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Myte
og
virkelighed
af Grølheim

Vi har sikkert alle sammen oplevet, at folk har stillet sig uforstående overfor, at
man i moderne tid kan dyrke de nordiske guder. Mange mennesker forbinder ikke
umiddelbart vore forfædres tro med noget åndeligt. Ofte opfatter folk den nordiske
mytologi som en overtro. I bedste fald som spændende fortællinger for børn, men
ofte møder man den holdning, at kristendommen er en bedre og mere human og
moderne religion.
Desværre kan man endog finde den holdning
under overfladen blandt folk, der kalder sig
asatroende. Visse steder i asatromiljøet kan
man endog få fornemmelsen af, at asatroen
mere har karakter af en særlig form for vikinge-reenactment, end en egentlig religiøs
anskuelse. Ikke at der er noget i vejen med
vikinge-reenactment, men Hakon Jarl kaldte
næppe sin religion for bronzealder-reenactment.
Der er heller ikke noget galt i, at mange af os
har valgt asatroen, fordi det er vore forfædres
religion. Tvært i mod var vore forfædre meget bevidst om, at det netop også var deres
forfædres religion – en tradition, der binder
den etniske gruppe sammen i fortid nutid og
fremtid. En tradition, vi også har brug for i
dag som kulturbærer og skaber af identitet,
men hvis den er forældet som religion og ikke
kan give folk noget åndeligt indhold, er det

ikke meget værd, hverken som kulturbærer
eller fortids-reenactment.
Hvis asatroen skal være mere og andet end
en kuriositet, som nogle sjove mennesker i
vikingetøj for sin fritid til at gå med, ind til
de bliver trætte af det og finder på en anden
hobby, så må vi gøre resten af samfundet klart,
at asatroens værdier ikke er forældede og der
er en åndelighed i asatroen, der er lige så kraftfuld i dag, som den var for 1000 år siden.
Jeg har tit fået spørgsmålet om jeg tror, at Tor
køre over himmelen i sin gedebukkevogn og
laver torden. Ofte har spørgeren et lidt fjollet
grin og tror, at jeg er stillet til vægs. For hvis
jeg svarer ”nej,” er følgeslutningen, at jeg bare
er en rollespiller, der leger vikingereligion og
svarer jeg ”ja,” er jeg en landsbytosse, der ikke
har fulgt med i fysiktimerne.
I virkeligheden er spørgsmålet stillet ud fra
helt forkerte forudsætninger. Måske er det

ikke så underligt, at spørgeren går galt i byen,
når selv dele af asatromiljøet har de samme
forudsætninger og tror, at mytologi er ”primitive” forsøg på videnskabelige forklaringer.
Det er de samme forkerte forudsætninger der
gør, at nogen tror, at krigen mellem Aser og
Vaner afspejler en historisk konflikt mellem
en fredelig bondebefolkning og de krigeriske
indoeuropæere. Det er de samme forkerte forudsætninger, når nogen forsøger at tegne en
geografisk oversigt over de ni verdner, eller
hvad der er endnu værre, at de tror, at Aserne
er indvandrere fra Asien.
Den nordiske mytologi, som den er overleveret, lader sig ikke umiddelbart oversætte til et
fysisk verdensbillede. Det er en blindgyde,
hvis man forsøger at tolke mytologi ud fra en
bogstavelig synsvinkel. En mytologi er ikke
en videnskabelig beskrivelse af verden, men
forsøger, ved hjælp af billeder, at beskrive
nogle fænomener, vi ikke umiddelbart kan
opfatte med vores normale sanser og de tildragelser i menneskelivet, som ikke lader sig
beskrive i klarsprog.
Myten er nært beslægtet med vores drømme.
Myter består af det samme billedsprog, som
vi møder i vores drømme. Kan man derfor
tyde drømme, så kan man også tyde myter.
Drømme er en indgang til en åndelig verden.
Den tilstand man befinder sig i under trance,
adskiller sig ikke meget fra den tilstand, man
befinder sig i, når man drømmer. En forskel
er, at de fleste mennesker slapper mere af under drømme og derfor har lettere ved at give
slip i den situation. En anden forskel er, at
trancen som regel er et bevidst forsøg på at
opnå kontakt, hvorimod i drømmen opstår den
bare. Derfor er folk mange gange heller ikke
klar over, at de har haft en åndelig kontakt.
Mange gange kan man slet ikke huske sine
drømme, når man vågner, eller man glemmer
dem igen et splitsekund efter man er vågnet.
Ofte er det fordi man har en masse praktiske
gøremål at tænke på. Det kunne fks være, at
man skulle op og på arbejde. Man kan også
havde være så anstrengt fra en aktivitet dagen før, at man sover så dybt, at man aldrig
når at komme i den såkaldte rem-søvn, hvor
drømme forekommer. Endelig kan indtagelse
af euforiserende stoffer også, i modsætning
til hvad nogen måske ville tro, blokere for
kontakten til det åndelige.
I de fleste tilfælde handler det dog bare om at
lære at huske sine drømme. Det er lidt ligesom at lære at svømme. Hvis ikke man hopper i vandet, lærer man det ikke. Lidt efter
lidt vil man opdage, at man i vågen tilstand
får det der hedder deja-vu. Man oplever en
situation, man har oplevet i en drøm for 5 eller 10 år siden. Man behøver ikke at være noget specielt medie for at kunne opleve den
slags. Vi kender det fra den norrøne litteratur.
I kvadene om Vølsungerne drømmer Gudrun,
hvordan det vil gå Gunnar og Høgne, når de
opsøger Hundingernes kong Atle. På trods af,
at de ved, hvad der sker, sker det alligevel.
De kan ikke gøre noget ved det, andet end at
tage ansvaret for den skæbne, de har fået tildelt, med ære.
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Når man begynder at blive bevidst om sine
drømme, kan man pludselig få besøg af åndelige væsner. Sådanne findes i mange afskygninger og behøver ikke kun at være fra
den nordiske mytologi. Der er dog en tendens
til, at har man valgt en bestemt religion, så er
det kun væsner fra denne religion, der dukker op. For den asatroende kan det være vætter, alfer eller forskellige Guder. Når det sker,
er det altid fordi det har en bestemt betydning for ens eget liv. Fra den norrøne litteratur kender vi historien om Kodrans vætte. Der
kommer en vætte nat efter nat til Kodran og
har samtaler med ham. Historien der er lidt
trist, idet en afsindig Biskop har fået en mani
med at stænke vievand på den sten, hvor vætten bor og det vil vætten altså have Kodran til
at sætte en stopper for. Desværre er det en af
de her omvendelseshistorier, så det går ikke
så godt for vætten. Heldigvis virker det også
den anden vej, så hvis du en dag skulle være
så uheldig at få besøg af Jesus, så er det bare
at bede ham forsvinde, samtidig med at du
anråber Tor eller en anden af asagudene.
Hvem er det så, man møder i drømmene og i
myterne fra den nordiske mytologi? For at forstå det, må man have styr på de to begreber
Regin og Megin.
Regin (magterne) er en samlebetegnelse for
guderne, men betyder også det hellige. Når
der i det hele taget er flere guder, (Regin), er
det fordi de hver repræsenterer forskellige sider af virkeligheden.
Asa-megin er gudernes kraft. Det er den kraft,
(eller energi) vi søger, når vi blóter til Regin.
Megin har vi mennesker brug for til at håndtere den del af virkeligheden, som de enkelte
guder står for. Det er blandt andet det, vi gør,
når vi bloter.
Det er forskelligt fra person til person og livssituation til livssituation, hvor meget og hvilken grad, man har brug for magternes kraft.
De tidspunkter, hvor langt de fleste mennesker har brug for en religiøs ceremoni, er ved
livets store vendepunkter. Det er de type religiøse fester, vi kender fra folketraditionen og
som den kristne kirke har videreført. Dog har
den kristne kirke ikke følt, at disse vendepunkter var nok i sig selv, men har måttet bygge en kristen teologisk overbygning på dem,
fks når de kalder det at træde ind i de voksnes
rækker for ”bekræftelse af dåben”. De fleste
mennesker, der ikke er superkristne, opfatter
konfirmationen netop som det at træde ind i
de voksnes rækker. På lige fod med alle andre kulturer, har vi i Skandinavien brug for
en sådan overgangsrite.
Overgangsriter er til for at få mennesker sikkert over det skift, i selvopfattelse og i omgivelsernes syn på vedkommende, der sker ved
en sådan lejlighed. Andre overgangsriter kunne være knæsætning, bryllup og gravfærd.
Disse overgange kræver både en markering
over for den enkelte og over for samfundet.
For mange mennesker kan der dog opstå behov for at trænge dybere ned i en åndelig dimension, end hvad disse overgangsriter tilbyder. Man skal heller ikke være blind for, at
der ved overgangsriter kan være brug for en

større åndelig dybde, end hvad der er sædvanligt ved en ”standardceremoni”. Også det
er der mulighed for, i den nordiske mytologi.
Et at de mest populære måder at søge en dybere åndelighed gennem asatroen på, er ved
Sejd. Hvad mange imidlertid ikke ved er, at
det ikke er den eneste måde at søge magternes
kraft. Sejd er blevet populært, fordi nogen
derigennem har set en nordisk form for shamanisme. I hvor høj grad Sejd er det samme
som shamanisme, skal jeg ikke komme ind
på her, men jeg vil lige nævne, at Sejd er meget andet end det, der i den nordiske mytologi og folketroen kaldes ”hamrejser” og som
neo-shamaner plejer at kalde ”ånderejser”. I
lighed med mange etniske religioner rundt
omkring i verden, har sejd ofte en praktisk
anvendelse og er ikke nær så oplevelsesorienteret. Sejd er ikke kun orakelsvar, men handler i lige så høj grad om lægekunst og noget
vi i dag ville kaldet woodoo (med den forskel, at der i asatroen ikke skelnes mellem
sort og hvid magi).
Et andet fænomen, der i lige så høj grad har
en åndelig dimension, er bersærken. Når det
ikke er særligt populært i moderen asatro skyldes det sikkert, at bersærkere i eftertiden har
fået et ry som tankeløse bøller. Hvis man imidlertid læser de gamle kilder, er der ingen tvivl
om, at der er tale om en åndelig betinget
kampform, der blev forbudt på Island samtidige med kristendommens indførelse. I det
man i kilderne kan læse om bersærker, kan
man blandt andet udlede, at de har kunnet
nogle teknikker til at mestre det, der i asiatisk
kampsport kaldes Qi. ”De var gale som ulve
og var stærke som bjørne eller tyre”. I en kamp
er det ofte den mest beslutsomme, der vinder.
Bersærkergang handler om troen på sejren og
samtidigt opbyde nogle kræfter, man ikke normalt har. Menneskekroppen er selv i stand til
at mobilisere sådanne voldsomme kræfter i
stressede situationer, ofte i forbindelse med
dødsangst. Disse kræfter kan mobiliseres både
gennem træning og brug af forskellige stoffer. Om bersærkerne har brugt fluesvamp er
omdiskuteret, men hvis de har anvendt kunstige stimulanser, har det ikke kunne stå alene.
Bersærkerne har også skullet kontrollere
denne adfærd, så de ikke slog de forkerte og
opretholde en vis taktisk føring, hvilket kræver en vis mental disciplinering.
Bersærkerne gik brynjeløse og kunne kunsten
at døve fjendens våben. Dertil kan man drage
paralleller til indiske fakirer, men også til asiatisk kampsport, hvor Qi kraften anvendes til
at gøre kroppen mindre følsom over for skarpe
genstande.
Både hvad angår Sejd og Bersærk, er der tale
om specialiseringer inden for et bestemt område. Der findes også en mere ligefrem tilgang til det åndelige i asatroen. En tilgang,
der nok kan siges at være grundlæggende,
også for de mere specialisere fremgangsmåder.
Hvis vi vil søge Magterne, må vi søge dem
hvor de er, i gudernes bolig, som vi ved står
midt i verden. Hvor er verdens midte? Der er
mange der har forsøgt at opstille en ”Edda-

geografi,” hvor man har forsøgt at placere de
ni verdner i et fysisk 3-dimentionelt univers,
men uden held. Som ovenfor nævnt er det en
forkert forudsætning. Verdens midte i et hvert
menneskes liv, er mennesket selv. Asgård er
ligger midt i verden, og centrum i et hvert
menneskes liv er mennesket selv. Derfor har
vi alle sammen et Asgård – et personligt gudehov inde i os selv. Nogle asatroende ynder
at holde sig til èn eller flere bestemt(e)
gud(er), men i virkeligheden har vi brug for
dem alle sammen for at skabe en helhed.
For nogle er det tilstrækkeligt at blóte, men
hvis vi som asatroende vil søge dybere indsigt i den virkelighed, Regin repræsenterer,
må vi søge guderne én for én til vi har nået
dem alle.
Den måde, vi henvender os til guderne på, er
ved at lave ritualer, men at søge guderne kræver også, at vi dykker ned i de kilder, der findes om dem. Ud fra historierne om de enkelte
guder, kan vi så sammensætte og udføre personlige ritualer, som et kultdrama. Vi kan opsøge steder knyttet til de enkelte guder og udføre ritualerne der, for at forstærke symbolikken. Kultdrama skal her ikke forstås som
et slags teater eller rollespil, men som en
måde, at indleve sig i mytens billedsprog, gennem en fysisk manifestation. Gennem denne
søgen kan vi påtage os gudens personlighed.
Her er ikke så meget tale om en udvikling,
men om at søge indsigt i den virkelighed, guden repræsenterer.
Måden, guderne henvender sig til os på, er
som nævnt gennem vores drømme. På den
måde har vi også en målestok for, om kontakten er lykkedes. At være opmærksom på,
hvad der sker i ens drømme umiddelbart efter et ritual til en bestemt gud er vigtig for
den erkendelse, som er målet.
Et oplagt kultdrama til at søge Odin, er den i
Havamål beskrevne runesang. Her hænger
Odin ni nætter i et træ, såret med et spyd, uden
at havde fået mad eller drikke. Beskrivelsen
er typisk for tranceritualer som findes i mange
andre kulturer. Typisk er fasten i den forbindelse. De der har prøvet at faste, bare i nogle
dage ved, at der sker underlige ting i ens bevidsthed, når man faster. At være såret med
et spyd kendes også fra fks Indien, hvor ritualdeltageren får stukket et stålspid gennem tungen eller forskellige andre dele af kroppen.
Der er også eksempler på, hvordan nogen
trækker tunge genstande hæftet med kroge sat
i rygmusklerne. Endelig kan man også være
hængt op i disse kroge, som en del af ceremonien.
Det siger sig selv, at dette ritual ikke er for
nybegyndere. Hele ni nætter i træk er måske
også lidt rigeligt, hvis man skal undvære drikkelse. Et sådant ritual kræver grundige forberedelser og andre menneskers medvirken,
der ved, hvad det drejer sig om, så ikke det
går som da kong Vikar prøvede det, i historien om helten Starkadd.
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