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Det finns ett kapitel i vår historiebok som nästan tycks vara
utriven och för oss, i modern tid, förlorad.
Detta kapitel omfattar den största rättsskandalen som någonsin ägt rum.
Trolldomsprocesserna. En brutal jakt på statens och kyrkans initiativ, att
driva ut vad man kallade för satan, ur vissa människor. Främst kvinnor och
den kraft man bland annat menade att de besatt, genom att kunna trollbinda
och försvaga mäns sinne och karaktär. Detta genom kvinnornas sensuella
attraktionskraft. Det sägs att allt började med en bulla påven gav ut i
samband med reformationen och missionsarbetet mot den kvardröjande
hedendomen i Europa. I Sverige eskalerade trolldomsprocesserna på 1600talet, med start inom fäboväsendets kvinnocentrerade kultur. Detta kallas
idag för "Det stora oväsendet". Fäbodarna utgjorde ofta en fristad för
kvinnorna. Där utövades deras moderna kristendom och förmödrarnas
naturreligion, sida vid sida. Allt fick plats. Detta var ett synsätt som
till största sannolikhet utgjorde ett hot mot kyrkan som stadsmakt.
Så vad gör man för att, på ett så effektivt sätt som möjligt, få grepp om
ett folk och deras trosuppfattning?
Man skrämmer dem till tystnad
och bränner deras historia.

Till dig
som brändes.
Igår, idag eller
alldeles nyss.
Må vinden svalka,
skogen läka,
vatten hela
och elden tända ditt
slocknade ljus.
Anna Vild
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Prolog.
"När jag vände mig med mitt hjärta
till att eftersinna och begrunda,
och till att söka visheten
och det som är huvudsumman,
och till att förstå ogudaktigheten
i dess dårskap och dåraktigheten i
dess oförnuft.
Då fann jag något som var bittrare
än döden: kvinnan, hon som själv
är ett nät, har ett hjärta som är
en snara och armar som är bojor.
Den som behagar Gud kan undkomma
henne, men syndaren blir hennes
fånge."
Predikaren 7:27
BIBLEN
Men Ar var Alda.
I begynnelsen var HEL.
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Om Vindarna.
Djupt i en dröm
in i diset under träden
emellan grinden och huset där vi sov
Är det någonting jag aldrig kommer
glömma
så är det drömmen där den platsen
låg
Som att tiden helt gav upp och blev en
annan
Långt här ifrån, sval och månskensvit
Ja, om jag någon gång fick önska dig
någonstans
så skulle jag önska dig
dit
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Där svar på varför svalorna tystnar och
flyger lågt långt före någon annan vet
Varför kloka talar,
medan vishet lyssnar
Det är tidens och svalors hemlighet
Som att tiden helt gav upp och
blev en annan
Långt här ifrån sval och månskensvit
Ja, om jag någon gång fick önska dig
någonstans, skulle jag önska dig dit.

4

Där svar på varför svalorna tystnar och
flyger lågt långt före någon annan vet
varför kloka talar, medan vishet lyssnar
Det är tidens och svalors hemlighet
Bakom ett lås i en spegelbild på väggen,
emellan rader och bilder
från igår
Göms konsten i en viskning om den
längtan efter sanning om varför hjärtat
slår
Men längst in i diset under träden där
drömmen blir sval och månskensvit
Ja, om jag någon gång fick
önska dig någonstans,
skulle jag
önska dig dit.
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Om skogarna.
Som ringarna på vattnet när du
kastat i en sten
fryser jag om dina händer och
känner ditt spring i mina ben
Jag är den som sväljer dina tårar
när de runnit ner längs kinden
Likt det som känns, men inte syns
är jag ekot och som vinden
Och stigen i skogen du så ofta
vandrar på
jag finns där
hela tiden
under dina fötter, när vill du se,
när förstå
Att så många liv vandrat just där,
långt före dig
i en tid som idag kan vara svår
att föreställa sig
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Ett liv där han ännu
inte släppt hennes hand
Långt före vilsegången in i
patriarkernas land
Långt före symbios föll i
lönndomars famn
mellan träden och marken, djur
och människohamn
Men likt heliga källor alltid
flutit mot norr
finns hon också kvar, trots att
bäcken är torr
Och hon väntar och längtar tills
han ska komma igen
Tillbaka till henne, tillbaks
till kärleken.
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Skogen.
Vargarna vakar inatt
Vakar och saknar ditt skratt
Fyra blå vaktar din skatt
och allting han glömde
om drömmar ni drömde
Vaknar och kväver sitt skrik
än är hon kvar inget kommer bli
sig likt
Bland brännsår och girig politik
och allting han glömde
av drömmar ni drömde
Tiden du ägdes av ingen då
gränsernas land glömdes bort
mil efter mil under vingarna
i en frihet av en annan sort
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Längs ditt liv flyter blodet mot
norr
Längs din hals har han druckit sig
torr
Som om ingenting spelar någon
roll
Sjönk han och glömde
Drömmar ni drömde

"The devastation of nature should have
become illegal the moment we realised we are in
this enormous mess. This statement is one of
the most important things that has to happen.
If you want my generation to have a safe future
on this planet you will make sure nature has legal
rights just as humans. It is as simple as that."
- Andreas Magnusson 17 år,
klimataktivist,
Fridays For Future
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Om älvarna.
Hon som galer
Som kan sina galdrar
Formler av ord och
ljud som spänner våra
inre och yttre vatten
Hon som genomskådat och därmed
respekterar ordens operation
inom oss
Ljudets operation
inom oss
på cellnivå
Hon som visste det hela tiden
Som föddes in i en fostran där
fenomenet var självklart,
för så många tusen år sedan
Hon som stod kvar och väntade när
de tidigare utvandrarna kom
tillbaka ifrån söder
Hon som tog till sig deras
nyförvärvade, magiska kunskap i
att spinna trådar och att väva
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- och gjorde den till sin

Applicerade den på hennes
urtida modergudinnas tre
aspekter; dåtid, nutid och
framtid
Hon
som när de patriarkala vindarna
för 1.500 år sedan, ifrån sydost
rasade in
försvarade sig och accepterades
tack vare sländtrissan hon fäst
som symbol högst upp på sin
vandringsstav
För vävarkonsten respekterade de
guldgrävande inkräktarna djupt
sedan långt tidigare
Men hon
och den uråldriga kunskapen
om tonen och ordet
som brukats långt före det att
kläderna började vävas av linblom
istället för att skäras ut av
djurhudar
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Hon som när ytterligare en
patriarkal våldsvåg trängde in i
Norden för tusen år sedan,
började brännas på bål
Precis som i den nordiska
mytologin
där Odin bränner valan Gullveig
tre gånger om
på grund av sin frustration över
hennes utmanande av hans plats vid
tronen
Hon som brann upp både i saga och
i verklighet
Hon som av fjortonhundratalets
makter ifrån sydost, likställdes
med ondskan själv
Och vars nummer bestämdes vara
siffran sex
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Siffran som inom numerologiska
kulturer och matematiska sällskap
står för djup, insikt och kunskap
som stimulerar sökandet efter
visdom
Som bär det grekiska prefixet
hexe
Men i norr talades inte grekiska
Här talades ett annat språk
Hennes språk
HÄXA, började hon inte kallas
förrän långt efter sin död här
Hundrafemtio år efter den sista
bränningen av hennes kulturarv
ungefär.
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Så - hon
som galer
och som kan sina galdrar
formler av ljud som spänner våra
inre och yttre vatten
Hon
som kan konsten att läsa
stjärnors budskap
i snö och is
Hon
den
nordiska
roten
i frusen
jord?
Var finns hon nu?

”Artis Magicae
Damnate decollatis”
- Dömd för trollkonster,
halshuggen.
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Älven.
Kalla vinternätter
Det var som om hon sov
Hämtade andan
Njöt av långsamhetens lov
och högt där ovanför
vilade byn Åsen
Ännu var det veckor och
månader till när
isbrutna bäckar fyllde henne här
och ljuset ovanför
värmde hennes stränder
Och tårar som frös till pärlor i
en hand
till vilan utan att säkert veta
att solar kan stiga över
samma land
trots att tusen år har runnit
under broarna
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Tårarna hon bar dem
fram till Siljans strand
genom by och skogar
sökte hon din hand
men allt hon fick till svar
var tystnad över dalen
Och Åsen, Rot och Loka
ännu levde alla kvar
levde utav henne
och livet som hon bar
men ingen hörde då
ekot mellan bergen
För varken bön eller lockrop
hjälpte någon här
Det var länge sen som hon slutat
tala
Men i tystnad i djupet vatten
minnen bär
Så tänk om hon ännu vågat
svara
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Men visst fanns det en tid
hon också föll för trendens glans
våndades i avund dröm om
falubornas dans
och att få spegla den
i bergamännens trädgård
Men det var innan hon insåg
att flärdens pris, var högre än
världen kunnat ana
Hon hörde gruvbrottets nöd och
människans sista skrik
Hon föll i bön och vände om av
gammal vana
Tårar frös till pärlor i en frusen
hand, väntade och mindes andra
tiders land och högt där ovanför
Vilade byn Åsen
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Epilog.
47. Han far ifrån söder med
svidande eld
Våldens svärd skiner som solen
Bergen braka, jättinnor störta
män träda på Helväg
Himlen rämnar.
51. Nio steg går nu ättlingen
dödsmärkt, från ormen,
okvädarens son
Solen ses svartna
jorden sjunker i havet.
Strålande stjärnor försvinner från
himlen
Ånga stiger upp ur vågorna
Högt flammar lågorna
Upp till själva himlen
52. Då kommer ur dunklet draken
flygande
Den glänsande ormen från Nidafjäll
Han flyger
över slätten.
Ar var Halda (gudinnan)
Hel.
- Voluspa,
POETISKA EDDAN
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Elden.
Tyst, så tyst att ingen hör
varför ska jag tala om
hur eld blir till när ingen vill
inse orsak till verkan som
faller genom tid och rum
min vän
åh, om du ändå vågat se
att kampen går igen för dig
tills du lärt dig att klara det
Genom tidens illusion
om att inget lever kvar
att ingen ser
att ingen hör
hur fel du har
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En eld blev tänd en gång för dig
och den brinner faktiskt än
Som bränner, skördar bryter ner
tills ingen längre vill känna sig
vid den
Och det är en löjlig ekvation
inte svår alls att förstå,
men om vi löser den
ser dig i spegeln
Vad händer med egot då?
Som du vårdat ömt i alla år
sedan den första flamman
brann
För din girighet,
falsk egentlighet
Då vår rädsla vann.
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Du sa
"Tid är allt vi har"
men aldrig står du kvar
och ser på allt hon ger
medan du sväljer ner och tar
Och
men
när
och

visst, tid tar aldrig slut,
att finna vägen ut
himlen fallit ner
ingenting är som förrut

För den som blir rädd
blir trög och feg och stel
bara kramp är faktum sen
Hur ska vi lösa det och genom
dimmor se
Var i all sin da'r
finns logiken?
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Hur kan du
leva med dig själv?
Det är en gåta att förstå
men om vi löser den
ser dig i spegeln
vad händer med egot då?
Nog finns tid och värld för dig,
men den är inte här
Du har nått din peak
slagit din sista spik
och elden har slocknat
åh, du kan gå nu
Jag svär
Du sa
"Tid är allt vi har"
men aldrig står du kvar
och ser på allt hon ger
medan du sväljer ner och tar
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Och
men
när
och

visst, tid tar aldrig slut,
att finna vägen ut
himlen fallit ner
ingenting är som förrut.

Tyst, så tyst att ingen hör
varför ska jag tala om
hur eld blir till när ingen vill
inse orsak till verkan som
faller genom tid och rum
min vän
åh, om du ändå vågat se
att kampen går igen för dig
tills du lärt dig att klara det.
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Tack.
Jag ville berätta om ett liv
som fortfarande är möjligt här
Ett liv som porlat under broarna i
tystnad
Parallellt med ditt
din mammas, din mormors
din mormors mors
Jag ville berätta om det hjul
jag upplever att vi strävar efter
att uppfinna
igen
Istället för att slänga en blick i
backspegel
och utmana de sega minnena
den tråkiga känslan
av historielektionerna i skolan

24

Jag ville berätta om ett liv
som slutade märkas
En kultur som brann upp
och ett land vars folk tappade
bort sig själva
i askmolnen
efteråt.
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- Slutord -

KRÖNIKA
Kalla mig inte för häxa.

Motivet och min intention med detta arbete och
orden som nu följer, var och är att porträttera
en djupt dysfunktionell förvrängning inom vår
kultur. Något som ett historiskt förgiftat
patriarkat dagar som t ex på skärtorsdagen
varje år - kan klappa sig gott om magen och
njuta av. En manipulation som nu rullar, lever
och föder sig själv ur det ofrivilliga
offerskapets egen dimma och förvirring. Tack
vare den av patriarkala förtryckare,
framprovocerade och skrämda tystnadskultur, som
genom århundraden skapat den okunskap vi just
nu bland annat ser resultera i brukandet av
ordet "häxa" eller på mängden påskkärringar som
fyller skolorna under påskveckan.
Helt enkelt ett praktexempel på hur begreppet
gaslighting och masspsykos fungerar över tid.
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Att använda ordet "häxa" i samband med
naturreligiösa livsåskådningar, alternativmedicin
eller historisk folktradition - är enligt min
uppfattning att kväva en sanning om vårt kulturarv
och därmed underhålla en omedveten lögn. En
sanning som försvunnit, bränts och glömts, inte
minst i samband med trolldomsprocesserna på 1600talet,
av främst kyrkan och i förlängningen staten.
SAOB, etymologi:
HÄXA häk3sa2, i bet. 1—2 f., i bet. 3 f. l. r.;
best. -an; pl. -or; förr äv. (i bet. 1) HÄX,
sbst.2
[motsv. d. heks, (förr äv. hekse), nt. hex, holl.
heks (ä. holl. hexe); av t. hexe, eg. en sydtysk
(schweizisk) form som i samband med häxtron under
slutet av medeltiden o. början av nyare tiden
spred sig söderifrån över Tyskland o.
Nederländerna o. som motsvaras av fht. hagazussa
(hagzus, hagzissa), mnl. haghetisse, feng.
hægtesse (jfr den förkortade eng. formen hag);
första ssgsleden sannol. till HAGE 1.
1667 finner vi hur “Häcksor” nämns för första
gången i svenska skrifter (Rudbeckius D. Martini
Lutheri Cathechismus) och då utifrån ett direkt
svartmålande och fördömande perspektiv.
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Inte i en enda protokollförd rättegång under
den omfattande trolldomsrannsakningen som ägde
rum i Norden under 1600-talet finner vi ordet
hexa/häxa. Inte heller det tyska ordet
hagazussa som ovanstående etymologiska avsnitt
nämner.
Det vi finner i protokollen är istället epitet
som trollkona, trollkwinna, lövjerska och
signerska. Detta talar i sig sitt tydliga
språk, att benämningen häxa aldrig brukats av
vare sig de som jagade klarsynta människor när
det begav sig - eller av de klarsynta själva.
Jag väljer här, som ni ser, att benämna offren
för denna massaker för "de klarsynta", trots
att processerna snabbt urartade och dömde långt
fler till döden än enbart de människor som
ansågs vara bärare av alternativmedicinska
kunskaper, klokskap eller “hedniskt” kulturarv.

Men varför bry sig och märka
ord på det här sättet?
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Det var många som frågade sig samma sak när
N-ordet för mörkhyade människor blev vedertaget
att städa ut ur vokabuläret. Och i början av
2012 fastslog rikspolisstyrelsen och dess
personalansvarsnämnd att N-ordet är:
"ett föråldrat och förolämpande begrepp som är
så starkt förknippat med nedsättande värderingar
att det inte ska användas inom polisen.”

Spåktidningen 2011, nr 6:
”N*ger kommer från spanskans negro
som betyder ’svart’. Det kommer i
sin tur från latinets niger. Ordet
började användas under 1600-talets
slavhandel för att beteckna de
afrikanska slavar som skeppades
till Virginia i södra USA, men det
spred sig snart till andra delar av
landet. På 1900-talet började ordet
anses problematiskt.”
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Om vi ser genom samma, fast framtida glasögon på
ordet häxa och sätter samma kontext som ovan
citerade stycken, ser följande tolkning t ex ut
så här:

“Häxa/Hexe går ordagrant att koppla till det
grekiska prefixet för siffran 6 och började
brukas av kyrkliga män under inkvisitionen i det
medeltida europa. Inkvisitorer var övertygade om
att vissa kvinnor ingått förbund med Satan.
Satansgestalten var i sin tur kopplad till
siffran 6 och därmed var även den kvinna som lät
Satan verka genom henne, förbunden till siffran.
I Sverige började ordet användas först efter den
stora utrotningen av potentiella trollkonor i
slutet av 1600-talet, men befäste sig snabbt i
sagoberättandets värld. Ett eko av vad dessa
folkmordsoffer uppfattats som. Det vill säga
onda, giftkokande och farliga kvinnor. Först på
2020-talet började ordet anses problematiskt, då
kunskapen om vad inkvisitionen och
trolldomsprocesserna faktiskt inneburit för vår
samtid, ökade i samtliga samhällsskikt.”
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Till detta bör tilläggas enligt inledande stycke
ur SAOB, att det tyska ordet hagazussa/hagzissa/
hagatusjō ofta tas upp i samband med
diskussioner angående ordet häxas vara eller
icke vara. Ordet härstammar från det
fornhögtyska riket, där första stavelsen sägs
betyda hage eller hägn och den andra stavelsen
någon form av ryttarinna.
Det talas om gärdsgårdsriderskor, kopplade till
de äldre hedniska riter, där orgasmen sågs som
ett rituellt verktyg för att nå tillstånd av
medvetenhet och en fot i båda “världarna”.
Drömtid och verklighet.
Berättelser florerar om hur man smorde in sin
stav eller gärdsgårdsstör med psykedeliska örter
och gned sig mot, i såväl rituellt syfte som för
själva nöjets eller verklighetsflyktens skull.
Dåtidens dildo, helt enkelt. Inget att fördöma
idag, kan tyckas. Men detta kan mycket väl rimma
med det bibliska kvinnoföraktet och makthavares
rädsla för kraften som dolde sig i kvinnors
sexualitet.
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Det förakt som mycket ingående beskrivs i en av
trolldomsprocessernas
mest
utstuderade
instruktionsböcker från
1400-talets centraleuropeiska inkvisition,
Maleus Maleficarum.
Där beskrivs till exempel innehavandet av “den
tredje
bröstvårtan”
(klitoris)
som
ett
överlägset bevis på att kvinnan ifråga var
försvuren till Satan.
Utöver detta finns även fornengelskans “hagge”,
"hægtesse" kopplat till “the hag” (hagga), vad
som ofta inom folklore idag, näst intill kommit
att räknas som en arketyp. Den äldre, tuffa och
visa. Kanske till och med jordemodern, dagens
barnmorska.
Faktum kvarstår dock; Att ingen varken kallade
sig eller kallade någon annan för häxa i norden,
före det vi idag benämner som häxprocesser ägde rum.
Likt N-ordet står det framförallt klart att
benämningarna inte myntats av offren själva,
utan snarare av dess patriarkala förövare.
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Vad innebär det då att fortsätta bruka dessa ord
och att föra vidare nidbilden av hur de
patriarkala krafterna målade upp offren,
som t ex påskkärring?
Artikel “Språkets makt över tanken”
Joanna Rose, redaktör på Forskning & Framsteg
Språktidningen 2013 nr. 4

Lera Boroditsky, forskare vid
Stanforduniversitetet USA:
"– Frågan om relationen mellanspråk och tanke
träffar mitt i de häftigaste debatternaom vad
som gör oss till människor. Hur fungerar vår
hjärna? Är den uppdelad i moduler, finns det ett
speciellt avgränsat språkområde i hjärnan? Är
grammatiken inkodad separat i hjärnan, och hur i
så fall växelverkar den med språket? Och var
kommer våra tankar och idéer från? Är de
medfödda, universella eller inlärda?
De moderna idéerna om hur språket påverkar vårt
tänkande växte fram under 1900-talet. Vid
seklets början reste den tysk-amerikanske
antropologen Franz Boas runt i Nordamerika och
studerade olika indianfolk och deras språk.
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Hundra år före Boas inspirerades hans landsman,
upplysningsgiganten Alexander von Humboldt, av
möten med främmande kulturer. Han noterade att
skillnaden mellan språken inte bara ligger i hur
de låter och skrivs ner, utan även i de
världsbilder de skapar.
Humboldts och senare Boas idéer om att olika
språk gör att vi tänker olika togs på 1920-talet
upp av den amerikanska forskaren Edward Sapir
och hans elev Benjamin Whorf. Tillsammans har de
fått ge namn åt den så kallade SapirWhorfhypotesen om språkets inverkan på tanken.“

Idag både forskas och studeras det flitigt inom
ämnet
som
kommit
att
uppkallas
psykolingvistik/språkpsykologi och räknas som en
del av området kognitiv vetenskap.
Med andra ord innebär ett fortsatt bruk av
N-ordet såväl som ordet häxa, detsamma som att
föra vidare en världsbild, som de flesta av oss
varken vill eller kan identifiera oss med idag.
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Precis på samma sätt vi gemensamt strävar mot
ett samhälle där hudfärg ej per definition har
något som helst att göra med vårt mänskliga
värde, bör varken naturreligioner, förkristna
kulturarv eller alternativmedicinska områden
vara synonymt med “häxeri”.
Visst kan vi lära så pass mycket av vår historia
- och enas om det?

- i skönhet.

Anna Vild.

Musikpoet.

FOTOGRAF: Boel Engkvist
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”Artis Magicae
Damnate decollatis”
Dömd för trollkonster,
halshuggen.
annavild.se
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