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Abstract: My essay is a description about the religion Wicca; laws, ethics, history, rites, 

inauguration and how they relate to the gods and the different seasons.It�s also about the 

wiccan history and how wicca have created their own history by taking old mythic stories and 

making them their legacy.  
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Inledning 

 
När jag var tonåring stötte jag på många tjejer som klädde sig i svart och köpte ett 

pentagram halsband och trodde att de blev häxor då. Jag tyckte att det måste krävas något 

mer att bli häxa än sätta på sig en massa attribut. Man måste läsa, och undersöka om det är 

något man vill tro på, om man vill leva på det viset, och sen ta ställning till det. Första 

gången jag kom i kontakt med wicca var när jag började på universitetet 2001. Jag kom då i 

kontakt med en av mina vänner som är wiccan. Det han hade att säga om Wicca fascinerade 

mig mycket då jag är intresserad av magi och religion. Går de att kombinera kan det inte bli 

bättre tyckte jag. 

 Så jag bestämde mig för att ta reda på vad wicca egentligen går ut på, och vilka element som 

ingår däri, högtider, etiken och så vidare. Etiken gjorde mig fascinerad, tänk att kunna göra 

vad man vill så länge det inte skadar någon. Det kan öppna många dörrar inom etiken för 

diskussion, för vad anses egentligen vara rätt för dig själv så länge du inte skadar någon 

annan? I vissa fall kan man då gå hur långt som helst beroende på sitt eget samvete / moral. 

Det som också fascinerade mig var att man behöver inte tro på en Gud. Det finns både en 

manlig gud och en kvinnlig Gud och man kan dyrka båda, eller bara en av dem, eller säga att 

de är samlingsnamn för all världens gudar och gudinnor och efter det dyrka vilken Gud / 

Gudinna man vill. Wicca blir då lite vad man gör det till själv och det kändes oerhört skönt 

att inte ha någon kanon (uppvuxen kristen som jag är) att gå efter.  

 

Syfte 
 

Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva vad wicca egentligen är, vad de har för högtider och 

vad högtiderna har spelar för roll i religionen.  Jag vart fascinerad av att det finns så olika 

historiebeskrivningar om wicca så jag bestämde mig för att använda mig av både den mytiska 

och faktiska historien för att kunna skilja dem åt och ta reda på varför det är en sådan skillnad 

historiebeskrivningarna emellan. Guden och Gudinnan spelar en så stor roll i wicca, så jag 

ville ta reda på vad som var viktigt med dem, och vad de hade för historia. Var de tagna från 

litteraturen eller hade de ett liv innan wicca, och var kom de ifrån i så fall? Häxkonst och 

Wicca brukar många se synonymt med wicca. För många wiccaner är det inte alls så. Så min 
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fråga blev, har wicca något med häxkonst att göra, överhuvudtaget, eller har man blandat ihop 

olika koncept om magi?  

Frågeställningar 
 

-           Vad har wicca för högtider, och vilken roll tar de i religionen?  

- Vad har wicca för historia � följdfråga:  Hur förklarar wicca sin historia?  

- Vad har Guden och Gudinnan för roll i wicca?  

- Guden och Gudinnans uppkomst, hur gick det till?  

- Hur går den wiccanska initieringen (invigningen) till?  

- Vad går �The Great Rite� ut på? 

- Har häxkonst något med Wicca att göra? 

 

Metod och källor 
 

Som en inledning för läsaren ger jag först en kort introduktion till Wicca, dess etik, synen på 

gudar och historik. När det gäller wicca är det viktigt att läsa först skaffa information för att få 

en uppfattning om rörelsen eftersom många har förutfattade meningar. Wicca behandlar 

många gudar, så jag har skrivit förklaringar i fotnoterna till namnen. 

Jag har läst och kritiskt granskat både internetteorier och bokteorier om Wicca 

för att beskriva vad wicca går ut på. Då forskningen om  wicca är relativt ny är  de flesta 

böcker som skrivits om wicca är från ett insideperspektiv, det vill säga att författaren själv är 

wiccan.   

Det empiriska materialet består till stor del av internetsidor, Huttons Triumph of the Moon, 

Vivianne Crowleys Wicca, New Edition: A Comprehensive Guide to the Old Religion in the 

Modern World, Book of Shadows (wiccas �bibel�). Som teoribok har jag till största delen 

koncentrerat mig på Peter Aronssons Historiebruk. Vid svårigheter att hitta ett adekvat ord på 

svenska har jag låtit det engelska ordet stå kvar oöversatt.  

 

Teori 
 

Jag har valt att använda mig av Peter Aronssons �Historiebruk� för att beskriva hur grundarna 

av wicca tog från mytisk historia för att skapa en bakgrund till religionen. Enligt Aronsson har 
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varje samhälle en egen berättelse om sitt ursprung.1 Aronsson delar upp sin teori i tre 

beskrivande teser2:  

Historiekultur -  olika former av historiens bruk, dvs artefakter, ritualer, 

sedvänjor och påståenden som kan återknytas till det förflutna.  

Historiebruk � betyder all slags brukande av historia. Det handlar inte 

om det som hänt utan hur det som hänt används här och nu, för vilka syften och av 

vem.   

Historiemedvetande  - en process där man ser sambandet mellan dåtid, 

nutid och framtid, av kunskaper och erfarenheter och använder sig av det i 

historiebrukandet. Med detta menar Aronsson att vi använder oss av dessa begrepp för 

att skapa legitimitet i vår grupp, som då exempelvis kan vara ett wicca-coven.  

 

Den betydelsefulla historien skapas genom att den förmår bidra till att 

ge mening, legitimitet och hantera förändring av oss själva och 

verkligheten.3 

 

Man har olika mål och metoder för att använda sig av historiebruket. Ett kan vara politiskt, 

kommersiellt eller individuellt. Vi använder alltså historien för att passa våra egna syften, hur 

höga eller låga de må vara.  Man kan dra enskilda berättelser ur historien och sätta in dem i ett 

sammanhang. När vi återskapar historien är det inte bara för att vi vill ha något att berätta om, 

utan för att skapa oss en plats i världen och för att få våra efterlevande förstå vad de förväntas 

göra och offra.4 Det krävs både kulturell och analytisk insikt för att genomskåda en sådan typ 

av underliggande agenda. 

Enligt Aronsson kan historia få sin legitimitet genom  

1. Uråldrig hävd 

2. Delade offer och framsteg 

3. Min och vår historia � identitetshistoria för individer och grupper5 

 

Åberopar man ett gammalt ursprung så har man alltså större legitimitet, eller värde. 

Man kan alltså använda legitimitet för att skapa en ny världsbild på vad människan har 

                                                             
1 Aronsson - (2004), sid.14  
2 Aronsson - (2004), sid.17 
3 Aronsson � (2004), sid. 57 
4 Aronsson � (2004), sid 58 
5 Aronsson � (2004), sid.62 
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varit, vad hon är nu och vad hon kan bli. Mening blir också en stor fråga när man 

skapar en historia, eftersom historiekonstruktion skapar identitet; dvs, vem är  jag som 

wiccan, vad har jag för historia, vad har de som skapat wicca för historia och så 

vidare. Enligt Aronsson är också gestaltningsformerna viktiga för berättandet. 

Aronsson säger, att texterna i historien måste levandegöras, inte bara finnas som text i 

en bok någonstans, för det är genom att man levandegör texten som den kan tas emot 

på ett annat sätt, den kan erfaras och tolkas för att finnas till6. Wicca har valt att 

använda sig av poetisk skrift, för att det är lättläst och passar bra när man ska använda 

sig av skriften i ritualerna. 

Genom historien kan man också skönja symboler som gemensam 

nämnare för att skapa ett sammanhang. Wicca har pentagrammet7 som sin 

gemensamma symbol. Det används bland annat i ritualer. Men hur ska man hantera 

framtiden med historien? Vi ska ha historiskt medvetande, det vill säga:Vi ska ha 

kunskap om det förflutnas existens och vårt samband med det.8 Vi ska ha  

historiemedvetenhet, det vill säga: vi ska veta den  egna existentiella platsen i det 

historiska flödet. Man ska själv kunna relatera till de olika tidsdimensionerna.9, och till 

sist ska vi vara historiemedvetande, alltså; vi ska se hur dåtid-nutid-framtid är 

relaterade till varandra.10 Historiemedvetande har funktioner för bland annat 

identitetsskapande, kulturmöten, berättelsens form och innehåll. Historian är en väldigt 

viktig del för Wicca då den är en stor del av dess identitet. Alla wiccaner kan redogöra 

för dess historia. Pentagramsymbolen kan, enligt Aronsson vara en metonymi. 11 

 
 

                                                             
6 Aronsson (2004), sid. 61 
7 Pentagram - Ett pentagram är en femuddig stjärna inskriven i en pentagon, dvs spetsarna är sammanbunda med 
fem streck. En stjärna utan de fem sammanlänkande strecken kanske kallas för pentagram ibland, men är i själva 
verket en femuddig stjärna och inget annat. 
8 Aronsson (2004), sid.67 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Metonymi, en trop, stilistisk figur, där en formulering som är associerad med x byts ut mot x. 
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1. Vad är wicca?   
 

Bide within the Law you must, in perfect Love and perfect Trust. 
Live you must and let to live, fairly take and fairly give. 
 
For tread the Circle thrice about to keep unwelcome spirits out. 
To bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme. 
 
Light of eye and soft of touch, speak you little, listen much. 
Honor the Old Ones in deed and name, 
let love and light be our guides again. 
 
Deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune. 
Widdershins go when the moon doth wane, 
and the werewolf howls by the dread wolfsbane. 
 
When the Lady's moon is new, kiss the hand to Her times two. 
When the moon rides at Her peak then your heart's desire seek. 
 
Heed the North winds mighty gale, lock the door and trim the sail. 
When the Wind blows from the East, expect the new and set the feast. 
 
When the wind comes from the South, love will kiss you on the mouth. 
When the wind whispers from the West, all hearts will find peace and rest. 
 
Nine woods in the Cauldron go, burn them fast and burn them slow. 
Birch in the fire goes to represent what the Lady knows. 
 
Oak in the forest towers with might, in the fire it brings the God's 
insight.   Rowan is a tree of power causing life and magick to flower. 
 
Willows at the waterside stand ready to help us to the Summerland. 
Hawthorn is burned to purify and to draw faerie to your eye. 
 
Hazel-the tree of wisdom and learning adds its strength to the bright fire burning. 
White are the flowers of Apple tree that brings us fruits of fertility. 
 
Grapes grow upon the vine giving us both joy and wine. 
Fir does mark the evergreen to represent immortality seen. 
 
Elder is the Lady's tree burn it not or cursed you'll be. 
Four times the Major Sabbats mark in the light and in the dark. 
 
As the old year starts to wane the new begins, it's now Samhain. 
When the time for Imbolc shows watch for flowers through the snows. 
 
When the wheel begins to turn soon the Beltane fires will burn. 
As the wheel turns to Lamas night power is brought to magick rite. 
 
Four times the Minor Sabbats fall use the Sun to mark them all. 
When the wheel has turned to Yule light the log the Horned One rules. 
 
In the spring, when night equals day time for Ostara to come our way. 
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When the Sun has reached it's height time for Oak and Holly to fight. 
 
Harvesting comes to one and all when the Autumn Equinox does fall. 
Heed the flower, bush, and tree by the Lady blessed you'll be. 
 
Where the rippling waters go cast a stone, the truth you'll know. 
When you have and hold a need, harken not to others greed. 
 
With a fool no season spend or be counted as his friend. 
Merry Meet and Merry Part bright the cheeks and warm the heart. 
 
Mind the Three-fold Laws you should three times bad and three times good. 
When misfortune is enow wear the star upon your brow. 
 
Be true in love this you must do unless your love is false to you. 
 
These Eight words the Rede fulfill: 
"An Ye Harm None, Do What Ye Will"12 

 

 

Detta är The Wiccan Reed(deras viktigaste religiösa text); som sammanfattar wiccas 

trosfrågor. Wicca har ingen bibel eller profet. Texterna som behandlar wiccas trosfrågor kom 

till i slutet på 1800-talet av Alister Crowley och  Gerald Gardner.  

Det viktigaste citatet i The Wiccan Reed är �An Ye Harm None, Do What Ye 

Will�, vilket i princip betyder �Gör som du vill, så länge du inte skadar någon�. Det betyder, 

att du även inte ska skada dig själv! Wicca vördar naturen  och ser den gudomliga skönheten i 

universum. Dess grund ligger främst i förhållandet till Jorden, naturen omkring oss, solens 

och månens cykler och årstidernas gång. Den handlar om att ta ödet i egna händer och vi har 

rätt välja hur vi ska använda denna makt. 13 Wicca praktiserar riter för att anpassa sig till den 

naturliga rytmen av livskrafter som markeras av månfaser och de säsongbetonade kvartalen.14 

Wicca är från början löst baserat på förhistorisk paganism. Paganism har sagts 

vara en kombination mellan österländsk magi, västerländsk magi, frimurare-  och gudinne 

spiritualitet.15 Den kombinerar de religiösa idéerna hos paganism med häxornas hantverk och 

de maskulina bilderna av Gud från de förkristna religionerna med Gudinnan. 

De flesta wiccaner dyrkar en Gud och en Gudinna. Gudomligheten inom wicca  

värda. Man kan därför se wicca som en polyteistisk religion. Guden och Gudinnan kan 

betraktas och åkallas på många olika sätt. En del wiccaner ser dem som två kompletterande 

delar av en större, mer ogripbar Gudomlighet, som då också inkluderar hela universum. 

Paganer (wiccaner) skulle hävda att alla Gudar är en Gud, och att alla former av Gudinnan är 

                                                             
12 http://www.crystalinks.com/wicca2.html (2006-03-22) 
13 PDF fil � Wicca and Magick � A Beginners Guide sid 3 (nerladdad 2006-04-01) 
14 http://www.magicwicca.com/wicca/beliefs.htm (2006-11-14) 
15 Exploring new religions � George D. Chryssides,(1999) .sid 339  
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en Gudinna. Är dessa formar av gudomar �där ute� eller ska man förstå dem mytologiskt, som 

ett sätt att förstå sig själv, Guden inom mig?  

En del wiccaner namnger Guden och Gudinnan, exempelvis som Aradia och 

Cernunnos.  Andra tillber, förutom de allmänna �Guden� och �Gudinnan�, också namngivna 

gudar och gudinnor ur gudavärldar de trivs med, exempelvis den keltiska, grekiska eller 

nordiska. Dessa namngivna gudomar kan antingen betraktas som aspekter av den �större� 

Guden och Gudinnan, eller som helt fristående.  

Vissa wiccaner betraktar gudomarna som ytterst konkreta och fritt agerande 

personligheter, medan andra ser dem som mer abstrakta manifestationer av ett kollektivt 

undermedvetet. Alla djur inom Wicca har ett �själsligt� liv. Allt är en del av den känsliga 

balansen mellan ljust och mörkt, dag och natt, gott och ont, man och kvinna. Gudinnan och 

Guden är både skapare och förstörare. De ger liv, tar hand om det och tar bort det. Cykeln ses 

som olika årstider, och måncykeln symboliseras av den treenade gudinnan, Virgin, Mother 

och Hag. Detta kan jämföras med de tre livscyklerna för kvinnor, enligt Fiona Bowie.16. 

Mother skapar, Virgin utvecklas och Hag tynar bort, det vill säga dör. Detta kan jämföras med 

månen, som först är en månskära, för att gå vidare till att bli full, för att gå tillbaks till en 

skära och senare försvinna för att börja om igen. Det är därför som den treenade gudinnans 

emblem är en fullmåne med en halvmåne på varje sida.  

Wicca har vissa regler som de lever efter :  

 

 

1. Lev  - Lev som om varje dag var din sista, för en dag kommer du ha rätt. 

2. Kärlek � Älska dig själv för och främst. När du verkligen älskar dig själv, kan du 

älska de runt omkring dig lättare. Lika lätt som att andas, och det måste vi ju alla.  

3. Lärdom � Lär dig livets lärdomar, för varje som kommer. Det är anledningen till 

att vi finns.  

4. Njut � Njut av livet, för om du inte gör det kommer någon annan göra det åt dig. 

Och då kommer all din tid på jorden vara bortkastad. 17  

 

Wicca vill leva med harmoni med naturen, i en ekologisk balans som ger tillfredställelse till 

livet och skapar medvetenhet som bygger på evolutionär föreställning. De föreställer sig att 

den Kreativa Kraften i universum manifesterar sig genom polaritet, som maskulin och feminin 
                                                             
16 Bowie, refererar här till Hastrup -  (2000), sid. 106-107 
17 PDF fil � Wicca and Magick � A beginners Guide sid 18 
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och att det är denna samma Kreativa Kraft som finns i alla människor, och fungerar genom 

interaktion mellan det manliga och det kvinnliga. De värderar inte någon kraft över den andra, 

utan tror att det maskulina stödjer det feminina, och det feminina stödjer det maskulina. De 

tror på sex som ett nöje, som en symbol och ett förkroppsligande av livet, som en källa till 

energi i magisk verksamhet och religiös dyrkan. Religionen erkänner både de yttre världarna 

och de inre världarna, de psykologiska, ibland kända som Andevärlden, det kollektiva 

undermedvetna, och de ser interaktionen mellan dessa två dimensioner som bas för 

paranormala fenomen och magiska (ut)övningar. Wiccaner åsidosätter inte en dimension för 

den andra, de ser båda som nödvändiga för deras uppfyllelse. De tror inte på hierarkier.  

Wiccaner accepterar inte föreställningen om en absolut ondska. De dyrkar inte 

heller någon varelse känd som �Satan�, eller �Djävulen�, som det definieras i kristen tro. De 

tror att man ska söka svaret inom Naturen, för det  bidrar till  hälsa och  välmående. 18 
 

 

Wiccas historia  
 

Mot slutet av 1800-talet uppstod en orden i London vid namn �The Golden Dawn�.  The 

Golden Dawn var en liten exklusiv grupp som utövade ockultism och ritualer i det fördolda. 

The Golden Dawn var inspirerad av frimurarna och antroposofin19, men har troligen rötter i 

medeltiden. The Golden Dawn var en av de första grupperna i Europa som tog ställning för en 

icke-kristen spiritualitet. Wicca i sin tur går tillbaka till The Golden Dawn och en orden vid 

namn Ordo Templi Orientus (OTO).  Aleister Crowley (som inspirerade Wicca och var god 

vän med Wiccas grundare Gerald Brosseau Gardner) blev med tiden ledare för OTO. OTO 

var en orden som blandade västerländsk magi med österländsk yoga och tantrisk sexmagi. 20 

År 1954 skrev Gerald Gardner boken �Witchcraft Today�. Boken beskriver 

häxkonst ur en antropologs  perspektiv. Denna antropolog hittar på en hemlig, traditionell 

hednisk religion. 21 Anledningen till att Gardner gav ut boken om denna religion var att den 

enligt honom höll på att dö ut och han ville på detta sätt bevara den. Wiccas spridning började 

när Gardner initierade folk och nya covens22 bildades. Samtidigt dök det upp andra som 

                                                             
18 http://www.magicwicca.com/wicca/beliefs.htm (2006-11-14) 
19 Antroposofi - Det kommer av grekiska "antropos" = människa och "sofia" = visdom, en filosofisk inriktning på 
1800-talet som hävdade att verklighetsbilden är monistisk, d.v.s . de hävdar att dualismen som uttrycks till exempel 
som "ande och materia" är skenbar och beror på människans konstitution.  
20 Häfte New Age och Det Ockulta, Vetlanda Komvux Religion (2000), sid. 173-174 
21 http://www.cerridwen.se/e107_plugins/content/content.php?content.47 (2006-05-05) 
22 Coven är namnet på en grupp av Wiccaner som träffas och firar de Wiccanska högtiderna. Ungefär som en 
kristen församling, fast bestående av Wiccaner 
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påstod sig utöva Wicca och skapade nya former av detta och då började uppdelningen i olika 

traditioner.  

Gardner var djupt influerad av egyptologen/ antropologen Margret Murray som 

1921 gav ut boken �The Witch-Cult in Western Europe�. Den behandlade medeltidens 

häxförföljelser och , enligt henne ska det ha funnits en religion från en förkristen tid som var 

en fruktbarhetskult med en behornad gud och en modergudinna. Margret Murray hämtade 

mycket av sitt material från Sir James Frazers �The Golden Bough�. 1953 blev Doreen 

Valiente medlem i Gardners covent. Hon påpekade för Gardner att många av hans ritualer 

kom från Crowley. Gardner hade själv kompletterat de ritualer av Crowley som varit 

fragementariska. Valiente fick honom att ta bort en del av dessa och bidrog själv med texter, 

bland annat The Charge of the Goddess: An ABC of Witchcraft, som idag anses som klassiska 

inom wicca23. Ordet wicca är taget från det indoeuropeiska roten �Weik�, som relaterar till 

saker förbundna till magi och religion.24 

På 1960-talet trädde Alex Sanders fram och påstod att han representerade en 

äldre tradition än vad gardneristerna gjorde. Men det var förmodligen bara en chimär, för han 

hade ungefär samma ritualmaterial som Gardner, så man får anta att han byggde sin egen 

tradition utifrån Gardners. Sanders, skapade, likt Gardner ett coven och initierade folk väldigt 

snabbt. Hans coven kallades det alexandriska. Tillsammans med journalisten Stewart Farrar 

blev han väldigt inflytelserik inom wicca och skrev boken �A Witches Bible�.  Vivianne 

Crowley är också en person som nämns inom wicca. Hon gjorde att wicca spreds utanför 

Englands gränser, till Tyskland och Norge bland annat. Hennes främsta bok är Wicca: The 

Old Religion in the New Millennium. 25 

 

Häxkonst � en del av wicca ? 
 

Det finns lika många beskrivningar av häxa som det finns häxor sägs det. En häxa är en 

person som kan utöva magi och samarbeta med naturens krafter. Det sägs att alla wiccaner är 

häxor, men alla häxor är inte wiccaner26 Häxor behöver dock inte vara religiösa som wiccaner 

är. Och en häxa behöver inte ha något med wicca att göra. Har jag förvirrat dig tillräckligt? 

Bra. Då ska vi reda ut begreppen lite tydligare.  

- Vart kommer ordet häxa (witch) ifrån?  

                                                             
23 http://www.cerridwen.se/e107_plugins/content/content.php?content.47 (2006-05-10) 
24 http://www.geraldgardner.com/History_of_Wicca_Revised.pdf (2007-12-01) 
25 http://www.cerridwen.se/e107_plugins/content/content.php?content.47 (2006-05-10) 
26 http://web.telia.com/~u51104354/ (2006-11-14) 



 13

Ordet �witch� härstammar från vitki, det fornnordiska namnet på en spåman eller trollkarl. 

Ursprunget till roten wicc- är tvistig. Det kan härstamma från proto-germanskan *wik- som 

har att göra med någonting som snurrar, vänder sig eller vrider sig. Det skulle kunna anspela 

på häxkonstens danser eller kopplingen till årstidcykler. 27 

 

- Vad är  häxkonst ? 

En del säger att det är magi kopplat till naturen, medan andra utövar den som ett initiatoriskt 

magiskt system. Häxkonst innebär, rent allmänt magisk praktik som inte behöver ha något 

med religion att göra. 28 För att gå närmre in på definitionen av vad häxkonst är måste man 

beskriva dess historia.  

Häxprocesserna formade definitionen på häxkonst. Dessa ägde rum från ungefär 

1200-talet till 1700-talet, huvudsakligen mellan 14-1600-talet. Både män och kvinnor 

anklagades. En liten andel av dessa utövade säkert något som man kan tolka som 

trolldom/magi, men det största antalet var antagligen kristna. Beteckningen �häxa� som dessa 

människor fick var inget de kallade sig själva utan något de blev anklagade för att vara.  

Under denna tid etablerades en allmän bild av vad en häxa var och vad hon/han gjorde. 

Hon/han hade kontakt med Djävulen och andra onda, mörka krafter. Hon kunde utöva 

trolldom, flyga, anta djurform och kasta förbannelser.   I slutet av 1800-talet framfördes att 

kloka gummor och gubbar skulle vara spår av en äldre förkristen religion. James Frazer gav ut 

boken The Golden Bough som handlade om just detta.  I slutet på 1800-talet började folk kalla 

sig själva häxor, och med detta ha ambitionen att utöva det som häxor historiskt ägnat sig åt. I 

slutet av 1800-talet blev det alltså rumsrent att kalla sig själv �häxa�.  Häxkonst har alltså 

ingenting att göra med religion egentligen. Det finns häxor som vänder sig till olika gudar, 

men det finns också de som använder magi de betraktar som häxkonst utan att se sig som 

religiösa. Häxkonst är kopplad till naturen. Det kan handla om örtmagi, där man lägger 

tonvikten vid att använda örter i olika brygder i magiska syften. Naturläkekonst är också 

något har kallats häxkonst, men detta har inget med magi att göra. Snarare att man hittar örter 

som läker sår och botar sjukdomar.  Folkmagi är också en form av häxkonst som finns. Det 

kan handla om spådom, läkemagi, förbannelser, eller att på magisk väg vilja ha förändringar i 

vardagen. Då är en häxa någon som ägnar sig åt magi. Den här kategorin av häxor brukar 

snarare närma sig begreppet �New Age�, alltså där man kombinerar lite som man själv vill 

och tar de delar man trivs med.  

                                                             
27 Mörk initiatorisk häxkonst � Thomas Karlsson, sid.1 
28 onn@inorbit.com 
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- Och har det något med wicca att göra?  

Det finns häxor som tillber både kvinnliga och manliga gudomar och dessutom firar samma 

årshögtider som wiccaner och andra nyhedningar utan att för den sakens skull kalla sig 

exempelvis wiccaner, eftersom de inte kan hålla med om allt som en specifik religion står för. 

Likaså finns det häxor som endast vänder sig till en Gudinna. Som Wiccan utövar man 

mestadels häxkonst baserad på religionen. 29 Det vill säga, att Wiccaner är både häxor och inte 

häxor. De använder sig av häxkonst i sina ritualer men kallar sig själva helst inte häxor 

eftersom ordet häxa har en dålig konnotation. De säger själva att de associerar ordet med 

förföljelserna.  

 

2. Mytiska rötterna till wicca 
 
Wicca lånar bland annat av kelterna, hellenismen och appolliansk/dionysisk paganism. De 

använder sig också av historierevisionism i stor utsträckning, dvs de har en tendens till att 

skriva om historien till sina egna syften30. Enligt Wicca har historien skrivits av män för män, 

så de försöker se historien ur ett annat perspektiv. Vad händer om man skriver den ur ett 

kvinnligt perspektiv? En teori som framkastas är att män genom historien systematiskt har 

tagit bort mycket av de kvinnliga aspekterna i historien. Kvinnornas historia har blivit 

bortglömd och bortreducerad eftersom den inte passade de syften de ville framlägga. Enligt 

Aronsson vill vi veta olika saker när det gäller historia.  

Propaganda och olika ideologier lägger fram sina teorier om vad som hänt i historien. Wicca 

är också historieromantiker.  Svårigheterna som Aronsson ser med historiekulturer som 

utformas med andra krafter (exempelvis wicca) än politiska är att det inte finns något 

avgränsat fält och för att det är många discipliner som lämnar bidrag till forskningen31 

En av historiebrukets viktigare funktion är att åstadkomma ett gemensamt 

minne32, för det är genom det gemensamma minnet som man skapar legitimitet. Hur skapar 

man mening genom historia? Enligt Aronsson gör man det genom att ha ett kronologiskt och 

berättande sammanhang. Skapa evigt liv till historian gör man genom minnen och ritualer, 

genom att tolka olika sammanhang och förvandla dem till saklighet -  exempelvis en historia 

                                                             
29 http://www.beccus.se/ (2006-11-14) 
30 andreas1537@hotmail.com  
31 Aronsson -  (2004), sid.283 
32 IBID 



 15

kring ett händelse vid ett coven. Så bildar man myter och när man gestaltar myterna så ger det 

liv och upplevelse och lever på så sätt vidare till andra samhällen och andra tider33 

 

 

Lån från kelterna 
 

Enligt Vivianne Crowley34 är wicca väldigt inspirerad av kelterna. Det mesta skrivet om 

kelterna är av deras fiende romarna (Julius Caesar bland annat), så man kan inte räkna med att 

deras källor var objektiva. Det vi vet om kelterna är att de hade ett alfabet kallat �ogham� och 

att de föredrog en muntlig tradition. De trodde på reinkarnation och hade ingen rädsla för 

döden. Det fanns få monster och demoner i deras mytologi och de var inte påverkade av 

ondskan som i många andra religioner på den tiden. De hade inget koncept av synd och straff 

i sin religion och trodde att när man dog, så åkte man till �Summerland� där de förnyades och 

gjordes redo för återfödelsen.  

De fyra största festivalerna har sitt ursprung i kelternas traditioner.  Eftersom kelterna var 

herdepräster, handlar deras festivaler om de viktiga händelserna i herdeåret.  

 

• Samhai, eller Halloweeen.  

De djur som inte kunde sparas över vintern slaktades och deras kött saltades. Den här 

festivalen var alltså �a feast of death�.35  

• Imbolc, eller Oimelc (Candlemas), firades den 1:a feb. 

Man firade att den första lamningen ägt rum, för när kelterna blev ett mer rotat folk var de 

beroende av lamm och får för deras leverne. Imbolc var också känd för att firas som festivalen 

för Brudgudinnan. Vid Imbolc återvände hon till jorden från sin vintervila och välsignade 

jorden och gjorde den fertil för det kommande året. 

• Beltane 

Majelden eldades på kullar över hela landet. Detta skulle symbolisera den växande makten 

hos Solen. Boskap välsignades och drevs genom elden för att rena deras päls från odjur. 

Samtidigt skulle människor dansa runt elden.  

• Lughnasadh 

                                                             
33 Aronsson - (2004), sid.57 
34 Vivianne Crowley -  (2003), sid.11 
35 Crowley, sid. 11 
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Lughfestivalen36, Guden av ljuset, firades den sista dagen i juli och den första dagen i augusti. 

Lugh var en gud som behärskade många ting, bland annat var han harpist, hjälte, poet, helare 

och magiker. Hans vapen var spjutet. Hans festival var en sommarfest fylld av spel.  

Wicca har också behållit två religiösa koncept från kelterna, utomhusdyrkan och 

Gudinnedyrkan. Gudinnan och kvinnan var väldigt viktiga inom det keltiska samhället. 

Gudinnorna verkade över poesi och konst, smidekonsten, och över krig. Kvinnorna var 

krigare och drottningar. Genom Caesars berättelser vet vi att lagdispyter togs hand om av de 

keltiska kvinnorna.37 Genom kontakten med romarna började kelterna bygga tempel, men de 

tidiga kelterna trodde att man kunde kontakta / dyrka Gud bäst i naturen. Dessa 

utomhustempel var skyddade tills kristna missionärer började förstöra dem. 

 

 

2. Lån från hellenismen 
 
När Alexander den Store dog 323, tog en av hans generaler över och blev Farao Ptolemais den 

1:e. Han vill skapa en religion som skulle vara acceptabel för både greker och egyptier. En 

triad av egyptiska gudar och gudinnor skulle skapas för att matcha en triad av grekiska gudar 

och gudinnor. Timotheus (den grekiska prästen), och Manetho (den egyptiska prästen), sattes 

på denna uppgift. Ptolemais nya system blev att �Chief Deitys� över Egypten skulle bli 

Gudinnan Isis, hennes make Sarapis och deras barn Horus. Isis brorson Anubis blev väktare 

över de döda. Isis original bror och make Osisris togs bort eftersom hans karaktär var för 

komplex för det nya systemet och det incestuösa förhållandet mellan Osiris och Isis skulle 

inte finna några favörer hos grekerna, eftersom de var uppväxta med Oidipusmyten38. 

Isis och Sarapis  blev både immanenta och trascendenta gudar. De styrde 

underjorden, Jorden, och Himlen. Den reformerade religionen gjorde att Isis inte bara var en 

av Egyptens många gudinnor, utan Gudinnan över Gudinnorna.  

 
Queen of the star 

Mother of the seasons 

And Mistress of the universe39  

 

 
                                                             
36 Crowley - (2003), sid. 12 
37 Crowley - (2003), sid 12 
38 Crowley - (2003), sid. 11-12 
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Inskriptionen på Gudinnan Neiths staty lyder följande: 
 

I am all that has been, and is, and shall be 

and my robe has never yet been uncovered by mortal man40 

 

Så här dyrkas Gudinnan inom wicca, hon är immanent, trascendent och mystisk. Isis 

religionen spreds snabbt inom det romerska riket. Man har hittat spår av Isisdyrkan ända uppe 

vid London och York. Städerna fungerade som religiösa centrum.  

Isisreligionen innehåller många element från wiccareligionen idag. 

Isisreligionen var en mystisk religion som lovade de invalda inre transformation och 

utvidgande av medvetandet. Som i wicca fanns det tre nivåer av upptagning/invigning. Isis 

parades ofta ihop med den grekiska guden Ascelepius, läkekonstens gud. Hennes tempel, riter 

och invigningssystem kombinerade därför religion, magi och processerna för helande. 41 

En annan viktig influens är de neoplatonska filosoferna. De tyckte inte om idén 

om Guden och Gudinnan som separata varelser, utan ville röra sig mot ett mer sammanslaget 

koncept, att Guden och Gudinnan sågs som personifieringar av Den ende, den ultimata 

gudomliga kraft som står bortom det kvinnliga och det manliga. Precis som Isisanhängare var 

de vegetarianer, men de fördömde inte dem som utförde traditionella djuroffer. 

Neoplatonismen såg det gudomliga som något utanför den skapande världen, eller rättare sagt, 

trascendent. Stoikerna trodde att universum var gudomligt och att människorna var en del av 

gudomligheten. Med andra ord, det gudomliga var immenent. Stoikernas tro att universum är 

gudomligt och att gudarna bor i naturen är väldigt viktigt inom wicca.42 

 

 Lån från appoliansk och dionysisk paganism 
 

Långt innan kristendomen fanns det en delning mellan paganismen i tempel och paganismen i 

skogar. Inomhustemplen använde sig av Apollons syn på religionen. Han är musikens och de 

intellektuella målens Gud. Den här formen av paganism var av statlig karaktär. Det var en 

religion som fokuserade på den närvarande rationella tanken och symboler av Ljuset och 

Solen, därav de vita mantlarna i de religiösa riterna. Neoplatonismen var en del av detta.  

Dionysosdelen var en paganism som fokuserade på  exatiska visioner och trans, 

som trodde på att förlora sin medvetenhet och samföra den med naturen. Dionysosriterna 
                                                                                                                                                                                              
39 Lucius Apuleius � The Golden Ass 
40 http://altreligion.about.com/library/texts/bl_isisandosiris.htm (2007-12-08) 
41 Crowley - (2003), sid. 14 
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handlade om att trumma, och om mörker, alltså månriter. De trodde inte på statlig kontroll, 

utan en individuell frihet, och en individuell frihet, och snarare en återgång till naturen än ett 

försök till att utvecklas bortom den. 

 

Kristendomen och wicca � konfrontation 
 
324 deklarerade den romerske kejsaren Constantin att kristendomen skulle vara den officiella 

religionen för emperiet. Paganismens dagar var räknade, för kristendomen var trogen sin 

judiska förälder, en intolerant maskulin monoteism, enligt paganerna. Andra religioner kunde 

inte komma på tal att samexistera med kristendomen.43 

Kristendomens syn på det gudomliga var det enda som var rätt, alla andra hade 

fel. De som inte trodde på kristendomen var styrda av Satan. Andra gudar var inte gudar 

längre, utan demoner och tjänare till ärkedemonen. Vissa gudar gjordes om till helgon, andra 

blev (som exempelvis Diana) ansedda som demoner. Gudarna i den gamla religionen blev 

Djävulen i den nya. 

Kristendomen tog bort all magi. Kyrkan hade inställningen att magi var inget 

som �vanliga� människor skulle syssla med, utan detta var endast förbehållet kyrkan. Även 

om kyrkan fortsatte att vinna mark var paganismen fortfarande den mest dominerande 

religionen. Häxkonst blev ett samlat ord för två verksamheter � paganisk dyrkan och magi. 

Paganisk dyrkan innebar att man väckte Gudarna i en präst eller prästinna, att man dyrkade 

det Gudomliga i naturen, exempelvis brunnar, träd och stående stenar. Magi inkluderade att 

göra en magiformel, divination och helande.  

Gudinnan visade sig vara svår att förtrycka och försöka ta bort. I femte 

århundradet, vid Konciliet i Efesus skapade myten om Jungfru Maria som Theotokos44. Detta 

var ett sätt att försöka tillfredsställa dem som trodde mer på den kvinnliga delen av det 

gudomliga. Jungfru Maria var varken Gudinna eller helt mänsklig, utan något mitt emellan: 

Panagina Theotokus eller Guds moder. Dock hjälpte inte detta för att tillfredsställa de som 

trodde på paganismen, utan de fortsatte dyrka Diana och Herodias.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              
42 Crowley - (2003), sid. 14 
43 Crowley - (2003), sid. 16 
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3. Centrala föreställningar 
 

 

Gudinnan 
(Triple Goddess45) 

Wicca dyrkar Gudinnan, det kvinnligt gudomliga. Gudinnan inom 

wicca ses som Gaia, jorden själv, som är immanent och bor i 

skapelsen. Gudinnan fanns innan hon skapades och transcenderar 

det. Gudinnan är känd genom många namn och därmed har hon 

många aspekter.  Men det viktigaste är att hon är En, det evigt 

kvinnliga, det gudomliga hon. Många covents hyllar Gudinnan 

under hennes keltiska namn Cerridwen46, eller Bruden, men det 

vanligaste namnet är Aradia.47 

I Norden används namnet Freja48. Dessa namn är aspekter på �Den  

Stora Moder Gudinnan� som är universell och närvarande i alla kulturer vid alla tider. I wicca 

har Gudinnan tre aspekter, som kallas Virgin (Jungfrun), Mother, (Modern), och Hag eller 

Wise One (Den Visa).  

 

Historien bakom gudinnan 
 

I boken Metamorfoser (även kallad �The Golden Ass�) var en kvinnlig Gud personifieringen 

av alla andra kvinnliga gudar, och hon definierades som månen och naturen.  

Som Robert Graves talar om i sin inledning49, har forskningen kring historien om magi och 

häxkonst avslöjat att det fanns thessaliniska häxor som bevarade en tradition av destruktivt, 

�left-hand� magi (svartkonst)  tillhörande den trefaldiga Mångudinnan i formen av Hecate. 

Den höger välvilliga magin (vit magi) förbinds till mysterierna av Isis; den gudinna som 

Lucius/Apuleius dyrkade. Således bör inte The Golden Ass läsas som att innehålla �ett 

puritanskt� moraliskt  av sexuell förälskelse i guden och övergivelse av magin i favör för 

religionen. Sensualitet är inte naturligt vulgär, magi är inte alltid ondskefull; båda kan ta en 

                                                                                                                                                                                              
44 Gudaföderska 
45 http://www.pandorasbazaar.com/briar-triple-goddess.jpg (2006-08-14) 
46 Cerridwen, Walesisk mån- och skördegudinna.  
47 Crowley(2003), sid. 137-138 
48 Freja var en fruktbarhetsgudinna i nordisk mytologi. 
49 Robert Graves skrev en egen version av Golden Ass, han var en engelsk poet och författare som levde 1895 � 
1985,  men hemsideförfattaren(Benjamin Slade)menar troligtvis hans bok The White Goddess.  
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destruktiv �left-hand� karaktär eller en positiv �right-hand� bildar, precis som Mångudinnan 

syns både som Hecate och Isis. 50 

Grekerna trodde att jorden var en kvinnlig social konstruktion. Himlen var 

maskulin. Eftersom den västerländska vetenskapen är baserad på grekiska tankar blev de 

flesta som hade hand om vetenskapen män. Diana och Venus är de gudinnor som lever kvar i 

historien, som tar plats i poesin och kallas Moder Jord eller Moder Natur. Keats och Shelley 

har goda exempel på detta.  
 

O GODDESS! hear these tuneless numbers, wrung  
By sweet enforcement and remembrance dear,  
And pardon that thy secrets should be sung 
Even into thine own soft-conchèd ear:  
Surely I dream'd to-day, or did I see    
The wingèd Psyche with awaken'd eyes?51 

 
Under sista delen av 1800-talet började det diskuteras om förhistoriska religioner. Det fanns 

de som trodde att primitiva religioner var skapade av rädsla och okunnighet. Andra trodde att 

det var förkroppsligade sanningar som hade glömts bort.  Tyska romantiker var de som kom 

med idén om en evig sanning som bestod av monoteism.  

1901 undersöktes Knossos av arkeologen Arthur Evans. Då skapades idén om 

att förhistoriska Kreta hade en enda mäktig Gudinna52. Alla bilder av kvinnliga gudinnor var 

egentligen bara en gudinna och gudinnorna var aspekter av denna. Detta kunde även 

appliceras på guden. Han var hennes underordnade och son. Denna relation mellan guden och 

gudinnan baserades på legenden om Rhea och Zeus53. Dock gjorde Evans en efterräkning för 

kristendomen � han gjorde om gudinnan (Rhea) till både jungfru och mor med ett gudomligt 

barn.  

1903 deklarerade Sir Edmund Chambers (en väl respekterad �scholar of the 

medieval stage�) att Europa hade dyrkat förhistoriska Jordmodern i två aspekter. Som  

skapare (creatix) och förstörare, som senare blev känd under flera namn. Ungefär samtidigt 

som Chambers, angav Jane Ellen Harrison, en känd Cambridgeklassicist, att hon trodde på 

samma modell, men att Jordmodern fanns i en trefaldig aspekt. Istället för att som Evans göra 

om den jungfruliga och materiell historisk gudinnan och lösa det med en kristen bild,  pekade 

hon ut att den pagan forntida världen hade ibland trott på partnerskap av tre gudomliga 

kvinnor, liksom ödet eller gracerna. Hon argumenterade att original gudinnan, den som 
                                                             
50 http://www.jnanam.net/golden-ass  (2006-09-10) 
51 http://www.bartleby.com/101/626.html (2006-11-14) 
52 Ronald Hutton � Triumph Of the Mooon(1999), sid. 36 
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föreställer Jorden, hade jämväl hedrats i tre roller. Den  viktigaste av dessa var Jungfrun, som 

härskar över de levande, och Modern, som härskar över underjorden. Hon namngav inte den 

tredje. Harrison utvecklade Evans ideér och förklarade att alla manliga gudar hade 

ursprungligen varit underordnade till gudinnan som hennes älskare och söner. 54 

Evans var väldigt influerad av Sir James Frazer. Sir James Frazer är mest känd 

för sin bok The Golden Bough, men också för sina teorier om den forntida gudinnan. 1907 

skrev han sin teori om en förhistorisk gudinna. De tidigaste civilisationerna hade trott på en 

gudinna som personifierade �de reproducerande energierna i naturen�, med en manlig son och 

gemål som föreställer anden av vegetation, som dör och går tillbaka. Evans kom undan 

problemet med hur denna gudom kunde vara både jungfru och moder genom att argumentera 

att primitiv befolkning inte hade förstått begreppet av faderskap. Sju år senare föreslog han att 

över hela förhistoriska Europa hade folket vördat/skapat en dubbel gudinna, mor och dotter, 

som personifierade havet. 

Bilden av gudinnan som månen var den enda utvecklades under första delen av 

1900-talet, och det var inte förräns 1948, då Robert Graves utgav boken The White Goddess, 

där han utvecklade idén att det finns en europeisk gudinna som representerar de olika 

månfaserna och som ligger; enligt honom, bakom de olika gudinnorna i de europeiska 

mytologierna. Han tog Harrisons tre aspekter och relaterade dem till den växande, fulla och 

försvagade �månen, för att representera en Gudinna som en bringare av liv och död, i sina 

former som Virgin, Mother och Crone. Han delade in hennes son och gemålen i två motsatta 

aspeketer, som Gud av det växande och försvagade året, ödesbestämda att rivalisera för att få 

hennes kärlek. En speciellt viktig funktion Gudinnan hade för Graves var att ge inspiration till 

poeter, hon var Musan; som gav råd genom myter och drömmar, i kontrast till rationella 

tänkebanor som Graves identifierade med patriarkat och industriell modernitet. 

           

Den första aspekten  - The Virgin Mother 
 

Den första aspekten associeras med Jungfru Maria och med månen. Jungfru Maria tolkades av 

katolicismen  som ståendes på månen med sju stjärnor ovanför hennes huvud. I wicca betyder 

Jungfru inte det som man vanligtvis associerar med ordet Jungfru, utan i wicca betyder ordet 

en kvinna som inte är ägd eller behöver en man. Det är den här aspekten av Gudinnan som 

                                                                                                                                                                                              
53 Rhea bad Uranus och Gaia om en plan för att rädda Zeus från att bli uppäten av sin far Cronus. Rhea födde Zeus på 
Kreta, och gömde undan honom i en korg under ett träd. Istället för Zeus fick Cronus en sten invirad i en linda. Cronus 
svalde stenen, och Zeus fick tillbringa sin uppväxt hos en herdefamilj.  
54 Hutton � (1999), sid.36-38 
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trädde fram innan människor var medvetna om relationen mellan moderskap och sexualitet.  

Det är det stadiet då kvinnan är ensam i kreationen och där mannens roll är oviktig. Guden är 

hennes son-älskare men han gör henne inte gravid och han är något man kan kasta bort.  

Wiccanska ritualer använder sig av charges55. Det är rituell poesi eller prosa som 

prästen (eller prästinnan) använder sig av när de ska tala som Guden eller Gudinnan. Det finns 

två olika charges, en för mannen och en för kvinnan. Här kommer ett exempel på hur den 

kvinnliga chargen kan se ut. Den säger till kvinnan vad hon kan bli, inte för mannens skull, 

utan för att hitta sitt Jag/Själv. 

 

 

The Creation Charge 
 

High born, full-blooded and lusting free am I; 
The wind is my voice and my song. 
High and low 
Breeze and whirlwind, 
Soft and sweet,  
Loud and shrill, 
Wild is my will, 
And impetuous my desire. 
 
I take whom I will; 
No man can refuse my love and live 
And he to whom I have revealed myself, 
Is the blessed of men. 
He has won the favour of the High Gods, 
And who shall refuse the behest of the Gods; 
For you are but leaves, 
Blown upon the wind. 
 
I am thy Goddess; 
Before the beginning of time was I. 
I made the mountains into peaks,  
And laid with soft grass the valley and the meadows, 
Mine was the first foot which trod upon the Earth, 
And where I walked there sprung forth flowers, 
And mine was the voice that gave rise to the first song, 
And the birds listened and heard and made return. 
In the dawn of the world I taught the sea its song, 
And mine were the tears that made the first rains. 
 
Listen and hear me; 
For none can escape me,  
It was I who gave birth to you, 
And in the depths of my earth,  
You will find rest and rebirth, 
And I will spring you forth anew, 
A fresh shoot to greenness. 

                                                             
55 Söker man på ordet Charges på internet hittar man det i sammanhang med Frimurarna. Det sägs att Gardner, 
skaparen av Wicca var medlem i en sådan loge under en period i sitt liv och hämtat inspiration därifrån.  
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Fear me, 
Love me, 
Adore me,  
Lose yourself in me.  
I am the wine of life,  
I stir the senses, 
I put song in the heart and on the lips of men; 
Before the battle I give my strength,  
I am the Power. 56 

 

Mannens charge är ett meddelande från Animan, hans inre feminitet, hans Musa. Den talar om 

styrkan och kreativiteten som kommer till honom när han tar fram sin feminitet. I �Creation 

Charge� säger traditionen57: Du är kreationen/skapelsen, du har inget behov av någon annan. 

För mannen säger den: �Jag är kreationen/skapelsen, du behöver mig�. Wicca vill alltså lära 

oss att det som samhället säger, det att kvinnan ska vara beroende av någon och mannen 

oberoende någon, detta gäller alltså inte inom Wicca. För att lära sig helheten, måste man lära 

sig det motsatta förhållandet.  

Gudinnan för män är Animan58, som får honom att resa sig inom sig själv, det 

som får honom att hitta den heliga Graalen, den gudomliga essensen av sig själv.  

En aspekt av Virgin Mother är Isis Urania. Hon är transcendent och existerade före tiden. Hon 

inspirerar män, men de betyder ingenting för henne. Mannens enda roll är att dyrka och ta 

hand om hennes gåvor. Hon är den unga kvinnan som inte är ägd av mannen, men hon lurar 

honom till att försöka jaga henne, till att göra henne hans. För vissa män är själva jakten mer 

intressant än målet. Så när mannen fått henne, vill han inte längre ha henne. Det är det 

onåbara han vill ha. Det är Gudinnans löfte han söker och inte dess fullföljelse. Det är genom 

att para sig med Gudinnan som han blir en Gud och en Kung.  

 

Den andra aspekten - Lover Mother 
 
Den andra aspekten av gudinnan är den älskande modern (Lover Mother). Hon är fullmånen, 

paradiset, bägaren, den heliga graalen, moderlandet, Jorden, pölen av stilla vatten, materia, det 

plogade landet, rosen, lotusen, den magiska cirkeln och grytan. Den här kvinnan vet vad 

sexualitet innebär och bär mannens sperma inuti livmodern. Gudinnan här har stigit ner till 

jorden.59 

                                                             
56 Crowley - (2003), sid 138 
57IBID 
58 Anima - de kvinnliga aspekterna i mannens själ 
59 Crowley - (2003), sid. 142 
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Konceptet hieros gamos60 (Det sakrala bröllopet) utvecklas här. Här är mannens 

roll viktig, för det är han som befruktar kvinnan och marken, utan honom skulle båda inte 

klara sig. Övergången till den andra aspekten av den tredubbla Gudinnan symboliseras av 

Gudinnans dotter.  

I wicca symboliseras detta av Aradia, som är en Kore61 visualiserad.  

Aradia är Jordgudinnan, dottern av äktenskapet mellan Månen och Solen. Hennes charge är 

följande: 

 

The Aradia Charge 
 

I am Aradia 
Daughter of the sea 
And daughter of the wind; 
Daughter of the Sun,  
And Daughter of the Moon; 
Daughter of dawn, 
And daughter of sunset; 
Daughter of night, 
And daughter of the mountains. 
 
And I have sung the song of the sea. 
And I have listened to the sighting of the wind; 
I have heard the hidden secrets of the Sun, 
And I have drunk the tears of the Moon; 
I have seen the beauty of the dawn, 
And the sorrow of the sunset; 
I have lain �neath the darkest dark of the night,  
And I have beheld the might of the mountains.  
 
For I am stronger than the seam  
And freer than the wind; 
I am brighter than Sun, 
And more changing then the Moon; 
I am the hope of the dawn, 
And the peace of the sunset; 
I am more mysterious than night, 
And older than the mountains, 
Older than time itself. 
For I am she who was 
Who is 
And who will be; 
For I am Aradia.62 

 

                                                             
60 Det heliga bröllopet mellan man och kvinna 
61 Kore, eller Persefone fördes bort av Hades, som blev hennes make. Modern Demeter blev deprimerad av detta och 
vägrade dela med sig av sin växtkraft och hela världen blev ofruktbar. Då ingrep Zeus och lät Persefone återvända till 
sin mor nio månader om året vilket är upphovet till årstidsväxlingarna.  
62 Crowley � (2003), sid. 142 
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Aradia inleder som dottern. Hon är immanent i skapelsen, produkten av naturens krafter men 

hon söker erfarenhet i världen. Hon lär sig av naturen, och kommer till sist till bergen. Detta 

ställe är det höga stället för Jaget/Självet som trascenderar världens materia.  

I Aradia-chargen ser vi en bild av en gudinna som har sett ett Jag som står 

utanför tiden och materian, som står ut för evigt, men hon är ännu inte detta Jaget. Carl Jung 

kallar detta för Partiell återfödelse. Aradia definierar sig själv genom andra kvaliteér, där hon 

är starkare, djupare, öppnare, mer mystisk och äldre. Liksom Aradia lider Kore av ångest och 

smärta. Hon är stulen av mörka krafter från den värld hon känner och som hon älskar. När hon 

upplever dessa saker lär hon sig hemligheterna om livet och döden. Hon äter Hades sperma, 

och nu förstår hon sexualitet och är därmed inte längre den onåbara Jungfrun, utan en 

Drottning i samklang med sin fysiska natur och sin sexuella åtrå och drivkraft. 63 

En annan bild av den älskande modern är den som härstammar från kelterna, 

nämligen Drottning Maeve. Det berättas om henne att hon var en drottning som kunde tygla 

trettio män om dagen, både i strid och i sängen. Först är hon  dold som i Jungfruns slöja, men 

senare blir hon Gudinnan som inte flyr från mannen, utan hon är en kvinna som kallar till sig 

mannen för att han ska betjäna och befrukta henne. Gudinnan vill inte ha en man som nöjer 

sig med att dyrka henne vid hennes fötter för evigt, hon vill ha en hel man, någon som har 

förstått den yttre världens krav. Wicca grundar sig i myllan, den materiella jorden och den 

världsliga verkligheten av mogen sexualitet. Vilken man klarar då av detta? En man som är 

lika generös och modig som kvinnan är, för det här är kvinnan som har sexuella förväntningar 

inte en Jungfru som nöjer sig med att dyrkas. Mannen kan eventuellt misslyckas med denna 

Gudinna framför sig, för hon är inte för prinsar, utan för kungar att para sig med. Det här är 

också Isis Urania som kommer ner till jorden för att para sig, för att transformera sig själv och 

bli Modern av allt levande, Jordens och Himlens Drottning. Den älskande modern är också en 

bild av dualitet, genom modern och dottern, Demeter och Kore. 64 

Men allt detta kan inte skapas om man inte tror på sig själv och försöker hitta 

sitt Ego. Genom de olika berättelserna om Gudinnorna kan man hitta den styrka som behövs, 

men för att förstå Egot måste man möta Den mörka modern, eller The Hag(Mormodern65) 

som hon kallas.  

                                                             
63 Crowley - (2003), sid 144-145 
64 Crowley - (2003), sid. 145 
65 Ev. översättning 
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Den tredje aspekten - The Dark Mother (The Hag) 
 
Den tredje aspekten av Gudinnan är The Hag. Hon är fruktad av män, för hon är förstöraren. 

Hon säger, offra dig för min skull, men i själva verket är det hon som offrar sig själv. Hon är 

bytet som kan lura jägaren ner i ett träsk eller över en klippkant ner i fördärvet. Jägaren vet att 

han är på väg ner i döden, men bara genom hans död kan livet bli förnyat. Bara genom döden 

kommer återfödelse.  

 

� out of love for myself and our child 
will you share this, the fate of kings  
and embrace this destiny for us all?66 

 

Gudinnan vill att han tar emot sitt öde för oss alla, hon frågar alltså efter  hjältens död, för det 

är bara genom att offra bilden av oss själva, som vi tror vi har, så kan vi hitta det Jaget som vi 

verkligen är.  

Hecate67 är den Visa Äldre Kvinnan som guidar kvinnan till sitt Jag. I äldre 

samhällen hade denna roll spelats av en äldre kvinna, en mormor eller en häxa. I wicca får 

man titlarna prästinna, häxa och drottning. Kore är prästinnan som reser till underjorden och 

blir kronad till drottning. Som drottning av undervärlden är hon Hecate, häxan som vet 

hemligheterna med liv och död. Häxan ska man ta god vara på, för det är hon som visar vägen 

till ödet. Hennes häxkonst är varken svart eller vit. Hon har kunskapen om gott eller ont, 

kunskap om livet självt.  

Det är lätt att förstå eller tycka om bilden av den jungfruliga Kore, eller den 

starka och mäktiga Maeve, men kanske inte så lätt att förstå eller älska någon som är gammalt 

och svagt, en kvinna som inte längre är fertil, som har gett bort sin världsliga makt till andra. 

Hecate lär ut att man ska ära kvinnligheten för sig själv. Inte för att det skapar sexualitet eller 

makt utan för att det kvinnliga är en evig levnadsvisdom. Hecate är inte den prästinna som 

söker inre kunskap men som har i egenskap av Översteprästinna funnit det och berättar det för 

andra. 68 

 

                                                             
66 Crowley - (2003), sid. 149 
67 Hecate härskade över nattens spöken och åkallades vid trolldom och besvärjelser. På samma gång kunde hon vara en 
välvillig gudom, som vaktade dörrar och korsvägar och hjälpte den frimodige och djärve ur svårigheter. 
 
68 Crowley - (2003), sid.150 
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Mother of Mystery Charge 
 

I am the Mother of Mystery, 
All places, all times, all seasons are alike to me. 
You have sought me in the wind amongst the trees, 
In the flowers amongst the grass, 
In the streams amongst the hills, 
In the waves upon the ocean.  
 
Like unto the sea am I, 
Gentle and calm,  
Fierce like thunder, 
Changing I am but unchanging.  
You sought me in a whisper in the shadows, 
And I was there. 
You sought me on the mountain top  
And I was there. 
All the people of the ages,  
They have sought me,  
They have found me,  
And ever changing was my face. 
In silence of the night they call me,  
And I take them to my embrace69.  

 

Genom den mörka modern försvinner livet, kommer till en ny plats och återvänder inte till 

den gamla.  

 

 

Guden 
 
(70Bildnot) 

När man talar om wicca brukar man ofta benämna den 

som Gudinnereligionen, och bilden av en häxa som är 

kvinna. Wicca hedrar inte bara Gudinnan men även 

Guden. I Europa är wiccadyrkarna fler män än kvinnor.  I 

wicca dyrkas Guden i många former, men främst som 

den behornade Guden (the Horned God). Genom  

historien finns det olika gudar med horn, exempelvis Pan och Gudinnan Ishtar (som hade sju 

horn). Horn står för Gudomlighet och ju mer horn Guden har, desto större är hans betydelse.  

I Garderneriansk wicca71 kallas den behornade guden för Cernunnos72, den 

Gallo-romerska versionen av den behornade guden. Namnet Herne brukar också användas. 

                                                             
69 Den mörka moderns charge 
70 http://www.geocities.com/indianpaganism/guncerncloseup.gif (2006-05-16) 
71 Gardneriansk Wicca - Dessa wiccaner räknar sin linje direkt från Gerald Gardner, mannen som räknas som wiccas 
upphovsman. De är ofta nakna i cirkeln, har en del specifika symboler och använder sig av rituell piskning. 
72 http://web.tiscali.it/angolodidario/ritagliespiragli/Cornuto/Cernunnos1.JPG (2006-08-16) 
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Herne och Cernunnos är keltiska till sitt ursprung men wicca Guden har också hämtat drag 

från Oden.73 

Många av de hedniska gudarna införlivades till kristendomen, men inte den 

behornade Guden. Han ansågs för sexuell och sinnlig. Kristendomen var religionen som 

dyrkades på dagen, inte natten, och man dyrkade kristendomen i tempel, inte ute i naturen.  

Enligt kristendomen var sexualiteten något man förknippade med mörker och ondska, och den 

behornade Guden jämställdes med Djävulen.  

Men i wicca är guden inte något man dyrkar långt borta, något som finns uppe i himlen, utan 

han är Energi, Förändring, Sanning och Paradoxer, Krigare och Jägare, far , tjänare till 

Gudinnan och en Kung.  Guden brukar beskrivas så här: hans kropp är en mans, men hans 

fötter är hovar och han har horn. 74 Guden är både en vinter- och sommargud. I sin 

sommaraspekt är han den gröne mannen, sol kungen och havrekungen. I sin vinteraspekt är 

han jägaren, herden, helaren och underjordens herre.  Han är också vintersolståndet, �Child of 

Promise� och den återfödda solen. Han är både Ljusets Herre, och Dödens Herre.  

På ett enkelt sätt kan man säga att guden är tvådelad. Han, liksom Gudinnan är 

förknippad med årets årstidsväxlingar. Gudinnan representeras av en cirkel, en helhet, en 

cyklisk evighetsrytm, och mannen representeras av en rak linje eller en pil. Kvinnan är 

evigheten medan mannen förnyas genom födseln av en ny generation, genom skapelsen av 

�Child of Promise�75. Alltså, Guden skapar, men lämnar sen över till kommande generation 

att bygga vidare på vad han har uppnått , det vill säga förkroppsliga naturen. Guden tar del i 

solcykeln och Gudinnan i måncykeln. Lättast att förklara detta blir att tänka sig året som en 

cirkel76. 

                                                             
73 Crowley � (2003), sid. 155  
74 Crowley � (2003), sid. 156 
75 Crowley - (2003), sid. 159 
76 http://www.wiccancircle.i12.com/images/circleyear.gif (2006-08-21) 
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Gudens år blir som cirkeln här ovan. De olika sabbatsen är en resa genom året. �Spring 

Equinox� firar parandet av Guden och Gudinnan, Beltane firar sommarens ankomst och 

giftermålet mellan Guden och Gudinnan. Vid midsommar firas Solen och Gudens mognande 

och hans kungdom. Lammas firar skörden, offrandet av Guden för att göra landet bördigt och 

hans nedstigande till det nya kungadömet � Underjorden. �Autumn Equionox� firar 

återkomsten av Guden från Underjorden som en segrande hjälte som kommer tillbaks för att 

återvinna sin drottning och ta med henne till sitt Underjorden. 

 

Historien bakom Guden 
 

Historien bakom den manlige paganska gudomligheten följer exakt samma kurs som bilderna 

av den feminina gudomligheten. Den mest refererade guden mellan 13-1800 talet var Jupiter, 

vars närmsta parallell är den kristne Jehova. Han följdes av Neptunus, Merkurius och 

Vulcanus (som var eldens gud). Det här mönstret följdes tills i slutet av 1800-talet, då det 

ändrades drastiskt som till följd av de nya moderna föreställningarna av gudinnan. Istället 

blev Apollo mer populär bland föfattare och poeter att skriva om, han blev en favorit bland de 

tidiga romantikerna. Efter 1830 dog hans popularitet sakta ut för att ersättas av Pan under 

större delen av 18 och 1900-talet. Han associerades med det vilda, det otämjda och de störda 

aspekterna av naturen. Genom historien har han tagit sig olika roller, som den noble och ädle 

guden. Romantikerna gav honom samma aspekter som den naturliga världen, sublim, mystisk 

och tröstande. Han gav lugn och ro, om så bara för ett par timmar. Hans beryktade död finns i 

någon av Plutarkos böcker. Detta var ett problem för den starkt religiösa Christina Rossetti77, 

och även andra kristna vid den här tiden, för hur skulle man göra?  Man kunde förvandla Pan 
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till den gröna Jesus, en vis beskyddande, kraftfull och försiktig person som associeras med 

naturen. Hans sista naturliga utveckling skedde 1923, när Eden Philpotts barnbok �Pan and 

the Twins� kom ut. Här beskrivs Pan som en mänsklig rådgivare till unga människor och en 

medelväg genom paganska orgier och den kristna prydna livsstilen.  Man ska enligt honon 

älska världen, och varandra, tycka om sex men bara inom äktenskapet och vara måttlig, 

ansvarsfull och moralisk. Här finns en anmärkningsvärd ironi; Pan är inte känd för att vara 

den mest respektabla av de klassiska gudarna. Mellan 1100- och 1700-talet porträtterades 

Satan som en halvget, med horn och ett spetsigt skägg. Man tror att detta är den kristna 

kyrkans reaktion på Pans ökade gästspel i den litterära fantasin. Pan kunde också representera 

den kvinnliga libidon i litteraturen, som en befriare av den. Den behornade guden kunde 

också representera den då förbjudna homosexualiteten bland män, exempelvis i novellen �The 

Garden God�, av Forrest Reid. 

Victor Neuberg skrev om Pan som en drömälskare, Hymn till Pan, är skriven till 

hans älskare, som vid den här tiden var Aleister Crowley. Hymn till Pan är mycket känd bland 

wiccaner och ockultister.  I slutet träder en förening fram mellan poeten och Pan fram. 

 

I am Pan ! Io Pan ! Io Pan Pan ! Pan ! 

I am thy mate, I am thy man, 

Goat of thy flock, I am gold , I am god, 

Flesh to thy bone, flower to thy rod. 

With hoofs of steel I race on the rocks 

Through solstice stubborn to equinox. 

And I rave; and I rape and I rip and I rend 

Everlasting, world without end. 

Mannequin, maiden, maenad, man, 

In the might of Pan. 

Io Pan ! Io Pan Pan ! Pan ! Io Pan !78 

 

Myten om Pan började sakta dö ut under första världskriget för att totalt försvinna ur engelsk 

litteratur på 30- och 40-talet. Han blev istället en arketyp.79  

 

                                                                                                                                                                                              
77 Christina Georgina Rossetti ; 1830-1894  - en engelsk poet. 
78 http://www.paganlibrary.com/music_poetry/crowleys_pan_invocation.php (2007-11-30) 
79 Hutton - (1999), sid. 46-50 
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4. Riter och högtider 
 
Hur den Wiccanska initieringen går till 
 

Som jag har nämnt tidigare, måste man bli initierad hos wicca för att överhuvudtaget få vara 

med i deras ceremonier och ritualer. Man ska helst läsa så mycket som möjligt om deras 

traditioner och magier innan man bestämmer sig för att vilja bli invigd. Wicca sätter stor vikt 

vid detta, de vill helst inte ha med folk som inte �vet vad de gör�. 80Det finns tre olika grader 

av initiering. I den första accepteras man som en medlem av covenet. När man varit medlem i 

covenet i ett år och en dag, så kan man gå vidare till andra graden av initiering. I den andra 

gradens initiering blir man en �fulländad� häxa. Beroende på vilken tradition man ingår i, är 

det olika vilka som får vara med på initieringen. I den gardneriska traditionen närvarar bara 

andra och tredje grads häxor, medan i den alexanderianska traditionen får alla covenets 

medlemmar vara med. Den tredje gradens initiering kallas �the great rite�, detta möjliggör för 

den initierade att bli präst/prästinna.  

 Man kan inte delta i en wiccansk rit som en åskådare, eftersom sådana riter bara 

inkluderar de som har fått första initieringen. Varje coven har egna riter som är nedskrivna i 

Book Of Shadows, som innehavs av översteprästen/prästinnan. Boken ärvs, från äldre till 

yngre generation. Den publiceras inte, utan kopieras för hand. Till skillnad från andra 

religioner som anser att det är av högsta prioritet att bevara de sakrala texterna precis som de 

var när de skrevs ner, så anser Wicca att man kan modifiera riterna , eftersom nya tider skapar 

nya behov för andra riter.  

Det finns vissa gemensamma element i wiccanska riter. Årstidsobservationer är 

högst viktiga, och i covens firar man oftast solstånden och dagjämningarna. Man firar alltså 

åtta festivaler med jämna mellanrum genom solåret. Festivalkalendern speglar alltså solåret. 

Måncykeln firas med så kallade sabbats, vid varje fullmånedag. Riterna börjar med att man 

ritar / �castar� en cirkel. Oftast gör man detta ute i naturen, men ibland kan även ett inomhus 

tempel användas. Prästen/Prästinnan välkomnar de fyra väderstrecken (norr, söder, öst, väst) 

och covenet åkallar hjälp från Guden/Gudinnan. Detta följs av sång och dans. Ceremonin 

avslutas med ett �ätkalas�, av kakor och ale. Vin och bröd brukar också inmundigas. 

Passageriter firas inom covenets kontext, den mest kända är hand-fastingen, en ceremoni där 

ett par ingår ett slags äktenskapsförbund. Ensamma utövare av wicca kan också utöva egna 

riter, som exempelvis meditation, bön, spådomar, magi eller healing. 

                                                             
80 Chryssides, George D. -  (1999), sid.341 
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Högtiderna  
 
Samhain 31 Oktober  
 
Vid Samhain säger Wicca adjö till Guden. Detta är ett temporärt farväl. Han är inte 

uppbunden vid evight mörker, utan blir gör sig redo för att bli återfödd av Gudinnan vid Yule. 

Samhain är en tid av eftertanke, tänka tillbaka hur det har varit det detta året, och komma 

underfund med det enda fenomenet i livet vi inte har någon kontroll över � nämligen döden. 

Den här natten är uppdelningen mellan den fysiska och spirituella verkligheten mycket tunn. 

Detta är en tid då man ska minnas sina förfäder och alla dem före. 81 Man offrar mat och 

dryck (t.ex. rödbetor, kålrötter, äpplen, spannmål, nötter, pepparkakor, cider, vinglögg och 

pumparätter m.m.) till andarna genom att ställa ut detta på ett fat eller liknande utomhus.82 

 
 
Yule 20-23 December 
 
Gudinnan föder en son, Guden vid Yule. Yule är en tid av stort mörker och den kortaste 

dagen på året. Eftersom Guden också är solen, är detta tidpunkten på året då Solen även 

återföds. För att fira detta tänder man brasor eller ljus för att välkomna återkomsten av solens 

ljus. Gudinnan, som sover genom vintern av hennes arbete, vilar efter hennes födsel. Detta är 

en påminnelse om att döden också ger återfödelse.   

 
 
Imbolc 1 Februari  
 
Imbolc markerar Gudinnans återhämtning efter att hon har fött Guden. De allt längre 

perioderna av ljus väcker henne. Guden är en ung, lustfull pojke. Hans krafter känns allt mer i 

de långa dagarna. Imbolc är också känd för att vara en Facklans fest, Oimelc, Lupercalia och 

Bridgids dag. 83Man brukar bland annat tända rikligt med levande ljus (oftast inuti en krans 

som är en symbol för årshjulet.) för att symbolisera värmen och ljuset från den återvändande 

solen. Enligt tradition skall man göra detta vid solnedgången. 

 

 

 

 
                                                             
81 http://www.paganlibrary.com/introductory/wiccan_sabbats.php (2006-11-14) 
82 http://web.telia.com/~u51104354/Wicca/Sabbat/index.htm (2006-11-14) 



 33

Ostara 20-23 Mars  

 

Ostara, eller Vårdagjämningen markerar den första dagen av riktig vår. Gudinnan lägger ett 

täcke över Jorden av fertilitet, knoppar av från Hennes sömn, när Guden växer till mogenhet. 

På Ostara är nattens och dagens timmar lika. Ljus tar över mörker.  

Under denna tid börjar snön att smälta bort, dagarna blir varmare och längre. Ser vi oss 

omkring ser vi ny födelse överallt, från backen till djuren i fälten. Liv har börjat igen. Detta är 

tiden att plantera frö av blommor, örter och grönsaker och kanske börja med en andlig 

trädgård.84 

 

 
Beltaine 1 Maj 
 
Beltane markerar uppkomsten/ uppdykandet av den unge Guden till det att vara man. Upplyft 

av naturens energier, lustar han / åtrår han Gudinnan. De blir kära, ligger i gräset och 

blommorna, och förenar sig. Gudinnan blir gravid med Guden. Wicca firar symbolen av 

Gudinnans fertilitet i ritualer. Blommorna och grönskan symboliserar Gudinnan, Majpålen 

Guden. Beltane markerar återkomsten av vitalitet, passion och hopp fullbordade.  

 

Midsommar 20-23 Juni  
 
Midsommar, också känd som Litha, anländer när naturens krafter har nått sin högsta punkt. 

Jorden är i överflöd av Gudinnans och Gudens fertilitet. Midsommar är också en tid för magi 

av alla sorter.  

 

Lughnasadh 1 augusti 

 

Lughnasadh är tiden för den första skörden, när vårens plantor vissnar och tappar sina frukter 

eller frön för vårt bruk såväl som att tillförsäkra sig om framtida skördar. Även Guden 

förlorar sin styrka när solen reser sig längre bort i Söder  varje dag, och för varje natt som blir 

längre. Gudinnan tittar på i sorg och glädje samtidigt som hon inser att Guden är döende och 

ändå lever in Henne som Hennes barn.  

 

                                                                                                                                                                                              
83 http://web.telia.com/~u51104354/Wicca/Sabbat/index.htm (2006-11-14) 
84 http://www.wicca.com/celtic/akasha/beltane.htm  
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Mabon 20-23 September 

 

Mabon är slutförandet av skörden som började vid Lughnasadh. Åter igen är natt och dag 

lika, i jämvikt när Guden förbereder sig för att lämna sin fysiska kropp och börja det stora 

äventyret till det osedda, mot förnyelse och återfödelse av Gudinnan. Naturen drar sig 

tillbaka, tar tillbaka sitt byte, gör sig redo för vinter och sin tids vila. Gudinnan nickar i den 

försvagade solen, elden brinner inne i Hennes sköte. Hon känner närvaron av Gud även när 

han försvagas/ avtar.  

 
 
 
The Great Rite 
 
En av de mer kontroversiella riterna inom wicca är The Great Rite. Jag valde att beskriva den 

eftersom den ingår i tredjegradsinitieringen och för att det är en av de riter som diskuteras 

mest inom wicca. Det är en central ritualhandling inom wicca, som handlar om föreningen 

mellan Guden och Gudinnan. Den kan utföras både symboliskt, med en bägare och athame, 

och fysiskt, genom att en kvinna och en man kallar ner Gudinnan och Guden i sig och har 

samlag. Den fysiska delen av riten äger dock bara rum mellan dessa två personer, som redan 

är ett par. Här nedan följer en beskrivning på hur riten går till.  

Innan The great rite kan börjas ska en bägare fyllas med vin. En slöja med 

åtminstone en meter tyg behövs i Gudinnans färger blått, grönt, silver eller vitt. Covenet, 

förutom Överprästinnan och Överprästen, ställer sig själva i omkretsen av cirkeln, varannan 

kvinna/ man, så långt bort som möjligt, ståendes mot centrum. Överprästinnan och 

Överprästern ställer sig mitt emot varandra i mitten av cirkeln, hon med ryggen mot altaret, 

han med ryggen åt söder. Överprästen knäböjer framför Överprästinnan, och ger henne en 

�Five Fold Kiss�, det vill säga att han kysser hennes fötter, knän, sköte, brösten och läpparna, 

och han börjar alltid med höger på varje par. När han gör detta säger han samtidigt: 

 
Blessed be thy feet, that have brought thee in these ways.  
Blessed be thy knees, that shall kneel at the sacred altar. 
Blessed be thy womb, without which we would not be. 
Blessed be thy breasts, formed in beauty. 
Blessed be thy lips, that shall utter the Sacred Names.85 

 

                                                             
85 http://www.magicwicca.com/wicca/greatrite.html (2007-12-03) 
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När de kysser varandra på läpparna omfamnar de varandra, längd mot längd. Deras fötter rör 

varandra. När han når skötet, öppnar hon sin armar brett. Även efter läpp-kyssen. Sedan 

lägger sig överprästinnan ner, med ansiktet upp, armar och benen utsträckta för att forma 

Pentagrammet. Överprästen hämtar slöjan och sprider den över Överprästinnans kropp, täcker 

henne med den från brösten till knäna. Han knäböjer sedan mot henne med sina knän mellan 

hennes fötter. Överprästen framför sedan sin åkallan: 

 
Assist me to erect the ancient altar, at which in days past all worshipped; 
The altar of all things. 
For in old time, Woman was the altar. 

                          Thus was the altar made and placed, 
And the sacred place was the point within the center of the Circle.  
As we have of old been taught that the point within the center is the origin of all things, 
Therefore should we adore it; 
Therefore whom we adore we also invoke. 
O Circle of Stars, 
Whereof our father is but the younger brother, 
Marvel beyond imagination, soul of infinite space, 
Before whom time is ashamed, the mind bewildered, and the understanding dark, 
Not unto thee may we attain unless thine image be love. 
Therefore by seed and stem, root and bud, 
And leaf and flower and fruit do we invoke thee, 
O Queen of Space, O Jewel of Light, 
Continuous on of the heavens; 
Let it be ever thus 
That men speak not of thee as One, but as None; 
And let them not speak of thee at all, since thou art continuous.  
For thou art the point within the Circle, which we adore; 
The point of life, without which we would not be. 
And in this way truly are erected the holy twin pillars; 
In beauty and strength were they erected 
To the wonder and glory of all men.86  

 

Jungfrun hämtar sedan sin athame87 från altaret och öppnar sedan, på rituell väg, en ingång i 

cirkeln. Covenet går på led igenom och lämnar sedan rummet. Jungfrun är den sista som går 

igenom , och återsluter Cirkeln. Överprästen tar bort slöjan från Överprästinnans kropp. Han 

reser sig sedan, och knäböjer sig återigen framför Överprästinnan, och fortsätter åkallan:  

 
 Altar of mysteries manifold, 
The sacred Circle's secret point 
Thus do I sign thee as of old, 
With kisses of my lips anoint. 88 

 

Överprästen kysser Överprästinnan på läpparna, och fortsätter:  

                                                             
86 http://www.magicwicca.com/wicca/greatrite.html (2007-12-03) 
87 En rituell kniv 
88 http://www.magicwicca.com/wicca/greatrite.html (2007-12-03) 
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Open for me the secret way, 
The pathway of intelligence, 
Beyond the gates of night and day, 
Beyond the bounds of time and sense. 
Behold the mystery aright 

 
The five true points of fellowship 
Here where Lance and Grail unite, 
And feet, and knees, and breast, and lip.89 

 

Överprästen och Överprästinnan har samlag. Detta är en privat angelägenhet mellan dem och 

ingen i Covenet kan fråga om det. När de är färdiga, öppnar en av dem rituellt Cirkeln och 

återkallar resten av covenet. När de är tillbaks i cirkeln är den sluten. Nu kan vinet invigas.  

En manlig häxa knäböjer framför altaret inför en kvinnlig häxa. Han håller en bägare med vin, 

hon sänker ner athamen i vinet. Mannen säger: �As the athame is to the male, so the cup is to 

the female; and conjoined, they become one in truth.�90   

Kvinnan lägger ner sin athame på altaret och kysser mannen som fortsätter att 

sitta knäböjd, och hon accepterar hans bägare med vin. Hon dricker av vinet, kysser honom 

igen, och han dricker också av vinet, och ger det till en annan kvinna med en kyss. Bägaren 

går sedan runt covenet, från man till kvinna, och de kysser varandra varje gång, tills hela 

covenet har druckit av vinet.  

  

När kakorna ska invigas, plockar kvinnan upp sin athame, och mannnen, ståendes på knä 

framför henne håller upp fatet. Kvinnan ritar sedan �The Invoking Pentacle of Earth�, i luften 

ovanför fatet medan mannen säger: "O Queen most secret, bless this food into our bodies; 

bestowing health, wealth, strength, joy and peace, and that fulfillment of love that is perfect 

happiness."91 

Kvinnan lägger sedan ner sin athame och ger vidare kakorna till mannen med en 

kyss, han ger dem tillbaks, också med en kyss. Sedan delas de ut till Covenet på samma sätt 

som vinet. Man sparar lite av vinet och kakan som offergåvor till Jorden och �the Little Folk�. 

Efter mötet lämnas offergåvorna utanför huset (om man jobbar inomhus) eller i skogen/ åkern 

när man går därifrån om man jobbar utomhus.  

 

                                                             
89 http://www.magicwicca.com/wicca/greatrite.html (2007-12-03) 
90 http://www.magicwicca.com/wicca/greatrite.html (2007-12-03) 
91 http://www.magicwicca.com/wicca/greatrite.html (2007-12-03) 
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Kommentar 
 
Det är framför allt Översteprästen och Översteprästinnan som utför riten, oavsett om den är 

symbolisk eller fysisk. Man kan fråga sig om dessa är ett s.k arbetspar, eller om denna rit 

enbart ska genomföras kärlekspartners emellan. I Wicca uppmuntras kärlek mellan 

arbetspartners92  

I gamla traditioner var  den fysiska delen av Great rite en mycket större del av 

riten, medan man numera har frångått den till att nästan enbart fokusera sig på den symboliska 

varianten. När Översteprästen och Översteprästinnan genomför det rituella samlaget säger 

man att de representerar eller är Guden och Gudinnan, eftersom det är de som har mest 

erfarenhet och har ansvaret att förmedla kontakten mellan covenet och Guden/ Gudinnan. De 

så att säga kanaliserar kontakten genom det rituella samlaget. Det är, så att säga mest praktiskt 

att de som genomför detta rituella samlag är kärlekspartners, eftersom man då inte behöver ta 

hänsyn till den moraliska sidan och man slipper krånglet med otrohet och eventuella brutna 

löften.  

Eftersom Great Rite ingår i tredjegradsinitieringen93 kan man inte undvika den 

när man ska initieras. I själva ritualögonblicket är det viktigt att man ser på de som utför riten 

inte som de människor som de är, utan att de utför den som Guden och Gudinnan, för då är 

man bara ett kroppsligt kärl i själva ritualen och inte två fysiska personer som är sexuellt 

förenade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
92 se bifogning av The Old Laws för exempel 
93 se kapitel � hur wiccansk initiering går till 
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Sammanfattning 
 
När jag skulle definiera vad wicca är, hade jag vissa frågeställningar som under resans gång 

ändrades ett antal gånger. Att beskriva en religion så heltäckande som möjligt är svårt, 

speciellt då wicca som är en så pass mångfacetterad religion. Det sägs; att det finns lika 

många covens som det finns wiccaner, med andra ord så är det svårt att försöka ge en enhetlig 

bild av Wicca då beskrivningarna av den varierar kraftigt. Jag tycker mig dock ha hittat en 

balans som jag tror ska ge religionen rättvisa. Det fanns mycket material på Internet att tillgå, 

vissa sidor var bra, vissa mindre bra. Med källkritiska ögon läste jag säkert över 50 hemsidor 

med material. De flesta hemsidorna var skrivna av wiccaner själva, där de försökt ge 

religionen en objektiv bild. Ibland lyste vissa åsikter igenom och dessa sidor valde jag att inte 

använda. Min intention var att ge religionen ett ansikte, så att man efter läsningen skulle få en 

ganska klar uppfattning om vad wicca går ut på.  

Peter Aronssons teorier om historiebruk speglar också enligt mitt tycke hur 

wicca valt vissa historiekulturer för att passa deras ändamål. Man har valt de myter som 

passat in i den bilden man vill ge religionen. När man vill ge en ny religion legitimitet söker 

man efter gamla rötter där det kan finnas spår av det man vill införliva i religionen. Det 

Aronsson menar är att man måste läsa religionens skrifter med källkritiska ögon. Man kan 

läsa religionens texter på två sätt; antingen så läser man den utan kontext, till exempel hemma 

och lägger inte in värderingar eller dolda meningar. Då blir texten enbart en tradering utan 

innehåll. Om man däremot skulle läsa texten i en wiccansk ritual då får meningarna ett 

underliggande värde där varje mening har en symbolisk funktion. Enligt Aronsson skapar 

historien också en identitet, alltså ger den mytiska historien Wicca ett ansikte utåt, ett sätt att 

definiera; det här är vi och det här är vår historia. 

1800 talet definierades av sökande, ett sökande efter den �rätta� religionen. 

Crowley trodde sig ha hittat det i myterna om gudarna och gudinnorna och i litteraturen. Med 

detta byggde han sin uppfattning om vad tro ska gå ut på. Wicca brukar oftast definieras som 

en del av new age, men kan idag stå på egna ben utan det epitetet. Trots att de själva säger att 

det är en �fri� religion har den starka traditioner och uppbyggelse litteratur som man ska följa. 

Enligt wicca kan man själv välja om man vill följa detta, och man behöver inte gå med i ett 

coven utan kan praktisera wicca själv om man så önskar. Dock är problemet med wicca att det 

kräver mycket studier och noga eftertanke innan man kan komma på tal för att gå med.  
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Tyvärr har wicca fått en felaktig stämpel. Många okunniga; speciellt i media, förväxlar 

wiccaner med satanister. Wicca har inget som helst att göra med satanism, de tror inte på 

Satan. Wiccas närhet till naturen och dess årstidsväxlingar gör att man får ett starkare band till 

Guden/Gudinnan, och genom att utföra ritualer bundna till årstidsväxlingarna får man en 

större mening, det handlar inte längre bara om en tro utan ett sätt att leva som genomsyrar 

hela vardagen. Trots allt detta upplever jag wicca som en splittrad religion. På grund av de 

många definitionerna kan varje människa hitta något som de tycker passar sina syften med 

Wicca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

5. Bilagor 
 
De olika inriktningarna inom wicca  
 

Gardneriansk wicca: Följer Gardners alla tankar. Man kan inte vara gardnerian utan att ha 

blivit initierad av en annan gardnerian. (Only a witch can make a witch.) Folktro är väldigt 

framträdande. 

 

Alexandersk wicca: Härstammar från Alex och Maxine Sanders. De sysslar med ceremoniell 

magi. 

 

Brittisk traditionell:  

Blandar gardnerianskt med keltiskt. Använder sig av material från Janet och Stewart Farrar. 

 

Keltisk wicca:  

Använder sig av keltiska gudomar och druidiskt material. Har gardneriansk tankegång. 

Använder sig av träd, blommor, alver och hela den brittiska floran av väsen i det magiska 

arbetet. 

 

Dianisk wicca: 

Bygger på Lelands �Ariada� och Murray�s �The witchcult in western Europe�. De dyrkar bara 

Gudinnan. Det finns män inom denna riktning, men de är få. De anses vara den starkaste 

feministiska rörelsen inom wicca. 

 

Kökshäxor: 

Använder det som finns hemma; köksknivar, uppläggningsfat, vanliga dricksglas osv. i sina 

ritualer. 

 

Cyberpagans: 

Denna grupp började växa i takt med Internet och är väldigt svår att få grepp om. 
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 Texter från Book Of Shadows 

 

The Old Law 

3.Wicca ska dyrka Gudarna och lyda deras vilja, som de förordnar/instiftar, för det var gjort 

för gudarna av Wicca som dyrkan av Wicca är gott för gudarna. För gudarna älskar 

medlemmarna i Wicca. 

4.Som en man älskar en kvinna genom att kontrollera henne,5. så ska Wicca älska gudarna 

genom att bli kontrollerad av dem.  

6. And it is neccessary tha the Circle which is the temple of the gods, should be truly cast and 

purified. And that it may be a fit place for the gods to enter.  

7. And the Wica shall be properly prepared and purified  to enter into the prescence of the 

gods.  

8. With love and worship in their hearts, they shall raise power from their bodies to give 

power to the gods. 

9. As has been taught of old. 

10.For in this war only may men have  communication with the gods, for the gods cannot help 

man without the help of man 

 

High Priestess and High Priest 

11. And the High Priestess shall rule her coven as the representative of the Goddess. 

12. And the High Priest shall support her as the representative of the God. 

13. And the High Priestess skall choose whom she will, be he of suffient rank, to he her High 

Priest. 

14. For, as the God himself kissed her feet in the five-fold salute, laying His power at the feet 

of the Goddess because of Her youth and beauty, Her sweetness and kindness, Her wisdom 

and justice. Her humility and generosity.  

15. So He resigned all His power to Her.  

16. But the high priestess should ever mind that the power comes from Him 17. It is only lent, 

to be used wisely and justly. 

18. And the greatest virtue of a High Priestess be that she recognize that youth is necessary to 

the representative of the Goddess.  

19. So she will gracefully retire in favour of a younger woman should the coven so decide in 

council. 
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20. For a true High Priestess realizes that gracefully surrendering pride of place is one of the 

greatest virtues.  

 

Security 

24. So be it ordained that none but the Wicca may see our mysteries, for our enemies are 

many and torture loosens the tounge of man. 

25. So be it ordained that no Coven shall know where the next Coven bide.  

26. Or who its members be, save only the Priest and Priestess and messenger.  

27. And there shall be no communications between them, save by the messengers of the gods 

or the summoner.  

31. So be it ordained that no one shall tell anyone not the of the craft who be of the Wicca, nor 

give any names or where they bide, or in any way tell anything which can betray any of us to 

our foes.  

35. And if any break these Laws, even under torture, THE CURSE OF THE GODDESS 

SHALL BE UPON THEM, so they may never be reborn on earth and may remain where 

they belong, in the hell of the Christians.  

 

Training 

 

153. It has been found that practicing the art doth cause a fondness between aspirant and tutor, 

and it is the cause of better results if this be so.  

154. And if for any reason this be undesireable, it can easily be avoided by both persons from 

the outset firmly resolving in their minds to be as brother and sister or parent and child. 

155. And it is for this reason that a man may be taught only by a woman and a woman by a 

man, and women and women shoudl not attempt these practices togheter. So be it ordained 94 

 
 

                                                             
94 Taget från Alexandrian and Gardnerian Book Of Shadows 
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Wicca and Magick � A Beginners Guide (nerladdad på http://www.piratebay.org)  
 

Personligt tack: 

Tack till forumet Wicca på communityt http://www.helgon.net  för alla pedagogiska och 

tålmodiga svar, även tack till Onn@orbit.com och andreas1537@hotmail.com  för svar när 

jag varit rådlös.  

 

 


