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1. Inledning
Enda sedan jag var 12 år har jag varit intresserad av det ockulta, så som spöken, myter, älvor
osv. Jag har gjort flera arbeten i skolan och sedan blivit allt mer intresserad av häxor. När jag
efter ett år hållit på med detta fick jag höras om wicca och blev nästan ännu mer intresserad.
Vad var det för något? Jag började läsa om det och blev så småningom en solitär wiccan. Jag
skrev i sjuan i skolans tidning om religionen och en av våra nya lärare som vi inte skulle få
förrän åttan läste den och var riktigt imponerad. Hon var wiccan själv och det var första gången
jag träffade någon som var det mer än på Internet. Hon var den bästa läraren jag någonsin haft
och jag fick många nya kunskaper utav henne.
När jag sedan gick på gymnasiet skulle det göras ett projektarbete, eftersom vi var tvungna att
vara i grupp på minst tre personer fick jag och min kompis stora problem, vi ville skriva om
folktro i Sverige och hur det kom sig att man hittade på alla dessa sagor. Tillslut fick vi göra
arbetet och det blev en stor sensation.
Detta är hur det kom sig att jag har valt att skriva om Wicca i den här uppsatsen. I över sju år har
mitt intresse legat för religion och då de hedniska och mystiska som sker i vår värld som inte
någon tänker på. Wicca är en del av vår värld och de växer både i Europa, USA och här i Sverige.

2. Syfte
I uppsatsen vill jag visa att Wicca är en distinkt och avgränsad rörelse inom New Age. Andra
skulle vilja påstå att Wicca är så pass skiftande i sitt uttryck att det inte går att påstå detta, men
jag vill visa att så är fallet.

3. Metod
Ansatsen med denna uppsats har varit att göra en kvalitativ studie av wicca som religion och
som levnadssätt. Jag har valt att göra en intervju med en medlem i covenet Jordens Hov. Jag har
valt att arbeta utifrån studier av litteratur och Internetsidor.
Uppsatsen består dels av litteraturstudier och internetstudier och dels av intervjun. I litteraturavsnittet ger jag en generell bild av New Age, paganism, spiritualism, schamanism och
satanism. Efter det lägger jag vikten på undersökningen av wicca och vad som gäller inom
wicca.
I intervjun använde jag mig av en kvantitativ metod, eftersom jag inte kunde träffa personen i
fråga som jag skulle intervjua. Därför skickade jag färdiga frågor till honom via mail och fick
svar tillbaka som jag använde i avsnittet för intervjun.
Att jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden är för att jag satte mer värde på att få
lite, men rätt information om de olika ämnena jag skriver om. Detta visade sig vara ganska
svårt, med att få fram en lämplig och bra mängd information som man kunde använda sig av.
Ofta får man för lite eller för mycket. Det handlar om att få precis lagom som man kan bearbeta.
Genom att läsa om intervjuer kan ge en viss vägledning, men det är praktiken som förblir det
viktigaste sättet att lära.
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De böcker och Internetsidor jag använt mig av kanske inte anses vara de bästa, men efter att
studerat många sidor på Internet så ansåg jag att de sidor jag använt var bra och stämde bra
överens med böckerna.
Jag har dels använt mig av en allmänt beskrivande bok till avsnitten om bakgrunden till wicca,
alltså New Age, paganism, schamanism, spiritualism och satanism och jag anser att denna källa
och även hennes källor är att lita på. Jag har till avsnittet om wicca använt mig av två böcker om
wicca, en på engelska och en på svenska som jag anser vara tillförlitliga.

4. Forskningsbakgrund
De genomgående teorier som tas upp i det här avsnittet är hämtat från de viktigaste källorna,
vilka är Crowleys ”Wicca”, Frisks ”Nyreligiositet i Sverige”, Gallaghers ”The wicca bible”,
Hunters ”En wiccas handbok”, Magnussons ”Perspektiv på New Age” och diverse Internetsidor. Någon större form av forskning går ej tyvärr att få tag på och därför används endast
källorna till uppsatsen även som källor till forskningsbakgrunden.
De genomgående teorier som finns i dessa böcker och Internetsidor är att försöka ge en bra bild
av vad wicca är. De tar upp det viktigaste som de tycker ska finnas med och glömmer bort att ha
med problemställningar i sina texter.
Hunters bok är mer en studie av vad fenomenet är och till sin hjälp har hon intervjuer med olika
personer som praktiserar wicca i USA. På grund av att Hunter själv är reporter kan det kanske
inte ses som någon forskning i ämnet och hon tar bara upp en sida av wicca.
Både Crowley och Gallagher är lektorer på engelska universitet, men det framgår dock ej från
deras böcker då de är skrivna på ett lekmannasätt och även de tar bara upp en sida av wicca och
det är den förstående delen. Det är inte många som tar upp bristerna inom wicca, kanske då
Frisk i sin bok, där hon allmänt beskriver wicca utifrån. De tre dess för innan är insatta i ämnet
och tar endast upp det de tycker är värt att ta upp.
Frisk bok består av de flesta nyandliga rörelserna som finns i Sverige och då även bakgrunden
till dessa. Att jag har valt att använda hennes bok är för att den är bra och saklig och den tar inte
upp onödig information om man bara vill ha en överblick på vad någon nyandlig rörelse är.
De Internetsidor jag använt mig av stämmer bra överens med böckerna jag använt och de flesta
har sina källor med på sidan, www.hexhus.se är en av dem som tar upp sina källor vilket är
väldigt bra, annars är dessa sidor oftast hemsidor, eftersom det inte finns många Internetsidor
om wicca som är skrivna av någon mer betydelsefull.
Magnussons bok ”Perspektiv på New Age” handlar om New Age från då rörelsen skapades till
idag. Magnusson själv är en tidningsredaktör och tar upp det som är väsentligt för New Age.
Han tar framför allt upp idéer från New Ages ursprungliga form.

5. New Age, Nypaganism, Spiritualism, Nyschamanism och satanism
Jag har valt att skriva om dessa fem aspekter, eftersom de ligger till grund till den nya religionen wicca. Och för att förstå fenomenet wicca måste man ha dessa fem religioner i bakgrunden. Att jag har valt att skriva in dem under samma kapitel är på grund av att de ligger som
bakgrunden till wicca.
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5.1 New Age
I det här avsnittet presenteras ”huvudreligionen” New Age och vad det innebär. New Age är
vad man kan kalla ett paraplybegrepp över olika nyhedniska rörelser. New Age rörelsen startade i Amerika runt 60-, 70-talet och har sedan dess spridit sig runt om i världen. New Age
rörelsen har inspirerats av olika religioner och dessutom av ickekristna rörelser och mysticism.
En stor inspirations källa har varit många utdöda religioner som egypternas, kelternas, grekernas, germanernas och indianernas tro. De religioner som finns än idag är även inspiration till
New Age. Mestadels är det de religioner som finns i Asien, som till exempel hinduism och
buddhism. Dagens New Age ska inte upplevas av andra, utan av en själv. Det handlar om dig,
vad du känner och upplever, inte vad andra upplever. Nu ska personerna inte läsa om vad som
hände för tusen år sedan utan uppleva religionen själv. 1 I Magnussons (2002) beskrivs New
Age på ett liknande sätt att det finns de som menar att New Age är början av det paradis som vi
människor kan skapa på jorden. Det är början på en ny tidsepok och de vill byta allt det gamla
till nytt och då även människor. Det ska bli ett nytt sätt att leva. 2
New Age idag som förr är också väldigt inspirerade av filosofi, det handlar om att tänka och
uppleva med kroppens alla sinnen. Det som dock är speciellt för New Age är att fenomenet
egentligen inte har någon gud eller också förekommer det väldigt sällan. Inom New Age är
människan centrum, de håller på med allt från meditation till healing. Även om det finns många
områden inom New Age är det väldigt låg organisationsgrad på just New Age, det finns visserligen många löst formade organisationer, men dock finns det ingen direkt huvudorganisation
inom New Age som det finns inom andra religioner. 3
Det finns många olika grenar som mynnar ut från New Age rörelsen, många av dessa handlar
om människan och om olika sätt att hela kroppen, andra är lite mer konkreta och som utformar
en religion. Några av grenarna är omtolkningar av redan existerande religioner, som till exempel zenbuddism och hinduismen. Andra grenar handlar om olika sätt att bli vis, som t.ex.
Spådomskonsten tarot, astrologi och andra olika sätt att tyda framtid och lycka. De som ska
inriktas mest på i uppsatsen är nypaganism, spiritualism, nyschamanism, satanism och sedan
Wicca. Dessa fem är olika grenar hos New Age rörelsen, vissa har brutit sig loss och blivit
religioner och andra cirkulerar fortfarande runt under New Age-paraplyet.

5.2 Nypaganism
I kapitlet om nypaganism ska jag berätta om grunden till wicca, som närmare bestämt kommer
ur nypaganismen, jag tar även upp lite om den ”gamla” paganismen. Nypaganism är som New
Age ett paraplybegrepp, men här lite mer definierat. Nypaganism innefattar bara de hedniska,
förkristna religiösa traditioner. Det som faller under denna gren inom New Age är den gamla
asatron och/eller den keltiska druidismen. Då det inte finns mycket material om nypaganistiska
rörelser handlar det oftast om ett nyskapande av de gamla traditionerna, mer än återupplivandet
av dem och det är detta som gör att det blir en ny religion av det.
Det som de nypaganistiska rörelserna har gemensamt är att det anses att de förkristna rörelsernas traditioner är mer sanna än till exempel kristendomen. De tycker därför att det är viktigt
att söka sig bakåt i tiden för att se den sanna historien. Inom nypaganismen finns en polyteistisk
gudsbild och nypaganister anser att det är fel av kristendomen att endast tro på en gud. Dessutom ser de naturen som en manifestation av deras gudar, detta är något som människor är en
1
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del av och inte något de ska härska över. Det som är mycket viktigt för de nypaganistiska rörelserna är att det finns både feminina och maskulina gudar, inte antingen eller. Årshjulet är en
av de viktigaste sakerna och dessutom att allt som sändes ut kommer tillbaka trefaldigt.
I Frisks (1998) tar författaren upp två nypaganistiska rörelser; nämligen Sveriges Asatrosamfund och Wicca-rörelsen. Sveriges Asatrosamfund är ett försök till att återuppliva den gamla
asatron. De flesta asatrosamfund i Sverige har endast ett tiotal medlemmar och rörelsen har
varit störst i USA. Hon skriver i boken att de i dessa samfund måste ha ickerasistisk och demokratisk inställning och att de i själva rörelsen är medvetna om det mellanrum som finns
mellan deras tro och den som fanns för tusen år sedan, de säger att de inte vill återskapa en
kopia av den gamla tron utan vill anpassa den gamla tron till dagens moderna liv. 4

5.3 Spiritualism
I det här avsnittet presenterar jag spiritualism som, kanske inte är så aktivt som det en gång
varit, men som är en del av nyandlighet idag. Spiritualismen har på sätt och vis gamla rötter,
eftersom man förr trodde på en viss andlighet. Tron på att andar kommunicerar med människor
har funnits i många århundraden och inom många kulturer. Ofta handlar det inte om avlidna
människor utan om andar i största allmänhet och dessutom kommunicerar dessa andar genom
att besätta människors eller andra varelsers kroppar. Inom vår kultur här i Sverige har det
handlat om spöken och gengångare än om andar i största allmänhet. Det var detta som satte
igång spiritualismen på riktigt på 1800-talet.
Spiritualismen handlar alltså om tron på olika andrar som finns kvar i vår värld. Allt började år
1848 i en delstat i New York, det var två systrar som upptäckte att det knackade i deras hus och
de försökte att kommunicera med knackningarna eftersom de trodde att det var andar som
försökte att kommunicera med människorna som bodde i huset. Systrarnas mamma hade också
en stor roll i det hela eftersom det var hon som började ställa ja- respektive nej-frågor till den så
kallade anden. Hon frågade om det rörde sig om en ande och fick till slut svaret ja. Huset och
dess invånare fick snart besök av många som vill fråga anden något och en vän till familjen
skapade ett alfabetiskt system för anden så att den skulle kunna svara på mer än bara ja- och
nej-frågor. När dessutom pressen fick reda på det här blev den spiritualistiska rörelsen väldigt
stor i USA och det räknades till ungefärligt 30000 medier i bara USA. De började nu också ha
olika sorts seanser runt om i landet och de andar som fanns med svarade inte nu bara genom
knackningar utan nu kunde de även flytta föremål i husen. 1888 erkände dock de två systrarna
att det var de som orsakat knackaningarna i huset och efter detta dog så småningom spiritualismen ut.
En annan person som varit viktig under spiritualismens födelse var amerikanen Andrew
Jackson Davis. Davis hade redan som tonåring lärt sig att falla trance, under dessa trancetillstånd fick han visioner av bland annat Swedenborg. Davis var mycket engagerad inom spiritualismen och gav den en genomtänkt filosofi. Spiritualismen var väldigt framgångsrik i början
av 1800-talet, men mot slutet av 1870-talet avtog intresset för spiritualismen. Än idag finns
spiritualistiska föreningar och en av dessa föreningar som finns i Sverige heter Sveriges Spiritualisters Riksförbund, SSR. SSR bildades 1949 och är fortfarande verksam, men i mitten av
80-talet splittrades förbundet och ytterligare ett samfund bildades SRAU, Spiritualistiska
Riksförbundet för Andlig Utveckling. Idag är spiritualismen inte lika stor som den var på
1800-talet, men här i Sverige har SSR och SRAU, 1998, ungefärligt 1000 medlemmar. Idag
finns också en mer genomtänkt filosofi och livsåskådning som då är hämtat från Davis på
4
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1800-talet. Det har också på senare tid blivit mer inflytningar från New Age rörelserna och idag
använder tarotkort, kanalisering och schamanism för att praktisera spiritualismen. Inom spiritualismen finns ingen gud, eftersom de tycker att det inte finns någon anledning till att tro på
människans syndighet och Guds nåd, de tror istället på en opersonlig kraft. Dessa sista rader är
en ny start för spiritualismen, men jag tror inte att själva spiritualismen kommer att bli lika stor
som den en gång varit på 1800-talet.5

5.4 Nyschamanism
I kapitlet om nyschamanism försöker jag att förklara båda begreppen nyschamanism och
schamanism. Nyschamanismen räknas in under huvudrubriken Nypaganism. Det anses att
nyschamanism har en speciell anknytning till New Age-rörelserna och nypaganismen. Schamanism från början var en del av religioner som främst fanns i norra Asien och norra Europa,
t.ex. Samerna, men de fanns även i andra delar av världen, som till exempel i många nordamerikanska indiankulturer. En schamans uppgift inom kulturen var att bota sjuka och utföra
andra övernaturliga uppgifter, som till exempel att ta kontakt med hjälpandar och driva ut
demoner ur folk som blivit besatta. Den blivande schamanen får sitt kall genom drömmar eller
visioner, vem som helst kan inte bli schaman.
Under 1960-talet blev schamanismen introducerat inför en västerländsk publik och det blev en
stor succé. Den som introducerat schamanismen för västvärlden var den amerikanske antropologen Carlos Castaneda som under sina resor till Mexico träffat schamanen Don Juan som
han sedan skrivit böcker om. Dess värre upptäcktes sedan att Castanedas böcker inte hade
någon verklighetsbakgrund. Efter att Castanedas bok kommit ut kom fler böcker inom ämnet av
människor som sagt sig gått i lära hos traditionella botare och schamaner.
Under 80-talet gavs en bok ut om nyschamanism. Detta var en bok som snabbt vägledde
människor in i nyschamanistiska kretsar. Det var en annan amerikansk antropolog vid namn
Michael Harner som gav ut boken. I boken, ”Shamanens väg” kan det läsas om schamanernas
ritualer från olika skriftlösa kulturer. Vi kan även själv utföra en ritual med den här boken som
handbok. Harner erbjöd även kurser och kassettband som vägledning till olika ritualer. Centralt
i Harners böcker är trumresan, där man med hjälp av trumman går in i ett djupt avslappnande
stadie och därifrån gör resor till den nedre och den övre världen.
Här i Sverige finns schamanismen om än ganska splittrad. En av dessa nyschamanistiska rörelser inriktar sig på fornnordisk religion, medan andra inriktar sig mer på nordamerikanska
indianer. De som är nordisk inspirerade startade organisationen Yggdrasil, 1982, och de sa att
Sverige behöver en schamanism anpassad efter vår kultur och natur. Medlemmarna i Yggdrasil
började forska i nordisk mytologi och efter det skapade de ritualer som de menade hade specifik
nordisk identitet. 1994 blev Yggdrasil ett självständigt gille i Merlin-orden, en organisation för
nordisk schamanism som startades 1988.
Enligt nyschamanismen ingår människan i en större helhet, som innefattar både synliga och
osynliga dimensioner. Också här ses människan inte som överlägsen utan en del av resten av
världen och alla har samma villkor som resten av varelserna som vi delar världen med. De anser
att om en människa dödar ett djur eller plockar en växt har detta vissa återverkningar på resten
av helheten. Därför bör människan visa sin tacksamhet över att vara en del av just denna helhet. 6
5
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5.5 Satanism
I detta kapitel ska jag berätta lite om satanism och dess grundare. Det finns rörelser, både idag
och från förr som vill kalla sig själva eller av andra satanistiska och det finns väldigt många
definitioner av begreppet satanism. Det är de definitioner som har gjort det lite förvirrat runt
vad som egentligen ska kallas för satanistiska. En möjlig definition är att definiera satanism
som en rörelse som dyrkar just Satan. En annan definition är att en del rörelser som kallar sig
själv satanistiska vill motsätta sig den traditionella kristendomen.
Ofta antyds det i massmedia att satanistiska rörelser är massrörelser och destruktiva, men så är
inte fallet. Visst kan destruktiva diskuteras, men ofta är satanismen som vilken nyandlig rörelse
som helst. Vissa tror ofta att droger uppmuntras och att personerna i fråga ska vara kriminell för
att vara satanist, men detta ifrågasätts av många forskare. Det finns inte mycket sanning i att
bara för att någon är medlem i en satanistisk rörelse, håller de på med nattliga ritualer och offrar
barn i Satans namn, men dock finns det i enstaka fall ensamma psykopater och drogmissbrukare
som gör det. En del av de rörelser som vi skulle kalla satanistiska, vill de själva kalla sig för
mörkmagiska rörelser eller till och med magiska.
Satanism har använts i många olika sammanhang i historien. Från ett kristet perspektiv har det
räckt med att religionen haft icke-kristna inslag för att få beteckningen satanism. Med ett inifrånperspektiv kan satanismen betraktas som en proteströrelse mot kristendomen, detta innebär dock inte att de dyrkar det onda, utan att de tycker att kristendomen står för en osann ideologi som är destruktiv och skadlig för människan. De menar inom satanismen att kristendomen uppmuntrar människan att undertrycka sina naturliga drifter och underkasta sig en fadersauktoritet, istället för att lära människan att lita på sig själv.
En av de moderna satanisternas viktigaste ideolog är Aleister Crowley, han dyrkade dock inte
satan, men han stod för en lära som motsatte sig kristendomen starkt. Crowley växte upp i ett
starkt kristet hem och gjorde tidigt uppror mot föräldrarnas tro. Han blev snart känd inom den
tidens ockulta och alternativreligiösa kretsar. Han blev också så småningom ledare för Ordo
Templi Orientis, en organisation med tysk bakgrund. Han skrev också många böcker, vilken
den kändaste är ”The Book Of The Law”. Crowley hämtade inspiration från många olika håll,
bland annat från österländska religioner och kabbalah, han studerade också tarot och astrologi.
För Crowley var människans vilja gudomlig och han ansåg att människan gjorde fel när hon
inte handlade utifrån sin sanna vilja.
En annan viktig person inom satanismens grunder är Anton Szandor LaVey. LaVey grundade
1966 Church of Satan. LaVey var en individualist och satan i hans ideologi, var likt Crowleys,
en symbol för människans potential. LaVeys lära gick ut på att människan borde utveckla sin
individualitet och gudomlighet genom att leva ut alla sina begär och ta för sig av det materiella,
dock rekommenderade han inte användning av droger. LaVey är också författaren till ”Den
satanistiska bibeln” som kom ut på svenska 1995. LaVey sammanfattade sin ideologi med nio
yttranden. Han menade att satanismen representerade visdom istället för självbedrägeri, att de
skulle tillfredställa sig i stället för att vara avhållsam och att de skulle hämnas istället för att
vända andra kinden till och endast visa godhet mot dem som verkligen förtjänar det. 7
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6. Wicca
6.1 Bakgrund
I detta kapitel tänker jag presentera en kort bakgrund till religionen Wicca, var den kommer
ifrån och vem som skapade den. Ordet wiccas betydelse är många och några av dem är ”den
vise” eller magi. Själva ordets ursprung är en feminin form av wicce som just betyder ”den
vise”. Att det namnet hämtats till en ny religion, är inte klarlagt. Det var kanske att wiccanerna
ville genom religionen bli vis, det är absolut inget uttryck för att visa att man är vis redan från
början utan att man blir vis. Ordet wicca kommer från engelskan och det är också där religionen
har utvecklats. 8
Det är inte förrän på 2000-talet som wicca har etablerat sig ordentligt här i Sverige och det är nu
vi ser mer av både wicca och andra New Age-rörelser som normalt. Wicca kom visserligen hit
runt 80-, 90-talet, men det har som sagt inte blivit så etablerat som nu på 2000-talet. Idag kan vi
gå i de större städerna och se många fler affärer och personer som kopplas till antingen wicca
eller New Age. 9
Wiccaner eller de som utövar modern häxkonst är idag en växande grupp nypaganer som finns
i vår kultur. De flesta inom wicca är gudinnetroende och den feminina aspekten av gudomen
betonas nästan alltid. 10 Wiccaner och de som utövar häxkonster är en växande grupp i dagens
samhälle, men än är de fortfarande en minoritetsgrupp som många aldrig har hört talas om än.
Detta är väldigt synd, eftersom wicca är en ny, ung och fräsch religion som, kan påstås, alla kan
hitta något som passar dem i. Att det är minoritet här i Sverige är på grund av att religionen är så
pass ung som den är. Mest etablerad är den i USA och England och det förstår man eftersom de
flesta nyskapade religionerna kommer från just de länderna.
Wicca, som religion är inte så gammal som först kan tros, men grunderna till religionen och de
gudar och gudinnor som kan väljas mellan är äldre än religionen själv. Själva religionen blev
inte accepterad förrän på 50-talet. Det var en man vid namn Gerald B. Gardner som med hjälp
av många gamla religioner och lite ihop plock från de nuvarande och fantasi skapade dagens
Wicca. Gardner påstod att religionen var mycket gammal, men eftersom det inte finns så många
källor till det tyder det på att Gardner själv hittade på allt. Detta är dock inget negativt, alla
religioner måste börja någonstans. Gardner hämtade information av en antropolog vid namn
Margret Murray, som skrivit böcker som ”Witch-Cult of Western Europé” och ”God of the
Witches”, han påstår också att han ärvt många gamla dokument, dokument om trolldom, som
visade på att religionen var gammal. Gardner hämtade också inspiration från sin vän Aleister
Crowley, som också var en av grundarna till den moderna satanismen. Att det inte fanns någon
grund till att wicca inte är en gammal religion hindrar dock inte många att påstå att det är det.
Alla religioner startar någonstans och det var säkerligen så när alla religioner kom till, alla
påstod att de var uråldriga religioner. Det kommer wicca så småningom att bli, men än är religionen inte mer än 50 år gammal. 11
Magi är en stor del inom wicca och där handlar det egentligen inte om ond eller god magi, men
många påstår att det endast är god magi de håller på med och det finns det egentligen ingen
grund för. Magi handlar inte enbart om att få ett bra liv utan det kan också handla om att hjälpa
människor, men det får endast ske när personen vet om det. Magi förr och idag är inte lika alls.
8
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Förr sågs magi endast som något ont, men idag finns det två sidor utav magin. Det talas ibland
om vit och svart magi och vissa inom wicca påstår att det inte finns någon skillnad på magi,
utan att magi är magi och andra hävdar att det är skillnad på magi och magi. Om vi ser tillbaka
till häxprocesserna handlade inte magi om att hjälpa, tyckte vissa och det var ofta de som pekade ut ”häxorna” som påstod att magi fanns. De flesta som blev utpekade då var människor
som andra var avundsjuka på, idag säger personen själv om hon håller på med magi eller inte.
Men visst finns det idag de som pekar finger åt vissa människor för att de kanske är på något
sätt klokare än andra, sådant kommer alltid att finnas. Magin är också en grund till varför wicca
inte blev en religion förrän på 50-talet. Det var nämligen förbjudet att bruka magi i England
fram till 1950-talet. 12
Sabbaterna inom wicca är hämtat dels från kelternas gamla högtider, där av namnen på sabbaterna, och dels från germansk tro. Många av högtiderna ligger på de ställen där det nu ligger
kristna högtider. Och det var de germanska högtiderna som man bara har lagt kristna högtider
över. Jul och allhelgonadagen till exempel ligger nära eller på gamla högtider. Detta är för att
genom att införa en ny religion inte rubba årshjulet för folket som bor här. Skördefesten till
exempel firas än idag, inte bara av wiccaner utan också av andra från andra religioner också. 13
Wicca idag är väldigt utbrett och har många anhängare, mesta dels i USA, men också i Europa.
Det finns också många grenar av Wicca; Gardneriansk wicca, Alexandersk wicca, Brittisk
traditionell, Keltisk wicca, Ceremoniell häxkonst, Dianisk häxkonst, Eklektisk wicca, Ärftlig
häxkonst, Kökshäxor, Piktisk häxkonst, Seax-wicca, Stregas, Teutoniska häxor, Starhawk
wicca, Faery wicca och Cyberpagans. Det finns många grenar inom wicca, men jag tar endast
upp de största grenarna.

6.2 Allmänt om Wicca
6.2.1 Utspridning och relation till andra
I detta avsnitt presenteras utspridningen av wicca och vilken relation wiccaner har med samhället och andra religioner. Dessutom tar jag även upp hur de får nya medlemmar till organisationen. Egentligen finns det inga siffror över hur många wiccaner det finns i världen. Eftersom Wicca är en mycket personlig religion och dessutom att de inte behöver vara medlem i en
organisation för att till höra religionen gör att det blir svårt att uppskatta hur många som
egentligen utövar denna religion. Man skulle kunna tro att eftersom religionen fick sin start i
England, skulle det finnas mest wiccaner där, men den största utbredningen finns i USA, där de
har utvecklat religionen vidare. England är självklart stor inom området också, men USA är nog
främst. Vad gäller resten av världen, är det inte så säkert hur många som finns. Här i Sverige
finns olika covens, organiserade grupper av wiccaner, men oftast är det bara i större städer som
Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Jönköping. Mängden solitära wiccaner är vi mer
ovetande om, eftersom wiccaner ofta inte går till pressen var och varannan dag och säger att här
är vi, som en del kanske tycker att man ska göra när man tillhör en viss religion. Att spridningen
är så olika till vilken världsdel vi kommer till är mest på grund av att wicca är en väldigt ny och
liten religion. I USA och England kanske den inte ses som liten, men för oss här i Sverige tycks
den mest som obefintlig. Det är som sagt inte många här i Sverige som ens har hört talas om
wicca och det gör att religionen ses som liten. 14
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Wicca är en väldigt tillbakadragen religion och de ”värvar” absolut inte medlemmar, utan vill
att dessa medlemmar ska komma självmant, man ifrågasätter heller inte människor som vill
lämna wicca, det är deras eget beslut. Eftersom wicca är ganska okänt för omvärlden än så
länge har det inte skapat några dispyter än, i alla fall inte här i Sverige.15
Ofta, när en person nämner att hon är wiccan, får de ett ”vad sa du att du var?”, här i Sverige är
det mer ofta än i USA. Många får enkelt förklara att de är häxor, eftersom det är en stor del av
wicca. I USA är det ofta så att man blir uppväxt med sina föräldrars tro och det är inte vanligt att
föräldrar, nära och kära accepterar att man väljer en hednisk tro. I många fall i USA har dessa
personer som övergått till wicca blivit utstötta av sina familjer, det är något som många måste
leva med för resten av deras liv. Många väljer istället att inte berätta för sina närstående att de
tillhör en annan religion än den de vuxit upp med, eftersom det kan skapa sådan turbulens. 16
6.2.2 Olika grenar inom Wicca och dess panteon
I det här kapitlet ska jag presentera några olika grenar av wicca och dess panteon, alltså gudar
och gudinnor. Inom wicca finns det en rad olika gudar och gudinnor och det är upp till var och
en att välja vilken gud och gudinna de tror på. Vanligast nämns guden och gudinnan som guden
och gudinnan, detta är för att alla ska förstå vad de pratar om. En stor del inom wicca är också
moder jord. En wiccan tror inte på en gud som skapat världen utan att det är moder jord som
själv skapat allt och att människa, djur och växter är lika värda. Detta är något som wiccaner
sätter stort värde på. Vissa är till och med vegetarianer och veganer för att inte skada något
levande. Wiccaner tror också att det finns en själ i allt som finns på jorden, från oss människor
och djur till varje sten som finns här.
Det är också väldigt viktigt med fruktbarheten för wiccaner. Sex är något som är en del av
livet. 17 Jag ska börja med att presentera olika grenar av wicca och deras panteon, dvs. gudar och
gudinnor. Den mest traditionella grenen av wicca är den Gardneriansk wiccan. Dessa wiccaner
följer Gardners lära och har också moderniserat den. Man kan inte vara gardnerian utan att ha
blivit initierad av en annan gardnerian. Det sägs inte mycket om vilka gudar de tror på, men
folktro är en viktig del för den här grenen. Wiccaner som är med i en gardneriansk coven håller
sig också till Gardners egna ”book of shadows”, där han har skrivit ner allt han har hållit på med
och mycket som han har ärvt från sina förfäder. Alexandersk wicca är en form av gardneriansk
wicca, alltså en utbrytargrupp från Gardners egen grupp. Det är makarna Alex och Maxine
Sanders som har skapat den här formen och de sysslar mest med ceremoniell magi och har ett
tregradssystem inom sitt coven. 18
Brittisk traditionell blandar gardneriansk wicca med keltisk tro. Dessa har också ett tregradssystem. Inom den keltiska tron är gudar och gudinnor som Arianrhod (feminin), Blodeuwedd
(f), Bress/Bresal (Maskulin), Brigid (f), Cernunnos (m), Cerridwen (f), Dana (f), Eochu/Ollathair/In Dagda (m), Epona (f), Loucetius (m), Lug/Lugh (m), Macha (f), Morrigu (f),
Nuadu/Nodens/Nodon (m), Ogma (m) och Teutates (m). De som kanske är mest kända är
Brigid, Cernunnos och Cerridwen. Brigids namn och var hon kommer ifrån är okänt, även
hennes betydelse inom den keltiska tron. Hon har ofta kopplats ihop med boskapsskötsel och
eld. Cernunnos är en blandning mellan djur och människa och han porträtteras ofta som den
behornade guden. Han blir också porträtterad med djur och med ymnighetshornet vid sina
fötter. Och Cerridwen är väktaren av den underjordiska kitteln, det sägs att det är i den som
15
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inspirationernas brygd kokas. Hon var också bardernas beskyddare. 19 Här får vi veta lite mer
om gudarna inom grenen och på så sätt ungefärligt hur de ser på saker och ting, att de följer en
gammal tros gudar och gudinnor gör att de även följer den gamla trons tankar och dels också
sätt att leva.
Keltisk wicca är väldigt lik brittisk traditionell wicca och skiljer sig väldigt lite från den andra
grenen. Man använder sig också här av druidiskt material och av hela den brittiska floran av
väsen, så som växter, djur, alver, andar, dvärgar osv.
Ceremoniell häxkonst är inspirerat av västerlandet och använder sig gärna av idéer från kabbalah och egyptisk magi, de använde sig även av judiska och kristna idéer. De var också intresserade av konstnären John Dee som si älv var intresserad av magi. 20 Inom den egyptiska
magin tror man på de egyptiska gudar som Anubis, Horus, Isis, Osiris och Ra. Anubis är den
som ledsagar de döda till underjorden. Han avbildas ofta med schakal- eller hundhuvud. Horus
är kungadömets gud, han var även himlens och solens gud. Han avbildas med falkhuvud. Isis är
en av de stora modersgudinnorna och hon är den ständigt sörjande makan till Osiris. Osiris är
dödsrikets gud och han är en ganska sen gudom inom den egyptiska mytologin. Han förknippas
ofta med växtligheten, säden och Nilen. Ra är solens gudom och förknippas nästan alltid med
solen. Han brukar ibland också kalla honom Re. 21
Dianisk häxkonst bygger på två böcker; Lelands ”Aradia” som handlar om den italienska gudinnan Aradia, som är dotter till gudinnan Diana. Den andra boken som det bygger på är
Murrays ”The witchcult in western Europé” som handlar om häxorganisationer i västra Europa,
där av namnet. Oftast ligger fokus på gudinnan och det sägs att män inte är tillåtna i Dianiska
coven. Den här formen anses vara den starkaste feministiska formen av wicca.
Eklektisk wicca är de som inte följer en speciell tradition, utan studerar olika panteon och
böcker. Detta sägs vara den största delen av wiccaner. Ärftlig häxkonst är vad det låter som.
Vissa wiccaner anser att de har ärvt sin förmåga att utföra magi. Antingen har de fötts till ärftlig
häxa eller så delger de det till någon som ingår i familjen, men som inte fötts inom familjen. Det
är mycket svårt att bevisa att de har ärvt sin förmåga, men ändå hävdar vissa att de har gjort det.
Kökshäxor är de som använder sig av alldagliga ting för att utföra sina ”konster”, det sägs också
vara en nedvärderande benämning på sådana man inte riktigt tycker om.
Piktisk häxkonst är en gren ut från ärftlig häxkonst och startades av Aidan Breac (1897-1989),
som var en lärare inom wicca. Breac sa sig själv vara en ärftlig wiccan. 22
Seax-wicca är en saxisk form av wicca som grundades av Raymond Buckland på 1970-talet.
Inom Seax-wicca använder man sig av runor och germanska gudomar. Och några av de viktigaste gudarna och gudinnorna inom den germanska tron är; Tor, Oden, Frej, Freja, Balder,
Frigg, Hel, Loke, Idun och Njord. Oden är de germanska gudarnas ledare och far till många av
dem. Det sägs att han var mycket trolldomskunnig. Frigg är Odens fru och modern. Det sades
att hon spann solstrålar och vävde moln. Tor är Odens och Fjörgyn son och är åskans gud. Han
och hans hammare mjölner sades vara oövervinneliga.
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Freja och Frej är syskon och fruktbarhets gudar, de är också Njords barn. Frej var svearnas gud
och som sagt fruktbarhetsgud och han kontrollerade även regnet och solskenet. Freja var den
stora fruktbarhetsgudinnan. Hon levde tillsammans med Frej men var gift med Oden. Både Frej
och Freja hade en krigisk aspekt och Freja och Oden delade på de fallna krigarna som kom till
Valhall. Njord har uppskattats som både kvinnlig och manlig och det sägs att han och hans
syster var mor och far till Frej och Freja. Balder är inte så omtalad som resten av gudarna i den
germanska tron. Han återkommer bara i en myt och det är om hans egen död. Loke är en av
Odens vänner och sades inte vara en gud utan en jätte. Loke utmålas oftast som en komisk
person i myterna. Hel är Lokes dotter och som blev kastad till underjorden av Oden. Där styrde
hon över de nio världarna. Idun är den gudinna som vaktar ungdomens äpplen och som ger
åsarna odödlighet.
Stregas är en form av dianisk häxkonst och hämtar sin inspiration från Lelands ”Aradia” och
från italiensk folktro. Teutoniska häxor försöker att återskapa den fornskandinaviska tron.
Mycket lik Seax-wicca. De tror på asagudarna och det är många som kopplar dessa wiccaner till
nazister och rasister eftersom asagudarna ofta kopplas till av ickeförstående.
Starhawk wicca bygger på Starhawks böcker och föreläsningar. ”En keltiskt inspirerad, jungiansk form av eklektisk wicca.” 23 Starhawk är en kvinna i USA som har blivit känd för sin bok
”The Spiral Dance” och hon förespråkar gudinnan. Hon kämpar också för global rättvisa. 24
Faery wicca grundades av Victor Andersen på 1970-talet. Starhawk är en av hans inspirationer.
Det finns också brittisk, irisk, walesisk, skotsk och bretonsk faery wicca. Walesisk och brittisk
faery wicca bygger på keltisk mysticism som främst har bakgrunden hos författarna R. J.
Stewart och John och Caitlin Matthews. Cyberpagans är grupper som har växt på Internet och
som utför sina ritualer där. Mycket inom wicca har spridits via Internet och det är där de flesta
har kontakt med varandra. 25 Dessa är ofta sådana wiccaner som inte har andra wiccaner i sin
närhet utan bildar covens på nätet.
6.2.3 Wiccas årscykel
I det här kapitlet berättar jag om wiccanernas årshjul, det vill säga deras högtider inom året.
Wiccanernas år delas in i åtta delar, det vill säga åtta sabbater. Alla som är wiccaner firar dessa
sabbater på ett eller annat vis. Solitära wiccaner har sitt eget sätt att fira och de som är medlemmar i ett coven firar tillsammans. Året börjar med Samhain som firas den 31 oktober. Detta
sägs vara wiccanernas och häxornas nyår. Samhain är också känt som halloween, de dödas fest
och själarnas fest. Samhain är återblickarnas tid och man ser då tillbaka på de gångna åren och
det som givits av dem. Det är också nu vi ska fundera över sådana saker som människan inte
kan kontrollera, som till exempel döden. Det är en tid då vi ska minnas sin döda och hedra dem.
Man offrar gåvor till gudarna och gudinnorna i form av mat och Samhains färger och symboler
är svart och orange, pumpor, kittlar, kvasten och bålet. 26
Yule eller midvintersolståndet är den andra sabbaten som firas inom året. Det är nu som solen
börjar komma tillbaka och dagen blir längre. Sabbaten firas runt den 21 december eftersom det
är olika dagar varje år som midvintersolståndet inträffar. Yule är glädjens och ljusets högtid och
kan vara väldigt lik det kristna fenomenet jul. Färgerna för sabbaten är röd, vit och grön och
symbolerna är järnek, kransar och spinnrock. Nästa sabbat är Imbolc som äger rum i början av
23
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februari. Man firar nu att det blir ljusare och att vintern börjar släppa sitt grepp. Man kallar
också Imbolc för Brigids fest. Nu brukar det tändas rikligt med ljus och enligt tradition skall
detta göras vid solnedgången. Imbolcs färger är vit, silver och blek gul och symbolerna är
kryddad stark mat, som olika sorters lök och paprika. 27
Vid vårdagsjämningen firas Ostara, nu är natten och dagen lika långa. Denna sabbat lämpar sig
åt att börja med nya saker, då en ny och varmare tid börjar. Det är också viktigt med fruktbarheten under Ostara. Ostara har inga direkta egna färger, utan här används alla. Dess symboler är ägg, eftersom ägget representerar fertiliteten och potentialen hos människor.
Beltane firas antingen den 30 april eller 1 maj. Det är nu många paganer gifter sig och de firar
nu att sommaren är på väg. Beltane är en kärlekens högtid och det sägs vara nu gudinnan blir
havande. Beltane ligger mitt emot Samhain i årshjulet och man firar också nu den andra världen, så som älvor och andra varelser som ”inte finns i vår värld”. Många firar Beltane utomhus
med en brasa, man brukar också använda en kvast, där skaftet representerar manligt och borsten
representerar kvinnligt. De använder kvasten till att borsta på sin tröskel för att skilja mellan vår
och sommar. Beltanes färger är röd och vit och symbolerna är majstången, ägg, korgar och
blommor.
Vid sommarsolståndet firas Litha. Här i Sverige firas det ofta på midsommar eftersom vi har en
lång tradition bakom midsommar som inte är kristen. Den här dagen är årets längsta dag och
man firar solens kraft. Det är under denna sabbat som det är bäst att använda magi eftersom man
förr trodde att det var något magiskt med sommarsolståndet. Också nu är brasan en viktig del av
firandet, förr i tiden hoppade människor över brasan för att de trodde att man fick bättre hälsa,
kärlek och fruktsamhet då. Lithas färger är grön och symbolerna är elden, misteln, solskivan
och fjädern. 28
Skördefesten Lughnasadh är en viktig del av året. Denna firas den 1 augusti och det är dags för
den första skörden. Gudinnan firas för allt hon skänkt i överflöd och guden Lughnassadh dör
inom wicca. Lughnasadhs färger är grå, guld, grön och gul och dess symboler är alla sorters
sädesslag, bröd och tröskredskap.
Den sista sabbaten som firas är Mabon/Modron och den firas runt höstdagjämningen. Mabon/Modron är ofta förknippade med fantasiön Avalon som finns skrivet om i Kung Arthur-sagan. Det är mänga häxor som kopplar Kung Arthur i Arthur-sagan till den döende guden.
Mabons/Modrons färger är orange, gulbrun och rödbrun och dess symboler är äpplen, vinrankan, vinet och kransar. Skördefesten och Mabon är ett sätt att fira att året är slut och att de nu
kan vänta sig lycka nästa år. 29
6.2.4 Symboler, Hjälpmedel och Lagar inom Wicca
I det här avsnittet ska jag förklara lite om hjälpmedel inom wicca och dessutom lite om några
symboler som tycks viktiga inom wicca. Jag tar även upp wiccas lagar. Det finns många symboler inom wicca. Den största och mest använda är pentagrammet. Ett pentagram är en
femuddig stjärna som representerar de fyra elementen och ande. De fem elementen är jord, luft,
eld och vatten och alla har olika karaktärer. Luftens karaktär är kommunikation, orsak och
minne. Det finns också gudar som vi kopplar elementen till, luften kopplas till Athena eller
Hermes. Luften är känslans element.
27
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Elden står för inspiration, passion och mod och kopplas inte till någon direkt gud, men till
många sabbater som wiccaner firar. Elden representerar solen i vårt liv. 30 Vatten står för intuition, drömmar och känslor. Vatten kopplas till den walesiska gudinnan av återfödsel Rhiannon
eller havsgudinnan Yemana. Också vatten är ett känslans element. Jord står för fertilitet, stabilitet och praktiskhet. Vi kopplar jord till gudinnan Demeter, som är en skördegudinna och till
”den gröna mannen”.
Inom wicca tros det också på stjärntecknen, som alla tillhör ett visst element. Luft innefattar
stjärntecknen Vattumannen, vågen och tvillingarna. Eld innefattar väduren, lejonet och skytten.
Vatten innefattar fiskarna, skorpionen och kräftan och jord innefattar oxen, jungfrun och
stenbocken. Alla stjärntecken har en bestämd karaktär, planet, färg, djur, ädelsten, metall, växt
och ört. Vi kan ta väduren som exempel; dess karaktär är äventyrslysten, energisk och självsäker, men kan också vara självisk och enträgen. Elementet är eld och planeten är Mars. Vädurens färg är röd och djuret är bagge. Ädelstenar till olika stjärntecken kan skilja sig väldigt
mycket, men en av vädurens ädelstenar är diamant. Metallen är järn och växter och örter är
några som kaprifol, taggiga träd och buskar, senap och cayennepeppar. Ett mycket särskiljande
drag som väduren och oxen har är att de är mycket envisa och ger sig sällan i diskussioner.31

Ankh

Davidsstjärnan

Horus öga

Den gröne mannen

Man har också hämtat många symboler från utdöda religioner som den i Egypten. Ankh-tecknet
är ett exempel på symboler som man lånat, och Horus öga. Ankh är alltid kopplat till Isis, all
modern och magins gudinna. Själva öglan på ankh är en symbol för feminin sexualitet och den
nedre delen av ankh är en fallisk symbol. Hela symbolen ses som en symbol för fertilitet,
återuppståndelse och evigt liv. Horus, som är Isis son, har tecknet Horus öga. Symbolen beskyddar dess bärare mot ondska och det är också en symbol för seende eller visdom. 32 Några
andra symboler som också är viktiga för wiccaner är ”den gröna mannen”, gudinnefigurer,
trippelmånen, också den sexuddiga stjärnan är använd i Wicca. ”Den gröna mannen” är en
naturande och som ofta avbildas med gröna blad och andra natur saker som hans ansikte. Inom
wicca ses han ofta som en aspekt av guden. Det finns många gudinnefigurer och alla avbildas
olika. Trippelmånen är också en vanlig symbol inom wicca. Det är en fullmåne med två månskäror bredvid sig. Trippelmånen symboliserar gudinnorna av trippelmånen, jungfrun, modern
och den gamla. Den sexuddiga stjärnan eller Davids stjärna som många nämner den vid är en
symbol som också wiccaner använder sig av, men inom wicca har den andra betydelser. Den
symboliserar som pentagrammet de fyra elementen. 33
Det finns många hjälpmedel inom wicca. Jag ska ta upp de som är viktigast enligt en wiccans
mening. Det finns sju hjälpmedel eller redskap som wiccanerna har hjälp av när de utför en
ritual. Det finns några till men jag tänker bara ta upp dessa sju. Dessa sju är Athame, stav,
Pentakel (pentagram), bägare, rökelse, kvast och kittel. Först och främst ska jag presentera
30
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altaret. Ett altare är den magiska arbetsplatsen för en häxa eller wiccan. På altaret brukar de ha
ljus och de olika redskapen och en del har till och med en bild av guden och gudinnan på sitt
altare. Altaret är en mycket personlig sak och vissa påstår att man måste ha altare ståendes åt ett
visst håll för att det ska vara rätt.
Athamen är en dubbeleggad dolk som används enbart i magiska syften. Denna får de alltså
aldrig skära något fysiskt med. Athamen symboliserar luftens element och den fungerar till att
hämta och rikta energi. Athamen representerar den solitära häxans vilja och används även vid
stängandet och öppnandet av cirkeln. Athamen representerar också den manliga aspekten så
som guden själv.
Staven symboliserar elementet eld och är en ”manlig” redskap. Staven är ett redskap för bland
annat kommunikation och åkallan. Längden på en stav brukar vara så lång som underarmen är
på dess ägare. Staven kan också ibland kallas för trollstav, vilket är upp till var och en som
utövar religionen.
Pentaklet eller pentagrammet är som tidigare sagt en femuddig stjärna och som kan både ritas
upp och som man kan ha som smycken. Som redskap är det ofta en platta i någon metall eller trä
där man etsat eller skurit in pentagrammet. Pentaklet är en väldigt kraftfull symbol inom det
magiska området och har ofta en central plats på en wiccans altare.
Bägaren är ofta ett glas för den som inte kan hitta en bägare. Denna representerar det kvinnliga
på altaret. Bägarens element är vatten, men under ritualer brukar man använda vin, de som inte
brukar alkohol använder något annat i vinets ställe.
Rökelsen symboliserar luftens element och de används till ritualer som rening, elementåkallan,
invigning och rökelsemagi. Rökelse finns i många olika former, som till exempel på pinne, kon
eller pulver och det upp till var och en att använda det de själva vill. Torkade örter kan också
användas som rökelse.
Kvasten är ett viktigt redskap för en wiccan. Kvasten är ett beskyddat och renat redskap som
ska hjälpa wiccanen att rena den magiska arbetsytan. Dessutom skyddar den hemmet från onda
krafter och negativ energi. Kvasten associeras ofta med vattnets element och även till andra
vattenrelaterade magiska handlingar. Kitteln används till många olika saker. Kitteln är som
bägaren en symbol för gudinnan och dessutom representerar den vattnets element.
Book of shadows kanske låter hemskt, men i vanliga fall är det en vanlig bok där wiccanerna
skriver ner sina ritualer och magiska handlingar. Detta skulle lätt kunna beskrivas som en
vanlig dagbok, men att det inte har med det alldagliga livet att göra utan om sin religion. En
mycket känd book of shadows är givetvis Gerald Gardners egen book of shadows som många
ännu vänder sig till. Så många lagar finns egentligen inte inom Wicca. För att vara exakt finns
där bara två stycken. Den första är ”Gör som du vill så länge du inte skadar någon” och det
inkluderar dig själv och den andra som egentligen inte är en lag, men som vi ändå borde tänka
på om man ska praktisera wicca är ”allt kommer tillbaka gånger tre”, med det menas att om du
sänder ut något ont får du tillbaka det tre gånger värre och likadant med goda saker. Den först
nämnda kallas ”the wiccan rede”, den andra kallas ibland för den trefaldiga lagen. 34
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6.2.5 Solitär och Coven
I det här avsnittet berättar jag lite om hur man kan praktisera wicca, eftersom det finns två olika
sätt måste båda tas upp. Det finns två olika sätt att praktisera wicca. Det ena är att vara solitär
wiccan och det andra är att gå med i ett coven. En solitär wiccan praktiserar religionen själv
med hjälp av böcker och sig själv. De bestämmer alltså själva hur de ska fira sabbater, hur
ritualerna ska gå till, vilka gudar och gudinnor de tror på osv. En wiccan som tillhör ett coven
firar sina sabbater med andra och de har ett särskilt sätt beroende på vilket coven man till att
utföra ritualerna på osv.
Att vara medlem i ett coven betyder inte att man är med i en sekt, men det är många som undviker att vara med i ett coven just därför. De flesta covens leds av en överprästinna eller en
överpräst, men det finns också de covens som inte har någon ledare utan som tillsammans leder
den. Att vara medlem i ett coven kanske ter sig naturligt för vissa, men som jag poängterar i min
intervju senare i uppsatsen är det inte självklart att man ens vågar vara med i ett coven. Många
får för sig att man kanske blir medlem i en sekt och många kanske drar sig för att ens säga att de
tillhör en relativt ny religion enbart för att inte bli relaterad till en sekt.
Poängen med ett coven är dels att kunna samarbeta och på så sätt kunna få kraftfullare
ritualer, och dels att få chansen att lära sig av andra. 35

För att bli medlem i ett coven här i Sverige måste man vara minst 18 år och man måste också
genom gå en initiation. En initiation är när någon annan i covenet ger en tillåtelse att vara med
att fira med dem, i enkel mening. Initiationen är en slags ritual och många föredrar att
genomföra initiationen nakna och andra har kläder på sig. Det finns också vissa covens som vill
göra initiationen på en viss dag och kanske till och med vid fullmåne. I Gallaghers boken
skriver hon att den som ska initieras ofta bär bindel för ögonen. Hon förklarar också hur en
initiation går till. Efter att de välsignat den som ska initieras kropp tar de av ögonbindeln och
man blir presenterad för dem som är med i cirkeln. Man blir också välkomnad in i Kraften och
till covenet. Gallagher skriver att initiationsriten varierar efter tradition, covens och individer,
men att det viktigaste är att vi accepterar att vi nu har ett ansvar för att leva efter vägen till den
vise och att vi är villiga till att lära. 36 Valmöjligheten inom wicca har inte alltid funnits där.
Eftersom religionen skapades som en religion var syftet med den att man skulle utföra ritualerna i grupp. Men idag är allt annorlunda. Idag kan wiccanerna själv välja om de vill praktisera
religionen själva eller i en grupp. Vill de dock medverka i en grupp måste de, i alla fall här i
Sverige, ha fyllt 18 år, det vill säga, vara vuxen för att vara med. Covenet har funnits ända sedan
wicca blev en religion och det första var självklart Gardners eget coven.
I en intervju med en person som är medlem i ett coven får man reda på lite hur det kan vara att
vara med i själva rörelsen wicca. Att vara solitär är väldigt olikt att vara med i en grupp, alltså
ett coven. Även om de kanske bara träffas en gång i veckan kan det göra stor skillnad för dem
som är medlemmar. När Andersson har svarat på mina frågor och jag läst dem uppfattar jag att
han är religionsvetare och visar att i alla fall han är en person som respekterar andra för sin tro.

7. Problem
7.1 Häxa eller Wiccan
Här presenterar jag skillnaden mellan häxa och wiccan, vilket är en stor skillnad för dem som är
wiccaner och för de som inte är det utan är häxor. Att vara häxa är inte samma sak som att vara
35
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wiccan, men ändå kan en wiccan kalla sig för häxa. Hur kommer detta sig? En häxa är en person
som håller på med magi och som inte tillber en speciell gud eller gudinna, medan wiccanen har
guden och gudinnan som de tror på och som hjälper dem när de håller på med magi. Man brukar
säga att häxa är en livsstil och wicca är en religion och att det är det som skiljer de två åt. Att
vara häxa kan ibland handla mer om att klä sig på ett visst sätt och wicca handlar minst om vilka
kläder man har på sig. Med livsstil menar man det sätt vi lever vårt liv. Det är hur vi formar och
lever vårt liv. Alla har olika vanor och sätt att forma sitt liv och det är det som blir en livsstil.
Men hur kan en wiccan kallas sig häxa? Eftersom wicca är delvis baserat på de häxor och dess
läror från förr och att med ett enklare ord kan förklara vad wicca är för dem som inte har hört det
förut. Att en wiccan kan kalla sig häxa kan också bero på att man inom wicca också håller på
med magi, magi är en stor del av religionen, även om de inte håller på med den är den en viktig
del att tro på.

7.2 Problem inom Wicca
Inom wicca ser det inte ut att finns många problem, men det finns ändå några. Den första är
ganska övergripande, wicca är ingen samlad religion och är därför svår att beskriva. Wicca
innefattar så mycket och alla tror inte på samma sak. Om vi ber någon berätta kan vi få ett svar
och om vi ber någon annan berätta om deras syn kan vi få ett helt annat och för den som inte kan
mycket om wicca kan helt enkelt bli mycket förvirrad av detta.
En religion, kan tyckas, ska ha en viss sammanfattning som går för alla, men det blir väldigt
svårt med Wicca eftersom det inte finns någon direkt rätt beskrivning. Alla är rätta enligt någon
wiccan. Ett annat problem är dess symboler och redskap. Pentagrammet har under många år
utmålats som djävulens symbol enligt kristendomen. Det är svårt att få folk att förstå att det inte
är en ond symbol de har att göra med och det kan vara svårt att förklara varför en symbol kan ha
både bra och dåliga sidor. Athamen är också ett bra exempel om man ska beskriva problem
inom Wicca. Athamen som är en kniv kan lätt uppfattas fel av den icke invigde. Athamen
används aldrig för att skära någon och kräva blodsoffer utan är till som ett magiskt hjälpmedel,
som till exempel när man slår en cirkel för att utföra en ritual. Book of shadows är också ett bra
exempel. Varför sätta ett sådant namn på en bok om den är så bra? Jag tror nog att Gardner
hämtade mycket inspiration från sin vän Crowley och då också namnet till sin dyrbara bok.
Skuggornas bok har absolut inget med onda andar att göra även om vi skulle kunna tro det, detta
är egentligen bara en oskyldig dagbok, men dock hemlig.
Samma sak gäller egentligen också vad gäller covens. Under min intervju fick jag inte reda på
hur en initiationsrit går till eftersom det är hemligt inom covenet. Detta får gärna denna organiserade del av wicca att se dålig ut. Vi vet hur vi blir medlemmar i kristendomen, vi döps, men
varför får vi inte reda på hur man blir ”ordentligt” medlem i wicca? Självklart kan man vara
solitär, men det finns de som söker gemenskap i en religion och då är det svårt om vi inte kan
träffa andra.
Det finns också en sak till som göra att det finns lite problem inom Wicca. Många har aldrig
hört talas om wicca och tror därför att det är en sekt, eller att man tillber satan. Många tänker
inte på att satan, himmel och helvete är ett kristet påfund och kopplar gärna på det sättet. Lagarna inom wicca är också ett problem. På engelska lyder the wiccan rede så här: ”ain’t harm ye
none, do as ye will”, på en sida på Internet, http://www.jesus-is-lord.com/wicca.htm, står det så
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här: ”wiccan rede (motto/creed): ‘An’ it harm none, Do what thou will.’ satanic creed: ‘Do what
thou will shall be the whole of the law.’” 37
Det finns många versioner av the wiccan rede och här har någon tolkat den som om den tillhörde den satanistiska organisationen. Gardner var visserligen vän med Crowley och hämtade
inspiration från honom, men skapade en helt egen religion och det är bara vissa små saker som
wicca och satanismen stämmer överens med. Det finns många sådana sidor på Internet vars
skapare ”hackar ner” på wicca och oftast är det kristna, men detta betyder inte att alla kristna
”hatar” wicca, utan att det ofta är extremister och sådana finns inom varje religion. På sidan tar
de även upp pentagrammet som används inom wicca och det som används inom satanismen.
Alla har rätt till att använda en symbol, det är ingen som säger att den betyder samma sak för
alla, men visst finns det rötägg inom wicca också som kanske använder pentagrammet i ett
dåligt syfta, som sagt finns sådana inom varje religion. Det som många inte tänker på är att
många religioner faktiskt är lika varandra, trefaldslagen finns inom både kristendomen och
inom wicca. Och the wiccan rede är egentligen väldigt lik de kristnas gyllene regel, ”allt vad ni
vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” 38 , det tycker jag är väldigt
likt till ”gör som du vill så länge du inte skadar någon”.
Så många fler problem har inte jag sett inom wicca, kanske det finns för den som studerat
religionen mer ingående och kanske håller på med den kan säga vad mer för problem det finns
med den, men jag har tagit upp de största problemen jag kunde hitta med den hör religionen.

8. Diskussion
Att New Age har så pass låg rörelsebeteckning kan vara både bra och dåligt. Dels bra för att
personerna inom new Age aldrig skulle bli kopplad till att vara med i en sekt och dels dåligt om
de behöver hjälp. Många söker sig till grupper just för att få stöd och hjälp från andra och för att
slippa vara ensam och när det inte finns så många organisationer blir det svårt.
Att människan är en del av naturen och att hon också är lika mycket värd som allt annat kan
hållas med om. Människan är en del av naturen och, så som tyckes vara, ska vi inte härska över
något annat än oss själva. Vi har ingen rätt att försöka härska över något vi inte förstår oss på.
Historien om spiritualismens födelse är dock bara en historia enligt mig. Att andar finns är som
magi, väldigt svårt att bevisa och än idag kan det inte bevisas att de faktiskt finns, men mycket
tyder på att det finns övernaturliga varelser som försöker att kommunicera med oss, men det ska
dock tas med en nypa salt.
Att falla i trance, anser jag, är bara ett sätt att dölja ett drogberoende och att sedan utnyttja
människor via sina hallucinationer är för mig ofattbart. Visst finns det de som faktiskt tror på
det, som till exempel samerna som har använt trance i många år, men det är annorlunda med
deras trancetillstånd. De gjorde det för att skydda sina byar mot andar som alla trodde på, de
använde det för att bota sjuka och det är en sak att använda spiritualism som hobby och faktiskt
tro på det.
Som sagt tidigare är det stor skillnad mellan en viss tro och att iscensätta saker för att folk ska
tro. Förr togs samernas och indianernas kulturer på allvar, det görs även idag, men inte på
samma sätt som förr eftersom vi har blivit ”mindre troende” än vad vi var förr.
37
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Det är fel av folk att utnyttja andras tro genom sin välfärd som denna man gjorde, Carlos
Castaneda. Han introducerade visserligen schamanismen inför oss ”ovetande”, men på ett
egenvinnande sätt. Det är både en bra och dålig sak. Jag anser att om det ska introducera en
religion, ska det göras för att de vill att andra ska ta del av den och inte för att tjäna pengar och
lycka på den.
Den här mannen, enligt mig, Michael Harner, gjorde rätt ifrån sig. Att genom sitt vetande hjälpa
andra att förstå. Han gjorde det på ett sådant sätt att alla kunde vinna utav det. Men ändå är
religion inget som ska tjänas på, endast om det är själslig lycka. Religion är till för ens inre och
inte för det materiella. Att ta vara på den gamla nordiska tron är viktig för svenskarna verkar det
som och det tycks vara en väldigt bra ide. Dessutom att försöka att ge samerna mer samhörighet
med resten av oss är väldigt bra, om det är det de vill, vill säga.
Att människan ska vara tacksam för att få vara en del av denna värld är en bra grundregel för
människan. Ofta uppskattar inte människan det hon har tillgång till utan tror att det är en
självklarhet att hon får göra som hon vill. Människan är som sagt bara en liten del av något så
stort att vi knappt vet om hur små vi egentligen är. Att ta allt förgivet är att vara dum och vem
vill egentligen att människan ska kopplas till djuren, men det är faktiskt så att människan är en
del av naturen, människan är ett djur och det måste vi leva med. De som inte kan det kan heller
inte uppskatta ett riktigt liv.
Båda definitioner på satanism anser jag passar bra, dock är den sista lite tveksam. Bara för att de
motsätter sig den traditionella kristendomen behöver de inte vara satanister, de kan helt enkelt
bara vara en tvivlare som kanske väntar på att allt ska bli bättre. Den första definitionen är dock
alldeles utmärkt. När jag hör ordet satanism förs mina tankar genast till Satan och ingen annan.
Andra vill kalla satanism för en egocentrisk religion, för inom vissa rörelser handlar det om att
bara se efter en själv och i princip skita i andra. Men som sagt i kapitlet om satanism finns det
många olika sätt att definiera satanism och det var bara två av dem. Om vi skulle ta och diskutera satanism skulle säkerligen varenda person som var med i diskussionen tycka olika.
Psykopater och kriminella finns överallt och i vilken religion man än tittar på. Satanismen är
absolut inget undantag enligt min mening. Alla religioner har svarta får och det är sådant man
får leva med. Att satanismen får det ryktet är nog tack vare dess namn. Man associerar alltid
olika och vissa har bara fått för sig att är de satanist är de drogpåverkade kriminella psykopater
som offrar barn i satans namn. Som sagt tidigare är alla olika och tack vare satanismens namn
får man dåliga vibrationer. Alla har olika åsikter om kristendomen också och man behöver inte
vara satanist för att tycka som de gör, det finns många som ifrågasätter det kristendomen står för
och de är inga dåliga människor för det, de är enbart skeptiska till en av världens största religioner. Crowley, enligt mig, hade förnuftiga tankar, men dock som människa inte helt fläck fri.
Man kan anse att han var en konstig person, men som sagt är några av hans tankar och idéer om
människan och hennes leverne ganska förnuftiga.
LaVeys ideologi var inte den mest genomtänkta, man ska aldrig hämnas, men vi ska heller inte
vända andra kinden till. Det kan tyckas att det är viktigare att den personen som gjort något mot
en får veta hur det ligger till, alla har ett samvete och berättar vi bara hur det ligger till kanske vi
får bra respons av det. LaVey, anser jag, gick ett steg längre än Crowley. Hans satanism är inte
längre en motsättning till kristendomen utan, enligt mig, ett enkelt sätt att bara hata kristendomen.
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Wicca är trots sin valfrihet en ganska avgränsad grupp, man har visserligen mycket att välja
mellan vad gäller gudar och vad man tror på, men grunden för religionen är dock den samma.
Lagar, symboler, hjälpmedel och sabbater är också samma inom hela religionen och det ska
nämnas att det egentligen bara är valfriheten inom gudar som göra att wicca kan te sig som en
spridd religion.
Att Wicca är så pass stor i USA kan vara för att det bor så pass många människor där. Det är inte
säkert att vi kan se den som stor där i alla fall. Om man jämför med musiken är jönköpingsgruppen The Cardigans stora i Japan, men när man frågar folket där vad de tycker om den
gruppen vet de inte vilka de är. Samma sak kanske händer i USA, men det finns dock bevis på
att de faktiskt är stora i USA, religionen. Många filmer görs med övernaturliga inslag och
många använder ordet wicca, men man får aldrig en förklaring vad wicca är i filmerna. Dock
kan man diskutera om wicca faktiskt är en växande grupp, eftersom man inte vet hur många
wiccaner det egentligen finns. Att den växer kan vi se på grund av att man har hört talas om det
mer och mer och man börjar ta upp religionen i läroböcker på det gymnasiala planet.
Att inte ”värva” medlemmar kan anses ganska bra, dock för det med sig ett problem. Om de inte
vill ”värva” medlemmar och om de inte vill gå ut i pressen med religionen, hur ska då folk
känna till om religionen wicca? Hur får de egentligen nya medlemmar till religionen om de inte
försöker att ”omvända” folk? Det är stora frågor som man säkerligen inte kan få ett bra svar på,
men enligt min mening är det ett av de problem som religionen har.
Att USA kan vara olika från oss här i Sverige vad gäller att stötta sina familjemedlemmar kan
vara ofattbart enligt vissa. Sverige är idag ett sekulariserat land att det ibland kan bli förvånande
över att ungdomar faktiskt vill vara religiösa och de som är det och sedan byter tro, de får
antingen stöd från sina förstående föräldrar eller blir utstötta precis som i USA. Om vi nu ska
jämföra med film är folket i USA mycket religiösa och man går i kyrkan varje söndag, nu
kanske det inte är så i verkligheten, men än dock om man läser i Hunters bok verkar det som att
det faktiskt är så att man är vildigt religiös i USA.
Att allt är skapat av moder jord själv är en ganska bra ide. Varför ska det vara en gud som har
skapat världen? Det som dock är lite problematiskt är att det inte går att riktigt sätta fingret på
hur världen blev skapad och varför vi är vi och inte något annat. Till det finns inte någon förklaring och det finns heller ingen riktig skapelsemyt som det oftast finns i religioner. Här förklaras allt med att moder jord är skaparen. Jag anser att det låter fint, men det finns ingen grund
till något av det.
Varför har egentligen den största grenen av wicca inga konkreta gudar? Jag tror att man inte vill
hålla sig till något utan de försöker att vara neutral vad gäller gudar och gudinnor. Inte heller
inom Alexandersk wicca nämns något om vilka gudar och gudinnor som används och man får
aldrig någon riktig förklaring till vad tregradssystemet är, men jag antar att det är när man blir
initierad och sedan utvecklas inom sitt coven. Det kan antas vara att den högsta graden är
överstepräst eller översteprästinna.
Att använda sig av de gamla egypternas gudar och gudinnor är väldigt fascinerande. Eftersom
vi både vet och inte vet så mycket om den egyptiska mysticismen är det otroligt att de använder
sig av dess gudar. Jag anser att egyptologi är väldigt intressant, men det finns aldrig tillräckligt
med information om vare sig gudar eller hur samhället var förr, det finns endast information om
hur vi ser det idag, men vi kan aldrig riktigt veta hur det var förr och det inkluderar allt inom alla
religioner. Dianisk wicca är en av de få grenarna som enbart ser gudinnan, som jag anser glider
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mer åt en monoteistisk religion. Jag anser inte att det passar in i wicca, men eftersom det är en
gren av det så är det accepterat av de flesta.
Eklektisk, piktisk, kökshäxor och ärftliga häxor lämnar många frågor efter sig. Många förstår vi
genom namnet, som ärftlig och kökshäxor, men varför kallar man en wiccan som studerar alla
panteon en eklektisk wicca. Ordet eklektisk betyder att man blandar olika idéer med varandra,
och egentligen, anser jag att det är lite av att ta bort det fina med gudarna. Att de kan ha två olika
grenar av ärftlig häxkonst kan tyckas oförståbart. Jag anser att allt faller under samma falang,
och att det inte gör någon skillnad om man är ärftlig eller ärftlig. Asatron finns med i två grenar
av wicca och den första, seax-wicca, tror jag är mer åt det keltiskt germana hållet.
Stregas, teutonisk, starhawk, cyberpagans och faery är några av de mindre men ändå stora
grupperna. Eftersom man inte kan sätta fingret på hur många solitära wiccaner det egentligen
finns är det också osäkert vilken av dessa grenar som är störst. Samhain är, enligt min mening,
en liknande högtid som den de firade på Irland för många hundra år sedan. Den högtid som man
idag kallar halloween i USA är hämtat från just den irländska högtiden.
Yule och jul är två olika saker, men ändå så nära besläktade. Alla dessa färger och växter som vi
idag har till julen är mycket gamla traditioner som man nu firar inom wicca. Många tror att de
kristna satte deras jul, Jesus födelse just den helgen bara för att den hedniska högtiden var så
pass nära. Detta, anser jag, är för att inte störa årshjulet som redan fanns innan kristendomen
kom. Vårdagsjämning har vi firat väldigt länge här i Sverige, det är nu vi kan börja så och sköta
om våra land. Jag förmodar att denna högtid var mycket viktig förr och att man vill försöka ta
vara på det idag.
Beltane och Lithas, anses för mig, vara väldigt lika, i alla fall om man tittar på hur man firar
midsommar idag och hur man firade högtiden i maj förr. Majstången kommer inte från ordet
maj utan från ordet maja, som betyder att klä med grönt. Alltså har majstången inget med maj
att göra, men förr använde man sig av majstången i både maj och juni. Att man inte ofta ser
tillbaka på det som skett under gångna år, anser jag är en sympatisk del av wicca. Man ska inte
se bakåt utan framåt.
Elementen är viktiga för wiccaner och det borde det vara för andra människor också. Även om
vi nu inte tror att allt är uppbyggt av elementen så har de en stor del i våra liv. Även om vi inte
tror på astrologi och annat som har med ”övernaturligt” att göra har alla element och alla
stjärntecken vissa egenskaper och jag har själv märkt hur skrämmande rätt de faktiskt har. Man
kanske ska ta horoskopen i tidningen med en nypa salt, men ibland kan det som står i tidningarna slå in.
Alla dessa symboler som finns inom wicca har en viss betydelse för wiccanerna, men mest
använd är nog pentagrammet. De egyptiska tecknen visste inte jag var så vanligt inom wicca
som de kanske är. Jag förmodar att det beror på personen i fråga vilka symboler som betyder
mycket och vad de betyder. Alla redskap är egentligen lika viktiga, men att ha tillgång till alla
är svårt. Dessutom ska altaret riktas åt ett visst håll enligt vissa traditioner och det kan bli svårt
om man till exempel bor i lägenhet, man kanske inte har plats eller så kan det vara så att man
helt enkelt inte kan ha ett altare i sin lägenhet. Detta är också upp till var och en som utövar
religionen, kan tyckas.
Lagarna inom wicca är enkla och få, vilket gör det väldigt enkelt att fullfölja dem. Det som kan
vara besvärligt är att tolka dem. Vissa tycker att man inte ska tolka något inom en religion, men
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jag anser att allt inom religion faktiskt är en tolkningsfråga. Vi kan inte lita blint på allt som säg
eller står någonstans. Det kan tyckas att det är mycket bra att man har en lägre åldersgräns på att
bli medlem i ett coven, dels för att styrka att de inte är sekter och dels för att inte få in några
oseriösa tonåringar som går igenom en fas. Visst kan detta låta lite bryskt, för det finns säkerligen många oseriösa som går igenom en fas som vuxen också, men då är de åtminstone vuxen
att ta ansvar för sina handlingar. Det som kanske inte är bra att de har en under åldersgräns är att
de som faktiskt i tidig ålder tror på fenomenet och vill ha hjälp och bli medlemmar inte får det
på grund av sin ålder. Det kan ses som en diskriminering. Det finns många ungdomar som
börjar tro på wicca och faktiskt håller sig till det genom hela livet och på grund av att de inte får
bli medlemmar i ett coven vid unga år drar sig för att bli det senare också.
Wicca är en ny religion som kommer att bli allt större genom åren. Man tror ibland på specifika
gudar och gudinnor och ibland säger man bara att det är guden och gudinnan för att andra ska
förstå. Man har åtta sabbater som man firar på olika sätt och man använder sig av olika redskap
som är samma för alla. Wicca är i första hand en religion som handlar om magi och naturen och
man tar vara på allt som finns. Det som Peter Andersson har svarat på mina frågor anser jag var
intelligenta och bra svar. Eftersom han läser Religionsvetenskap C i Uppsala gör det att han har
lika mycket respekt för andra religioner som alla andra religionsvetare. Jag håller med honom
till fullo och tycker inte att han har svarat konstigt på några frågor, dock tycker jag det är lite
tråkigt att vi aldrig kan får reda på hur en initiationsrit går till. Varför ska en sådan enkel ska
hållas hemligt? Jag skulle kunna tycka att det är bättre att hålla andra saker hemliga.
Wicca är en relativt ny religion och skaparen, Gerald B. Gardner, skapade den utifrån en massa
olika religioner som man inte tror på längre. Många anser att wicca är en jätte gammal religion,
men i själva verket är den bara 50 år gammal. Det finns många människor som har gett inspiration till religionen och en av dessa är en som också var med och skapade satanismen.
Att förklara kortfattat vad som är skillnaden mellan en häxa och en wiccan är lätt, att vara häxa
är en livsstil, med livsstil menas hur man formar och lever sitt liv enligt vanor och ovanor och
wicca är en religion. En wiccan kan vara wiccan och häxa samtidigt, men en häxa som inte har
en tro kan inte kalla sig wiccan.
Med de olika religioner jag har tagit upp är de religioner som faktiskt wicca har sitt ursprung ur.
Wicca har ganska mycket gemensamt med paganism eftersom en del vill säga att wicca är en
paganistisk rörelse och det kan man hålla med om. New Age har också många likheter med
wicca, eftersom många anser att wicca och New Age-rörelser är naturreligioner. Eftersom
Gardner, skaparen av wicca, var vän med en av de stora inom satanismen och dessutom att han
tagit inspiration från satanismen gör att dessa två är väldigt lika, men man måste också se
olikheterna inom satanismen och wicca. Wicca är ingen destruktiv religion som man ibland
kallar satanismen.
Riter för den enskilda individen ses ofta olika på. De solitära wiccanerna har vi inget grepp om
och på så sätt vet man inte riktigt vad ritualerna betyder för dem, men om vi tittar på intervjun
ser man att en ritual eller att man firar en sabbat med andra kan vara ett bra sätt att träffa andra
på och där med stärka sin egen tro till wicca.

9. Sammanfattning
Wicca är en ny naturreligion som skapades på 50-talet av en man vid namn Gerald B. Gardner.
Gardner hämtade inspiration av många vänner, som till exempel Aleister Crowley som var en
viktig del inom satanismen. Allt sedan Gardner skapat wicca har den utvecklats och idag är den
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väldigt stor i både England och USA, och den håller på att växa sig stor i resten av världen
också. Inom wicca finns det två lagar, ”the wiccan rede” och trefaldslagen, dessa är de enda
lagarna och följer vi dem kan vi leva ett bra liv. ”The wiccan rede” lyder som så att vi får göra
vad man vill så länge vi inte skadar någon och det inkluderar en själv och trefaldslagen lyder
som följer att allt vi sänder ut kommer tillbaka gånger tre.
Wicca innehåller också åtta högtider, sabbater, som vi kan fira på många olika sätt. Den viktigaste högtiden är wiccanernas nyår. Samhain som firas den 31 oktober. Man använder sig
också av olika symboler och hjälpmedel. En viktig symbol för wiccanerna är pentagrammet
som är en femuddig stjärna som representerar de fem elementen och ande. Några av de viktigaste hjälpmedlen är athamen, en tveeggad kniv som enbart får användas till magin och inte
skada någon, kitteln och bägaren som representerar vattnets element och kvasten som man
använder för att rena den magiska arbetsplatsen.
Wicca sägs komma från många olika andra religioner. Några av dem är New Age, paganism,
spiritualism, schamanism och satanism. Paganismen är den religion som wicca kommer ifrån
och där den har mest likheter. Eftersom Gardner var nära vän med en av grundarna till satanismen är också dessa två väldigt lika, men också väldigt olika. Wicca och new Age är lika på
grund av att de båda är naturrörelser och spiritualismen och schamanismen är grunden till att
wiccanerna tror på magi och andar och andra väsen som inte kanske hör till vår värld inom
wicca.

10. Min syn på Wicca
Jag har skrivit den här uppsatsen för att jag själv är wiccan och för att jag vill att folk ska veta
mer om den här religionen. Min syn på själva religionen har utvidgats eftersom jag har beställt
hem böcker om wicca jag aldrig förr läst. Jag tycker själv att det är en bra religion som har
många valmöjligheter. Det jag inte tidigare tänkt på eller vetat är att Gardner var vän med
Crowley som skapade satanismen och att det faktiskt finns vissa likheter inom de två religionerna, men det är inget som har fått mig att tänka på att lämna religionen.
Det har varit roligt men jobbigt att leta fakta och slutresultatet har blivit över min förväntan. Det
mest intressanta var nog att läsa lite mer om de andra rörelserna och de rörelser som wicca
faktiskt mynnar ut ur. Det har fått mig att förstå religionen mer.
Intervjun med en vän från lunarstorm var väldigt givande och jag vet nu mer om covens än vad
jag visste innan, har alltid varit solitär eftersom närmsta covenet finns i antingen Göteborg eller
Jönköping. Jag visste lite innan att ett covens initiationsrit ofta är hemliga och jag trodde faktiskt att det skulle vara mer som var hemligt inom ett coven. Jag har alltid trott att jag skulle bli
förknippade med en sekt om jag blir medlem i ett coven och har därför låtit bli, har dessutom
under en resa till Polen för 4 år sedan blivit grundligt utskälld av en kvinna som sa att jag var
med i en sekt bara för att jag inte trodde på Gud.
Just nu ser jag mig själv inte längre som en praktiserande wiccan, men ändå en wiccan, bestyr
som att läsa och hålla igång ett hushåll har fått mig att inte längre vara så aktiv som jag en gång
varit, men att göra den här uppsatsen har fått mig att inse att det finns fortfarande kvar inom
mig. Att läsa allt på nytt som en nybörjare har fått mig att tro igen och det har verkligen var
mycket givande. Delarna där jag skriver om hjälpmedel, sabbater och symboler har också varit
givande, då de har informerat mig lite mer än vad jag redan visste. Det har dessutom varit
väldigt roligt att skriva om de olika panteonen och gudarna, vilket är något som jag favoriserar
när det gäller religion, mytologi är det mest intressanta den här världen har, enligt min mening.
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Slutligen vilja bara säga att den här uppsatsen har gett mig enormt mycket och den har lärt mig
mycket om andra ”hedniska” rörelser som faktiskt är upphovet till wicca.
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Bilaga 1 Frågor och intervju.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

När blev du först intresserad av wicca?
o Varför?
När tog du första gången kontakt med ett coven?
När blev du medlem?
Hur går en initiationsrit till inom ert coven?
Hur många medlemmar har ni?
Hur ofta träffas ni?
Har ni kontakt med varandra även utanför era möten?
Har ni några speciella gudar och gudinnor eller är det bara guden och gudinna?
Vilken sorts wicca praktiserar ni?
Är du medlem i svenska kyrkan?
o Om inte, varför?
Vad heter ert coven?
Hur ställer du dig till andra religioner?
Vissa tror att covens är som en sekt och väljer därför att vara solitära, hur ställer du dig
till det? Vissa vill inte bli associerade till sekter genom att säga att de är medlemmar i en
speciell grupp.

Intervju med Peter Andersson, religionsstuderande på Uppsala universitet, 24 år, medlem i ett coven i Stockholm.
Jag blev intresserad av wicca runt 1996/-97. Efter det att jag konfirmerade mig så blev jag
tvivelsam om jag verkligen var kristen eller inte och började leta efter en ny religion, för troende var jag, men kanske inte kristen. Jag hittade sedan wicca efter att letat runt lite.
Första gången jag kontaktade ett coven var runt 1999, via mail. Därefter kom det att dröja fram
till januari 2003 som jag fick kontakt med ett coven i Göteborg, (Jag bodde då i Göteborg). Jag
började i pratgrupp där men flyttade sedan till Uppsala. Jag fick då kontakt med ett nytt coven i
STHLM-regionen. Började i pratgrupp där VT 2004.
Jag ordinerades in i covenet runt Mabon 2004, dock blir man inte fullvärdig medlem i covenet
för en ordination. Initierad i covenet blev jag inför Samhine 2005. Och från och med Samhine
är jag fullvärdig medlem och förstagradsinitierad Wiccapräst.
Jag kan tyvärr inte gå in på hur varat covens initiationsritual går till då det tillhör mysterierna
och enbart är till för dem som är medlemmar i covenet eller de som kommer tas upp i covenet.
Vi är cirka 8 personer i varat coven, från överstepräst och översteprästinna till ordinant.
Cirka 1 gång i veckan för diskussion och studier. Därefter tillkommer de åtta högtiderna och om
det är möjligt även Esbath (fullmånecermoni)
Jag har inte någon större kontakt med medlemmarna i covenet då de är i STHLM-området. Men
vad jag vet har inte de någon direkt större kontakt förutom när det gäller utövandet av religionen.
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Vi arbetar främst med den Keltiska panteonen. Vi kallar den Svensk Faery wicca. Den skiljer
sig från den brittiska faerytraditionen, på vilket sett mer i detalj vet jag inte.
Jag är inte med i Svenska kyrkan, jag gick ur den för några år sedan. Just därför att jag inte är
kristen. Hade jag varit kristen hade jag varit kvar i Svenska kyrkan.
Internationellt kallas vi Court of Earth och på svenska som vi själva titulerar oss, Jordens Hov.
Då jag är religionsvetare/religionshistoriker så anser jag att alla religioner ska mötas med respekt och på lika villkor. Jag tror att alla religioner leder till att människan kan tillfredställa sig
med sin undran om det oförklarliga och de andliga frågorna som vetenskap inte kan svara på.
Och då är religion en bra pelare i livet att använda sig av.
Jag anser inte att covens är som sekter. Men det är klart, jag tror att vissa Covens kan kännas
sektaktiga och likna sekter. Och om man skulle stöta på ett Sådant coven bör man dra öronen åt
sig och söka vidare efter nytt coven.
Men i stort tycker jag inte covens bör ses som sekter. Däremot på ett religionssociologiskt
perspektiv, kult. En löst religiöst organisation. Den kan dock leda till sekt men den kan också
leda till en stabilare form av organisation. (Det namnet har jag dock tappat bort vad det heter)
Och de officiella covens i Sverige som mynnar från Court of Joy i Stockholm skulle jag anse
vara i kult-stadiet och att även de har tagit steget in i en mer stabilare religiös organisation.
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