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Abstract 
 

Detta är en kartläggande uppsats som har i uppgift att beskriva en ”ny” religiös tradition. Det 
 

är även en jämförande uppsats mellan Glastonburys tempel och templet i Söderhamn. 
 

År 2002 grundades templet i Glastonbury, som var det första templet som grundades inom 

denna gren av gudinnetron. År 2006 grundades templet i Söderhamn, det är det enda templet i 

Sverige med denna inriktning. Genom att jämföra dessa tempel, och studera deras tro, vill jag 

komma fram till likheter och olikheter mellan dessa tempel och studera svårigheter denna 

religiösa gren har stött på. 

På grund av ett ökat intresse inom kvinnoforskning så har troligen gudinnetraditionerna fått en 

skjuts framåt. Idag kan man se olika former av dessa rörelser sprida sig runt om i världen och 

i Sverige. 
 

Trots de starkt ifrågasatta teorierna om ett matrilinjärt samhälle, så vidmakthåller 

gudinnetroende att de har existerat. I dessa samhällen hade, enligt de gudinnetroende, kvinnan 

en stark ställning och makt. Dessa teorier grundar de på arkeologiska fynd, men dessa fynd 

ger de flesta forskare en annan tolkning. Genom att studera historien och granska de olika 

teorierna om matrilinjära samhällen så vill jag visa på vikten av att vara källkritisk och att 

källor ofta är tolkningsbara. Och att många, oavsett religiös tillhörighet, tolkar dem till sin 

fördel. 

 
 

Sökord: Gudinnan, gudinnetroende, matrilinjärt, matrilinjära samhällen, matriarkat, 

Glastonbury, goddesses, Lady of Avalon, Margitta Wigren, årshjul, prästinna. 
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Inledning 
 

Hur var det innan Herren Sebaots krigsmakter bemäktigade sig Kanans land och den nordiske 

guden Odens krigare åt sin nattvard, den odödlige galten Särimner, i Valhall? 

Under senare år har arkeologerna runt om i världen grävt fram flertalet fynd om det som de 

gudinnetroende kallar ”Gudinnan”. Fynd som enligt de gudinnetroende ger ytterligare belägg 

för det man menar vara en tidigare samhällsordning, där ingen var bättre eller sämre, ingen 

högre upp eller lägre. 

 
 

Genom hela Sverige finns det många grupper som tillhör denna typ av rörelse. Eklektiska, 

individualistiska och oftast självständiga, media kallar dessa grupper ”ockulta” och ”magiska” 

religiösa kulter. Något som rörelserna i sig inte håller med om. De är oftast självskapade och 

”hemmagjorda”, de har sällan gurus eller mästare; de har få tempel och deras möten hålls 

oftast i skogen, i parker, lägenheter eller hus. Till skillnad från de flesta organiserade kulter, 

verkar de med små finansiella medel, och inträdandet i dessa grupper sker genom en process 

som man inte gärna vill kalla konvertering. De flesta gudinnerörelser har inspirerats av och 

menar sig ha rötter i de gamla naturreligionerna i Europa som troligen fanns innan 

kristendomen. Något de gudinnetroende menar var extatiska religioner och mystiska 

traditioner som för dem uppfattas som en källa till inspiration och näring. De söker svar i 

uråldriga symboler och uråldriga myter, från de polyteistiska religionerna av grekerna, 

egypterna, till kelterna och sumererna. De återfodrar dessa källor, omformar dessa till något 

nytt. 

 
 

Kvinnor har i många tusen år svarat för omkring 80 procent av försörjningen, enligt Birgitta 

Onsell. Hon menar att detta tillsammans med det hon menar var den ursprungliga 

föreställningen att kvinnan stod i förbund med naturens skapande krafter, gav kvinnan en 

självklar status och respekt som under långa tidsrymder motverkade uppkomsten av ett 

patriarkat.
1
 

Hur och varför skiftet ägde rum, om det nu överhuvudtaget kan beskrivas så, från gudinnetro 
 

till bland annat kristendom, är bara delvis förstått och delvis kontroversiellt. Uppfattningen att 

det överhuvudtaget funnits någon tidsålder i mänsklighetens historia när en gudinnetro (i den 

mening som här avses) har varit dominerande är alltså starkt ifrågasatt av många forskare. 

Dessa forskare pekar på att från den tidsepok som man normalt refererar till har vi inte några 
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skriftliga källor alls och att det därför är svårt eller omöjligt att säga något alls om vilka 

trosföreställningar människor faktiskt hade då. Vidare pekar dessa forskare på att olika etniska 

grupper i olika delar av världen under paleolitisk tid varit i hög grad isolerade från varandra 

och att därför varje grupps trosföreställningar i hög grad troligen skiljt sig från varje annan 

grupps tro, som dessutom varierat över tid. De gudinnetroende menar att en del orsaker till det 

trosskifte man antar en gång ägt rum kan ligga i en växande insikt om mannens roll i 

fortplantningen, och i en befolkningsökning som krävde mer disciplinerat jordbruk. Men 

somliga menar numera att det finns belägg för att en avgörande faktor var de invasioner av 

nomadstammar med vapen av brons som svepte in över trädgårdskulturerna.
2 

Att en sådan 
 

folkvandring faktiskt ägt rum är belagt genom arkeologisk forskning. Däremot är det svårare 

att säga vilken inverkan denna haft på människors religiösa trosföreställningar. 

 
 

”Den stora Gudinnan” dyrkades enligt nutidens gudinnetroendes uppfattning som den som 

både skapade och förstörde liv. Hon anses ha varit ansvarig såväl för fruktsamhet som för 

naturens ödeläggande. 

Åsikter går isär, och många olika forskare är inblandade i denna diskussion. Denna tro förstås 

nog bäst som en ny företeelse utan kontinuitet bakåt, men dagens utformning påverkas av de 

troendes idéer och uppfattningar om hur man tror att det en gång kan ha sett ut. 

 
 

I Glastonbury, England, finns grundarna till den gren av gudinnetraditionen som existerar i 

Söderhamn. En av de stora anledningarna till mitt val av ämne, är alla missförstånd som lätt 

kan uppstå med nya religioner/rörelser. 

 
 

Syfte och Frågeställning 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att jag kommer diskutera olika missförstånd som kan uppstå i 

och med nya religioner/ rörelser och ge konkreta exempel på dessa. 

Samt göra en kartläggning och jämförelse av templen i Glastonbury och Sverige. 

Mina frågeställningar är följande: 

 
 

 I vilken kontext uppkom behovet av gudinnan för de gudinnetroende? 
 

 Hur ser skillnader och likheter, och organisationen, ut kring gudinnan i Forsbacka vs. 
 

Glastonbury? 
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 Vilka missförstånd kan uppstå i och med nya religioner/rörelser? 
 

 
 

Metod och forskningsprocess 
 

Jag har valt att basera min uppsats på litteraturstudier och intervjuer för att tillföra ämnet fler 

infallsvinklar. 

Jag har valt att utgå från en hermeneutisk metod. Hermeneutik syftar till förståelse av mening 

och bygger på tolkning som främsta kunskapsform. 

 
 

”Hermeneutik innebär ofta att vi stjäl andra människors tankar genom att tolka dem.”
3
 

 

 
 

Den hermeneutiska processen omfattar fyra huvudmoment . 
 

Förförståelse: Vår förförståelse bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter, 

förförståelsen inbegriper också känslor. På så vis kan den både vara ett hinder och en 

tillgång i tolkningsprocessen. 

Tolkning: Människans tolkning är alltid i viss mån subjektiv. 
 

Förståelse: Vi kan begripa något, få insikt i hur olika förhållande hänger ihop och så 

finns det mer djupgående former av förståelse då vi berörs kanske till och med 

förändras, detta är hermeneutisk förståelse. 

Förklaring: Tolkningar innehåller ofta förklaringar, vilket hänger samman med att vi 

behöver förklara för oss själva för att komma fram till en förståelse. 
4

 

 

 

Vidare illustreras hur det material som ska tolkas, får sin innebörd genom att relateras till 

tolkarens erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper. Tolkningen blir en 

syntes mellan förklaring, förståelse och förförståelse som förhoppningsvis fördjupar och 

vidgar förståelsen. 

 
 

När jag planerade mitt arbete med uppsatsen var jag intresserad av två frågor. Den ena frågan 

gällde varför dessa människor har sökt sig till denna tro. För att komma åt detta antog jag att 

det skulle vara nödvändigt att intervjua personer som deltagit aktivt i templets aktiviteter och 

är ganska nya för denna typ av tro. Den andra frågan gällde gudinnan som fenomen, så som 

jag kommit i kontakt med henne via internet, böcker och intervjuer. 
 

 
 
 

3 Ödman 2003 sid.72 
4 

Ödman 2003 sid.74 
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Jag har använt mig av de frågeställningar Junus använde sig av,
5 

men har anpassat dem i 

anslutning till mina intervjuer. Hon utarbetade tre teman, dessa tre teman var: 

 

 

1.   Kallar du dig religiös och vad betyder det för dig? Beskriv vad du tror på idag. 
 

2.   Hur har du kommit fram till det du tror på idag? Avgörande upplevelser, händelser, 

människor som har betytt mycket för dig. 

3.   Tror du att det är skillnad mellan män och kvinnor, allmänt och religiöst? 
 

 
 

Inom den religionspsykologiska traditionen är det ett vanligt förfaringssätt att först välja en 

teori mot vilken man sedan tolkar sitt material, oavsett om man väljer att arbeta med 

kvalitativt eller kvantitativt insamlat material.
6 

Många forskare idag föredrar en kvalitativ 

metod framför en kvantitativ av flera skäl. Kvantitativa metoder är ofta problematiska 

eftersom man hämtar sina begrepp och analytiska utgångspunkter utifrån en annan erfarenhet 

än den som ska studeras.
7
 

Kvalitativa metoder är däremot mer explorativa till sin karaktär, och möjliggör för människan 

att framträda i sitt sociala sammanhang. 

Mitt val att arbeta med ett kvalitativt material och en öppen intervjumetod som kunde låta de 

intervjuade personerna tala ur sin egen erfarenhet blev en självklar utgångspunkt redan från 

start. 

 
 

Teorigenerering på erfarenhetsmässig grund. 
 

Syftet med uppsatsen formulerade jag i två frågeställningar. Den första frågeställningen löd: I 
 

vilken kontext uppkommer behovet av gudinnan för de gudinnetroende? 
 

Att i förväg välja en teori som kunde hjälpa mig att svara på denna fråga tedde sig omöjligt. 

Jag behövde använda en metod som kunde hjälpa mig att generera en teori som låg nära 

materialet. 

Jag valde att använda mig av ett filosofiskt och teoretiskt system som i förväg utsetts för att 

analysera det nya materialet med. Forskningsansatsen innebär konstant komparativ analys. 

Man samlar data som är relevanta för den framväxande teorin.
8 

När man arbetar med ett 

teoretiskt urval för en intervjuundersökning kan man under undersökningens gång förändra 

både vilka informanter man väljer och vilka frågor man ställer. 
 

 
5 Junus 1995 sid.50 
6 Geels 1991 sid.15 
7 Davies & Esseveld 1989 sid.15 
8 

Junus 1995 sid.52 
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Urval 
 

Jag har gjort ett teoretiskt urval av informanter, vilket innebär att jag har valt informanter som 

använder sin tro på/ och kontakt med Gudinnan på olika sätt. Min strävan har varit att få med 

så många aspekter som möjligt. 

Till skillnad från Junus har jag valt att inte skicka ut mina frågor i förväg. Detta beslut 

grundar sig på att jag vill ha spontana svar som därmed kanske är mindre tillrättalagda. Jag 

har genom Margitta Wigren, prästinna i templet, kommit i kontakt med andra utövare. Ett 

teoretiskt urval säger ingenting om gudinnefenomenets utbredning bland svenskar. Det säger 

inte heller något generellt om att det är personer med en viss bakgrund eller i en viss 

generation eller miljö, socialt eller religiöst, som är gudinnetroende. 

 
 

Intervjuer 
 

Jag har arbetat med föresatsen att göra solidariska intervjuer. En solidarisk intervju innebär en 

kombination av omsorg och respekt för den man intervjuar. En solidarisk intervju innebär 

däremot inte att man håller med om allt informanten säger. Intervjuaren måste istället 

uppmuntra informanten till att förklara och förtydliga så att intervjuaren blir säker på att hon 

har förstått.
9
 

Kontaktfasen inför de flesta intervjuerna har bestått av mail korrespondens och telefonsamtal. 
 

 
 

Analys och teorigenerering 
 

Man kan beskriva den kvalitativa forskningsprocessen genom att framhålla att vägen från data 

till teori går genom begreppsmässiga kodifieringar. Man börjar med att sammanföra 

jämförbara empiriska data till en så kallad substantiv kod, eller begrepp. Därefter länkar man 

samman substantiva koder till teoretiska koder. 

 
 

Uppsatsens andra fråga har jag formulerat: Hur ser spridingen och uppbyggnaden ut kring 

gudinnetemplet i Forsbacka. För att besvara denna fråga har jag använt en metod som skulle 

kunna sammanfattas som teoriutveckling med hjälp av empiriskt material. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

Davies & Esseveld 1989 sid.24ff 
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Material 
 

Litteraturen kring gudinnetro har jag främst funnit under avdelningarna religionshistoria eller 

mytologi på bibliotekets hyllor. Söker man litteratur om gudinnetro som en i dag levande 

andlig rörelse eller religion är utbudet litet. Det finns flera böcker om den nyhedniska rörelsen 

där översiktliga beskrivningar av gudinnetron ingår. 

 
 

Petra Junus doktorsavhandling Den levande Gudinnan har haft en stor betydelse för hur jag 

har utformat mitt arbete, och jag har hämtat mycket hjälp och inspiration från denna bok. 

Junus är forskare i religionspsykologi med särskild inriktning på feministisk psykologi. Boken 

är en doktorsavhandling som handlar om kvinnor i Sverige som kallar Gud för Moder eller 

Gudinna och som använder gudinnemyter i sin religiösa tro. Junus har baserat sin avhandling 

på intervjuer, som jag själv försökt att göra. Dock har det varit svårt många gånger att sålla ut 

de feministiska tankarna Junus haft eftersom jag inte haft den infallsvinkeln själv på min egen 

uppsats. 

 
 

Birgitta Onsell är en svensk teolog som skrivit ett flertal böcker om gudinnecentrerad religion 

och mytologi samt böcker om genusordning. Det är genom henne som svenskspråkiga läsare 

har kunnat få en bild av den gudinnedyrkan som hon menar en gång har funnits i Norden och 

övriga Europa. I sin bok Jordens moder i norden tar hon upp Nordens rika gudinnevärld på ett 

enkelt och strukturerat sätt. Hon har även startat sällskapet tealogerna. 

 
 

Miles beskriver kvinnans roll under historiens gång i Kvinnorna och världshistorien, från 

tidiga gudinnereligioner, de monoteistiska religionerna som hon menar degraderar kvinnan 

och sår ett frö av kvinnoförakt. Miles beskriver kvinnans lidande genom tiderna, men också 

hur brutala och kallblodiga de varit såväl som gudinnor som i mänsklig gestalt. Hon har 

verkligen lyckats ge en nyanserad bild och drar sig inte för att framställa kvinnan/gudinnan 

som monster, då historien pekar på att så var fallet. Kvinnorna har varit bortglömda under 

historiens gång alldeles för länge, när vi nu lyfter fram dem i ljuset är det viktigt att vi gör det 

så realistiskt som möjligt. Det är precis vad Miles gjort. Enligt henne själv är den 

huvudsakliga avsikten med boken att visa kraften i och betydelsen av kvinnornas bidrag till 

människans utveckling. Tyvärr gör detta att boken blir väldigt kvinnocentrerad, man kan inte 

se mannens roll i historien, något som kanske har varit välkommet för att få en djupare 

förståelse för historiens utveckling. 



11  

Starhawk har stort inflytande inom den moderna jordbaserade spiritualismen. Hon är 

författare och eko-feminist, men är även utbildad psykoterapeut. Hon har skrivit otaliga 

böcker, den numera klassiska The Spiral Dance har tryckts i nya upplagor i över 25 år. I 

boken presenterar hon en eklektisk blandning av teologi, feministisk teori, 

personlighetsutvecklande övningar, poesi och ritualer för att fira årshjulet. Enligt Starhawk är 

Gudinnan immanent i världen. Alla ting är sammankopplade. 

Starhawk är en av dem som inspirerat till att koppla samman den religiösa tron med 

ekologiskt tänkande och politisk medvetenhet. 

Dock blev jag lite kritisk till denna bok när Starhawk påstår att upp till nio miljoner 

människor, mestadels kvinnor, dödades under häxprocessen i Europa. Detta påstående 

figurerar ofta och tillåter henne att göra jämförelser med Förintelsen och framlägga häxor som 

en förföljd religion, för detta finns det inga vetenskapliga belägg. Och i en senare upplaga 

erkänner Starhawk att denna information är tolkningsbar för läsaren. 

 
 

Var och en av oss har huvudrollen i vår egen livshistoria, enligt Jean Shinoda Bolen. I sitt 

arbete som psykiater, jungiansk analytiker, författare och föreläsare försöker hon ge oss 

styrkan att göra mer medvetna val när vi lever vårt eget drama. Hon använder gudarna och 

gudinnorna i den grekiska mytologin för att illustrera de mäktiga energimönstren, eller 

arketyper, som formar vår varseblivning, våra reaktioner och vårt beteende. Bolen anser att vi 

måsta vara lika medvetna om dessa osynliga eller omedvetna krafter som om de kulturella 

stereotyper som begränsar oss. Detta sammanfattar hon i sin bok Gudinnorna inom oss. 

 
 

http://www.goddesstemple.co.uk/ är Glastonbury templets officiella hemsida. Här kan man ta 

reda på hur man utbildar sig till prästinna, hur man firar olika ceremonier, studera kalendariet 

och skänka pengar till verksamheten och mycket mer. Det är en väldigt informativ sida som 

man lätt kan hitta information på. Det finns även länkar och information till andra tempel runt 

om i världen. Här kan man alltså få en god insyn i hur de gudinnetroende själva ser på sin 

religion. 

Encyclopedia Mythica, http://www.pantheon.org/, är en internet sida som fungerar som ett 

uppslagsverk för mytologi, folklore och religion. Sidan är avsedd främst för studenter och 

forskare. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/sv/The_Holocaust
http://www.goddesstemple.co.uk/
http://www.pantheon.org/
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Disposition 
 

Denna uppsats kommer efter de inledande delarna om syfte och metod att innehålla tre delar. I 

del 1 behandlar jag den historiska utvecklingen vad gäller gudinnetron, Bibelns inverkan, den 

kvinnliga statusen och gudinne- och häxrörelser. 

I del 2 kommer jag att studera gudinnan, hennes olika ansikten, olika sätt att använda sig av 

gudinnans kraft, kommer även gå in djupare på energier och årshjul. Sedan avslutar jag denna 

del genom att undersöka Glastonburys tempel och dess historia. 

I den sista delen kommer jag att analysera och diskutera vad jag kommit fram till genom mina 

undersökningar och intervjuer. Jag kommer framförallt lägga tonvikt på missförstånd som kan 

uppstå, samt skillnaderna/likheterna mellan det svenska templet och templet i Glastonbury. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat. 
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Gud Moder, gudinnans historia 
 

Inledning 
 

Niclas Thörn menar att det finns tecken som tyder på att människans tidigaste kulturer var 

matrilinjära. Det var med andra ord, enligt Thörn, den kvinnliga kraften och aspekten som 

starkast influerade det sätt man levde och verkade på. Arkeologiska fynd pekar på att dessa 

matrilinjära kulturer existerade så tidigt som för 30 000 år sedan, menar Thörn.
10 

Dock är 

denna teori starkt ifrågasatt av en rad andra forskare, då de anser att de arkeologiska fynden 

kan tolkas på annat sätt. Och inget som är specifikt för just, det påstådda matrilinjära 

samhället
11

, som vissa tror har funnits. 

Thörn grundar sin teori på mycket tidiga grottmålningar och statyer, som han anser, visar att 

det var gudinnan som var den centrala kraften och den viktigaste närvaron i den matrilinjära 

kulturen. Det var gudinnan, Skaperskan, inte guden, Skaparen, som ansågs vara livets 

ursprung och källa. Hans teori innefattar också tron på att det var från kvinnan som nytt liv 

kom, och det var först och främst kvinnan som såg till att barnen fick den omvårdnad och stöd 

de behövde för att växa upp till harmoniska och starka individer. 

Enigt Thörns teorier var det kvinnan som hade det primära ansvaret för alla de steg som följde 

efter tillblivelsen. Bevis i egentlig mening finns inte för denna teori, på grund av att det finns 

få eller inga bevis på förhistoriska samhällen där kvinnor har regerat över männen. Däremot 

är det troligt att matrilinjära samhällen var vanligare fram till kolonialismens intåg på den 

globala scenen, det vill säga släktskapssystem där arvsrätten räknades på mödernet. I dessa 

samhällen kan dock män också ha starka maktpositioner i kombination med kvinnorna. Där är 

kärnfamiljen främst mor, bröder och systrar, och systrarnas barn. 

 
 

Intresset för feminina religiösa symboler har vuxit i Sverige de senaste åren från att ha varit 
 

ett förhållandevis okänt fenomen. Inspirationen kommer troligen från traditioner som i Europa 

och USA funnits sen 1970-talet, ibland betydligt längre. Det rör sig huvudsakligen om tre 

olika idéströmningar, vilka å ena sidan har mycket gemensamt, men mellan vilka det också 

finns betydelsefulla skillnader. Dessa tre är den feministiska teologin, den analytiska 

psykologin samt gudinne- och häxrörelser i Europa och USA.
12 

Ett gemensamt drag är att de 
 
 

10 Thörn & Andersson 2005 sid.20 
11

Ett matrilinjärt samhälle avser, inom sociologin och antropologi, ett samhälle i vilken kvinnor har en 

betydande roll och att släktskapet räknas på kvinnans sida . Det är dock viktigt att inte blanda ihop detta 

med ett matriarkat, som avser att makten är koncentrerad till kvinnorna. 

Patriarkat avser i sin tur, inom sociologi och antropologi en samhällsordning i vilken män tenderar ha 

mer makt än kvinnor. 
12 

Junus 1995 sid.19 
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alla, på olika sätt, använder sig av religionshistorisk och arkeologisk forskning om tidigare 

gudinnereligion. 

Jag har valt att bara behandla gudinne- och häxrörelserna, emellertid mest gudinnerörelsen, i 

mitt arbete. Det kan dock hända att det blir vissa referenser till andra idéströmningarna för att 

sätta in detta i större ett sammanhang. 

 
 

Det matrilinjära samhället 
 

Teorin om att gudinnan var den centrala religiösa symbolen redan under äldre stenåldern kan 

av naturliga skäl inte beläggas, men den kan, enligt Stone, anses trolig utifrån den matrilinjära 

familjeorganisationen.
13 

Sambandet mellan samlag och graviditet var troligen okänt i de 

äldsta mänskliga samhällena, och faderskap var därför ett okänt begrepp, menar hon. Barnen 

fick bland annat sin moders klannamn i dessa kulturer enligt Stone. 

Stones menar att när faderskapet var okänt, torde det således, förmoderskdyrkan ha varit 

viktigast och den tidigaste gudinnan skulle således ha varit klanmoder. Till detta lägger Stone 

de arkeologiska fynden av det man menar vara gudinnefiguriner från Europa och Ryssland. 

De är upp till 25 000 år gamla, och kan komma från icke-nomadiska mammutjägarfolk.
14

 

Dessa figuriner som Stone påstår/tror är gudinneavbilder, anser andra forskare vara en felaktig 
 

slutsats. Dessa figuriner har enligt några forskare ett mer könsneutralt utseende så man kan 

inte enligt deras åsikter koppla samman dessa med gudinnetron. Det kan också ifrågasättas 

om de föreställer gudomliga väsen. 

Men Stones menar att dessa kulturer var matrilinjära och kvinnornas ställning stark eftersom 

det var kvinnorna som utvecklade det jordbruk vars ekonomi samhällena byggde på. Strider 

och krig tycks inte ha varit en naturlig del av tillvaron. Beträffande kvinnors status i 

gudinnekulturer, menar Stone att man i myter såväl som i juridiska texter från århundradena 

f.kr. kan spåra att kvinnor tidigare haft högre status även om kvinnor och gudinnors status var 

på nedgång vid skrifternas nedtecknande.
15 

Många andra forskare ifrågasätter dock dessa 

teorier, bland annat arkeologen Kåre Fagerström. Han menar att det finns många andra 

tolkningar som enligt honom är mer trovärdiga. Han menar att det inte finns några bevis att 

kvinnornas ställning skulle ha varit starkare eller att samhällen skulle ha förstörts av erövrare 
 

österifrån, utan de förstördes av sig själva.
16

 
 

 
 
 

13 Junus 1995 sid.25 
14 Stone 1976 sid.11ff 
15 Stone 1976 sid.32ff 
16 
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Det har inte gått att påvisa något matriarkat, men däremot samhällssystem som ligger nära, 

exempelvis matrilinjära system där egendomar ärvs av kvinnor. Det finns flera exempel på 

nutida matrilinjära samhällen där all egendom ägs och ärvs av kvinnor, ett av de mest kända 

som fortfarande existerar är Minangkabau på Sumatra.
17 

Men det finns dock inga matriarkala 

samhällen dokumenterade. 

 

 

Förändring 
 

Som svar på frågan om hur de gudinnecentrerade samhällena, om dessa har existerat, 

förändrades hävdar några forskare att det skedde genom en invasion av indoeuropeiska 

nomadstammar.
18 

Några forskare tror att Indoeuropéerna dyrkade en ung manlig krigsgud 

och/eller en överordnad fadergud. De såg sig själva som överlägsna de folk de besegrade och 

var också i ständiga inbördes strider. Vissa forskare anser/tror att med dem kom en 

prästerskapskast med manliga präster. Dessa forskare anser också att med detta kan man 

också se olika exempel på hur det religiösa symbolsystemet förändrades. Den svarta färgen, 

som tidigare hade symboliserat fruktsamhet, blev nu dödens färg och färgen för det farliga 

dödsriket. Färgen vit hade i gudinnekulturen symboliserat döden, men vitt blev symbol för 

den skinande himmelsguden, ljusets manliga Gud. Ormen som hade symboliserat livskraft 

blev en symbol för den ondska som stridsgudarna kämpade emot. Solen, som tidigare varit 

återfödelsens gudinna blev himmelsgudens livgivande symbol.
19

 

Gimbutas, vars slutsatser ifrågasatts av många andra forskare, menar att dessa folkgrupper 

hade en annan kulturell och social värdegrund med en mer utpräglad patriarkalisk struktur. 

Hon redogör för hur de invandrade folken tog över makten i sina nya kulturer och den tidigare 

allestädes närvarande gudinnan fick i bästa fall den underskymda rollen som hustru åt den nya 

samhällsordningens Gud. 

Ett exempel som tydligt belyser den förändring som ägde rum, anser vissa forskare, är 

äktenskapet mellan guden Zeus och gudinnan Hera. Den grekiska gudinnan Hera dyrkades i 

områden som moder jord långt innan den himmelske fadern Zeus gjorde entré. Zeus 

introducerades genom de nya härskarna och som vi kan läsa i den grekiska mytologin ingick 

de båda äktenskap som dock inte blev lyckligt. Zeus var ständigt otrogen och agerade väldigt 

dominant, och den förr så starka och kraftfulla Hera gled alltmer in i rollen som beroende och 

offer.
20

 
 

 
17 http://www.adventure-travel-tales-and-tips.com/minangkabau.html (110113) 
18 Junus 1995 sid.27 
19 

Gimbutas 1991 sid.200 
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På ett djupare plan illustrerar kanske berättelsen om Zeus och Hera det som anhängarna till 

gudinnetron, om den existerat, upplevde i samband med den nya patriarkaliska ordningen. Att 

makten övergick från gudinnan och kvinnan till guden och mannen, var något som skedde 

successivt, tror vissa forskare. De som tillhör gudinnerörelsen trodde till en början att det var 

gudinnan som skapade, i hennes liv fanns tillfälliga älskare. Senare skildras hon tillsammans 

med en make, påtagligt mycket yngre än gudinnan själv och utan makt. I ett tredje stadium 

regerar gudinnan och hennes make tillsammans. Till slut är det mannen som ensam härskar 

och gudinnan/kvinnans roll bleknar bort. Enligt Thörn och Andersson var detta en naturlig 

gång för gudinnetrons nederlag.
21 

De anser att olika sätt att kväsa den kvinnliga Gudinnan var 
 

alltså att låta henne gifta sig med en manlig Gud. En annan metod var att helt enkelt döda 

gudinnorna. I de semitiska babyloniernas version förklarar gudakonungen Marduk krig mot 

allmodern Tiàmat. Han hackar henne i småbitar och formar sedan världen med hjälp av 

hennes kropp.
22 

Om denna myt kan man läsa i det välkända litterära eposet Enuma-Elish, som 
 

berör den babyloniska mytologin. 
 

Troligt är att under denna nya gudomliga ordning, om den förekommit, gick kvinnornas riter 

samma väg som deras rättigheter. Kvinnornas roll blev nära nog som slavar, anser Miles.
23

 

Miles menar att kravet på att kvinnorna skulle hålla sig till endast en man, hennes make, blev 

gällande. Detta var inget som gällde båda könen. Männen tilläts på vissa ställen exempelvis 

låna någon annan frus sexuella tjänster. Hon menar att eftersom kvinnorna inte längre var 

gudomliga fanns det inget som hindrade männen från att använda våld mot kvinnorna för att 

nå sina mål.
24

 
 

Stone koncentrerade sin framställning på förintelsen av gudinnekulturena i mellanöstern och 

Mesopotamien. Hon menar att de invaderande hebreiska stammarna förde med sig den 

indoeuropeiska sociala och religiösa kulturen till Kanaan. I Sumerien, Babylon och Kanaan 

dröjde den matrilinjära gudinnecentrerade kulturen kvar genom templen. Enligt Stones 

efterforskningar levde många kvinnor i tempelområdena, vilka var ekonomiska centra som 

ägde både mark och hjordar. Hon menade att även gifta kvinnor fortsatte att leva i templen 

periodvis och deltog då i bland annat den religiöst-sexuella kulten. Tempelkvinnorna, som 

felaktigt blivit kallade tempelprostituerade av senare forskning, kallades på det egna språket 

qadishtu, ”heliga kvinnor”.
25

 
 

 
 

21 Thörn & Andersson 2006 sid.25 
22 Miles 1990 sid.65 
23 Miles 1990 sid.69 
24 
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Bibeln och gudinnan 
 

Om denna trosföreställning har existerat så var det tveklöst svåra tider för gudinnetron och det 

skulle inte bli bättre, anser sympatisörer till denna forskning. Några forskare anser att i och 

med kristendomens utbredning blev gudinnetron allt svagare. De beskriver att den katolska 

kyrkans tillväxt ledde till att de så kallade naturreligionerna förlorade mark. Den himmelske 

fadern fick allt fler anhängare och den jordiska modern allt färre menar de. De stränga 

reglerna mot kvinnlig sexualitet i bibeln, var enligt Stone, riktade mot det relativa oberoende, 

ekonomiskt och socialt som kvinnorna i gudinnekulten hade, och mot det kvardröjande 

matrilinjära systemet.
26

 

I det som en gång var det gamla Kanaan har många tysta bevis tagits fram ur sanden som 

vittnar om tillbedjan av Himmelens drottning, de stämmer väl in på Gamla Testamentets 

texter enligt Stone och Onsell. Hon finns under Elohim, vilket ska betyda gudinna, men enligt 

Stone har bibelskrivare och översättare dolt hennes feminina ursprung och den ovetande 

läsaren läser vidare.
27

 

Enligt ett fåtal forskare dyrkades gudinnan i Kanaan ännu långt efter hebreiseringen, och 

skiftet avspeglar sig i bibeln. Trots de många utrensningar som gjordes i texterna fram till 400 

år f.kr. skymtar fortfarande spår av den gamla tiden, påstår Stone. Jeremia rasar mot dem som 

ännu dyrkar ”himladrottningen”, och särskilt mot ” Jerusalems döttrar” som håller fast vid den 

tro som inte har auktoriserats av män.
28

 
 

 
 

Vissa forskare, som Miles och Stone, påstår att man kan finna bevis i bibeln till orsaker vart 

gudinnan tog vägen. I andra Mosebok 34:13 kan man läsa om hur altaren bröts ned, stoder 

slogs sönder och asherpålar, bilder på gudinnan, höggs bort. 
29 

Vidare ges en ganska brutal 

beskrivning i andra Moseboken hur man slog ner allt motstånd. Även Josua 10 ger en 

detaljerad beskrivning om människoslakten.
30 

Av dessa bibeltexter att döma var det alltså ett 

väldigt mödosamt arbete att förgöra den så kallade ”Gudinnan”. I Andra Konungaboken 

befalls människorna att föra bort alla redskap som var gjorda till Baal och Asherorna. 
 

 

”Kungen befallde översteprästen Hilkia, prästerna närmast under honom och tröskelväktarna 

att de skulle från Herrens tempel skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och 
 

 
 

26 Stone 1976 sid.179 
27 Onsell 1985 sid.40 
28 Onsell red. 1999 sid.16 
29 
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Ashera och himlens hela härskara. Därefter brände han upp dem utanför Jerusalem, på 

avsatserna i Kidrondalen, och förde bort askan till Betel. De avgudapräster som Judas 

kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerplatserna i Judas städer och runt omkring 

Jerusalem körde han bort, likaså dem som tänt offereld åt Baal, åt solen och månen, åt 

stjärnbilderna och himlens hela härskara. Asherapålen i Herrens hus tog han bort och förde 

den till Kidrondalen utanför Jerusalem; där brände han den och krossade den till stoft, som 

han sedan kastade ut på den allmänna begravningsplatsen. Han rev ner kulttjänarnas 

byggnader, som fanns i Herrens hus och där kvinnorna vävde tyger åt Ashera. Han lät hämta 

alla präster i Judas städer och skända offerplatserna där de hade tänt offereld, från Geva 

ända till Beer Sheva. Och han förstörde bockdemonernas offerplats, som låg framför 

stadskommendanten Josuas port, på vänster sida när man går in genom stadsporten. Men de 

som hade varit präster vid offerplatserna fick inte stiga upp till Herrens altare i Jerusalem 

utan måste nöja sig med att äta osyrat bröd tillsammans med de andra prästerna. Också Tofet 

i Ben-Hinnoms dal skändade han, för att man inte längre skulle kunna offra sina söner och 

döttrar på bålet åt Molok. Han skaffade bort de hästar som Judas kungar hade ställt upp till 

solens ära. De stod vid ingången till Herrens hus, nära hovmannen Netan-Meleks kammare i 

tillbyggnaden. Solvagnarna brände kungen upp, och vidare rev han de altaren som Judas 

kungar hade byggt och som stod uppe på taket intill Achas övre gemak och de altaren som 

Manasse hade rest på de båda förgårdarna till Herrens hus; han krossade dem på platsen 

och kastade gruset i Kidrondalen. Öster om Jerusalem, söder om Fördärvets berg, skändade 

han de offerplatser som Israels kung Salomo hade låtit inrätta åt Astarte, Sidons vidrighet, åt 

Kemosh, moabiternas vidrighet, och åt Milkom, ammoniternas skändlige gud. I Stenstoderna 

krossade han, asherapålarna högg han ner och platsen där de stått fyllde han med 

människoben. 

 

Också altaret i Betel, offerplatsen som Jerobeam, Nevats son, inrättade, han som förledde 

Israel till synd, också detta altare och denna offerplats förstörde Josia. Han brände 

offerplatsen och krossade allt till stoft. En asherapåle brände han upp.
31

 

 
 

Förutom de förändringar, vi sett i symbolspråket, är den kristna religionen, enligt 

gudinnetroende, fylld av lån och övertagande från ”Den stora Gudinnans” tid. För att bara 

nämna några: 
 
 
 
 

31 
Bibeln 2001 Andra Kungaboken 23:4-15 
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Sonen/Konungen född av den forna Modergudinnan, vårt påskfirande, första fullmåne efter 

vårdagjämningen, den gamla gudinnehögtiden, treenigheten och gudinnefisken som symbol 

för de tidiga kristna. Många madonnasymboler är heliga arv från förkristen tid, musslan, 

snäckan, pärlan, axet, liljan och rosen, menar man. 

 
 

Den kvinnliga statusen 
 

Vissa forskare anser att inom de påstådda matrilinjära samhällena uppnådde kvinnorna en 

högre status, detta på grund av förmåga att ge nytt liv. Utrio menar att under många tusen år 

förstod man inte hur en befruktning gick till, och man trodde att endast kvinnan kunde skapa 

nytt liv och att hon fick barnet, att kvinnan var begåvad med den heligaste och mest 

betydelsefulla kraften i världen. Hon menar att kvinnans förmåga att ge nytt liv sågs som en 

imitation av gudinnans skapande av världen. Men denna mirakulösa gåva som kvinnan fått, 

förmågan att föröka sig, har även varit hennes öde.
32

 
 

Några forskare tror att gudinnan hade en påtaglig respekt bland männen. Bland 

winnepagioindianerna i Kanada visste männen att om han drömde om gudinnan skulle ett 

ohyggligt öde drabba honom. Han skulle då bli en cinaedi, en homosexuell som var tvungen 

att gå klädd i kvinnokläder samt villigt gå med på alla sexuella krav andra män ställde på 

honom. Enligt Miles är detta inget unikt, fruktan inför gudinnan och hennes makt förekom i 

de flesta kulturer.
33

 
 

Däremot tyder ingenting på att dessa kvinnostyrda kulturer, om de förekommit, dominerade 

eller på annat sätt kontrollerade eller styrde männen, och öppna konflikter verkade ha varit 

högst ovanliga företeelser. Enligt Thörn påstås ett naturligt samförstånd ha existerat där båda 

parter hade beslutat, medvetet eller omedvetet, att den kvinnliga aspekten skulle betraktas 

som den ledande.
34

 

Catal Hüyük, i nuvarande Turkiet, är en av de platser där man menar sig ha upptäckt flera 
 

tecken på att det kan ha förekommit ett matrilinjärt samhälle på platsen. Bland annat har man 

funnit ett stort antal gudinnestatyer och indikationer på en mångfasetterad och utvecklad 

civilisation. Denna civilisation tros härröra från omkring 6500 år f.kr. Men det är viktigt att 

komma ihåg att dessa tecken är omstridda och lätta att feltolka enligt vissa forskare eftersom 

inga skriftliga källor finns från denna tidsepok. 
 

 
 
 
 

32 Utrio 1985 sid.38 
33 Miles 1990 sid.58 
34 
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Gudinne- och häxrörelser 
 

Enligt Salomonsen kännetecknas gudinne- och häxrörelser kanske framför allt av att de är 

kollektiva och handlingsbaserade rörelser utan någon uttalad teologi eller akademiskt baserad 

psykologisk tolkningsmodell. Hon anser också att dessa rörelser kännetecknas av politisk 

medvetenhet, framförallt i miljö- och kvinnofrågor.
35

 

Gudinnerörelsen sägs ha sina rötter i den alternativrörelse som funnits i USA sedan början av 
 

1960-talet, den så kallade New Age-rörelsen. Namnet syftar på den astrologiska tidsåldern 

Age of Aquarious: en tvåtusenårig period av kärlek och upplysning som ska ta sin början 

kring år 2000.
36 

Religiösa rörelser som bidragit till New Age-rörelsen är bland annat teosofi, 

spiritism, ockultism, esoterik och österländska religiösa rörelser i västerländsk tappning. Även 

psykologiska inriktningar som jungiansk psykologi och kroppsterapier har inspirerat New 

Age.
37

 

Redan på 1970-talet fanns Women’s Spirituality Movement, ur vilken gudinnerörelsen sägs 

ha utvecklats som en riktning. Denna inkluderade från början både feministisk medvetenhet 

och New Age-filosofi. Men som vissa forskare betonar så är gudinnedyrkarna mer ritualister 

än teologer, och mer upptagna av att uppleva gudinnan i ritualer än att tro på henne.
38

 

Häxrörelsen är 10 år äldre än gudinnerörelsen och en del av den rörelse som kallas 
 

neopaganism eller nyhedendom. Den tillhör också alternativrörelsen och kom till USA från 

England tidigt på 1960-talet.
39 

Den ursprungliga häxrörelsen var långt från feministisk och 

hade rötter i ockultism och judisk mystik. I mötet mellan gudinnerörelsen och häxrörelsen 

blev häxorna politiserade och feministerna fann nya rituella uttryck: Feminist Witchcraft såg 

dagens ljus. 

På 1980-talet ökade intresset för indianernas religion i USA. Fenomenet som kallas 

nyschamanism inspirerade även häx- och gudinnerörelserna, och enligt Salomonsen är detta 

nu det intresse som växer, medan det ockulta arvet från häxorna nedtonas.
40

 

 
 

Dagens gudinnerörelser och neopaganister, som de även kallas, tar avstånd från New Age- 

rörelsen, vilket under det senaste två årtiondena blivit mycket kommersialiserad. Skillnaderna 

är främst den politiska medvetenheten och aktiviteten, samt rörelsernas strävan efter att bygga 
 
 

 
35 Salomonsen 1991 sid.13ff 
36 Junus 1995 sid.37 
37 Junus 1995 sid.37 
38 Salomonsen 1991 sid.20 
39 Junus 1995 sid.38 
40 
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upp alternativa kollektiva samhällen. Salomonsen menar att New Age däremot har allt mer 

blivit en individualistisk terapirörelse med tydliga anti-politiska och anti-rituella element.
41

 

I hela Sverige finns det många grupper som tillhör denna rörelse. Eklektiska, individualistiska 

och oftast självständiga, media kallar dessa grupper ”ockulta” och ”magiska” religiösa kulter. 

Något som rörelserna i sig inte håller med om. De är oftast självskapade och ”hemmagjorda”, 

de har sällan gurus eller mästare; de har få tempel och deras möten hålls oftast i skogen, i 

parker, lägenheter eller hus. Till skillnad från de flesta organiserade kulterna, verkar de med 

låga finansiella medel, och inträdandet i dessa grupper sker genom en process som man inte 

gärna kan kalla konvertering. 

 
 

Gudinnan 
 

Britt-Mari Näsström beskriver gudinnan som en kraft eller övernaturligt väsen förbunden med 

kosmos och med jorden. Gudinnor är ofta både immanenta och transcendenta till sin karaktär. 

Gudinnor, eller som de vanligen benämndes i samlar- och jägarkulturer, Mödrar, är 

människornas ursprungliga sätt att närma sig det heliga, enligt de gudinnetroende.
42

 

 
Näsström menar att gudinnan är den första kända gestalten i människans samling av gudomar. 

Hon är både Moder Jord och en kosmisk Himmelsgudinna. Enligt henne har gudinnan haft 

många olika namn och tagit gestalt för människor på olika sätt i olika tidsåldrar och kulturer 

världen över.
43 

Därmed kan gudinnetron ses som polyteistisk, men i grunden är den 

monoteistisk eftersom det är olika aspekter av en gudinna som genom tiderna haft ett 

numinöst och transcendent innehåll. Adler menar att ”Hon” är en allomfattande gudom som 

väver samman allt som existerar i kosmos. Adler beskriver vidare att ”Hon” är både jord och 

himmel, både liv och död och genom henne skapas allt.
44

 

 
Till skillnad från gudar, som överträder naturlagarna så följer gudinnorna naturlagarna, enligt 

Glastonburys tro, eftersom de anser att gudinnorna är naturen och kosmos. Kathy Jones 

beskriver att detta innebär att de inte härskar över en skapelse, utan verkar i sig själva emedan 

de är själva skapelsen.
45 

De gudinnetroende anser att naturen rör sig i en ständig cirkel av 

födelse, liv, död och återfödelse och därför bär gudinnorna alla dessa aspekter. Därmed är 
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45 

http://www.goddesstemple.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=80 

(101225) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Immanent
http://sv.wikipedia.org/wiki/Transcendent
http://www.goddesstemple.co.uk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=80
http://www.goddesstemple.co.uk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=14&amp;Itemid=80


22  

cirkeln också en symbol för gudinnorna, menar Margitta Wigren, prästinna vid templet i 

Forsbacka. Många kulturer har eller har haft gudinnor vanligast som en del av en pantheon. 

Enligt Thörn bestod denna pantheon (under paleolitikum, äldre stenåldern) ursprungligen 

enbart av kvinnliga väsen. Under neolitisk tid (bonde stenåldern) fick gudinnan en gemål och 

pantheonen kom att bestå av både gudinnor och gudar.
46 

Så småningom kom gudinnor, precis 
 

som gudar, i mytologin ofta att få ansvar över ett område. Exempel på områden är visdom, 

tur, kärlek, jakt, krig, osämja, moderskap, himmel, underjorden m.m. 

 
Margitta Wigren anser att gudinnorna förkroppsligar naturen och de krafter som finns 

inneboende i den. De troende anser att gudinnan ofta har sin boning i till exempel träd, källor, 

floder och sjöar. Redan stenålderns samlar- och jägarkulturer dyrkade en kvinnlig makt. 

Gudinnor är ofta kärleksgudinnor, fruktbarhetsgudinnor eller moderskapsgudinnor, till 

exempel Afrodite i antikens Grekland, fornnordens Freja och romarnas Juno. De riktigt gamla 

gudinnorna som till exempel Hel (härskare över dödsriket i Fornnordens mytologi), 

hinduismens destruktiva Kali har behållit sin karaktär av "hela" gudinnor som omfattar både 

livs- och dödsaspekten. Medan de antika grekerna har gjort en krigisk Athena en modern 

gudinna, avskärmad från naturen i och med hennes onaturliga födelsesätt (ur Zeus huvud) av 

en gudinna med betydligt djupare rötter i en fredlig moderskultur. I den gamla Orienten var 

gudinnornas roll ibland mycket tvetydigt: kärleks- och fruktbarhetsgudinnor är samtidigt ofta 

krigsgudinnor som är upphov till fördärv och död, till exempel Astarte, Ishtar och Anath. 

 
Bland dagens världsreligioner är det i princip endast judendom, kristendom och islam som 

inte har gudinnor. Inom den katolska kyrkan kan dock jungfru Maria, trots att hon inte är 

gudomlig, tänkas representera det kvinnliga heliga, anser Margitta Wigren. 

 
Gudinnetroende ser henne, gudinnan, i tre skepnader; jungfrun, modern och den gamla. De ser 

hennes ljusa sida likväl som den mörka, då hon är den unga jungfrun, oskuldsfull som 

fresterska, och den gamla dödshäxan.
47 

Det finns dock ingen ondska i denna mörka sida, 

vilket kan missförstås, berättar Margitta Wigren. Mörkret är en del av livet, liksom ljuset. Det 

som tillhör naturen, borde inte betraktas som ont, tycker hon. 

Även vi i Norden hade en utvecklad gudinnetro. Den romerske författaren Tacitus beskrev i 
 

en bok från 98 e.kr. om hur folk kring Östersjön dyrkade fruktbarhetsgudinnan Nerthus.
48
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Nerthus representerade moder jord för det nordiska folken och hennes namn betyder ” den 

kraft som våren ska väcka till liv”.
49

 

Gudinnetroende har ingen helig bok, skriven sanning eller lag för alla att följa, enligt Margitta 
 

Wigren. 
 

De gudinnetroende menar att gudinnetrons symboler emanerar ur jorden och livet självt. När 

livet är föränderligt blir även symbolerna föränderliga. De menar att symbolerna kan bäst 

förstås i förhållande till helheten, samtidigt som helhetens mångfald tydliggörs av 

symbolerna. 

 
Margitta Wigren säger att gudinnan kan inspirera kvinnor att se sig själva som gudomliga och 

att deras kroppar är heliga. De patriarkaliska religionerna har satt spår i oss människor, och än 

idag kan kvinnor känna sig mindre värda, svagare och underdåniga mannen, menar hon. 

Margitta uttrycker att kvinnan har länge blivit förtryckt och blir det fortfarande i stora delar av 

världen. Många känner skam och rädsla inför tanken att utforska och lära känna sina kvinnliga 

sidor, känslor, sin kropp och sin sexualitet. Hon menar att gudinnan kan hjälpa kvinnan att 

upplysa sina sinnen, upptäcka sin inre styrka och hylla sitt, köttets tempel. Bara kvinnan är 

ägare till sin egen kropp. 

 
Enligt Starhawk är gudinnan livskraften och energin som genomsyrar universum och hon är 

jorden själv. Att vara gudinnetroende innebär huvudsakligen att uppleva livskraften inom 

kosmos som en manifestation av gudinnan själv. Starhawk menar att gudinnan är moder till 

allt liv och allt liv lever genom henne. Hon beskriver att gudinnans livskraft lever i träden, 

djuren, stenarna och människorna, alla är både hennes barn och ett med henne.
50

 

 
 

Väven 
 

Enligt gudinnetroende är livsväven det energimönster allt liv samexisterar inom. I väven är 

människans energifält aldrig helt separerat från jordens energifält, de anser att de är trådar i 

jordens aura, enligt en trosuppfattning som är vanlig i gudinnetron. Starhawk beskiver att när 

allt levande är del av samma livskraft, är vi ständigt förbundna med varandra. Hon menar att 

livet ses därav som en väv av relationer, allt levande är på olika vis beroende av varandra, 

påverkar varandra och kan hjälpa eller stjälpa varandra genom sin livsföring. De avtryck 

människor ger i livsväven av val och handlingar påverkar den övriga väven, menar hon.
51
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Cirkel/Spiral 
 

Cirkeln, cykeln, symboliserar både helhet och helighet inom gudinnetron. Allt liv rör sig i en 

cykel, växtligheten spirar och blomstrar under vår och sommar, vissnar och dör under höst 

och vinter, omvandlas för att åter börja spira nästa vår. Månen visar samma förlopp. 

Gudinnetroende beskriver månens cykler som, hon är ny, blir full, avtar och ”försvinner”. 

Enligt de troende är människans cykel den samma: hon föds, lever, åldras, dör för att 

omvandlas. För en del gudinnetroende är omvandlingen främst en biologisk process då 

kroppen förmultnar till jord och näring, för andra ses döden som en övergång till och 

transformation i de dödas eller oföddas rike. Varje cirkel av liv och död ger förutsättningar för 

och påbörjar ett nytt varv, tillsammans skapar de en spiral, enligt en trosuppfattning som är 

vanligt i gudinnetron.
52

 

 
 

Gudinnan vår Moder 
 

Gudinnetroende menar att jorden är vår främsta livsbetingelse. Jorden kan överleva utan oss 

men vi kan inte existera utan jorden, anser de. En annan benämning gudinnetroende har på 

jorden är Terra Mater. Gudinnan och moder jord är andra namn. Som den stora jordemodern 

anser de gudinnetroende att hon är den fruktsamma myllan som föder fram mångfald av nytt 

liv ur sitt eget inre, ur sin mörka kraft, hennes inre mörker bär fröet och potentialen till allt liv. 

Enligt gudinnetrons uppfattning är skötet porten mellan världarna, mellan död och liv. Den 

symboliserar, enligt Starhawk, människans förmåga att färdas mellan den manifesta 

verkligheten och den transcendenta varseblivningsförmågan.
53

 

 

 
 

Mytologins gudinnor 
 

Mytologins olika gudinnor synliggör främst olika aspekter av livet och helhetens yttringar, 

enligt de gudinnetroende. Gudinnor brukar knytas till månens olika faser. Jungfrugudinnan 

förbinds med vår och nymåne, modergudinnan med sommar och fullmåne, den gamla visa 

med vikande måne och hösten och nedbrytande energi, ibland även döden. Starhawk menar 

att gudinnor i gudinnemyter kan vara viktiga identifikationsbilder. Man kan känna igen sig i 

gudinnorna som mytens huvudperson.
54
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Storbritanniens gamla hedniska traditioner innehåller många hundratals gudinnor. De är nära 

förbundna med naturens kretslopp, men olika gudinnor firas vid olika tider på året. Margitta 

menar att i hjärtat är alla gudinnor en. 

 
 

Jag tror att det finns en gudinna, och hon har tio tusen ansikten.
55

 

 

 
 

Den inre Gudinnan 
 

När gudinneanhängare pratar om att väcka upp den inre gudinnan pratar de egentligen om att 

ta fram de kvaliteter och egenskaper som för tillfället ligger och slumrar inom sig. Det är med 

andra ord ingen magisk process, menar man, genom vilken man tillskansar sig något utifrån 

eller lär sig någonting som man inte redan vet. Ur deras perspektiv ha du redan allt inom dig. 

Däremot handlar processen om att tillåta de inre gudinnekvaliteterna att komma till uttryck i 

sitt inre liv och därmed också manifesteras i sitt yttre liv, anser de gudinnetroende.
56

 
 

Anhängare till gudinnetron menar att processen med att väcka upp sin inre gudinna ska 

upplevas som en rolig och spännande resa. Man blir tilldelad olika sorters övningar. Och de 

gudinnetroende anser att om väljer man att utföra dessa är det ett bevis på sin villighet 

gentemot gudinnan. 

De övningar som man kan bli tilldelad är oftast indelade i tre huvudområden. Vart och ett av 

dessa huvudområden innefattar olika underområden. Man har valt att inte ge några speciella 

riktlinjer för hur övningarna bör utföras utan detta beslut överlåts till den utövande personen. 

Övningarna kräver varken några särskilda förkunskaper eller förberedelser. 

Exempel: 
 

Personlig styrka syftar de på hur väl man känner till sina egna behov, önskningar och mål 

samt hur väl utvecklad förmågan att manifestera dem är. Underområden är: 

 Passion 
 

 Glädje 
 

 Lär känna dina behov 
 

 Självförtroende
57

 
 

Själslig kraft beskrivs som en kraft som går bortom den personliga styrkan men som var och 

en av oss individer ändå har tillgång till och kan använda oss av. 

 Medvetenhet 
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 Tålamod 
 

 Kreativitet 
 

 Intuition
58

 
 

Andlig storhet är motsatsen till egots litenhet. Den andliga storheten innebär att vara i ett 

tillstånd som går bortom det som egot kan åstadkomma och som visar oss att vår verklighet 

ser fullkomligt annorlunda ut än vad vi tidigare kanske trodde. 

 Självkännedom 
 

 Visdom 
 

 Kärlek
59

 
 

 
 

Det som är värt att nämna är att till varje underområde finns det olika sorters övningar som 

man kan utföra för att komma i kontakt med de olika områdena. 

Många av de övningar som hör ihop med gudinnedyrkan innefattar även meditation, berättar 

Margitta Wigren under vår intervju.
60 

De troende anser att de skapar en närmare kontakt med 

gudinnorna och på så sätt får hjälp och stöd i livet. Det kan röra sig om allt från så kallade 

vardagliga problem och beslut med större och mer avgörande saker, säger Margitta. 

 

 
Orakelkort 

 

På samma sätt kan gudinnetroende använda sig av orakelkort för att skapa en närhet till sin 

inre gudinna. Varje orakelkort representerar en gudinna, som också är avbildad på kortet. 

Gudinnan äger specifika karaktärsdrag och egenskaper, särskilda talanger och färdigheter, 

enligt de gudinnetroendes trosuppfattning. Detta innebär att varje gudinna kan sägas vara en 

arketypisk symbol. En arketyp som beskrivs som en aspekt av det mänskliga medvetandet 

som finns inom alla människor.
61

 

Orakelkorten kan användas i olika läggningsmönster på ett liknande sätt som tarotkort. Varje 
 

orakelkort tolkas i förhållande till den position det ligger i. 
 

Thörn beskriver att korten är avsedda att fungera som en bro mellan personens omedvetna och 

medvetna. Deras tolkningstexter är inte bokstavliga. Han menar att tolkningstexterna för varje 

gudinna inte representerar någon objektiv sanning utan är ett försök att beskriva de 

egenskaper vi upplever att denna gudinna representerar. Tolkningstexterna är med andra ord, 
 

enligt Thörn, symboler som är till för att spegla dina egna erfarenheter och upplevelser. 
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Energi 
 

Enligt många forskare består människokroppen av ren energi. Till kroppen hör inte bara de 

fysiska delarna som vi kan se och ta på. Inom och runt om vår kropp finns även en mer subtil 

anatomi som består av tankar, känslor och upplevelser. Dessa energier, anser 

trosuppfattningen inom gudinnetron, skapar olika fält som ligger i lager runt den fysiska 

kroppen. Energifälten kallar de gudinnetroende ibland tillsammans för ”eterisk kropp” eller 

”aura”.
62 

Auran avspeglar våra personligheter, enligt de gudinnetroende och New Age- 
 

troende. Inom de gudinnetroendes trosuppfattning anser de att varje organ och del av kroppen 

avger en vibration som återspeglas i energierna runt om den fysiska kroppen. Vibrationerna 

bygger tillsammans upp ett tätt sammanflätat nätverk av energier som pulserar i olika 

hastigheter men i total harmoni med varandra.
63

 

Hos en fullt frisk människa fungerar energierna utan rubbningar och obalanser, menar man. 

Det är vanligt, menar man, att människan har många små störningar i sitt fina nätverk av 

energier, främst på grund av att hon inte lyssnar på kroppens behov, säger Margitta. 

 
Margitta menar att negativa tankar och olika rädslor och oro liksom positiva glada upplevelser 

präglar omgivningen. Hon anser också att många menar sig kunna uppleva det genom att 

känna att stämningen i ett rum de kommer in i är nedstämdhet eller lätthet och glädje. Även 

om det inte finns någon människa i närheten som påverkar den personliga känslan. Margitta 

menar att många människor kan uppleva obehag eller att man trivs helt spontant när man 

kommer in i ett rum. 

 
Jag kan bryta mot samhälleliga lagar och ibland komma undan med det. 

 

Men jag kan aldrig bryta mot de kosmiska lagarna utan att få ta hand om konsekvenserna och 

balansera ut de karmiska effekterna av dem. 

Detta är livets snillrika sätt att hjälpa mig att växa som medveten varelse 

och detta sker i total kärlek för den lilla människan i det stora skeendet.
64

 

 

 

Vissa anser att det finns en stark koppling mellan kropp, energier och själ. Mångas 

övertygelse är att vårt sätt att tänka och vårt förhållningssätt har en stark koppling till vår 

fysiska och psykiska hälsa, därför anser många, bland annat Margitta, att det är viktigt att vi 

lär oss identifiera våra tankar och även att vi lyssnar på vad våra kroppar vill berätta för oss. 
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Enligt den esoteriska läran, som den även kallas, är alla former av lidande, antingen de är av 

fysisk eller psykisk art, ett uttryck för blockering av energin. 

Vid en behandling förekommer det att man ligger på en behandlingsbänk och terapeuten 

behandlar olika punkter på kroppen med sina fingrar genom ett lätt tryck eller vibrerande 

teknik. På så vis sägs det att energin stimuleras att flöda och blockeringar upphävs.
65

 

Samt anser anhängare till gudinnetron, att vid meditation kan man i viss mån häva 

blockeringarna själva.
66

 

 

 

För det är också vetenskapligt bevisat att när människor sitter och mediterar, så den sista 

delen i meditationen, då kommer vi att meditera över Söderhamn, över Hälsingland. Och se 

till alla människor som mår dåligt, se till att återupprätta balansen här. Och det gjorde de i 

New York bland annat. Då var det en grupp människor som mediterade över staden New York 

under en hel helg och våldstatistiken sänktes med 47 % under den helgen. Och det är det som 

är ”the secret”. När vi gör något sådant, det vet man också till exempel om det är människor 

med samma sjukdom. Och man delar in dom i två grupper och man börjar be och ge healing 

till den ena gruppen, eller bara be för dem, så tillfrisknar de fortare än den gruppen som inte 

får den med samma sjukdom. Det är konstaterat, det har med energi att göra, och energi är 

inget konstigt. Det är bara det att vi är energi, allting består av energi. Och Gudinnans väv är 

den feminina principen som håller all ekologi tillsamman. Och de här ekologiska trådarna de 

håller på att brister i sina länkar. Och det är vår uppgift att ge näring med den här feminina 

kraften till att det liksom lappas ihop igen.
67

 

 
 

Healing 

Healing kommer från engelskan och betyder "läkning".
68 

Healing har funnits i tusentals år 

runt om i världen och i olika kulturer. Healing är en alternativmedicin som enbart genom så 

kallade andliga metoder behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande. 

Healing omfattar också fysisk och själslig läkning av människor, djur, växter och även döda 

föremål och hjälper till att hela och balansera kropp, själ och ande för att skapa balans och 

harmoni såväl fysiskt, emotionellt som mentalt. Enligt de gudinnetroendes trosuppfattning ska 
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healing kunna lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi genom att öka blod 

cirkulation.
69

 

En healer menar sig kunna läsa av kroppen och behandla den. Ofta ger healern tips och råd om 

hur energierna påverkar hälsa och liv och hur man kan hjälpa sig själv genom att förändra sin 

livssituation.
70 

Det finns många olika healingformer. De skiljer sig inte bara i metod utan även 

i energikvalitet. Detta innebär att både olika healers och olika healingformer passar olika 

människor, på olika sätt och ger därmed olika resultat.
71 

Margitta berättar att healing är en 

utvecklingsprocess, som kräver att man själv är aktiv i sitt helande. En vanlig form av healing 

är när en förälder blåser bort det onda där barnet har slagit sig. 

 

 

Margitta anser att innan healing kan ske måste man vara redo och villig att se alla delar av sitt 

liv, inklusive känslomässiga trauman, ouppfyllda behov, besvikelser och andra ouppklarade 

tillstånd i det inre, t.ex. sorg. När vi inser nödvändigheten av något områden i vårt liv som inte 

främjar helandet, börjar en healingprocess, säger hon.
72 

Hon menar att om vi inte känner oss 

själva styrs vi ofta av det undermedvetna som väljer åt oss, ofta på ett för hälsan olämpliga 

sätt. Margitta Wigren är noga med att påpeka att healing inte är en mirakelkur och handlar 

inte alltid om att kurera sjukdom och förhindra död. Alla människor dör ju förr eller senare 

och vi dör när tiden är inne, säger hon. Men hon säger att healing är successiv process, där vi 

på vägen tar de steg som är nödvändiga för helandet. Och det tar alltid tid och leder till att ta 

ansvar för sig själv och att utveckla större kontakt med den inre skaparkraften. 

 
 

Bernard Grad, professor i psykiatri vid McGills universitet i Kanada, har gjort mycket 

omtalade healingförsök. Bland annat lät han en healer behandla möss som getts sår på ryggen, 

dock utan att beröra dem, eftersom beröring kan påverka läkningsprocessen. De möss som 

fick behandling av healern tillfrisknade som grupp genomsnittligt snabbare än både de som 

fick behandling av en vanlig person och de som inte fick någon behandling alls.
73

 

Kritiker har kritiserat Grad: s studier samt annat arbete inom området skenbar healing av två 

primära skäl. Studier har inte ett tillräckligt adekvat stöd för möjligheten för konventionella 

fysiska influenser (dvs. värme och elektromagnetisk strålning). Samt har mätningarna av 
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resultaten inte varit tillförlitliga då man ej kunnat urskilja mössens hälsotillstånd innan 

försöken, samt vilka möss som har kontrollerats i försöken. 
74

 

 

 

Helare påstår att de känner av subtila energier runt om och i kroppen. Forskare talar därför allt 

oftare om energimedicin och närmar sig då kinesiskt medicin och akupunktur, där 

energibegreppet är lika centralt som vårt cellbegrepp.
75

 

 
Årshjulet 

 
 

Årshjulet, som ibland även kallas Medicinhjulet, associerar kompassriktningar med 

årstiderna, gudar, element, färger, varelser av den heliga kunskapen i ett samhälle eller 

kultur.
76 

Hjulet som traditionellt används av hedningar i både Storbritannien och USA har 

ibland kallats Wiccanhjulet, med eld i söder och vatten i väster. Enligt Kathy Jones 

symboliserar Medicinhjulet den individuella resan vi alla måste gå på vår väg i livet.
77

Enligt 

de gudinnetroendes trosuppfattning är den heliga cirkeln allt levandes cirkel som visar oss att 

allt är besläktat. Medicinhjulet symboliserar allt det cykliska i tillvaron från födelse till död. 

Kathy Jones menar att korset i mitten representerar de fyra årstiderna, de fyra elementen, de 

fyra hudfärgerna och de fyra väderstrecken. Hon menar att en cirkel har ingen början och 

inget slut.
78

 

 
 

Väderstrecken 
 

 Norr står för kunskap och visdom. Färgen för norr är vit, precis som vårt hår med åren 

blir vit. Med åldern, sägs det, får människorna erfarenhet och visdom. Norr är också 

väderstrecket för att vila och ta in våra lärdomar. Norr är också en plats för healing. 

 Söder står för eld och passion. Tiden för växande är sommaren. Efter hårt arbete blir 

det till den frukt människan var ute efter. Här är det tid att acceptera förändringar och 

förståelse, enligt de gudinnetroendes trosuppfattning. Södern är platsen för alla 

passioner, elden som brinner inom människan. 
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 Öster står för luften och flyga. I öster sker början, det är också här som solen går upp. 
 

Öster är den fysiska kroppens plats och också förnyelse, inkluderar födslar och barn, 

enligt de troende Här sker all början, nya idéer föds här. 

 Väster står för vatten och känslor. Väster ger ny medvetenhet i tider av gradvis 

förändring, enligt Kathy Jones. Det är den känslomässiga delen av oss själva. Precis 

som vattnet måste vi lära oss att följa livets flöde, säger hon. Väster är platsen som lär 

oss att vi är ansvariga för alla saker i vårt liv och för varandra
79

 

 
Gudinnetemplet använder det heliga hjulet av Britannien, eller Ana, där riktningar har visat ett 

kvarts varv motsols. Kathy Jones anser att Ana är det ursprungliga skötet för världen, spunnen 

av livstråd, vävare av ödet.
80 

Hon menar att hjulet fungerar som en spirituell fokus och 

ramverk för att hedra gudinnan. The Lady of Avalon är i fokus och är placerat i centrum i det 

brittiska hjulet. Hon är ett uttryck och förkroppsligandet av marken, hjärtat av Avalon, menar 

Kathy Jones.
81

 

 
Högtider 

 

Det finns 8 stycken högtider i årshjulet, som är knutna till olika gudinnor. Jordens 

årstidsväxlingar speglar de 8 högtiderna. Det finns fyra stora och fyra små högtider. De stora 

är tätt knutna till gudinnorna/gudarna och har sitt ursprung i det gamla jordbrukar året med 

fokus på jordens välmående. Dessa är: 

 
 

 Samhain (Halloween) 31 oktober - Kerridwin 
 

 Imbolc (Candelmass) 2 februari - Bridget 
 

 Beltane (Valborg) 30 april - Rhiannon 
 

 Lammas (Lughnasadh) 30 juli - Ker
82

 

 
 

De mindre högtiderna kan enklast beskrivas som astronomiska tidsmarkeringar. De infaller 

var och en precis exakt mitt emellan två av de fyra stora högtiderna. De fyra små är: 

 
 Yule (vintersolståndet) 22 december - Danu 

 

 Ostara (vårdagsjämningen) 2 mars - Artha 
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 Litha (sommarsolståndet) 22 juni - Domnu 
 

 Mabon (höstdagjämningen) 22 september- Bambha
83

 
 

 
 

Datumen kan variera från år till år. Man firar högtiderna, eller sabbaterna som de också kallas, 

inte bara för att just hylla att gudinnan visar sig i världen omkring oss, utan också för att själv 

delta i denna process, enligt de gudinnetroendes trosuppfattning. Kathy Jones menar att 

genom att uppmärksamma årstidernas växlingar och livets ständiga cykel med ritualer, deltar 

man själv aktivt i den och uppnår en större samhörighet både med det gudomliga och med vår 

omvärld. Tillsammans speglar dessa 8 högtider jordens rytm som den moderna hedningen 

firar som tecken på att de är en del av naturens rytm och beroende av den.
84 

Det finns många 
 

traditioner och varianter av hur man firar och en del gör det väldigt enkelt och inte särkilt 

ritualiserat, medan andra föredrar mer invecklade procedurer. 

 
Prästinnan 

 

 

Margitta Wigren, medium och prästinna/grundare för Gudinnetemplet i Söderhamn, 

Hälsingland, har arbetat inom vården som undersköterska under många år. Hon har även 

studerat naturmedicin, healing, samt många års studier och praktiserande inom shamanism 

och gudinnetraditioner. 

Hon har sedan barnsben varit det hon kallar ”synsk” och menar att hon utvecklat sin 
 

kontakt med andevärlden under många år. Hon säger sig ha har varit troende hela livet, med 

en barnatro, men inte varit ansluten till någon specifik religion innan hon kom i kontakt med 

gudinnetron och schamanismen. 

Dock har hon alltid känt mig som "Häxan" i byn.
85

 

 
 

Med många års erfarenhet och djupdykningar i det mänskliga psyket har hon insett att den 

andliga tomhet, vilket hon kallar ”den emotionella pesten”, skapar många surrogat (missbruk) 

som vi bedövar våra själsliga hål med. Hon anser att vi behöver återvända och åter äga den 

feminina, närande, intuitiva sidan inom både kvinnor och män för att återställa balansen i ett 

mångtusenårigt patriarkaliskt samhällssystem.
86
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Margittas arbete som prästinna innefattar bland annat: 
 

Seanser, Healing med bland annat Trumma, Cord-Cuttnings, Soul-Retrievels, inre Barn 

Terapi, Kraft Djurs Resor, Mediala terapeutiska samtal och rådgivning för relationer, 

parsamtal med talpinne, Balans manligt-kvinnligt, Missbruks beteenden "Den emotionella 

pesten", Övergrepp, Shamanism, Gudinnemytologi-kvinnokraft-kvinnlig sexualitet. 

 
Margitta studerar för närvarande i Avalon, Glastonbury, för Kathy Jones och utbildar sig till 

 

Priestess of Avalon. 
 
 

Präst- och Prästinneträning 
 
 

Det har blivit många resor till Avalon, för Margitta, genom åren sedan det första besöket 
 

2001. I februari 2006 var Margitta på "Brighids retreat" med Kathy Jones. Där gjorde hon sin 

prästinneinitiering som Brighids Prästinna, eldens gudinna. 

 
Det tar tre år och tre olika steg man ska genomgå, som kallas spiraler, för att få kalla sig 

prästinna eller präst av Avalon. 

 
 

 Steg ett: Hängivenhet till gudinnan 
 

Under första steget möts deltagarna vid den åttonde naturliga sol eldsfestivalen för året, som 

startar vid Samhain, det keltiska nyåret. Genom de åtta cirklarna upptäcker de läran och 

ceremonierna som står i kontakt med säsongerna på gudinnan Brigids ö. Undervisningen är 

grunden för Britannias hjul, vilket är skillnaden till det Wiccanska hjulet, och det är specifikt 

utformat att återväcka närvaron av de uråldriga och nutida brittiska/keltiska gudinnorna. 

I det första steget genomgår deltagarna en resa tillsammans, genom läror och ceremoniella 

kretslopp, för att ta reda på vad det egentligen innebär att bli en verklig syster eller broder av 

Avalon, gudinnornas land. Det första steget är fullständigt genom en speciell ceremoni i 

vilken de godkända deltagarna ger sitt eget högtidliga löfte om hängivenhet till gudinnan. 

Detta steg kostar £750-£995 och är utspritt över 8 helger. 

 Steg två: Praktisering som prästinna och präst av gudinnan. 
 

Under det andra steget, i över 8 veckor, lär sig studenterna att utveckla sina personliga präst- 

och prästinneegenskaper, upptäcka rollen som en ceremoniell gudinnerådgivare, visionär och 

spirituell vän. Utbildningen ges i form av skapande och agerande i gudinneinspirerande 

ceremonier för alla möjliga rituella passager. 
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Man får lära sig att jobba på en djupare nivå. Och man får lära sig att resa mellan olika världar 

av Avalon för healing, vägledning och själskådning i nutid, för att avslöja det förflutna och för 

att tyda sina visioner för dig själv och sin omgivning. Man lär dig att förkroppsliga gudinnan 

och erbjuder hennes välsignelse till andra, och har chansen att upptäcka de föränderliga 

mysterierna av Glastonbury Tor. 

Detta steg kostar £800 och är utspritt på 8 helger. 
 

 Steg tre: Praktisering av närvaron av Lady of Avalon. 
 

Steg tre är en nio månader spirituell praktik baserad på fyra helger, meningen med dessa är att 

ge en djupare och mer ingående erfarenhet av närvaron av Lady of Avalon. Denna praktik 

kulminerar i den speciella initieringsceremonin, i vilken godkända kandidater själva initieras 

genom kraften av sin egen själ, och helgar själva Lady och Avalon, som prästinnor och präster 

av Avalon.
87

 

 
 

 In the heart of the Goddess 
 

In the heart of the Goddess träningen är experimentell och vill involvera dig i förändring och 

personlig tillväxt. Gudinneberöring är föränderlig, enligt de gudinnetroendes trosuppfattning. 

De tror att gudinnan förändrar allt hon rör vid, och det rekommenderas att man måste vara 

beredd på detta för att uppnå maximal nytta av deltagande i denna kurs. 

Detta steg är lite billigare och kostar £400 och är enbart utspritt på 4 helger.
88

 
 

 
 

 De tre spiralernas email korrespondent kurs 
 

Prästinnorna av Avalons tre spiralers email korrespondent kurs är öppen för kvinnor och män 

som vill delta i präst/prästinneträningen men kan ej delta på plats i Glastonbury på grund av 

avståndet, finansiella skäl, familj, hälsa eller dylikt.
89
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Glastonbury 
 

 
En märklig saga berättar att Glastonbury är invävd i legenderna om Kung Arthur och han 

påstås vara begravd på ön, där han är försänkt i djup sömn för att kunna vakna i framtiden om 

nya faror hotar.
90

 

Glastonbury har varit en central kultplats, kanske själva hjärtpunkten, i såväl fornkeltisk som i 

tidig keltisk-kristen tid, såväl i myten som i verkligheten. Här återfinner man de dubbla 

cirklarna i ruinerna av Glastonbury Abbey, där Kung Arthurs grav sägs ha hittats. Bortsett 

från Arthur legender, var Glastonbury Abbey, i århundraden, ett viktigt centrum för 

vetenskaplig och religiös förföljelse. Det blev officiellt ett kloster i 673 AD, men hade 

fungerat, tror vissa, i århundraden innan dess.
91

 

 
Sagornas ursprung är mycket omdiskuterade, men troligt är i blandningen av gammal keltisk 

religion, kristnande och framträngande hedniska saxare har skapat märkliga motsättningar och 

hjältesagor. Glastonbury är en plats med otaliga legender. En annan är att Joseph av 

Arimathea förde Graalen dit (kalken som uppsamlade Kristi blod – the Chalice).
92 

En annan 
 

är att här låg det magiska Avalon, en ö som kunde komma och försvinna. Många hävdar att 
 

Avalon låg just i Glastonbury.
93

 
 

I keltiska folksagor var Avalon mötesplatsen för de döda, en mystisk plats där de passerade 

stadiet till en annan existens.
94 

Med Avalon menas ”äppelallén”. Legenden säger att 

Glastonbury är vaggan för den brittiska kristendomen. 

Glastonbury är en lämplig plats för ett gudinnetempel, eftersom anhängare av rörelsen anser 

att det är ansluten till många gudinnor. Bland de: 

 
 

  the Lady of Avalon (Morgen la Fey), 
 

  the Nine Morgens, 
 

  Brigit or Bridie of the Sacred Flame, 
 

  Modron - Great Mother of the lineage of Avallach, 
 

  Our Lady Mary of Glastonbury, 
 

  the Crone of Avalon, 
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  the Tor Goddess, 
 

  Lady of the Hollow Hills, 
 

  Lady of the Lake, 
 

  Lady of the Holy Springs and Wells.
95

 
 

(Jag har valt att låta gudinnornas namn vara på engelska då översättningen inte gör deras 

namn rätt) 

 
 

För att förtydliga: Lady Mary av Glastonbury hänvisar till Maria, Jesus mor, enligt Kathy 

Jones. Detta kan orsaka förvirring eftersom även Maria betraktas som en gudinna av några 

hedningar, eftersom de kristna inte anser att Maria en gudinna eller en del av gudomen, säger 

Margitta. 

 
 

Glastonbury Tor 
 

En gång i tiden låg Glastonbury under vatten men landet höjde sig, Glastonbury Tor skapades 

och området blev Somerset.
96

 

Glastonbury Tor är en märklig geologisk skapelse i form av en mäktig kulle i ett annars 

låglänt landskap på Cornwallhalvön. På dess topp finns ett torn, det taklösa St: Mikaels torn. 

Under medeltiden var dedikationer till ärkeängeln Mikael vanliga för att skydda eller rena.
97

 

Det verkar lämpligt, i detta fall, eftersom toppen av Glastonbury Tor var traditionellt anses 

vara ingången till den keltiska underjorden, Annwn.
98

 

Det strömmar fram två källor vid foten av det märkligt formade kullen, Glastonbury Tor. Den 

ena har rött vatten, den andra vitt. Vid den röda källan bär brunnslocket Vesica Piscis 

symbol.
99 

Vesican är symbolen för föreningen av motsatser: himmel och jord, ande och 

materia, det medvetna och det omedvetna, det kvinnliga och det manliga. 

 

 
Glastonburys gudinnetempel 

Ett tempel är en byggnad som är avsedd för religionsutövning. Templet är i många religioner 

den centrala platsen för dyrkan och tillbedjan. Templets funktion och utseende beror på den 
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enskilda religionen. Trots att gudinnetro räknas till ett trossätt som benämns animism
100

, så 

använder de sig av templets funktioner i ritualer och utbildningar. 

Glastonbury har nu ett gudinnetempel, ett heligt utrymme för prospektering och firandet av 

det gudomliga feminina. Templet finns på vinden i ett gammalt hus. 

Templet som invigdes vid Imbolc, 2 februari 2002, tros vara det första i sitt slag som öppnats i 
 

Europa under femtonhundra år. 
 

 
 

Människor dras till Glastonbury från hela världen. Det sägs att många inte vet vad det är de 

söker, men de återvänder gång på gång. 

Detta var starten för templet i Glastonbury. Det behövdes en samlingspunkt för dyrkan för 

gudinnan. De som reste dit behövde en ständigt tillgängligt heligt utrymme för att studera, 

vara kreativ och framförallt ära gudinnan i deras hjärtan, som man skriver på deras hemsida. 

Det nyckfulla klimatet i Glastonbury ställde till med problem för anhängarna som fick släpa 

runt på alla dekorer som de samlat på sig under alla år, som låg i riskzon för att förloras eller 

skadas eftersom de inte hade ett permanent hem. 

 
 

Det var först 2008 de hade turen att göra ett inköp på en större byggnad, som i dagsläget är 

under uppbyggnad. 

Sedan 24 juni 2008 har Glastonburys gudinnetempel fått ett mer permanent hem på Benedict 

street, Glastonbury. Anhängare köpte byggnaden som ett nästa steg att utvidga det 

ceremoniella och pedagogiska arbetet, och detta har visat sig varit mycket framgångsrikt. De 

har nu utrymme för större säsongsbetonade ceremonier för prästinnan av Avalon och andra 

utbildningar, och för andliga baserade kurser och workshops. Dock är detta inget fullgott 

tempel ännu enligt deras egna krav. Denna byggnad fungerar mer som en stor ceremoniell 

hall. 

För att kunna betala byggnader och aktiviteter vänder sig gudinnetemplet till donationer av 

anhängare. 

 
 

Gudinnetempel runt om i världen 

Glastonburys gudinnetro har spridigt sig runt om i världen. Nedan ser man i vilka 

länder/regioner templen ligger i, som tillhör samma inriktning inom gudinnetron: 
 

 
 
 

100 
Animism är ett begrepp inom teologin som betecknar en religiös uppfattning enligt vilken naturen är 

besjälad. 
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 Argentina 
 

 Australien - New South Wales 
 

 Australien - Victoria 
 

 Belgien 
 

 Holland 
 

 Ungern 
 

 Sverige 
 

 USA - Mt Shasta, Kalifornien 
 

 USA - Nevada 
 

 USA - Orange County, Kalifornien
101
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Diskussion & Analys 
 

 
I vilken kontext uppkom behovet av gudinnan för de gudinnetroende? 

 

 
 

Tron på dig själv som kvinna, som är en avspegling av den stora Moder Gudinnan.
102

 
 

 
 

Många vill gärna tro att det var bättre förr, före de monoteistiska religionerna. Vissa ansåg att 

kvinnan hade en starkare ställning under tiden för gudinnedyrkan, men det finns inget som 

tyder på att kvinnorna då hade mer makt. Vi vet mycket lite om tiden för gudinnedyrkan. De 

källor vi har att utgå från är arkeologiska fynd, och de är tolkningsbara. Man kan bara anta 

och förmoda. De runda statyetterna som vissa forskare och arkeologer antar vara avbilder av 

den stora Modern, på grund av deras otroligt runda bröst, höfter och stjärtar, har bara 

antydningar till huvuden, armar och fötter. Ska detta tolkas som att kvinnornas främsta 

uppgift var att föda barn och att hon inte ansågs kapabel att tänka, eller är det en hyllning till 

kvinnan där man poängterar det unikt kvinnliga? 

 
 

Slutet för gudinnetron, om den har existerat, har många ansikten, men Margitta anser inte 

enbart att slutet berodde på de invaderade nomadstammarna som tog över land och rike, som 

vissa forskare grundar sin forskning på. Hon tror att förändringen började med oss själv. Hon 

berättar: 

 
 

Först kom ju vikingarna, med svärdet. Och redan då började man bruka landet. Man började 

med åkerbruk, jordbruk och man började stycka av jorden, och äga jorden. Då började även 

kvinnans roll ge vika mer och mer och då blev det att männen ägde kvinnan. För när vi 

började äga jorden började även kvinnan att ägas. Hennes kraft gav vika och moder jords 

kraft gav vika. Och man börjad tappa bort heligheten och respekten för allt liv, kretsloppet.
103

 

 
 

Trots att land erövrats, enligt några forskare, så behövdes inte tron på livet och kretsloppen gå 

förlorade. Det valet gjorde människorna själva, menar Margitta. 

Människan tolkar mönster och bilder utifrån sin egen tid, egna villkor och egna önskningar. 
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Många av dagens kvinnor har tagit till sig bilden av gudinnan och identifierar sig gärna med 

hennes symboler, symboler som är raka motsatserna mot den manliga guden och Bibeln. T.ex. 

jord i stället för himmel, kvinnlig fertilitet i stället för de ofruktsamma kvinnorna i Bibeln. 

Man har spekulerat många år i varför det är fler kvinnor än män inom gudinnedyrkan
104

. En 
 

av de vanligaste förekommande spekulationerna man har, är att kvinnor har ledsnat på att ha 

en religion som säger att deras kroppar och deras njutning är synd, något fult och något som 

måste kontrolleras av männen. 

De känner sig inte tillfreds inom en religion som har en manlig gud, menar Margitta Wigren, 

och där flera av gudens präster predikar emot kvinnorna. Vissa tror att det bara är naturligt att 

kvinnor istället väljer en religion som säger att kvinnor och män är värda lika mycket, där 

njutning är något gott, där frihet och fred är något grundläggande. 

 
 

Och vi kvinnor är de, som i våra väsen och våra kroppar är närmast gudinnan. Eftersom vi 

också föder fram livet och bär fram livet. Och det gör ju moder jord också.
105

 

 

 

Men i dagens samhälle tror jag inte dessa synpunkter har så mycket att göra med varför man 

väljer gudinnedyrkan. Jag tror att det mer handlar om personer som alltid har känt, och sökt 

sig till likasinnade. De har haft med sin tro sedan de varit barn, men har inte kunnat namnge 

den. Margitta har sedan barnsben själv känt att naturen har varit en viktig del utav henne, och 

nu när hon blivit äldre har hon lärt sig att sätta ord på sin tro och känsla. Hon säger att alla 

föds med kraften, sen måste vi skaffa verktygen för att använda den. 

 
 

Alla människor har de mer eller mindre. De som har gått igenom en massa trauman och mår 

väldigt dåligt är oftast mer mediala än andra därför att de har liksom tänjt så mycket på sina 

egna gränser och varit med om så mycket så att de har dörrarna öppen på ett annat sätt. Så 

du behöver inte vara andlig för det heller. Folk kan ju springa runt och vara mediala, jag 

brukar säga att psykopater är jätte medial. För de är så skadade, för att de har sådan 

intuition. Och liksom kan läsa av och så här, de är som rovdjur. Djuren är jätte mediala. Så 

medialitet och andlighet är inte samma sak. Medialitet har vi, sen finns det de som är jätte 

andlig som inte är medial. För andlighet vad är det? Människokärlek, empati, 
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och genom den litteratur jag läst. 
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inlevelseförmåga, godhet och kärlek det är andlighet. Och man kan vara andlig utan att tro 

på en högre makt också, det beror ju på hur du är som människa.
106

 

 

 

Dock att sen så många miljöintresserade dras till dessa religioner är väl inte så konstig, 

eftersom de anser själva att jorden är ett levande väsen, och att de anser att människorna är en 

del av den. 

 
 

Shinoda menar att det finns många ”gudinnor” inom varje enskild kvinna. Ju mer komplicerad 
 

en kvinna är desto mer trolig är det att flera är verksamma inom henne. 
 

Kunskap om ”gudinnorna” ger en kvinna möjlighet att förstå sig själva och sina relationer till 

män och kvinnor, till föräldrar, älskare och barn. Dessa gudinnemönster anser Shinoda ger 

också insikt om vad det är som fungerar som drivkraft eller hinder för vissa kvinnor men inte 

för andra.
107

 

Jag anser att kunskapen om ”gudinnorna” kan vara av värde även för män. Män som önskar 

förstå kvinnor bättre kan använda ”gudinnemönstren” för att lära sig att det finns olika typer 

av kvinnor och att de beter sig på olika sätt. 

 
 

När en kvinna, menar Shinoda, blir medveten om de krafter som påverkar henne vinner hon 

den makt som kunskap ger. Hon menar att gudinnorna är mäktiga, osynliga krafter som avgör 

kvinnornas uppträdande och påverkar deras känslor. Shinoda menar att kunskapen om 

gudinnorna inom kvinnorna är jungfrulig mark ifråga om kvinnans psyke.
108 

När en kvinna 

vet vilka gudinnor som är de dominerande krafterna inom henne vinner hon självkännedom, 

uttrycker Shinoda. Jag anser att hon blir klar över vari hennes förmåga ligger, förstår styrkan i 

vissa insikter, inser vad hon bör prioritera och få möjlighet att nå fram till det som är 

meningsfullt för just henne genom att våga göra val som andra kanske inte kommer att 

uppmuntra.
109

 

Att vi som kvinnor är så kallat hela i oss själva är en del av gudinnetron. Denna övertygelse 
 

skiljer traditionen från andra hedniska traditioner som exempelvis traditionell wicca och 

asatron. Där ses det kvinnliga och det manliga som komplementärt, liksom guden och 

gudinnan är allt livs föräldrar. Denna dualistiska världsbild är naturligtvis vänligare inställd 

till gudinnan än gudinnefria, monoteistiska religioner, men här finns ändå en fastlåsning vid 
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tvåsamheten. Därmed, anser jag, reproduceras gamla inbitna värderingar om vad män och 

kvinnor förväntas vara, om korrekt partnerskap och de motsatta könens beroende av varandra. 

Alla andra livsstilar än den heteronormativa hamnar därmed på undantag, hur välvilligt de än 

accepteras. Och det heteronormativa samhället har alltid varit kvinnans fängelse, anser många 

inom gudinnetron. 

 
 

Gudinnemönstren påverkar också relationerna till män, anser jag. De kan hjälpa till att 

förklara några av de svårigheter vissa kvinnor har med vissa män. Men Margitta beskriver att 

männen är väldigt viktiga i denna tradition. Enligt hennes tro är det dem som skyddar allt 

liv.
110

 

 
 

Jag tror att en orsak till den ökade populariteten för gudinnedyrkan som föremål för 

undersökning, är det växande inflytandet och vetenskapliga utvecklingen av kvinnoforskning. 

 
 

Hur ser skillnader och likheter, och organisationen, ut kring gudinnan i Forsbacka vs. 

Glastonbury? 

Den 2 september 2006 invigdes det svenska gudinnetemplet i Sverige, på Södra Hamngatan 
 

20 i Söderhamn.
111 

Templet inryms i ett gammalt hamnmagasin som fått en upprustning. 
 

 
 

Templets låga tändes under ett evenemang på Söderhamns teater, tillsammans med magisk 

underhållning, föreläsningar om gudinnan, och musik. Till taktfasta toner av trumman tågade 

människor i procession till templet. Den ceremoniella elden tändes, och templet kungjordes 

öppnat. Det finns en stor likhet till hur invigningen gick till i Glastonbury. Dock, som jag 

själv har uppfattat det, så har inte Glastonbury ett homogent tempel. Utan delar av templet 

ligger i olika byggnader runt om i Glastonbury i dagsläget. 

Lågan som tändes representerar barnets eld, den heliga elden som brinner i oss alla. Templet i 

Söderhamn håller flamman brinnande, tillsammans med de övriga gudinnetemplen i 

Glastonbury England, Holland, Australien samt USA. Gemensamt vill de hedra den feminina 

kraften och återupprätta ”Den gamla religionen”. 

 

The Flame of Avalon skapades vid 2004 års konferens i Glastonbury. Flamman är en 

sammansättning av flera viktiga eldar som har sina ursprung runt om i världen. 
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 Brigids eld som förts från Kildare på Irland 
 

 Hiroshimas freds eld - Ursprungligen grundad av en kvinna överlevande Hiroshima 

bombningen. 

 Bridie's eld - från ön Lewis i Hebriderna 
 

 Barnens eld - Från USA 
 

 Madonna Ministeriets eld - Från USA
112

 

 
 

The Flame from the heart of Avalon holds the energies of the Beltane and Samhain fires that 

still burn in Brigit's Isles, of the need-fire that was once lit to restore the life-blood of this 

sacred landscape, of the Dragon energy that pulses in the earth beneath, of the star-fire of 

Artha and the sun-fire of Grainne, of the gentle and transforming fire of Brighid, of the 

passion and sovereignty of Rhiannon, of the flame that burns in the hearts of all the 

Goddesses of Avalon. 

 
Anyone who chooses to tend the flame has a part to play in holding Her energies. Each of us 

will add our own energy to it as we work with it; as we do so the Flame will change and as 

the Flame changes so will we."
113

 

 
Enligt de gudinnetroendes trosuppfattning står gudinnetemplet för fred, lugn, och allt som 

stödjer, helar, utmärkelser och förenar människorna och Moder Jord.
114 

Det gudomliga 

feminina har varit förtryckt, enligt anhängarna, undantryckt och legat vilande i århundraden. 

Templet i Söderhamn hedrar de shamaniska lagarna: Allt är fött ur det feminina, befruktad av 

det maskulina och ingenting må göras som skadar barnen!
115 

Dessa levnadsregler härstammar 

från de Nord- Sydamerikanska indianerna som både Margitta och Kathy, som grundat 

Glastonburys tempel, varit i kontakt med och studerat. Och det var innan Margitta och Kathy 

hade träffats, ett rent sammanträffande eller ett gudomligt ingripande kanske? 

 

På alla platser runt om i världen fungerar templen som en mötesplats, ett forum för mänsklig 

utveckling och helande, fysiskt, mentalt och andligt. Templen vill symbolisera en plats för att 
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ladda sina batterier, en plats för bön, meditation, ceremoni, ritual, föreläsningar och kurser i 

existentiella frågor, och en plats för sång, musik, dans och kreativitet. 
116

 

 

 

Planerna för gudinnetemplet inkludera att den kan användas för alla typer av 

gudinneceremonier: riter av passagen, gudinneworkshops, healing ceremonier, 

gudinneträningar, meditationer och ritualer. På denna front ligger Glastonbury långt framför 

Söderhamn. 

 
Det som skiljer här är att där är det hela samhällets intresse av att ett gudinnetempel finns. 

För det är ju en andlig stad, det är en ”Harry Potter stad” om man tänker magiskt.
117

 

Så det är mycket som pågår här, jätte mycket kärlek. Det är bara synd att det går trögt och 

långsamt för kollektivet här.
118

 

 

 

I dagsläget har gudinnetemplet i Söderhamn sinnesfridsmeditationer på tisdagar, men 

planerna är att utveckla verksamheten mera. Till skillnad, från Söderhamn, så har templet i 

Glastonbury minst två tillfällen i veckan de har verksamhet för allmänheten. Många kanske 

inte tycker detta är någon stor skillnad, men det är viktigt att ha i åtanke hur många deltagare 

man har per tillfälle. Jag kan bara anta, till stöd från mina efterforskningar, att det deltar 

många fler människor i verksamheten i Glastonbury än i Söderhamn. 

En sak jag har reflekterat över, och tycker är konstigt, är att denna rörelse inte har något 

medlemsregister, varken Söderhamns eller Glastonburys tempel har någon koll på hur många 

medlemmar de har. De enda dokumenten som finns är deltagarlistor från olika kurser. Men 

många av dem fortsätter tyvärr inte. Margitta tror sig veta vad en del av avhoppen beror på: 

 
 

Tyvärr måste jag väl säga att de som går ett år, de som fortfarande blir aktiva efter ett år är 

kanske bara 5-10%. För folk går tillbaks till sina vanliga liv. Man måste hålla det här vid liv, 

det är en färskvara annars tappar du det. Och folk tycker det är jobbigt att förändra sig, det 

är jobbigt när man måste ta itu med sina relationer. Så det är många fallgropar. Man vet vad 

man borde göra men man tycker att det är för jobbigt att förändra sig så därför så stannar 

man hemma och kollar på tv och käkar chips. Istället för att gå på sabbat eller någonting 

sånt. Oftast så brukar jag kalla det för en förälskelse, för att när folk börjar kursen är de sten 

hög då är de jätte förälskad. Sen efter 3-4 månader börjar de hitta lite fel och brister på sin 
 

116
http://www.goddesstemple.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=34 

#sweden (101102) 

http://www.goddesstemple.co.uk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=21&amp;Itemid=34&amp;sweden
http://www.goddesstemple.co.uk/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=21&amp;Itemid=34&amp;sweden


121 Bilaga 1 sid.15 
122 

Bilaga 1 sid.15 

45 

 

förälskelse. När alla börjar möta skuggan på sin insida. Och ändå fast jag säger det gång på 

gång det handlar ju om att gräva och hitta det man behöver ta itu med. När du kommer dit 

börjar du närma dig någonting. Minns det här då. Då börjar folk undvika, du vet att trilskas 

och att hålla på, för det är så jobbigt att titta på det där får då kan det vara kursen det är fel 

på kursledaren eller någon av kursdeltagarna, så man hittar på lite olika saker.
119

 
 

 
 

Det geografiska läget, Söderhamn kontra Glastonburys mytomspunna plats, skulle många 

påstå vara obefintlig. Men i kontrast med vad många anser riktigt, så hävdar vissa att vårt 

landskapsnamn, Hälsingland, står för Hels rike. Hel är en av Nordens största och första 

gudinnor. I Söderhamn håller man på att konstruera ett svenskt medicinhjul, baserat på 

gudinnan Hel. Margitta menar att var en av de första gudinnorna, och hon existerade på ett 

tidigare basis än de gudinnor som förekommer i den keltiska och engelska mytologin, på 

grund av inlandsisen. Hel härstammar från nord Norge.
120

 
 

Det som är intressant är att inget är rätt eller fel. Utan det är olika sätt att tolka, men vi 

kommer till samma slutsats i alla fall, menar Margitta. Men det som jag personligen tycker är 

intressant med gudinnetemplets, i Glastonbury, val av hjul är att den schamanism och det 

medicinhjul Margitta har studerat under alla dessa år, blev sammanlänkade i Anas hjul.
121

 

Det enda som skiljer det svenska hjulet är väderleken. Margitta menar att här är det mer 

ytterligheter än i Glastonbury, där är det ju lite mer jämt mellan årstiderna. Men här kan det 

skilja 60 grader mellan vinter och sommar. Jag har ju gjort svetthydda i snöstorm, säger 

Margitta. Hon menar att vi kan ju inte hålla på och ändra oss för vädret, för så är livet och så 

är gudinnan. Och då måste vi möta henne där hon är, inte krypa in och gömma oss. Så det har 

ju vi lite bestyr med, menar hon.
122

 
 

Det är av stor vikt att du själv utformar din egen inriktning, för att ritualen för högtiden du 

firar, blir rätt för dig, anser Margitta. Och kom ihåg; bara för att man firar en högtid, betyder 

inte det att man måste fira alla. Man firar det man vill, helt enkelt, nämner Margitta 

 
Gudinnetemplet existerar genom generösa donationer av energi, tid och pengar från många 

människor. Intrycket jag själv har fått, är att gudinnetemplet i Söderhamn inte har samma 

behov av donationer. Dels ligger templet i dagsläget på Margittas privata gård, och hon får 

intäkter/bidrag för sina kurser hon anordnar. 
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I dagsläget har templet som sagt flyttats från hamnmagasinet i centrala Söderhamn till 

Forsbacka. Templet bedrivs på likande sätt, med träffar ute på Margittas, prästinnans, 

Gudinnetempel/Bed and Breakfast i Forsbacka. 

 
 

Som jag har förstått det så finns det inte riktigt någon organisation inom gudinnetron. Som 

prästinna förestår man templet och ser till att det är öppet. Möjligt är att man har hand om de 

ekonomiska aspekterna, men detta är en rörelse som inte är vinstinbringande. 

Men som sagt denna rörelse har inget överhuvud, som en Påve eller liknande. Margitta 

uttrycker starkt att prästinnorna stödjer och hjälper dig, bara om du själv vill ha hjälp. De 

pekar inte på vad som är rätt och fel, utan du har rätt att göra vad du vill med ditt liv, säger 

hon. 

 
 

Så i det stora hela när det handlar om likheter och skillnader mellan templen så är 

Glastonbury mallen på hur ett tempel ska se ut inom denna typ av gudinnerörelse. Skillnader 

förekommer, men likheterna överväger dessa. Jag fann dock att gudinnerörelsen är väldigt 

olika när det gäller klasstillhörighet och etnisk bakgrund i båda templen. 

 
 

Vilka missförstånd kan och har bland annat uppstått. 
 

Jag tycker att det finns en mängder förutfattade meningar. Bland annat om att gudinnetro 

eller liknande rörelser baseras på magiritualer. Och att vi skulle springa runt i skogen och 

vara i trance liknande tillstånd.
123

 

 
 

Många tycker att det här låter väldigt flummigt. men jag har blivit hjälpt av denna 
 

"flummighet" och det är det enda som är viktigt för mig.
124

 
 

 
 

Ord som häxa eller gudinnetroende vilar inte lätt i tanken eller på tungan hos många. Även 
 

fast rapporter om wicca och gudinnetro har ökat det senaste årtiondet, har de till trots utpekats 

som konstiga karaktärer som sysselsätter sig med konstiga ritualer. 

Men verkligheten är mycket annorlunda, anser jag. Denna religiösa rörelse av människor, som 

ibland kallas wiccaner, är bara ett delvis ockult fenomen. Ofta är de invävda i en visionär och 

artistisk tradition, den ekologiska rörelsen och den feministiska rörelsen. 
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Några få personer har satt sig in i denna typ av rörelse och har kommit att förstå den, men 

allmänheten fortsätter att ha fel bild av dem, anser jag. 

Jag menar att missförstånden börjar på de mest basiska nivåerna med meningen av ordet som 

man använder sig av att beskriva tro och attityd. Låt oss ta ordet magi tillexempel. Många 

människor definierar det som vidskepelse eller tron på det övernaturliga. I kontrast till detta, 

de flesta magiker, häxor, och andra magiutövare tror inte att magin har något att göra med det 

övernaturliga. Nedan följer en definition som en wiccan anhängare har gjort av magi: 

 
 

Magic is a convenient word for a whole collection of techniques, all of which involve the 

mind. In this case, we might conceive of these techniques as including the mobilization of 

confidence, will, and emotion brought about by the recognition of necessity; the use of 

imaginative faculties, particularly the ability to visualize, in order to begin to understand how 

other beings function in nature so we can use this knowledge to achieve necessary ends.
125

 
 

 
 

Denna magi som beskrivs är inte övernaturlig. Adler anser att den involverar en förståelse av 

psykologiska och miljömässiga processer, det är en form av schamanism, en lära om hur 

känslor och koncentration kan bli riktade, så att naturliga förändringar sker i medvetandet hos 

människor och djur. 

En annan definition som är gjord av Aleister Crowley lyder så här: 
 

 
 

The Science and art of causing change to occur in conformity with Will.
126

 
 

 
 

Isaac Bonewits definition lyder: 
 

 
 

Folk, parapsychology, an art and science designed to enable people to make effective use of 

their psychic talents.
127

 

 

 

De flesta av dessa definitioner länkar magi så att en förståelse ska uppstå för hjärnans kraft. 

Faktiskt så är idén om det övernaturliga, någonting oförklarligt utanför naturlagarna, något 

modernt påhitt, inget som existerade i antika världar. 
 

 
 
 
 

125 Adler 1979 sid.7 
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Detta är en definition som jag själv fått fram genom intervju med Prästinnan av det svenska 

gudinnetemplet: 

 
 

Allt är energi, och genom vår fria vilja kan vi påverka den energin. Det är det som kallas 

magi. Sänd ut kärlek och du får kärlek tillbaka, intala dig själv att du är stark och vågar, och 

du kommer bli stark och våga. Du är inte ansvarig för vad andra gör mot dig, du är bara 

ansvarig för vad du gör, säger, tänker och känner.
128

 

 
 

Jag anser att magi är bara en av många termer som blir missförstådd. Ordet häxa är ett annat. 

Ordböcker definierar häxor som kvinnor som antingen är förförisk och charmig eller ful och 

ond. I båda fallen, sägs det att kvinnan besitter ett urval av övernaturliga krafter. Medlemmar 

av häxrörelser brukar generellt använda ordet häxa på en initierad medlem inom religionen 

wicca. 

Följeslagare av wicca söker sin inspiration i de förkristna religionerna, Europeisk folklore och 

mytologier. De ser sig själva som präster och prästinnor av en gammal europeisk 

schamanistisk naturreligion, som tillber gudinnan, som är besläktad med den gamla 

modergudinnan. Dock kallar sig inte gudinnerörelsen sig själva för häxor, men många av 

anhängarna har ett ursprung inom wicca rörelsen. 

 
 

Riter lever ofta nog sitt eget liv, byter innebörd efter omständigheterna. Om teologen hävdar 

att julen firas till åminnelse av Kristi födelse, så menar religionsantropologen att julen firas 

därför att folk tycker det är roligt med god mat, feststämning, presenter och traditionella 

sånger och TV-program. Symbolen framför andra på detta faktum är julskinkan, en omistlig 

del av ett traditionellt svenskt julfirande, och med absolut säkerhet en maträtt som Jesus och 

hans lärjungar aldrig ätit. 

Maria har en väldigt stor betydelse inom kristendomen, inte bara som Jesus mor utan även 

som ett av de främsta helgonen inom den ortodoxa kyrkan. Trots att Sverige är ett lutherskt 

land så har vi i Sverige haft stor kontakt med jungfru Maria. Inom gudinnerörelsen har hon en 

speciell plats i och med att hon födde Jesus vid midvintersolståndet, runt 24 december. Detta 

kan vara en märklig slump, eller så kan det möjligtvis vara så att kyrkan har lagt på sina 

högtider på de äldre sabbaterna. Margitta beskriver Maria som en gudinna inom 

kristendomen. Men när kristendomen försökte utrota gudinnetron, så förmänskligades Maria. 

Om man kollar på många reliker och statyer, föreställande Maria, så har hon många gånger en 
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orm slingrandes runt hennes fötter och ett äpple liggandes någonstans på statyn eller reliken. 

Äpplet är världens äldsta symbol för kvinnokraften. Ormen representerar i sin tur närheten till 

Moder Jord. Den som slingrar sig på Moder Jord, närmast Moder Jords mage. Men som har 

kommit att demoniserats senare vid länders kristnanden, menar Margitta
129

 

 
Man kan notera att de två högtiderna under det islamiska liturgiska året, fastebrytandets 

 

högtid efter ramadan och offerhögtiden i vallfärdsmånaden har samma sociala funktioner som 

jul- och påskfirandet: man sänder kort till varandra, går på visiter, äter god mat, ger varandra 

presenter, umgås i familj och släkt, har trevligt. 

 
En annan populär föreställning är att tillhörigheten till en religion bestämmer hur man tänker 

och handlar. Människor kan tillhöra en religion eller religiös gemenskap av många olika skäl, 

och de flesta skälen har knappast med religiositet att göra, utan har samband med 

religionsgemenskapers många profana funktioner, som socialt nätverk, som rättssystem, som 

källa till underhållning och trivsel, anser jag. Samtidigt har människor många olika 

tillhörigheter eller ”identiteter” på en gång, familj, yrkesgemenskap, nation, politisk hemvist, 

umgängeskrets, socialgrupp, intressegemenskaper av många olika slag. Religiös hemvist är 

bara en av alla dessa olika, och det är inte alls säkert att den är den viktigaste för individen. 

Den kan vara det viktigaste för en del människor, ett fåtal. Den kan vara det viktigaste för 

många människor i vissa situationer, särskilt när man har det svårt, i sorg och oro. Och den 

kan ha en rad profana funktioner i förbindelse med de andra tillhörigheterna. Men som oftast 

är annat än den religiösa traditionen viktigare, annat som faktiskt avgör hur man reagerar och 

handlar. 

Eftersom gudinnerörelsen är så fri, enligt de gudinnetroende, så finns det inget som är rätt 

eller fel. Gudinnetroende har ingen helig bok, skriven sanning eller lag för alla att följa. Och 

jag anser att på så sätt kan det inte finnas några riktiga regler och riktlinjer. Men man kan få 

fram några indirekta regler som man bör leva efter som gudinnetroende: 

 
 

  Vi ärar gudinnan genom att ära och respektera naturen 
 

  Vi ärar gudinnan genom att fira hennes helgdagar. De är baserade på årshjulets 

vridningar – Dansen mellan jorden, solen och månen. 

  Vi ärar gudinnan genom att göra gott mot andra och naturen, genom att tala sanning, 

hålla våra löften, vara rättvis och hjälpa våra medmänniskor. 
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  Vi ärar gudinnan genom att hänge oss till lek, dans, skratt, extas, njutning och kärlek 
 

  Vi ärar gudinnan genom att tacka för dem som har hjälpt oss här i världen. 
 

  Vi ärar gudinnan genom att hylla alla hennes aspekter. 
 

  Vi ärar gudinnan genom att hylla det gudomliga inom oss själva. 
 

  Vi ärar gudinnan genom att respektera våra medmänniskors val. 
 

 
 

Om man jämför tankesättet gudinnerörelsen har med den kristna tron så har de stor likhet i de 

regler jag precis presenterat. Inom kristendomen har man bland annat ”den gyllene regeln” 

som man ska leva upp till: 

 
 

Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är 

lagen och profeterna.
130

 

 

 

Jag anser att dessa rörelser har ett tankesätt som är otroligt lika. Om man skrev ihop 

gudinnerörelsens ”regler” till en enda, så tror jag med all säkerhet den skulle lyda på ett 

liknande sätt som kristendomens. På samma sätt kan man finna andra likheter inom andra 

religioner, men jag har valt att inte fördjupa mig mer i den frågan 

Som föreståndare för ett gudinnetempel, eller en prästinna, så är det deras uppgift att hedra 

alla vägar människor själva väljer, även de som väljer att gå mot mörkret. Man sträcker ut sin 

hand om man blir tillfrågad, men annars får man acceptera ett nej, berättar Margitta. 

 
 

Det är inge tvång eller predikan på något vis. Utan hela tiden försöka hålla rent runtomkring 

sig och att inte skapa knutar i väven. Utan försöka lösa upp dem så mycket det går. 

 
 

Margitta beskriver här att det finns inget rätt eller fel inom gudinnerörelsen som jag har 

beskrivit tidigare. Men att det har förekommit många missförstånd genom årens lopp. 

Gudinnan, och även guden, har många ansikten och är föränderlig, enligt den gudinnetroendes 

trosuppfattning. Folk som besöker templet och rörelsen har olika influenser från olika slags 

kulturer med sig i bagaget. Själv härstammar Margitta från en wiccansk bakgrund med inslag 

från den nordamerikanska schamanismen. 
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Många gånger är feminismen ett förmanligat sätt som kvinnor har tagit för att ta revanscher 

eller kompensera bristen på att slå tillbaka. Och det är inte det de handlar om. Då 

förmanligar vi oss, då gör vi samma sak som patriarkatet alltid har gjort.
131

 

 
 

Jag kan själv erkänna att jag trodde denna religiösa tradition handlade om en massa feminister 

som satt och klankade ner på män. Och jag blev otroligt positivt överraskad, att så var inte 

fallet. Som citatet ovan beskriver så handlar det inte om att ge igen, genom att tro på ett 

feminint väsen, utan om att skapa balans. 

 
 

Männen behövs för att skapa balans inom tron. 
132

 
 

Här hade jag ju kunna skrivit ett stort NEJ, men i ärlighetens namn så behövs männen. Utan 

dem blir de obalans. De själva skapade obalans när bland annat kristendomen infördes. Det 

är inget vi inom gudinnetraditionen vill återskapa. Vi vill ha en balans i världen.
133

 

 
 

De gudinnetroende menar att de senaste 5000 åren har vi levt i ett patriarkat. Och det är därför 

det har blivit obalans. Och nu måste vi, kvinnorna, tillbaka, anser de troenden. Och de 

gudinnetroende menar att den feminina kraften måste åter ägas, både inom män och kvinnor. 

Så att man hedrar den. Inte bara för att vi är kvinnor, utan inom männen också. Och vi måste 

balansera upp den maskulina principen i oss, vi kvinnor, säger Margitta, så att vi får ett 

helande till det manliga. Så att en balans upprättas. 

 
 

Ett annat antagande var att gudinnetroende är emot vetenskapliga och teknologiska framsteg. 

Men de flesta inom dessa rörelser stödjer bland annat högteknologiskt experiment. Men de 

anser att i många fall utnyttjas teknologin, så ofta stödjer de alternativa teknologier som vind- 

och solkraft. 

 
 

Feminism 
 

Feministiska gudinnetroende blir ofta anklagade för att använda och mytologisera det 

förflutna för att stämma in på deras nutida politiska agenda. 

Sedan spädbarnsår, och trots sin popularitet, så har gudinnefeminister blivit attackerade på 
 

flera fronter inom det egna ledet. Speciellt kritik som har kommit från feministiska 
 

 
 

131 Bilaga 1 sid.9 
132 Bilaga 2 sid.2 
133 
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antropologer, arkeologer och de som är skolade i religiösa studier. Men å andra sidan har 

rörelsen blivit kritiserade för att ha romantiserat historien för att få politisk legitimitet. 

Feministiska kritiker till gudinnerörelsen anser att gudinnan är fel symbol att använda och att 

religion är fel instrument att använda för att avancera inom feminismen. 

Vissa feminister hävdar likväl att avsaknaden av kvinnliga heliga bildspråk i judendomen, 

kristendomen och islam beror på förtrycket av kvinnor i västerländska samhällen. Detta 

försök att dra en parallell mellan kön heliga bilder och kvinnors roller är missriktad, anser 

vissa. Ibland båda får parallella varandra, men den sociala roll kvinnor kan direkt motsäga 

eller skiljer sig markant från det som föreslås av en religion heliga bildspråk 
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Sammanfattning 
 

Min uppgift med denna uppsats har varit att studera i vilka kontexter tron på gudinnan 

uppkom samt att jämföra ett systertempel med modertemplet. Materialet jag har använt mig 

av består av undersökningar av litterära och elektroniska källor samt intervjuer med en 

prästinna och två informanter. 

Innan jag går in djupare på mina frågeställningar har jag valt att ta upp de historiska 

vändpunkterna det matrilinjära samhället haft, samt gå djupare in på vad gudinnetron 

innefattar. Jag avslutar med ett litet avsnitt om Glastonburys gudinnetempel innan jag går in 

djupare i min undersökning. 

 
 

  På grund av ett ökat intresse inom kvinnoforskningen, så har gudinnetron, troligen, 

åter sett dagens ljus. 

  Gudinnetron är i grund och botten en monoteistisk religion som inriktar sig på att 

kvinnor ska se sig själva som gudomliga och att deras kroppar är heliga. 

 
 

  Någon gång under den äldre stenåldern tror några forskare att det existerade 

matrilinjära samhällen. Kvinnornas ställning var stark dels eftersom kvinnorna 

utvecklade det jordbruk vars ekonomi samhällena vilade på, menar man, dels för att 

det var från kvinnan liv kom ifrån. På den tiden visste man troligen inte hur en 

graviditet uppkom, dock är detta en teori som många forskare anser är felaktig. Dock 

är dessa teorier starkt ifrågasatta. 

  Slutet för den äldre gudinnetron, om den har existerat, kom genom invasioner från 

andra folkslag. Dessa folkslag som såg sig själva som ett överlägset folk, dyrkade en 

manlig gudom. Så i och med erövringarna övertog de underkuvade folket deras 

manliga gudom, anser vissa. 

 
 

  2002 grundades det första templet inom denna gren av gudinnerörelse, jag har valt att 

studera. Det var i Glastonbury, England, kanske mer känd som Avalon. Det dröjde inte 

länge innan fler tempel byggdes upp runt om i världen. 

  2006 invigdes templet i Söderhamn med pompa och ståt, med Margitta Wigren som 

prästinna, för det enda templet i sitt slag i Sverige. 
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  Det man kan se är att det finns en massa missuppfattningar gentemot dessa rörelser. 
 

Något man i min mening måste lösa för att få en förståelse och en acceptans inom det 

egna ledet och från allmänheten. Alla vi människor ser på saker på olika sätt beroende 

på bland annat vår uppväxt och omgivning. 

 
 

Det har varit en intressant resa både akademiskt och personligt. Jag har kommit fram till att 

det är väldigt svårt att ha ett helt öppet sinne till nya saker. Man har alltid någon form av 

förutfattade meningar, på gott och ont. 
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Bilaga 1 
 

 
Intervju med Margitta Wigren i Gudinnetemplet 

 
I utförandet av denna intervju har jag använt mig av en diktafon, och en väldigt liten och kort 

mail korrespondens. Jag har valt att skriva ut intervjun ordagrant och har inte förvanskat 

någons ord. Och på grund av detta kan det, möjligt, ibland kännas lite osammanhängande och 

ordval konstiga. 

 
Familj: Sambo. 3 vuxna barn och 4 barnbarn och 5.e på väg! Dom har varit med om Margittas 

utvecklingen sen modersmjölken, enligt hennes egna ord. 

Det har varit ganska naturligt för dom, men du vet skomakaren o skomakarens barn... Men 

dom är inne på samma spår nu som vuxna, medvetna om den andliga dimensionen. 

 
Min officiella kontakt?? Menar du när jag gick ut med detta offentligt? 

Jag har varit troende hela livet, med en barnatro, men inte varit ansluten till ngn religion el så. 

Har alltid känt mig som "Häxan"! 

 
Templet och gudinnan 
Längst in templet är det heligaste, ett altare där man kan be eller göra sina egna ceremonier 
medans det bland annat är kurser, då sitter de i en cirkel i det angränsade rummet. 

Margitta 

- När vi till exempel har en större ceremoni går vi in i altar rummet. 
 

Veronika 

- Jag tänkte på gudinnan som ni har i mitten, är det något som kommer ifrån England. 
 

Margitta 

- Philippa Bauern heter hon som har gjort den här. Och den har jag fått med mig 
 

därifrån. 
 

Veronika 

- Jag såg att de fanns på hemsidan för Glastonbury, snarlika konstverk. 
 

Margitta 

- Hon är så vilsam (Gudinnestatyn), Öppningen i statyn representerar livmodern, det 
 

inre. Och sen klär vi henne efter årstiderna. Efter årstidsväxlingarna. Vår sommar höst, 

det är vårdagsjämningarna, höstdagsjämningarna, så nu är det ju Yule, den keltiska 

högtiden Yule, det är väl därifrån jul kommer. Det är midvintersolståndet, att det är på 

väg in. Luftens gudinna, här i Norden så är det Skade, Hon kommer med 

nordanvinden. 
 

Veronika 

- Är det olika Gudinnor beroende på vilket land man kommer ifrån? 
 

Margitta 

- Det heter olika 
 

Veronika 

- Fast det i grund och botten är lika? 
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Margitta 

- Det brukar vara samma energier och samma betydelser och så här, snarlika. Men sen 
 

så är det lite olika beroende på språket och så här. Jag menar hur ser vintern ut här hos 

oss, jo de är frostigt och det är kallt och nordanvinden. 

Veronika 

- Finns det något på altaret som ni måste ha vid jul, eller är det valfritt? 
 

Margitta 

- Det finns inga måsten, utan det här är mer traditionellt. Om det är luften och vindens 
 

Gudinna nu, luft elementet, så är det ju luften och de bevingade alltså det är därför jag 

har lite fjädrar här och fåglar och så. Nordanvinden är det här kristallklara. Det är ju 

vilans tid och meditationens tid, stillhetens tid. 

Veronika 

- Så det är lite av en tolkningsfråga hur man besmyckar altaret? 
 

Margitta 

- Ja, sen tycker jag i vårt land, så är det Maria då. Det vi har haft kontakt med mycket så 
 

är det jungfru Maria. Om man säger, även om inte vi är ett katolskt land, men hon 

brukar hänga med här. Det är ju vid midvintersolståndet det är ju då solguden föds 

fram. Och det är ju det som är Jesu födelse runt 24 december. Det är ju en märklig 

slump att det är så. Kyrkan har lagt på sina högtider på de gamla sabbaterna 

Veronika 

- Ja, bland annat det här med Maria. Hon kan man säga är Gudinnan i kristendomen. 
 

Hon har tagit över, men de har ju förmänskligat henne istället. 
 

Margitta 

- Det är intressant att kolla på vad hon står på. Det är en orm hon har nere vid sina 
 

fötter. Och orm är ju världens, och äpplet här också, det är ju världens äldsta symbol 

för kvinnokraften egentligen. Den som slingrar sig på moder jord, närmast moder 

jords mage och så här, som demoniserades sen. 

Veronika 

- För att få bort gudinnetron? 
 

Margitta 

- Ja, lite grann då 
 

Slutet för gudinnetron 

Veronika 

- Det har jag läst ganska mycket om hur de ville få bort gudinnetron. Och allt som var 
 

positivt omvandlades till att bli demoner. 
 

Margitta 

- Först kom ju vikingarna. Med svärdet kan man ju säga. Och det började ju redan då 
 

man började bruka landet. Man började med åkerbruk, jordbruk och man började 
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stycka av jorden, och äga jorden. Då började även kvinnans roll ge vika mer och mer 

och då blev de att männen ägde kvinnan också. Och börja missbruka jorden och 

missbruka kvinnan, det är väldigt intressant att se historiskt hur det är sammankopplat 

den tidsepoken. För när vi började äga jorden började även kvinnan att ägas. Hennes 

kraft ge vika och moder jords kraft ge vika. Och man börjad tappa bort det här med 

heligheten och respekten för att livet, och det här med kretsloppet. I helheten är det 

väldigt intressant att se vilken skada det har gjort för mänskligheten. Och nu är det 

dags att komma tillbaka till det. 

Veronika 

- Det verkar som det har fått ett bra fäste här i Söderhamn verkar det som ändå. Att det 
 

hela tiden är på uppgång lite grann. Att man tar små delar i taget. Man kanske inte tar 

till sig hela tron, utan man tar vissa delar som hör hemma hos sig själv. 

Margitta 

- Ja absolut. 
 

Gudinnans väg 

Veronika 

- Jag har varit i kontakt med en person som har gått någon healing kurs hos dig, hon 
 

menade att hon fick tro på det hon ville, och det är det som är fördelen med denna tron 

sa hon. Att det inte är några måsten. Om man jämför med andra religioner idag så är 

det ju väldigt mycket måsten. 

Margitta 

- Ja, det är ju det som är Gudinnevägen, att Gudinnan har många ansikten och Guden 
 

också. Och inom häxkulten om man tar där, där finns det bara en lag: Gör vad du vill 

men skada ingen. Skada inget liv, överhuvudtaget. Peka ett finger och få tre tillbaka. 

Det är three for law liksom. Allting kommer tillbaks liksom. Så det är ju väldigt enkelt 

om man lever efter det. 

Veronika 

- Har ni mycket kontakt med wicca rörelsens i den bemärkelsen? 
 

Margitta 

- Folk som kommer, de har jo olika influenser från olika slags kulter. Jag känner att 
 

wicca, det är ju mycket wicca hos mig också. Fast jag är inte så princip fast som wicca 

är, jag är mer, det är inte så strikta ritualer. Utan det är mer öppet med att skapa 

ritualer utifrån energin, om vad som känns nu och även om man har en viss grund 

liksom. Jag skulle inte säga att det är renodlat wicca. Utan det här är en hopblandning 

av schamanism och gudinnemytologierna. Och speciellt den keltiska, men jag har jätte 

mycket rötter ifrån schamanismen inom nordamerikanska, Nord- och Sydamerika. 
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Och den filosofin. Som jag känner mig så jätte nära. Men jag lever ju här, i detta land 

och. Då när jag träffade Kathy 2002 någon gång, Kathy Jones, då sa hon till mig att åk 

hem till Sverige och sök Gudinnan i ditt eget land och öppna ditt egna tempel liksom. 

Och det tyckte jag, men herre gud, men sen låg det där och grodde. Och nu är det så. 

Det som skiljer här är att där är det hela samhällets intresse av att ett gudinnetempel 

finns. För det är ju en andlig stad, det är en ”Harry Potter stad” om man tänker 

magiskt. 
 

Veronika 

- Precis, om man tänker på Avalon och allt 
 

Margitta 

- Ja, det är gata upp och gata ner. Så har du ju butiker och alla i hela staden är ett andligt 
 

ställe. Medan jag går här hemma med en plogspets för att bana väg för någonting 

liksom. Det går sakta för Gudinnan är inte så etablerad här hos oss. 

Veronika 

- Nej, inte överhuvudtaget i Sverige verkar det som? 
 

Margitta 

- Nej, 
 

Veronika 

- Det är mer det här renodlade wicca i sådana fall som är mer etablerat. Det finns ett 
 

wicca förbund i Söderhamn vet jag. 
 

Margitta 

- Gör det, vad säger du. 
 

Veronika 

- Det ska finnas ett wicca förbund i Söderhamn. Det var Febe Orest som berättade det 
 

för mig. 
 

Margitta 

- Men vad säger du 
 

Veronika 

- Jag visste inget heller förens hon berättade det för mig. 
 

Margitta 

- Då måste de ju komma hit. 
 

Veronika 

- Det är ju ganska snarlikt traditionsmässigt, men att det är lite striktare. 
 

Gudinnetron och de olika sabbaterna 

Veronika 

- Det jag har haft lite svårt med, är att jag inte har fått någon riktig pejl på vad man tror 
 

på inom gudinnetron. Det är väldigt svårt att tro på, i och med att det inte finns några 

strikta linjer som andra religioner har som schamanism och wicca och andra 
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traditioner, det är mer strikt. Men det är det som gör det lite mer intressant också i och 

med att man kan göra den till sin egen, känner jag. 

Margitta 

- Sen är det ju så att ska du ha en relation till någon, om du och jag ska ha en relation så 
 

måste vi lära känna varandra. Och så är det med Gudinnan. Vill du lära känna henne 
 

så måste du lära känna moder jord. Annars har du ingen relation till Gudinnan. Och vi 

kvinnor är de, som i våra väsen och våra kroppar är närmast gudinnan. Eftersom vi 

också föder fram livet och bär fram livet. Och det gör ju moder jord också. Men det är 

ju moder jord, men Gudinnan, det är ju ett feminint väsen. Eftersom hon föder fram 

livet. Och gudinnans ansikte är ju en symbol för det och hennes olika skepnader, 

årstiderna. Som nu tillexempel är det midvinter och Skade, nu är det liksom en tid för 

liksom övervintring, meditation, stillheten, det är luften, det här sprakandet, det är 

geometri, astrologi, astronomi man ser den här frosten och de geometriska mönstren. 

Man tittar på stjärnorna. Det är den tiden. 

Nästa sabbat är runt den 2.a februari, då är det imbolc. Då är det Brigids, då är det 

ljuset. Vi sa det nu när det var lucia, egentligen så är det liksom då i februari då ljuset 

återkommer som är motsvarigheten till det. Och då kommer hon med ”the spark” 

liksom och ”inspiration”. Februari då vet man kommer det lilla extra ljuset. Det är som 

ett litet takdropp kanske. 

Veronika 

- Att man känner hopp inför sommaren ungefär? 
 

Margitta 

- Precis, då kommer hon med hopp, inspiration och flamman och ljuset. Hon är också 
 

healingens och poesins Gudinna. Och hemmets, härdens, flammans ” The heart fire” . 

För att sen har du vårdagsjämningen. Den ligger 21 mars. Då kommer ju vårens 

Gudinna, eldens element, då kommer hon med… här har jag döpt henne, här är det 

Sunna, den gamla svenska solgudinnan. Solen går upp i öster, och värmen och allting 

börjar spritta och vårens krafter och fertiliteten, modet och passionen. 

Veronika 

- Vårkänslorna kommer. 
 

Margitta 

- Därför fertiliteten, kattens kraft, kaniner, harar allt det här ligger liksom. 
 

Sen så blir det i maj, sista april, Beltane. Vilket är Valborg här. Då är det ju älskogens 

tid alltså. Det är Guden och Gudinnan som möts i sin heliga älskog och befruktar 

markerna. Det är därför, har du sett Avalons dimmor? Sexualiteten var ju en naturlig 
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del utav livet. Och då har vi ju Freja här i Sverige. Och det är ju svenska sexualitetens 

Gudinna. Och den kraften, livskraften. Självbilden, självkärlek och mysterierna på det 

sättet liksom. Då är det henne vi kollar på inom oss själv. För att sen vid 

midsommarsolståndet, då har du vattnets Gudinna, då är det modern. Framfödandet, 

för livet kommer ju från havet. Då är det Rana som vi kallar henne här, ” the queen of 

the ocean” ” queen of the deep”, känslorna, vattnet, att gå djupt, djupt, djupt ner. Och 

då tittar vi på dom aspekterna i oss själv. Och allt liv som är i vattnet, man hedrar 

vattnets element. För att sen gå vidare till skörden. Höstdagsjämningen. Då firar man 

skörden och hedrar säden på markerna och gör skördedockor och gör brödet så att 

säga. Och sen blir det, detta var lilla skördefesten i sydväst. Sen har du 

höstdagjämningen, så ska allt vara samlat i ladorna. Och då tackar man ju verkligen 

för allt man har skördat under året. Både symboliskt och i ordets sanna bemärkelse. 

För att sen gå mot Samhain, då är det den gamla, visa, då är det hon med kitteln, som 

är så demoniserad, en häxa med en vårta på näsan. Men det är ju transformationens 

kittel, död och på nytt födelse. Då går vi in i mörkret. 

Veronika 

- Visst är det nyår? 
 

Margitta 

- Det är häxornas nyår brukar man säga. 
 

Veronika 

- Men inte gudinnetroendes nyår? 
 

Margitta 

- Inte riktigt, men många gånger är det så för det är då vi tittar in i framtiden och man 
 

läser i vatten och i olika orakel. Det som är mest traditionellt för oss är ju att hinnan 

mellan världarna är som tunnast då så att vi hedrar dem som har gått över i 

andevärlden och vi öppnar kanalen till det här då. Och så kommer vinter igen, och så 

går det runt så där, så att vi tittar ju på vad vi behöver släppa taget om, dö bort ifrån, 

under allhelgona, som vi kallar det för här. Sen blir den här tiden med stillhet och 

eftertanke när vintern kommer. Sen börjar årshjulet om igen. Och nu har vi ju knappt 

någon koll på varken sådd eller skörd eller var fröna kommer ifrån eller var maten 

kommer ifrån. Förstår du, det cykliska kretsloppet det har vi tappat bort. Då är vi inte i 

kontakt med verkligheten helt enkelt. 

Veronika 

- För att få någonting så måste man ge någonting tillbaka 
 

Margitta 
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- Alltid, det är det heligaste. Tar man nått så ger man nått, även till naturen så att säga. 
 

Går vi ut och gör en ceremoni, då ger vi nått tillbaka tillexempel till trädet. Eller vi 

lämnar platsen vackrare den var än när vi kom. Man plockar upp skräp som man hittar, 

man skapar alltid skönhet. I varje möte, men alla människor i varje situation varje 

diskussion, i möte med naturen och djuren och allting. Man lämnar spår av skönhet 

efter sig. Det är en bra livsregel. 

Veronika 

- Det känns som en regel som inte har med religion överhuvudtaget att göra egentligen, 
 

utan det är sunt förnuft. Idag finns ju som sagt inte sunt förnuft i den bemärkelsen som 

man pratade om det förr 

Margitta 

- Man hedrar livsprincipen 
 

Veronika 

- Egentligen är det väldigt enkelt 
 

Männens roll 

Margitta 

- Grymt enkelt. Men vi gör det väldigt svårt. Sen har vi ju Guden också med här, som vi 
 

har Phan. Naturguden Phan och ”the green man”, så vi har gjort hornen här ute på 
 

väggen, såg du dom? 
 

Veronika 

- Ja, de såg jag. 
 

Margitta 

- Det är ju liksom den behornade guden som också blev demoniserad till fan, satan 
 

alltså. Då har vi som min karl han är ju väldigt inne och forskar i det. Det manliga, det 

gudomliga i mannen helt enkelt. Den som står bakom kvinnor och barn och 

livsprincipen och tjänar Gudinnan. Han stödjer och skyddar allt liv. Det är den 

gudomliga mannen. Där det finns plats för män att jaga och dansa och leva ut sin 

aggressivitet, positiva, explosiva kraft utan att skada. Det har vi inte idag. Och därför 

gör män mycket skada. 

Veronika 

- Mannen är den som skyddar, den informationen får man inte riktigt då man läser om 
 

det på internet. Då är det mer att mannen ska bort, det är väldigt feministiskt. Inte på 

era sidor, men andra. Överlag är det så att nu är det kvinnornas tur. 

Margitta 

- Det blir en kompensation. 
 

Veronika 
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- Nu är det vi som ska komma fram. Istället som du berättar att alla behövs men det är 

kanske gudinnan som går först, men mannen måste ändå finnas med. 

Margitta 

- Absolut, det som är grejen är att de senaste 5000 åren har vi levt i ett patriarkat. Och 
 

det är därför det har blivit obalans. Och nu måste vi tillbaks. Den feminina kraften 

måste åter ägas, både inom män och kvinnor. Så att man hedrar den. Inte bara för att vi 

är kvinnor heller, utan inom männen också. Och vi måste balansera upp den maskulina 

principen i oss, vi kvinnor, så att vi får ett helande till det manliga så att säga. Så det 

här är ju en balans som ska återupprättas 

Veronika 

- Jag tror att många missuppfattar just den här tron. 
 

Margitta 

- Det finns ingen plats för karlarna tror dom? 
 

Veronika 

- Nä, precis. Men som jag har märkt är det faktiskt många som, många karlar som 
 

faktiskt tror på det här också. 
 

Margitta 

- Absolut, de som har varit här, vi har ju haft cirklar här och vi har ju den här Phan 
 

cirkeln. De säger ju att dom tror inte att de skulle kunna komma så djupt in i sig själv 

om de haft en man till lärare. Därför att då har de inte vågat vara så sårbara. Men en 

kvinna som har kontakt med sin livmoder och kan skapa ett sådant kärleksfullt 

utrymme, där törs de bli liten och där vågar de gå in i sina känslor. Så det är någonting 

som vi verkligen värnar om här på gudinnetemplet. Att omfamna mannen och 

innesluta och involvera män. 
 

Många gånger är feminismen ett förmanligat sätt som kvinnor har tagit för att ta 

revanscher eller kompensera bristen på att slå tillbaka. Och det är inte det de handlar 

om. Då förmanligar vi oss, då gör vi samma sak som patriarkatet alltid har gjort. 

Veronika 

- Det blir lite att man ger igen, inte att man tar till sig tron på nått vis känns det som. 
 

Istället att man växer med tron det är väl, då kan man få in den manliga aspekten på ett 

helt annat sätt. 

Margitta 

- Om man säger, inom schamanismen och det här är allt fött ur det feminina befruktat 
 

av det maskulina och ingenting må göras som skadar barnen. 
 

Veronika 

- Det såg jag stod på hemsidan eran. 
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Margitta 

- Ja, och det är liksom det som jag känner att det som jag försöker balansera upp i mitt 
 

eget liv. Och gärna vill undervisa om därför att allt är fött ur det feminina. Och en man 

som träffar en kvinna som inte är i kontakt med det feminina eller gudinnan kommer 

inte heller finna guden inom sig. Han måste också finna guden genom att finna det 

feminina. Först det sen föds guden fram, så hon föder fram guden. Så är livsprincipen, 

hela universum är en ur livmoder som föder fram liv. Och när män slutar, när vi balans 

med det där att män ska sluta vara rädd att vi ska sluka deras själar, det gäller att få 

bort den där kyrkans stämpel på kvinnokraften och kvinnans sexualitet och tro att vi 

ska äta upp dom. Att de förlorar sina själar i ett möte med kvinnan, när de kan ge sig 

hän till kvinnan, det är först då som de blir man. När de hedrar det feminina och ändå 

låter sig ryckas med. Det är då först, och de män som gör det de fattar ju då, var de så 

enkelt? 

Veronika 

- Det kan jag förstå. Det måste bli en annan sorts trygghet att man inte behöver leva upp 
 

till den här standarden som annars ska vara. Man får vara den man är och är född till 
 

Margitta 

- Precis. 
 

Veronika 

- Att det inte är ett spel längre 
 

Meditationens kraft 

Margitta 

- Så det är mycket som pågår här, jätte mycket kärlek. Det är bara synd att det går trögt 
 

och långsamt för kollektivet här, men nu under jul och nyår och sen kommer jag att 

skriva väldigt mycket. Vi kommer att ha meditation här på tisdagarna, det har vi ju 

haft hela tiden, men jag har inte gått ut med det så mycket, men vi kommer att ha 

sinnesfrids meditationer här på tisdagarna. Och den är till för, inte nå upplevelser eller 

övernaturliga upplevelser. Utan helt enkelt för sinnesfrid. För meditationen håller på 

att glida bort i allt det här med medvetande och närvaro. Det Basic, grundläggande 

meditativa tystnaden och stillheten. Inte nå jakt på upplevelser utan meditationens 

främsta uppgift är ju det tankefria tillståndet. Och i det så tankar du oerhört med kraft. 

Det kommer jag att ha här, sen kommer jag ha en avslutning de kvällarna när vi sänder 

ut den friden och den kärleken till kollektivet. För det är också vetenskapligt bevisat 

att när människor sitter och mediterar, så den sista delen i meditationen, då kommer vi 

att meditera över Söderhamn, över Hälsingland. Och se till alla människor som mår 

dåligt, se till att återupprätta balansen här. Och det gjorde de i New York bland annat. 
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Då var det en grupp människor som mediterade över staden New York under en hel 

helg och våldstatistiken sänktes med 47 % under den helgen. Och det är det som är 

”the secret”. När vi gör något sådant, det vet man också tillexempel om det är 

människor med samma sjukdom. Och man delar in dom i två grupper och man börjar 

be och ge healing till den ena gruppen, eller bara be för dem, så tillfrisknar de fortare 

än den gruppen som inte får den med samma sjukdom. Det är konstaterat, det har med 

energi att göra, och energi är inget konstigt. Det är bara det att vi är energi, allting 

består av energi. Och Gudinnans väv är den feminina principen som håller all ekologi 

tillsamman. Och de här ekologiska trådarna de håller på att brister i sina länkar. Och 

det är vår uppgift att ge näring med den här feminina kraften till att det liksom lappas 

ihop igen. I en övergång. Och därför vill templet vara en plats där vi alstrar ut den 

energin, positiv kraft. Som tillexempel det här med bilbombaren nu. Nu sitter hela 

Sverige och världen och hatar den här karln och alla hetsar upp sig på olika sätt. Då 

växer det, då kommer destruktiviteten att växa. Den får näring utav det negativa. 

Veronika 

- Det är ju egentligen ganska logiskt 
 

Margitta 

- För det vi lägger uppmärksamhet på och lägger energi på, det växer 
 

Veronika 

- Istället för att man kanske ska tänka ett steg längre och kanske tycka synd om honom? 
 

Margitta 

- Eller åtminstone be om besinning för alla människor som av oförstånd inte förstår att 
 

man inte kan, det spelar ingen roll hur många du har ihjäl så dör du inte i varje fall. Du 

kommer att få stå öga mot öga med dina egna handlingar. För livet är evigt, så länge vi 

inte fattar det då kommer det här att fortsätta och då går vi i försvar och då bygger vi 

upp försvarsmakten och då bygger upp alltihop det här och de blir ännu mer rädslor. 

Så det största vi behöver lära oss nu är att det finns ingen död, döden är en övergång. 

Vi fortsätter med vår energi, allt det vi gör kommer tillbaks till oss själv, karma lagen. 

Och det är ingen straffande lag, det är en naturlag. Allting du sänder ut kommer 

tillbaks till avsändaren. Och sen, det spelar visst roll vad vi gör. För min bästa gåva till 

världen är att jag kan hela mig själv. Lära känna mig själv och ta ansvar för vad jag 

tänker, säger och gör. Och göra det på ett positivt livsbejakande sätt. Så sprids det som 

ringarna på vattnet, då berör det mina nära och kära. Det är det som vi ska lägga in en 

stor stöt på här nu efter nyår, att jag ska belysa det på nått vis i Söderhamn att den här 
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sinnesfridens, inte sinnesfrids gudstjänster som de har inom AA, de är jätte bra, men 

sinnesfridsmeditation. 

Veronika 

- Det är ju lite skillnad på gudstjänst och meditation 
 

Margitta 

- Man kan ju ha en gudinnetjänst också, men det är bara löjligt att härma efter namn. Så 
 

sinnesfridsmeditation kommer det att bli. Det är för att vi vill påverka området här och 

att folk ska få veta att man kan komma hit och hämta krafter. 

Jobbet med livets väv 

Veronika 

- Att man inte är tvungen att tro på nått speciellt kanske, utan att man får komma hit 
 

vem som helst. 
 

Margitta 

- Kom hit pröva, testa, känn. Och avgör sen. Jag som person som förestår det här och 
 

öppnade det här, jag jobbar med stora livsfrågor. Jag jobbar med missbruk och 

övergrepp varje vecka. Det blir bara svårare och tyngre saker liksom hela tiden. Och 

hjälper människor att komma förbi sina trauman. Genom den här filosofin och genom 

att jag pratar om energi, det är inte så märkligt. Jag pratar om energi förlust hos folk 

som har varit med om ett trauma, du har varit med om en traumatisk situation som har 

gjort att du har förlorat energi. Så hjälper jag de människorna att ta hem energin så att 

de slipper döva sig med allt möjligt surrogat. Förstår du, rätt medicin ska det vara. Och 

som jag ser det så finns det bara en sak som kan bota folk och det är andlig kraft. Och 

förstå att vi är energi. När vi förstår det och kan känna vår egen energi då kan vi känna 

andras energi. Då förstår vi att allt består av energi. Och då hänger allt ihop helt 

plötsligt. Och när vi vetenskapligt dessutom kan bevisa det här, om vi klyver en atom 

här inne och lämnar den ena här och tar den andra till Sydney, Australien till ett 

laboratorium. Och sen utsätter vi den ena halvan här för vågrörelser, då kommer den 

andra halvan reagera exakt samma sekund som du utsätter den andra halvan. Och hur 

kan det komma sig? Energi. De här är sammanbundna av energi. Du och jag är 

sammanbundna av energi, fast vi ser det inte med de fysiska ögonen, men det finns 

människor som kan se det. Och det är det som är livets väv. Som de kallar för string 

teorin nu. Det är energi, substans, form. Det går runt i det kretsloppet hela tiden. Det är 

inga konstigheter och inget flum. Sen gör vi ritualer och vi gör ceremonier för att 

synka oss med naturen och helar oss själv och göra oss av med gammalt skit och skapa 
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en bra och positiv självbild och vi gör målbilder och drömsköldar och hur vi vill att 

livet ska vara. 

Ritualer 

Veronika 

- Har ni någon form av övergångsritualer. Jag tänkte dop, giftermål och begravning. 
 

Margitta 

- Jag har haft flera stycken dop. Bland annat Malin Berghagens Isak har jag döpt. Vi 
 

gick ut i skogen, Malin fick gräva ner hans navelsträng. Jag har haft flera andra dop 

också, sen har jag haft flera vigslar. Och jag har haft två stycken ceremonier där vi har 

hjälpt själar över till andevärlden. Men jag kommer att ha regelrättiga begravningar 

också. 

Veronika 

- Är det något sorts intyg man måste ha för att ha regelrättiga begravningar? 
 

Margitta 

- Om jag ska göra det lagligt rent så, så är jag ute efter det, och det ska jag ansöka om 
 

eftersom jag är initierad prästinna nu, så kommer jag att göra det. 
 

Veronika 

- Hur går ritualerna till på ett ungefär, om vi säger en vigsel? 
 

Margitta 

- Vi vänder oss till elementen. Och vad det representerar inom oss och för själva 
 

relationen. Och gör överenskommelser och skapar klarhet. Egentligen handlar det om 

att man tittar in i livets olika aspekter. Fysiskt, andligt, mentalt, känslomässigt och så 

vidare. Och kallar in de energier som har med det att göra. Som vattnets element för 

känslomässigt flöde kanske, känslomässig öppenhet och öppenhjärtlig kommunikation 

och så vidare. Då paret alltid minns att vattnets element påminner oss ständigt om det. 

Och vatten som är rent det är i rörelse hela tiden. Vatten som står stilla blir surt och 

unket, då representerar det känslolivet. Man får lära sig att få en inblick i det, sen gör 

jag rituellt och kallar in och. Som sist gjorde jag två kransar som jag lade på deras 

huvuden och så berättade jag om det här cirkulära kretsloppet och vigde deras själar 

samman, sen fick de prata själv när de tog ringarna då fick de själv lägga in i ringen 

vad de ville ge för en överenskommelse i relationen. Sen välsignade jag dem och deras 

förbund liksom. Sen hoppa de över kvasten. Sprang ut ur kyrkan, då hade vi lagt 

kvasten där, då hoppade de ut i sitt nya liv liksom. 

Veronika 

- Så det var i kyrkan 
 

Margitta 
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- Ja det var det faktiskt, i åslättfors kyrka i september hade jag ett bröllop. Det var bara 

så helt fantastiskt att stå i en kyrka och göra ett bröllop. 

Veronika 

- Det är lite krockar. Det är väldigt häftigt 
 

Margitta 

- Ja det var en upplevelse, det var spännande 
 

Veronika 

- Annars har man tänkt att det kanske ska vara mer ute i naturen 
 

Margitta 

- Det har jag också gjort. Men just det här bröllopet var i kyrkan 
 

Sen begravningarna, som min pappa han dog förra året, en vecka före jul. Då hade vi 

en schamanistisk begravning i ett kapell i bergsby. En go vän till oss hade en samisk, 

med same dräkt och han kom ner och släppte iväg pappas själ. Det var väldigt 

uppskattad och det var maken till begravning har nog aldrig österhets kapell aldrig 

sett. Det kommer det nog inte att få se heller tror jag. 

Veronika 

- Jag har fått för mig nu när vi suttit och pratat, allra helst om begravningarna, att det 
 

känns som att man accepterar en bortgång på ett helt annat sätt. Att det inte blir det här 

riktiga formella, utan man får verkligen ta sig tid att säga farväl. Det blir mer naturligt 

avsked. 

Margitta 

- Ja, folk får säga vad de vill och önska en lycka till mot ljusen och vi släpper iväg och 
 

ger fri och förlåtelse. Och vi ber om det och det och det för personen som är på väg, 

mot ljuset och hälsa den och den, och vi ses igen. 

Veronika 

- Det känns som om det blir mer gladare begravning 
 

Margitta 

- Sörjer gör ju folk ändå, men inte slutgiltigt. Det blir liksom ett möte. Man sörjer just 
 

förlusten för tillfället men att man vet att vi möts igen. 
 

Veronika 

- Man vet att det inte är ett slut 
 

Margitta 

- Det är väl det som är, det kommer också att stå på hemsida. Och lika så om man har 
 

någon som har dött hastigt eller om det ligger någon döende, så kan man kalla på mig. 

Så sitter jag med de anhöriga och den personen som håller på att gå över och hjälper 

den själen att gå vidare. Och det ligger mig jätte varmt om hjärtat 

Veronika 



70  

- Tycker du inte det är jobbigt? 
 

Margitta 

- Nej, därför att jag vet att det fortsätter. 
 

Veronika 

- Men jag tänkte just anhörigas sorg 
 

Margitta 

- Det är inga problem för mig att de det. Jag har jobbat med det i så många år. Jag har så 
 

mycket att ge i den stunden, till tröst. 
 

Veronika 

- Du måste vara väldigt trygg i dig själv för att kunna jobba med sådant. 
 

Margitta 

- Absolut. Jag vet vad jag vet och det räcker för mig. Sen om folk vill undersöka det och 
 

anamma det. Jag brukar säga tro inte ett dugg på vad jag säger, undersök själv brukar 

jag säga. Först då blir det en erfarenhet. Jag har inget behov av att hålla på att övertyga 

någon längre. Utan folk får tro vad de vill det är helt okey. Men jag vet vad jag vet, 

och det räcker för mig det. 
 

Tvång 

Veronika 

- Det är inget tvång. Ni gudinnetroende verkar nöja er med att ni vet vad ni vet. Sen är 
 

det upp till var och en vad de vill ta reda på. 
 

Margitta 

- Prästinnans roll är verkligen att hedra alla vägar. Alla människors vägar, både om de 
 

vill gå mot mörkret. Man kan sträcka ut sin hand om man blir tillfrågad, men annars 
 

får man acceptera ett nej. Det är inge tvång eller predikan på något vis. Utan hela tiden 

försöka hålla rent runtomkring sig och att inte skapa knutar i väven. Utan försöka lösa 

upp dem så mycket det går. Sen är det ju en annan aspekt som jag har tänkt mycket på 

nu när jag ska skriva en sak till Glastonbury, jag åker dit i januari, 11 januari, men vi 

ska göra en essä på vår ”priestes of Avalon” träning som jag gör nu. Vad det betyder 

för oss, och vad det betyder för mig. Jag tänkte prästinnans roll, hur ska jag precisera 

det? Och då känner jag att här på Älvgård, för i tiden hade man ju schamaner, präster 

och prästinnor, trollkunniga och mediala personer och völvor. Som hade kolla på 

energin mellan världarna, över en by till exempel. Man signade byn och man hade koll 

på intrång av energier, både djur människor och energier. Nu har vi inte det nå mer, vi 

har inte haft det på flera tusen år. Så portarna mellan världarna är lite hur som, det 

slinker in lite var som helst och hur som helst. Här har jag märkt successivt hur jag har 

koll på energin, och det har jag egentligen alltid haft mer eller mindre omedvetet. Men 
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här känner ju jag, i våra ägor, om det är någonting. Så jag håller liksom någon slags 

energi balans. Men jag kan inte sträcka mig längre än till vår tomt, det är inte mitt, 

andra människor runtomkring gör inte det här. Men om vi var flera stycken 

tillsammans kan du tänka dig, som jobbar så. Och det skulle vara en naturlig del utan 

livet, då skulle vi ha mer koll på saker och ting. 

Energikontroll 

Veronika 

- Hur kontrollerar man energierna, jag tänkte om det är för hög energi, får man ner den 
 

på något vis? 
 

Margitta 

- Är det för hög så att det spinner, då måste man jorda sig. Det ska jordas. Annars flaxar 
 

man runt bara, då blir det inget konkret utav det. 
 

Veronika 

- Är det någon sorts ceremonier eller? 
 

Margitta 

- Ja, absolut, eller att du bara andas och jordar dig. Känner du för mycket att du spinner 
 

i en hög energi och i ett upphöjt tempo i huvudet, då är det bara att andas och jorda dig 

med fötterna i rötterna i jorden och dra ner. Och släpp fokuset här och gå hit. Upplev 

härifrån för då är du jordad. När vi inte är här utan här då är vi inte hemma brukar jag 

säga. För då är vi igår, imorgon eller någon annanstans. Men då är vi inte närvarande i 

kroppen. Och känner jag att det är några energier här då ser ju jag till att rensa och 

städa och be om hjälp. Rensar ut och förseglar och ber om ljus och hjälp att täta hålen. 

Och det är jätte spännande och intressant. Så ser man ju också vad man drar in. Jag har 

ju drömmar till exempel. Jag brukar drömma om det blir ett slags intrång. Då brukar 

jag alltid bli varnad om nätterna. Nar jag har drömt om en viss typ utav varg, då vet 

jag att det är något som är på väg in. Det kan vara något ifrån människor eller någon 

slags dålig energi 

Veronika 

- Du måste vara öppen för olika slags energier, eller blir man det eftersom, eller är det 
 

något man föds med 
 

Margitta 

- Jag tror att vi föds med det. Men sen så lär vi oss inte att hantera den och använda den. 
 

Alla har det här mer eller mindre. Vissa har ju det som ett ämbete men alla människor 

kan. Vi är ju andar vi också fast vi är i kroppen tillfälligt. Så alla har det 

Prästinna 

Veronika 

- Du är ju eldprästinna, vad innebär det? 
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Margitta 

- Det handlar om att jag har gjort initieringen till eldens gudinna. Jag är en väldigt eldig 
 

person, jag är väldigt engagerad, jag är en eldsjäl. Jag är fascinerad av eldens element, 

jag är mycket kreativ och skapande. Jag fick mitt medicinnamn av mina lärare för 

många år sedan på 90-talet, eldsvan, det fatta jag inte ett dugg då. Idag så studerar jag 

på svanarnas ö, Glastonbury Avalon, det är ju en svan. Prästinnans kraftdjur är ju 

svanen. Men det förstod jag inte då, men det är sådant som har kommit successivt. 

Svanen är ju också den som reser mellan världarna, dimensionerna, och eldens 

element det är ju verkligen. Man har ju olika temperament. Och jag har mycket eld. 
 

Veronika 

- Så man får sin prästinneinitiering beroende på vilket temperament man har? 
 

Margitta 

- Nej 
 

Veronika 

- Eller läser man till alla olika sorters prästinnor? 
 

Margitta 

- Det brukar vara så att du går in i en prästinneutbildning och du får lära dig hela 
 

konceptet. Sen är det dina resor, dina upplevelser och dina kraftdjur och dina guider 

som liksom utkristalliserar vem du är i ditt väsen. En annan kan vara en tiger eller, 

svanens medicin är att skapa skönhet, det är feminin power. Alla är olika fast man går 

samma väg, man har olika attribut. 

Veronika 

- Så det är väldigt individuellt vilken prästinna man blir? 
 

Margitta 

- Absolut 
 

Veronika 

- Så det finns liksom inte 4 st. olika sorter? 
 

Margitta 

- Nej, nej, nej. 
 

Veronika 

- Men nu när du har gått igenom Avalons prästinneutbildningen, vad blir du för sorts 
 

prästinna då? 
 

Margitta 

- Jag har ju gått så jag är ” Priestes of the Godess”, allmänt då, sen gör ju jag vad jag 
 

vill med det. Men sen har jag valt att fortsätta att gå djupare in i just i ” Priestes of 

Avalon” därför att jag är så knuten till det här landet. Och har varit så otroligt länge, 

och känner att det är ett andra hem för mig. Det börjar nästan bli ett första hem. Jag 
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känner att jag längtar mer och mer dit. Jag reser ju dit både fysiskt och psykiskt och 

andligt. Och får undervisning av Lady of Avalon, Gudinnan, i mitt eget liv. Men här 

håller jag på att utforska Gudinnan Hel. Och det här är ju inte åtskiljt på något vis det 

är bara lite olika sätt att färga traditionerna. Men i folkvandringar, om man kollar på 

historien, så har vi allt eftersom inlandsisen smälte och hur folk rörde sig, så var ju Hel 

först. Hon var ju uppe i nord Norge, innanför golfströmmen. Medan England låg under 

inlandsisen och vi här också, så jag brukar skoja med Kathy, men herre gud Hel var ju 

först hon. Så jag håller på att utforska Hels hjul så att säga, gudinnehjul. Du har ju ” 

The Wheel of Britania” men nu är det ” The Wheel of Sweden”, det svenska hjulet 

som jag håller på att utforskar för att lära känna. Och jag får ju hela tiden guidning om 

det. Eftersom vi har ett så dåligt integrerade traditioner de här vägarna, för jag tycker 

att allting är så präglat av Vikingatiden och deras historia och allt det här med Midgård 

och Valhall. Och jag känner bara nej, det är så mycket modernt. Jag vill längre 

tillbaka. Då, när Hel kom till mig och jag började ta reda på mer om det så bara 

klickade det till, det är det vi ska tillbaks till, helheten. Vi ska bli hel liksom. Så det är 

hemskt intressant att studera det och titta på vilket ur ord hel egentligen är. Det är bara 

så fascinerande. 

Hels årshjul 

Veronika 

- Men Hel du pratar om, visst är det samma som härskar över dödsriket? 
 

Margitta 

- Hon är både livets och dödens Gudinna. 
 

Veronika 

- Men visst styr hon över dödsriket? 
 

Margitta 

- Det gör Gudinnan vilken hon än är. Men de har färgat henne till en dödsgudinna. Just 
 

det här groteska med. Hon är egentligen vit och blå, och det är månens faser, det är 

mörkermåne och fullmåne. Men sen under vikingatiden kom gjorde man det här med 

maskar och den här grymma sidan. Och det är ju så att livet faktiskt är mörker, livet är 

död, nedbrytning, förruttnelse det är också en del utav livet. Men vi vill liksom inte 

veta om det. Det är lite usch, men ändå går vi igenom det. Varje människa i sitt liv går 

igenom det. Och på ett symboliskt plan så dör vi ifrån saker och ting varje dag. Så det 

handlar om att ha kontakt med den mörka sidan också, för annars kan vi inte leva fullt 

ut. Men det är så att naturen består av ljus och mörker, yin och yang. Det handlar inte 

om gott och ont, utan det handlar om två sidor av samma mynt. Och utan dom så ingen 
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dag. För att få balans så är det yin och yang hela universum är uppbyggd på, så därför 

är Hel yin och yang. Hon är både mörker och ljus, och hon är både livets och dödens 

Gudinna. Men inte en dödsgudinna som plågar i ondska. Utan som tar med en i 

övergången. 

Veronika 

- Det måste vara väldigt intressant att kolla på ett svenskt hjul, det måste skilja sig från 
 

de andra? 
 

Margitta 

- Det som är intressant är att inget är rätt eller fel. Utan det är olika sätt att tolka men vi 
 

kommer till samma slutsats i alla fall. Men det som är intressant med Kathy, den 

schamanismen och det medicinhjul jag har studerat under alla dessa år. Och eftersom 

jag har haft min själ så starkt rotad i det här nordamerikanska, indianernas filosofi, och 

det keltiska eller de här traditionerna i England. Så visade det sig att hon har ju också 

studerat det och skrivit om min lärare i sin bok, från Nordamerika. Så hon har ju gjort 

den här mixen med det här ” The Wheel of Britania” så har ju hon fört ihop de här två. 

Och det var ju de här världarna jag hade inom mig. Så det var ju liksom ingen slump. 

Sen är det ett sätt att presentera hur det går ihop. Det ändå som skiljer det svenska 

hjulet är väderleken. Här är det ju mer ytterligheter än där, där är det ju lite mer jämt 

mellan årstiderna. Men här kan det ju skilja 60 grader på vinter och sommar. De 

engelska systrarna kallar oss för ” The schamnik sisters” de är lite rädd för oss, för vi 

är lite mer vad ska jag säga. När vi ska göra ceremonier är vi mera disciplinerad, inget 

flams. Skratt och roligt kan man ha, men det är inget. När vi väl gör något så är det 

med en dedikation, som de kan upplevas lite skrämmande. Det är energimässigt, vi är 

mer fysiska än de i England, vi går ju ut i alla väderlekar. Jag har ju gjort svetthydda i 

snöstorm. Vi kan ju inte hålla på och ändra oss för vädret, för så är livet och så är 

Gudinnan. Och då måste vi möta henne där hon är inte krypa in och gömma sig. Så det 

har ju vi lite bestyr med. De är ju väldigt nyfiken att komma hit och Kathy uppmuntrar 

mig till att göra en gudinnefestival. Jag har ju gjort tre sådana saker tidigare. På 90- 

talet hade jag två stycken ”en dag mellan himmel och jord” när vi hade olika 

föreläsare och uppträdanden under två heldagar. Och sen hade vi öppningen på 

teatern, när vi öppnade templet. Men en Gudinnefestival på Berget, östra Berget, när 

vi tänder elden där uppe och har föreläsare och uppträdanden och kulning och 

ceremonier. Då vill ju Kathy och de andra komma. Men vad som är kruxet och vad jag 
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gruvar mig för är att vi inte har något ”community” här. Det blir ju jag och mina 
 

närmaste. Jag har ju inget ”community” där det kommer folk. 
 

Veronika 

- Men har ni nå kontakt med de andra prästinnorna runtom i Sverige? 
 

Margitta 

- Vi har Elin, hon är den enda ” Priestes of Avalon”, hon har ju samma utbildning. Sen 
 

är det Onja, sen är det jag och Lola och Ann. Som utgår ifrån Glastonbury. Sen finns 

det andra förgreningar på andra håll. Men mig veterligen är det bara dom. 

Ett tempel är ju för offentligheten. Och det var ju det som var syftet ifrån börjat att vi 

hade det inne i staden. Men sen köpte vi ett hus och vi hade det så stort. Och jag ville 

till landet. 

Det geografiska läget 

Veronika 

- Det känns som om det är rätt plats i och med att ni håller på med meditation och så 
 

vidare. 
 

Margitta 

- Du hör hur tyst det är här. 
 

Veronika 

- Det blir inte på samma nivå om man har det inne i stadskärnan. 
 

Margitta 

- Nej, ibland knackade de på dörren, och bilarna svepte förbi och traktorer. 
 

Veronika 

- Behöver man lugn då är landet bäst. 
 

Margitta 

- Det är jag som legat lite lågt för att få växa i fred lite grann för att se vilket håll det 
 

lutar åt. Men det kommer ju att bli en skylt på gamla kiosken där nere. Det kommer bli 

mer reklam in i nästa år för gudinnetemplet. Och så får vi se, jag hoppas att 

människor. Det jag tycker är jobbigt är, det här är inte. Det är jag som har startat det, 

men jag har inte det för sakens skull. Folk blandar ihop att det är mitt. De förstår inte 

den här ”community” känslan. Det är så jättesvårt att få in det här alltså. 

Veronika 

- Dom ser dig lite som ett överhuvud eller? 
 

Margitta 

- Jo, men det är liksom att det är hennes grej. Jag fattar inte riktigt. Det finns ju 
 

möjlighet att komma hit och ha sina egna saker. Folk kan hyra in sig här komma hit 

och ha sina egna kurser, sova över här. Men du vet, det är väldigt mycket konkurrens 

mellan kvinnor, fortfarande är det så otroligt mycket rädsla, konkurrens och tävlan 
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bland kvinnor. Och det var inte det som var syftet med att öppna templet. Vi lever 

mycket i individualismen. Och jag känner att hela gården lever upp här när vi har våra 

kvinnokurser här. Och systraskapet är ett faktum så är det ju precis som det ska vara. 

Men det gäller att få söderhamnarna och hälsingarna att inse att man kommer hit för 

sin egen skull, inte någon annans skull. Man kommer liksom och tar del av det här. 

För det måste rotas, det tar en väldig tid innan det rotas saker och ting. 
 

Veronika 

- Jag tror att väldigt många har fått fel uppfattning om det här. Många tror att det är åt 
 

wicca kulten. Och det är det inte alls, det är ju väldigt stor skillnad i och med att det är 

väldigt fria tyglar. I och med att du gör det för dig själv, det är ingen som säger att du 

ska hit för att det är söndag och det är gudstjänst. Utan du väljer, du kan åka hit mitt i 

veckan och sitta här och bara ta det lugnt. Jag tror att där många missuppfattar det. 

Men det är ju mycket det här att folk inte är pålästa. 

Margitta 

- Nä, de vet inte och de känner inte till det, så det gäller att få ut det då på rätt sätt. 
 

Första mötet 

Veronika 

- Även fast det är en så uråldrig tradition, så är det ju ändå något nytt. Många som inte 
 

vet om det. Men hur länge har du själv hållit på med gudinnetron? 
 

Margitta 

- Så här idag kan jag säga att naturen har varit en del av mig sen jag var liten. Som den 
 

här kursen som börjar i februari. Som kommer att heta månstigen – kvinnors vandring. 

När jag var liten och ute i skogen och upplevde saker och ting hade jag samma känsla 

då som ett barn helt andliga känslor när jag var ute i skogen och i kontakt med naturen 

och så som jag har det idag. 

Anhängare 

Veronika 

- Hur många anhängare har ni med er? 
 

Margitta 

- Jag har inget medlemsregister, utan det jag har är de här ettåriga kvinnokurserna. Det 
 

har jag både här och på ljusbubblan i Gävle. Och sen mina kunder och klienter och 

smågrupper och helgkurser liksom. Så det har jag ingen koll på. Utan det är de här 

återkommande sakerna. Kvinnor som träffas en gång i månaden när de sover kvar här 

under ett dygn och vi har ceremonier och undervisning. Det är 9 år som jag har gjort 

sådana kurser. Så att det är ju några hundra vid det här laget, på det viset. Som har gått 

den här, den magiska cirkeln och den kursen. Och sen går folk olika förgreningar. 



77  

Tyvärr måste jag väl säga att de som går ett år, de som fortfarande blir aktiva efter ett 

år är kanske bara 5-10%. För folk går tillbaks till sina vanliga liv. Man måste hålla det 

här vid liv, det är en färskvara annars tappar du det. Och folk tycker det är jobbigt att 

förändra sig, det är jobbigt när man måste ta itu med sina relationer. Så det är många 

fallgropar. Man vet vad man borde göra men man tycker att det är för jobbigt att 

förändra sig så därför så stannar man hemma och kollar på tv och käkar chips. Istället 

för att gå på sabbat eller någonting sådant. Oftast så brukar jag kalla det för en 

förälskelse, för att när folk börjar kursen är de sten hög då är de jätte förälskad. Sen 

efter 3-4 månader börjar de hitta lite fel och brister på sin förälskelse. När alla börjar 

möta skuggan på sin insida. Och ändå fast jag säger det gång på gång det handlar ju 

om att gräva och hitta det man behöver ta itu med. När du kommer dit börjar du närma 

dig någonting. Minns det här då. Då börjar folk undvika, du vet att trilskas och att 

hålla på, för det är så jobbigt att titta på det där får då kan det vara kursen det är fel på 

kursledaren eller någon av kursdeltagarna, så man hittar på lite olika saker. Bland 

kvinnorna är det där hopplöst. Det är ett väldigt undvikande. Karlar är mer raka på det 

sättet. Det måste jag nog säga till männens fördel. Det finns ju folk som gick för 9 år 

sedan och fortfarande håller ihop i smågrupper och träffas och så fortsätter dom att 

göra sitt i sina liv på olika sätt. Det kan vara i vardagslivet eller att man byter jobb. 

Många kvinnor kommer in som gråa möss och går ut som tigrar i andra änden och 

ändrar sina liv och kommer på vem de är och vad de vill. Och det behöver ju inte vara 

att de blir prästinna eller går vidare den vägen, utan det kan hända att de blir 

konstnärer eller musiker. De blir starkare och får en större självkännedom och en 

bättre självbild. Det kan jag väl säga att alla får i alla fall. 

Medialitet och andlighet 

Veronika 

- Du är ju prästinna, men du utför även seanser, schaman 
 

Margitta 

- Inte schaman är jag. 
 

Veronika 

- En sådan som kan vissa ritualer då? 
 

Margitta 

- Just orden schaman. En schaman kallar sig aldrig själv för schaman. Andra kallar 
 

honom för schaman. Så är det i alla traditioner. Så jag har en jättestor respekt för det 

där namnet, men sen vet inte folk det så blir man kallad schaman. Fast jag skulle 

aldrig säga det själv. Men den mediala biten följer ju med prästinneämbetet för du har 
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ju kontakt med andevärlden och andeväsen så det är något som följer med. Men jag 

menar medialiteten har jag haft med mig jämt. Så det är ju en annan sida som ingår 

men 

Veronika 

- Så du har utbildat dig mot USA 
 

Margitta 

- Ja, Terry Evans och . idag tycker jag inte om att kalla mig medium längre för att det 
 

har gått ett missbruk i det där också tycker jag. Jag tycker det har blivit ett missbruk för 

folk kickar på det här. Det är jätte intressant och det är upp schasat och det blir liksom 

en kick. Folk tror, åh vad häftigt att bli medial och sen så har de mediala gåvor. Alla 

människor har de mer eller mindre. De som har gått igenom en massa trauman 

och mår väldigt dåligt är oftast mer mediala än andra därför att de har liksom tänjt så 

mycket på sina egna gränser och varit med om så mycket så att de har dörrarna öppen 

på ett annat sätt. Så du behöver inte vara andlig för det heller. Folk kan ju springa runt 

och vara mediala, jag brukar säga att psykopater är jätte medial de. För de är så 

skadade, för att de har sådan intuition. Och liksom kan läsa av och så här, de är som 

rovdjur. Djuren är jätte mediala. Så medialitet och andlighet är inte samma sak. 

Medialitet har vi, sen finns det de som är jätte andlig som inte är medial. För andlighet 

vad är det? Människokärlek, empati, inlevelseförmåga, godhet och kärlek det är 

andlighet. Och man kan vara andlig utan att tro på en högre makt också, det beror ju 

på hur du är som människa. Så det där har man blandat ihop och det tycker jag är 
 

synd. Så jag är lite rädd för utvecklingen just nu det måste jag säga, jag tycker inte om 

den här utvecklingen. Det har gått överstyr 

Veronika 

- Så du utför inte seanser? 
 

Margitta 

- Jo, det gör jag. Fast när jag är ute och berättar om det så pratar jag om det här också. 
 

Jag säger att man får skilja på medialitet och andlighet. Och att medier är bara vanliga 

människor precis som alla andra. 

Veronika 

- Men om vi säger att du kommer till ett ställe där du har en seans, kan du tacka nej till 
 

att ha den seansen då, genomför du den fast det kan kännas fel? 
 

Margitta 

- Nej, jag gör alltid min seans. För så är man ju anlitad. Oavsett vilka folk det är, jag 
 

lyssnar ju och levererar. Jag styr ju inte utan jag levererar budskapen som kommer 

igenom. Jag brukar alltid hålla en halvtimmes föreläsning innan. För att folk ska få 
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med sig något hem. För andevärlden har något till hela mänskligheten. Och så 
 

levererar jag det för då har alla fått med sig något hem även om alla inte kan få privata 

och personliga budskap, så har de fått med sig en undervisning som man har med sig 

hela livet. 

Veronika 

- Har det hänt någon gång att du inte har fått kontakt med någon i andevärlden? 
 

Margitta 

- Det finns alltid någon man får kontakt med. Man har ställt sig till förfogande så det är 
 

ju som ett samarbete mellan världarna, och det upplever jag. Men jag är ett trött 

medium nu för jag tycket att människor är så trötta, människor mår så dåligt och det är 

ett sådant skriande behov på hjälp. Och folk kommer dig och de går på seans igen 

men. Och folk kommer dig och de går på seans igen men de gör inte så mycket åt sina 

liv. Och det blir tröttsamt i längden 

Veronika 

- Du levererar ju samma budskap hela tiden 
 

Margitta 

- Ja, och det finns personer som kommer hit privat och så säger de tredje gången, när de 
 

inte blir så himla uppåt, ja så där har du sagt alla gånger tidigare. Och jag vet inte vad 

jag säger till folk år efter år. Men har du följt upp det då? Nej, ja men då slösar du 

både på andevärldens och min energi och framförallt din egen liksom. De vill ha en 

kick, höra något spännande liksom. Och det är inte det de här går ut på. Vissa gör det 

och det är ett skriande behov på hjälp. Människor, det är så mycket folk som är så 

vilsna. Och det förstår jag ju i den här världen, det är ju bara att titta sig omkring och 

kolla på vad som händer, så känner jag att det håller på att gå överstyr men man vet 

inte alternativen. Det är ju därför sådan här ställen är så viktigt. 

Veronika 

- Sen vet jag att du håller på med healing också, att du har haft någon slags healing kurs. 
 

Margitta 

- Det ingår ju, healing ingår ju i prästinnans ämbete också, och lika så i de här ettåriga 
 

kurserna så har vi hållit på lite grann med healing. Jag har inte haft en renodlad 

healingkurs, men healing ingår i kursen. 

Veronika 

- Är det också nått alla kan lära sig? 
 

Margitta 

- Precis samma sak som jag sa om medialiteten, vissa har det mer och vissa har det 
 

mindre, vissa kan använda det till husliga behov medans andra är mer ämnade att 
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hjälpa andra. Folks intuition är det viktiga. Du kan ha så mycket diplom på väggarna 

och certifikat och reikihealing hit och dit, och sen sitter du och babblar under en 

healing bara, och inte ger från hjärtat, inte öppnar och inte lyssnar och inte låter 

andevärlden jobba då fungerar det ju inte i alla fall. Fast du har lärt dig tekniken. Det 

som är healing, det är kärlek och det är empati, det är bara genom det folk helas. Och 

en healer kan inte hela någon annan. Den kan hjälpa den andra att hela sig själv. Man 

kan hjälpa den andra genom att överföra energi, det är en sak. Men en människa som 

får ta del av de energierna tar in det och hjälper hela sig själv det är min ensak. Som 

healer är du en kanal åt universums helande kraft. Så den går ju igenom dig. Men du är 

ju bara en kanal, så jag gör ju inget mer än att levererar. 

Veronika 

- Det är ju en sak som jag tror många missuppfattar. Att när man går till en healer så ska 
 

den bota en. 
 

Margitta 

- Så fungerar det inte. Sen, vad är det som gör dig sjuk? Det är det också. Vad är det för 
 

beteende, känslor, mönster och sådant som jag bär med mig som har skapat det här? 

Det är också en jättestor del. Det är samma sak inom kirurgin eller om du har cancer. 

Så får du en cancertumör som du sen opererar bort, så går det ett halvår så har du en 

knöl på ett annat ställe. Därför att orsaken till problemet är inte gjort. Och det sitter på 

ett energiplan. Så vi tänker oss frisk och vi tänker oss sjuk och vi tänker oss rik och vi 

tänker oss fattig. Och vi har en massa prägling med oss från vår uppväxt, och vad som 

finns med i vår själ sen tidigare inkarnationer. Det präglar kroppen. Så det är 

självkännedomen, när du kan lära känna dig själv så pass mycket och vet vad du 

behöver och destruktivt sätter gränser till det du inte behöver. Och få självinsikt, och 

vet och känner och lär dig lita på dig själv, templet, som är kroppen. Så healing är så 

många delar det har med tidigare liv att göra, det har med genetiska arv att göra, det 

har med ditt själstillstånd att göra, dina tankar, dina känslor och sin andlighet. Alla de 

där bitarna ska komma i balans för att healing ska ske. Och det är energi påfyllning 

som är det lättaste ordet att använda istället för healing. För man känner sig bättre efter 

en healing för att man har fått energipåfyllnad. Sen måste man själv också se till att 

man är mottaglig, så att man kan fylla på det där själv, istället för att tömma dig. För 

om man går till en healer och så blir du påfylld med energi, och får ny energi, och så 

går du ut och slarvar bort den där energin så är du lika tom igen. Därför att du är 

omedveten om ditt eget beteende. Då är det ju bara en symptom behandling det också 
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och sen, ibland, av orsaker ingen människa kan fatta, så blir du frisk. Då är det bara att 

tacka och ta emot. Men healern är bara ett redskap. Så det är inte jag som gör något, 

jag är kanalen, och det är lika inom medialiteten. Och det är den ödmjukheten jag vill 

tillbaka till, istället för att bli uppblåst att jag har helat den ja. 
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Bilaga 2 
 

Mail korrespondens med Helena 
 

Civilstånd: Omgift 
 

Familj: Man, ett vuxet barn 
 

 
 

Det är ett mycket intressant område, religionskunskap, och otroligt stort! 

Mitt intresse för existentiella frågor började för många år sedan, och genom 

att "kringilikroka" mig fram i tillvaron så träffade jag människor med liknande intressen och 

frågor. 

För ca 2 år sedan kom jag i kontakt med en kvinna. Hon är utbildad ebt-pedagog, och jag 

sökte genom henne svar på mitt ändlösa sökande om "meningen med livet". 

Hon hade gått kursen i Gudinnetemplet hos Margitta några år tidigare och tyckte att det skulle 

va nåt för mig. 

Okej tänkte jag, då hoppar jag väl på det då, och det beslutet har jag aldrig ångrat för genom 

den årslånga kursen fick jag äntligen svar på några av de många frågor och undringar jag 

hade. 

Och den allra viktigaste lärdomen var att inte stressa genom livet utan att leva här och nu. 
 

 
 

Många tycker att det här låter väldigt flummigt.. men jag har blivit hjälpt av denna 
 

"flummighet" och det är det enda som är viktigt för mig. 
 

 
 

Hur såg dit liv ut när du tog kontakt med gudinnetraditionen: 
 

Jag var vid ett vägskäl i mitt liv och mådde både fysiskt och psykiskt dåligt och sökte efter 

förändring. 

Kallar du dig religiös och vad betyder det för dig 
 

Jag kallar mig varken kristen eller gudinnetroende, men jag har varit i kontakt med 

gudinnekurser och – myter. 

Beskriv vad du tror på idag 
 

Det är alldeles självklart att tänka i banor som astrologi och reinkarnation. Att det hänger 

samman så att vi som själar är här för att utvecklas och att vi har någon slags uppgift. Man 

kan använda sig själv som redskap och styra sig åt olika håll, man kan välja att inte göra vissa 

handlingar och kanske göra andra istället som är mycket svårare men som i längden leder till 
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att man får ett bra liv. 
 

Hur har du kommit fram till vad du tror på? 
 

Jag har tänkt att, varför måste jag vara en som alltid grubblar eller inte är nöjd, varför söker 

jag alltid efter någonting mera? Och då har jag tänkt att det är inte så att jag är galen utan det 

är en mänsklig egenskap. Gudinnekurserna har inte gett mig nått specifikt, däremot fick jag en 

aha-upplevelse, jag kände igen den där kraften och ser att den finns i mitt liv naturligt. Jag har 

sökt och fått så mycket svar på de här frågorna genom allt sökande som jag har gjort, och allt 

det som jag har levt fram till nu. 

Avgörande upplevelser, händelser, människor som har betytt mycket för dig? 
 

Jag kommer inte ifrån nått kristligt hem, det fanns ingen uttalad religiositet hemma. Inte ens 

så att jag visste att man ibland gick i kyrkan. Men jag trodde på Gud, och det var 

känslobaserat, jag känner att det fanns någonting, att det finns ett väsen. När jag var fyra-fem 

år upptäckte jag att jag kunde försätta mig i speciella tillstånd genom att tänka på olika saker. 

Idag tolkar jag dem som en del av mina tidiga gudsupplevelser. 

 
 

Känner du dig välkommen till templet? 
 

Otroligt välkommen 
 

Är det ett ställe du besöker med jämna mellanrum? 
 

De va länge sedan nu. Jag åker dit när jag känner att jag behöver fylla på min energi och 

behöver landa. 

Anser du att män har samma rättighet att besöka templet? 
 

Männen behövs, så jag antar att det är ett ja på denna fråga. Men kvinnan står i det främre 

ledet. Men de bestämmer inte över mannen 

 
 

Följer du medicinhjulets skiftningar? 
 

Nej 
 

Tillber du någon speciell Gudinna eller är det någon gudinna som betyder mer för dig 

än andra? 

Nej, jag använder mig mer av livsprincipen. Att du ska behandla människor på det sättet du 
 

själv vill bli behandlad 
 

Behövs männen i denna tradition enligt dina egna åsikter? 
 

Männen behövs för att skapa balans inom tron. Och de skulle kunna lära sig ett och annat om 

hur kvinnor fungerar. 

Anser du att det är en strikt tradition med många regler och måsten? 
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De år jag har varit involverad på ett eller annat sätt inom denna tradition, så har jag aldrig hört 

talas om några påbud eller regler. 

 
 

Vad är gudinnetro för dig? 
 

Tron på dig själv som kvinna, som är en avspegling av den stora Moder Gudinnan 
 

Firar du Sabbat, vilka? 
 

Nej 
 

Mediterar du, och när använder du meditation? 
 

Jag mediterar när jag känner att jag behöver fylla på min energi, eller att det har varit mycket 

stress under en tid. Jag tar då en stund för mig själv för att landa och få båda fötterna på 

jorden igen. 

Kan du hela, och i så fall i vilken utsträckning? 
 

Ja det anser jag att jag kan, det anser jag att alla kan i en viss utsträckning. Jag har förmågan 

att hela mig själv och visa andra hur man kan använda sina egna energier. 

 
 

Anser du att Gudinnetron har fått en felaktig bild ute bland folk och i media? 
 

Jag är tyvärr inte så väl insatt i denna fråga. 
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Bilaga 3 
 

Mail korrespondens med Jenny 
 

Civilstånd: Singel 
 

Familj: Mamma, pappa, hundar, syskon 
 

 
 

Hur såg dit liv ut när du tog kontakt med gudinnetraditionen: 
 

Tilltrasslat och oroligt. Jag mådde inte speciellt bra och hade känt under en längre tid att jag 

behövde hjälp med att ta tag i mitt liv. 

Kallar du dig religiös och vad betyder det för dig 
 

Jag kallar mig inte religiös 
 

Beskriv vad du tror på idag 
 

Jag tror på Gudinna, på vad hon gör för oss. Genom henne får man lära sig sin egen kraft som 

kvinna och medmänniska. Jag tror att inget försvinner, att allt vi gör i detta livet kommer följa 

med oss till nästa. 

Hur har du kommit fram till vad du tror på? 
 

Dels genom gudinnekurser, egna efterforskningar och egna erfarenheter 
 

Avgörande upplevelser, händelser, människor som har betytt mycket för dig? 
 

En av de största händelserna som fick mig att ta tag i mitt liv, var en olycklig kärlek kan man 

väl säga. Det var det som liksom knuffa mig i rätt riktning konstigt nog. Jag kan tacka alla de 

underbara människor, med olika bakgrunder, som jag har träffat genom min tro. Alla har mer 

eller mindre gjort ett avtryck i mitt liv. 

 
 

Känner du dig välkommen till templet? 
 

Ja 
 

Är det ett ställe du besöker med jämna mellanrum? 
 

Jag besöker templet väldigt sällan. Men jag skulle vilja besöka det mer. Tyvärr måste jag säga 

på gott och ont, det är ett av de stora problemen med denna tro. Den kan utövas vart som 

helst. 
 

Anser du att män har samma rättighet att besöka templet? 
 

Självklart 
 

 
 

Följer du medicinhjulets skiftningar? 
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Ja 
 

Tillber du någon speciell Gudinna eller är det någon gudinna som betyder mer för dig 

än andra? 

Moder Gudinna är den som kommer först och främst. Sen har ju gudinnan många ansikten. 

Beroende på mitt egen mående så varierar gudinnorna jag tillber. 

Behövs männen i denna tradition enligt dina egna åsikter? 
 

Här hade jag ju kunna skrivit ett stort NEJ, men i ärlighetens namn så behövs männen. Utan 

dem blir de obalans. De själva skapade obalans när bland annat kristendomen infördes. Det är 

inget vi inom gudinnetraditionen vill återskapa. Vi vill ha en balans i världen. 

Anser du att det är en strikt tradition med många regler och måsten? 
 

Det är en otroligt lätt tradition att hänge sig till. Det finns inge direkta regler, mer 

rekommendationer. 

 
 

Vad är gudinnetro för dig? 
 

Oj, det är lite svårt att beskriva. Det är så mycket. Men i det stora hela är det tron på Gudinnan 

i sig. Men även en tro som lyfter fram kvinnan som jämbördig med mannen. Att vi får känna 

oss viktig, en tro som stärker mig som kvinna. 

Firar du Sabbat, vilka? 
 

Ja, jag försöker följa års skiftningarna. 
 

Mediterar du, och när använder du meditation? 
 

En meditation kan utföras på olika sätt, så visst kan jag erkänna att jag mediterar. Dock inte 

som en hindu på en kudde. En meditations stund för mig kan innebära en promenad i skogen, 

känna tystnaden och koppla bort omvärlden. Det kan även innebära ett skönt varmt bad. Att 

meditera för mig handlar om att gå in i sig själv utan påverkan från den yttre världen. Jag 

mediterar när jag vill slappna av. 

Kan du hela, och i så fall i vilken utsträckning? 
 

Jag har fått beskrivet för mig att alla kan hela, men jag har inte kommit 

underfund med detta själv. Men jag har sett helandets kraft och vad det 

kan åstadkomma. 

 
 

Anser du att Gudinnetron har fått en felaktig bild ute bland folk 

och i media? 
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Jag tycker att  det finns  en mangder ftirutfattade meningar. Bland  annat 

om att  gudinnetro eller  liknande rtirelser baseras  pa magiritualer. Och att 

vi skulle  springa runt i skogen  och vara  i trance liknande tillstand. 

 


