundsson 2001; Lyon 2000; Heelas 1996). 

Hur uppfattas då dessa föreställningar och alternativa världsåskådningar 
av det omgivande samhället? Om vi ser till populär dagspress och vecko-
press mottas de på det hela taget välvilligt. Spöken uppfattas som något ro-
ligt och intressant. Det vilar en form av välvillig glimt i ögat över många 
inslag. Reportage om spöken, asatro, nyschamaner, häxor, spiritualism har 
en positiv klang, även om det mellan varven förekommer att man är djupt 
kritisk mot vissa inslag. De ses inte som ett hot, utan betraktas snarare som 
något underligt exotiskt spännande som man ändå inte kan ta riktigt på all- 
var. En del tv-kanaler har tagit steget fullt ut och accepterat föreställningen 
om psykometri och att medier är kapabla att ta kontakt med de döda, även 
om inställningen i och för sig varierar mellan olika tv-program. Liknande 
tendenser finns i privata radiokanaler. Jag blev i en radiosändning under 
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hösten 2004 kritiserad för att jag inte ville medge att spöken existerar. Av 
alla olika övernaturliga och alternativa världsåskådningar är det spiritualis-
men och spöktron som har lyckats bäst i media. 

En liknande ambivalens återfinns i bedömningen av astrologi, tarot och 
andra former av spådom, där man å ena sidan framställer det som ett lekfullt 
nöje och tidsfördriv, å andra sidan för att "avslöja" att spådomarna sällan 
stämmer, att folk tar spådomar och mediers uttalanden på djupaste allvar och 
att detta (mycket riktigt) kan fa allvarliga följder för den enskilde samt att 
tarotläggarna, medier och spåkärringar är dyra i drift. En viss tvehågsenhet 
riktas därutöver mot asatroende eftersom fornnordiska symboler och asagu-
darna förknippas med högerextremism. 

Den enda världsåskådning (av dem som beskrivs i denna bok) som fram-
ställs på ett entydigt negativt sätt är satanismen som felaktigt tillskrivs diver-
se nidingsdåd och har fatt ett oförtjänt dåligt rykte, men på det hela taget är 
en harmlös företeelse. En tendens är att olika illdåd som begåtts av en up-
penbart psykiskt sjuk människa tillskrivs personens uttalade satanistiska 
intresse och att man inte har någon kritisk inställning till vederbörandes be-
kännelser (se till exempel Aftonbladet 31/10 2003). I en del avseenden fram-
ställs också ockultistiska rörelser på ett likartat sätt, men uppfattningarna 
varierar avsevärt, från försiktigt positivt till avgjort negativt. 

Den främsta kritiken mot dessa rörelser och föreställningar kommer dels 
från kristet frikyrkligt håll. Nyschamanerna i Yggdrasil blev till exempel 
häftigt kritiserade i den kristna dagstidningen Dagen, som jag dock inte av 
utrymmesskäl kommer att behandla här, dels från upplysningsrörelsen som 
bland annat representeras av olika skeptikerföreningar. I tidskrifter som Ana-
lys & Kritik framställs spöktro, ockultism, New Age och nyhedendom som 
ett hot mot samhälle och demokrati. Tämligen ofta förklarar skeptikerna 
olika föreställningar och fenomen på ett fantasifullt sätt, som dock inte alltid 
förfaller vara särdeles vetenskapliga. Ett annat uttryck för dessa kritiska tan-
kegångar är Robert Aschberg som i tv-programmet Insider bland annat av-
slöjat och kritiserat medier. Paradoxalt nog har samma tv-kanal tagit ställ-
ning för medier och liknande företeelser i andra program. 

Hur expansiva är då dessa rörelser? Spiritualismen har tack vare tv-
programmen, spiritualistiska kursgårdar och aktiva spiritualistiska föreningar 
expanderat kraftigt under senare år och denna trend lär säkerligen fortgå 
framöver. Det finns inget som tyder på att den skulle avta. Vad beträffar 
nyhedendomen finns det enligt min mening relativt gott om sympatisörer, 
främst bland tonårsflickor som är intresserade av wicca, men det är likväl 
förhållandevis fa som aktivt engagerar sig i olika samfund eller i andra 
sammanslutningar. Det är ont om både aktiva och passiva medlemmar. Inom 
framför allt asatron finns en uttalad besvikelse över att rörelsen inte expan-
derar så mycket som anhängarna hade önskat. Nyhedningarna är splittrade 
sinsemellan och tenderar att bråka inbördes. De påminner faktiskt mycket 
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om vänsterrörelsen på 1960-talet som gav upphov i allt fler olika sam-
manslutningar utan att antalet anhängare för den skull blev flera. Sannolikt 
hänger detta på något sätt ihop med att relationer i det moderna samhället 
inte längre är grundade på traditioner, blodsband och ekonomiska faktorer, 
utan snarare är ett utslag av ömsesidiga intressen, som kan vara mer eller 
mindre långlivade. De nyhedniska sammanslutningarna är baserade på rela-
tioner sinsemellan och inte på ekonomiska eller politiska allianser. Inte hel-
ler har de någon egentlig byråkrati eller församlingslokal som kan bidra till 
att fungera som ett förenande kitt (Berger 1999, s 124). Personligen tror jag 
inte att den nyhedniska rörelsen någonsin kommer att bli särskilt omf'angsrik. 
Den saknar i nuläget både organisation, sammanhållning och ett någorlunda 
klart budskap för att på allvar kunna återinföra den hedniska tron i Sverige. 

New Age, nypaganismen, satanismen och ockultismen har inga större 
likheter med sektliknande organisationer (om sekter och vad som utmärker 
dem se Geels & Wikström 1984, s 239 ff; Hanegraaff 1996, s 14 f). Det sak-
nas självklara auktoriteter, anhängarna misstror auktoriteter, det finns gott 
om "frifräsare", frälsningstanken liksom apokalyptiska föreställningar lyser 
med sin frånvaro, sammanslutningarna är för löst uppbyggda och antalet 
medlemmar är oftast för få för att kunna ge upphov till sekter. 

Avslutningsvis ger dessa rörelser och New Age människor i en tid av 
ständig förändring, social utslagning, arbetslöshet och osäkerhet en mening i 
livet som gör att deras egna liv uppfattas som mer meningsfulla. 



Appendix 

Spökupplevelser 
Jag hade en morbror som jag tyckte väldigt mycket om. Han dog när jag var 
runt tjugo, och det var rätt jobbigt. När jag var kring tjugofem så var jag 'mel-
lan bostäder' som det heter. Det var sommar, och min mormor hade åkt upp till 
vårt torp, och jag fick låna hennes lägenhet över sommaren. En sen kväll kunde 
jag inte somna, så jag hämtade en bok och lade mig att läsa. Boken (jag minns 
inte vad den hette) var inte speciellt spännande, men jag blev dock rätt uppslu-
kad av den. Plötsligt märkte jag att rummet, eller sänglampan måste ha blivit 
mörkare, för jag hade väldigt svårt att läsa texten. Det var besynnerligt för det 
fanns ingen dimmer-funktion på lamporna i sovrummet. Jag tittar upp från bo-
ken, och då står min morbror vid sänggaveln. Vad gör man då? Jag och min 
morbror kom väldigt väl överens, så jag minns att jag tänkte att jag inte hade 
någon anledning att bli rädd. 
Min morbror såg väldigt sorgsen ut, och han stod stilla i ungefär fem sekunder, 
sedan gled han baklänges ut i vardagsrummet. Då minns jag att jag tyckte det 
blev obehagligt. Man ser rätt ut i hallen genom vardagsrummet från sovrum-
met, och han gled baklänges, och ut genom den stängda ytterdörren. Jag blin-
kade till, och allt var som normalt, och ljuset var starkt igen. Väldigt underligt. 
(ULMA 39230) 

[När jag] kom till Blåkroga grind, så tyckte jag att det sprakade lite efter mig 
och jag tänkte det var väl en älg som kom alldeles i närheten. Men när jag titta-
de till så hade jag något vitt framför mig. På sidan alldeles, så följde mig hela 
vägen och jag tänkte skall jag ta eller känna på henne, vad det är, men det kän-
des ingenting och jag tyckte att dom drog mig i håret och jag visste inte hur, 
jag kunde inte andas, när jag gick. Och så gick jag och var rädd hela vägen, 
ända till jag kom till gamla bruket och gick upp för trappan. Och när Harald 
gick och öppna, min make öppna för mig, så föll jag innanför tröskeln. Sedan 
visste jag inte mer. Jag svimmade. (ULMA 39251) 

Utom-kroppen-upplevelser 
Det var en mycket obehaglig känsla och enda sättet att ta sig ur det tillståndet 
var att jag försökte ruska på huvudet, vilket inte var det lättaste kan jag lova. 
För hela kroppen känns som bly samtidigt som den vibrerar våldsamt och så 
har vi det här brusande ljudet som man hör inom sig hela tiden. Det märkliga är 
att ljudet och vibrationerna verkar vara i fas med varandra på något sätt. 

Det kom tillbaka med jämna mellanrum så jag vande mig till slut och var 
inte lika rädd längre och då infann sig ett nytt tillstånd. Jag insåg att om jag 
bara lät allting fortgå och bara slappnade av så formligen lättade jag från säng-
en. Den känslan är fantastisk och när man inser att man fortfarande ligger kvar 
i sängen men ändå inte. Då känner man formligen ett lyckorus, men det är inte 
bra för i regel dras man tillbaka till kroppen direkt och det vill jag ju knappast. 

Vid de tillfällen allt funkar som det ska så är det knappast fråga om något 
svävande utan mer som om man hängde i någon form av gelé där man har svårt 
att förflytta sig. Det går att förflytta sig men inte genom att röra sig utan mer 
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flyta fram genom gelén eller att helt enkelt tänka sig dit man vill, låter märkligt 
jag vet, men det går inte att förklara bättre. (ULMA 39268) 

Healing 
Healingen, det jag gör alltså, det är värme. När folk vill ha hjälp av mig, då 
kollar jag om jag känner i händerna magnetfältet eller värmen. Genom tjugo 
sekunder till en minut så kan jag säga om personen får det eller inte. Sedan 
känner jag energifältet, jag håller på att tränar mig nu på att se bara en aura 
som är som vatten. Om du tittar på ljuset, på det som syns ovanför, det som 
syns ovanför det ser jag runt människan men inte mer. Bara det skiktet ser jag 
omkring. Om jag gör så här med händerna och tittar mellan mina händer, när 
dom uppladdas, så kan jag se att väggen där borta rör sig, då ser jag liksom, då 
blir det vattnigt emellan så här, men jag ser inga färger eller någonting annat. 
Utan laddar jag upp händerna och far igång det liksom, då får jag att dom där 
prickarna på väggen där borta rör sig, om jag tittar mellan händerna så här, men 
då måste jag ladda upp dem liksom och vara igång. Och ibland får folk healing 
och ibland far dom inte. Som min mans axlar dom är trasiga. Ibland far han 
healing, ibland inte. Nu förra veckan hade han ryggskott, lutande tornet i Pisa 
och på tre dagar fick jag honom rak. När jag låg på kvällen och han låg på si-
dan i sängen, jag bara strök med handen fram och tillbaka, det blev varmare 
och varmare, det var så varmt så att jag var klibbig om handen, det var vatten-
ånga nästan, jag tänkte åh herre gud är det duntäcket som gör det eller är det 
alltihopa. Men han kände att det blev så varmt, för han brukar inte normalt 
känna, han bara, okej då, för jag kolla dina varma händer i princip, kan du fixa 
mina axlar. (ULMA 39215) 

Jag vet bara att jag, hur jag upplever det, jag vet inte om andra gör det. Jag har 
inte diskuterat det med andra men jag upplever i alla fall att det är en väldig 
hetta och när jag känner att det är ett motstånd när det är någonting som är 
blockerat. Då blir det sockerdricka. Det blir som sockerdricka i handflatorna 
och det sticker och sticker. Det är som när en fot har somnat ungefär. Så känns 
det ungefär. Och därför kan man då alltså lokalisera precis var det är blocke-
ringar och sedan skickar man det och så låter man den här energin då gå dit till 
den här platsen. (ULMA 39291) 

Ockultism 
Vi var ungefär femton personer i en meditationscirkel i en källarlokal som var 
omgjord till magisk mötesplats. Vi hade diskuterat Goetia och mediterade över 
valfri ande från Goetia. Jag hade valt ut Purson, lite på måfå, men också för att 
jag tycket det lät spännande att han påstås kunna berätta om jordens skapelse. 
Vi hade fatt rita andens sigill på ett papper och mediterade över sigillet i det 
svaga ljuset från ett levande ljus som stod i meditationscirkelns mitt. Medita-
tionsledaren sa åt oss att memorera sigillet och blåste ut ljuset. I totalt mörker 
fortsatte meditationen och vi uppmanades att visualisera sigillet och upprepa 
andens namn tyst för oss själva. Jag har deltagit på flera övningar av detta slag, 
med olika resultat. Ibland händer ingenting, men det kan ändå vara inspirerade 
och avkopplande. Denna gång skulle resultat bli ganska tydligt. Redan efter en 
kort stund kände jag mig viktlös. Det kändes som om jag svävade runt i totalt 
mörker. Det enda jag såg var sigillet som svävade framför mig som ett gråvitt 



lysande ljusmönster. I sigillet började jag se konturerna av en gestalt träda 
fram. Det var en naken muskulös man med lejonansikte och kungakrona. Han 
höll två ormar i händerna och en stor orm ringlade runt hans kropp. Visionen 
påminde mig om en bild jag hade sett någonstans i någon bok. Visionen stämde 
helt överens med hur Purson beskrivs i Goetia. Det enda som saknades var den 
björn han ska rida på. Jag såg några stjärnor i bakgrunden och kom efteråt på 
att det kunde ha varit stjärnbilden Stora björnen och att Purson kommit där-
ifrån. Purson tog tag i mig och vi flög genom rymden. Han pekade nedåt och 
jag såg att vi flög över ett oändligt svart hav som stormade. En stark strimma 
ljus började stråla ner ovanifrån och lysa på en plats i havet. Ur havet på denna 
plats resten sig en ö som efter en stund växte sig stor som en kontinent. Ön som 
först var helt bergig och karg började spira av liv och växtlighet som frodades i 
ljuset som strålade ovanifrån. Purson tog mig ner till marken och vi satte oss i 
ett förhistoriskt djungellandskap. Tyvärr avbröts upplevelsen av att medita-
tionsledaren började klinga på en klocka för att avsluta övningen (Karlsson 
2004,s 178 f). 

Det kan ju variera väldigt, väldigt mycket. Genomgående tycker jag att det 
känns, det är väl en sorts, nästan hotfull känsla, men jag tror att det har att göra 
med mina egna grundläggande rädslor helt enkelt. Jag tror inte att det är någon-
ting som har att göra med, alltså det, man får nästan en känsla av att ... man 
blir skärskådad ungefär ... och det kan vara väldigt, väldigt jobbigt, men man 
kan ju arbeta med det här på olika sätt. Man kan ju arbeta, alltså, återigen, allt-
så, om man skiljer, alltså Goetian från sin vanliga tradition, att man står där och 
ritar upp en cirkel etc. Så kan man ju arbeta med det i drömmar eller astralt. 
(• • .) 

PAÖ: Har du upplevt någon gång att du har fatt kontakt med något? 
C: Oh, ja. Och ibland blir det väldigt, väldigt påtagligt. Och, alltså det är ju 
svårt med kommunikation. Jag menar ... på något sätt vore idealet att man 
hade möjlighet att kommunicera genom hörsel och tal, men det är en ganska 
svår sak har jag upplevt att göra. Alltså jag har väldigt svårt att uppleva hörsel-
intryck. Det finns andra som har, som lyckas bättre med det än jag, men jag har 
ganska svårt för det. Det enklaste blir väl att man kommunicerar genom bilder 
eller ... man kommunicerar med ganska simpla kommunikationsmetoder där, 
ja, så att det är ju en problematik med kommunikationer. Men alltså, ja helt 
klart, jag har upplevt att, att det finns några reella entiteter, helt klart. (ULMA 
39258) 

Man kan uppleva precis vad som helst och det är ju väldigt olika också hur, det 
är väldigt olika hur man går i trance. Jag menar trumman hjälper till att påverka 
hjärnvågorna men om jag vägrar släppa kontrollen går jag ju inte i någon tran-
ce över huvud taget, utan det handlar också om att våga släppa kontrollen. Man 
kan väl nästan uppleva vad som helst. Jag menar det beror på vad syftet för en 
själv är med trancen, om man gör en resa för att möta sitt kraftdjur eller om 
man gör en tranceresa för att man har en specifik fråga eller så, men upplevel-
sen, som jag ser det, så är ju upplevelsen på något sätt att man pendlar mellan, 
man vet, jag vet, och det upplever jag väl att andra vet också att jag vet var jag 
befinner mig i den fysiska världen. Och samtidigt så kommer bilder som jag 
själv inte styr över eller förväntar mig eller så. (ULMA 39217) 
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Det är också väldigt varierande. Det beror lite på vad man har för syfte med 
sejden. Och det beror väl också på personen som gör det och det beror väl på 
vilka andar som vill vara kallade. Det kan hända väldigt mycket. Det finns. 
Som jag upplever det så kan det vara olika djup på sej den. Olika djup på tran-
cen, eller hur man skall uttrycka det för. (ULMA 39259) 

Ja, alltså, det är ju enormt stort, det där, alltså världen som den är i den vanliga 
verkligheten är ju stor nog, men att när man går in i den extraordinarie verklig-
heten, då är det ju liksom, det är ju mycket, mycket större, det är obegränsat. 
Det är väl också en sådan anledning till att man behöver ha hjälpandar, för att 
det är så stort ... Alltså universum är stort, men att, vad skall man säga, det 
finns ju, alltså man kan ju vara i landskap som är, som vanliga landskap, man 
kan vara också i vanliga miljöer och landskap som även finns i den vanliga 
verkligheten. Det kan man vara. Sedan finns det också miljöer och landskap i 
som kanske bara finns i icke-ordinära verkligheten, men som också ser vanliga 
ut och det kan vara allt ifrån, det kan vara alla landskapstyper som finns, och 
det kan vara dag eller natt, eller vilka årstider som helst, men sedan är det ju ... 
sedan finns det ju, och sedan finns det mycket andra miljöer. (ULMA 39210) 

Det är väldigt svårt att svara på, dels för att det är fruktansvärt personligt och 
dels varierar det från gång till gång. Det är väldigt svårt, dels är det svårt att klä 
det i ord, om vi säger så här, upplever, jag kan ju göra det lätt för mig att säga 
så här, jag kan se en massa bilder eller jag kan få någon som säger något till 
mig eller jag kan få det som drömmar eller visioner eller vad som helst, det är 
ju klart, men säger jag det så blir det ju samtidigt den här frågan, då gör folk 
som lyssnar något väldigt normalt av det, men det är inte väldigt normalt för att 
själva ditt sätt att förhålla det till verkligheten och omgivningen, om det är en 
djupare trance i varje fall, så är det så totalt annorlunda, att det är, det är svårt 
att liksom beskriva, så att visst, i ett perspektiv så är det precis det jag säger, du 
ser bilder, du får visioner, du kan höra saker och så vidare, men i ett annat per-
spektiv så är det inte alls så enkelt. 

Senast jag var med i en sejd här, då var det inte jag som satt i centrum, för 
det är väldigt olika upplevelser ifall du sitter i centrum och sejdar eller om du 
sitter runt om, det är fruktansvärt olika, men det är ändå, han som satt i cent-
rum, han fick under den här sej den en väldigt mycket närmare och mycket 
starkare direktkontakt med makterna, vilket fick som resultat att han fick en 
mycket djupare förståelse för alltså den mytologiska kopplingen och attributen 
och sådant här, och då vart det helt plötsligt inte bara en figur och ord, utan 
även det här förhållandet fylldes med, det blev ett känslomässigt förhållande 
genom sejden, mellan den som sejdade och till exempel Ull då som det var i 
det här fallet och det vart en känslomässigt förklaring, förhållningssätt till det 
här med jakten. Förstod den inte i form av ord, utan förstod den i form av ett 
mentalt förhållande, känslomässig beröringspunkt, det var ett sådant här resul-
tat, där, som vi har sedan senaste gången. Saker och ting som är teoretiska allt-
så kan ges ett liv med det här. (ULMA 39206) 
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