Nordboernes urkultur - en Moderkultur
Intro til min fortælling på Årsmødet 29. Marts 2020 i Grandmothers Circle the Earth Danmark
Verdens urkulturer er kollektive, animistiske, shamanske og mytiske – uden guder, gudinder
eller religioner.
Eddaernes gudeverden var beboet af asaguder, vaner, jœtter og alfer, men de islandske
Sagaer har vist sig IKKE at være reprœsentative for Skandinavien.
Arkœologiske og religionshistoriske landvindinger i 2000-tallet har åbnet nye perspektiver.
Et tydeligere billede af fortiden toner frem. Sœrlig er der to ting, der vender op og ned på
det meste af det vi troede.
Ny viden/Perspektiv 1:
Da Skandinavien skiftede fra kvindeledet til patriarkalsk og hierakisk
Det ene er, at det patriarkale og hierarkiske samfundssystems ankomst til Norden nu kan
tidfœstes til efter år 453. Da begyndte asiatiske/hunniske kongedynastier deres erobringer
af Skandinavien. Kongers og krigeres hemmelige asatro blev mœnd initieret i. Med Harald
Blåtand gik overklassen i 960´erne officielt over til kristendommen.
Vikingekongerne var ikke nordboer.
Endnu, da de royale Asien-slœgter ankom, var nordboerne en urkultur - tœt forbundet med
jorden. Samfundet blev ledet af Viskvinder og Valer (Vølver), og var en sent overlevende
gren af en Gammeleuropœisk civilisation (Old European Civilization), som Marija Gimbutas
arkœologiske udgravninger har påvist i Østeuropa. Denne har påfaldende ligheder med
Kretas minoiske kultur, som gik under ca. år 1100 f.v.t. Sporene af de gamle fredelige,
kvindeledte kulturer peger videre mod øst.
Ny viden/Perspektiv 2:
Dokumentation for et samfund i kontakt med Altet, Universet og Jorden
Det andet nye, som jeg først fik kendskab til i 2016, er den arkaiske Mago-civilisation fra
Central- og Østasien. Viden om denne er publiceret i Helen Hye-Sook Hwangs
doktorafhandling (2005) om den koreanske bog, Budoji. Sidste sommer 2018, besøgte jeg
Korea sammen med Helen Hwang, bosat i USA.
Mago-civilisationen kan dateres til mindst 7199 f.v.t. Dens ledere var Shaman Queens, Valer
og Vis-kvinder. Og, som i eventyrene, flyttede de rundt på stenblokke (megalither), sejlede
på hvalers ryg over Stillehavet, og de kontrollerede vejret, elementerne og kræfterne. De
opdagede 9-talssystemet, astronomien, geometrien, og beskrev både celledeling og
Universets Sorte Huller på højere niveauer end der, hvor Vestens naturvidenskab er her & nu
- og så elskede de drager!
Budoji-bøgerne, som først blev publiceret i Korea i 1986, har åbnet et kikkertøje 10.000 år
tilbage i tiden, til en fredelig verden, hvor Valerne stod i shamansk kontakt med Altet,
Universet og Jorden – med dyrene og planterne - og de havde ingen religion!!!
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