
 

 

Sveinbjörn Beinteinsson interjú 
 
Az alábbi interjút Gisela Graichen készítette a Die Neuen Hexen (”Az új boszorkányok”) című 
könyvéhez, és a Seiđman oldal angol fordítása alapján fordítottam le részleteket magyarra. 
 
Nagyon ajánlom a teljes interjú elolvasását, amit itt érhettek el: 
http://www.angelfire.com/nm/seidhman/beinweb.html 
 
S.B.: ”Itt, Izlandon a pogányság egy teljesen normálisnak számító dolog. Jobban félek attól a 
ténytől hogy cigarettázom, minthogy pogány vagyok. A kormány 1873 májusa óta hivatalosan is 
elismeri a vallásomat.” 
 
G.G.: És te alapítottad? 
 
S.B.: ”Igen, már gyerekkorom óta érdeklődök az istenek után. Mindig is az Eddákból, a sagákból és 
a régi történetekből merítettem tudást. Már rég ismertem a sagákat, mikor megtanultam olvasni; 
mire pedig  16 éves múltam, már publikálva voltak az első istenekkel foglalkozó verseim is.” 
 
G.G.: Melyik istenekhez imádkoztok ilyenkor (ceremóniákon – a szerk.)? 
 
S.B.: ”Leginkább Þórrhoz. Sokkal gyakoribb, mint Óđinhoz, mert ő sokkal ember-közelibb. Ő a 
farmok istene; Kalapácsával ő teszi termékennyé a földeket; Ő az erő és a segítségnyújtás istene.” 
 
G.G.: Németországban a vallást Óđinizmusnak hívják. Milyen szerepet játszik Óđin a vallásotokban? 
 
S.B.: ”Mindenki imádkozhat az istenekhez, akármilyen módszerekkel is csinálja. Óđin támogatja a 
bölcsességet, a képzelőerőt és az ismeretszerzést.” 
 
G.G.: Nem ő a mágusok és varázslók istene is? 
 
S.B.: ”Igen, természetesen, hiszen az is része a tudásának! Az istenekről leginkább különböző 
betöltött szerepük alapján beszélünk.” 
 
G.G.:  De valamiért Óđin, a főisten, hímnemű. 
 
S.B.: ”Ugyanakkor az istennők is nagyon fontos szerepeket töltenek be. Például Freya, a 
termékenység istennője nagyon fontos számunkra. Ő Óđin hasonmása.” 
 
G.G.: Egy szinten áll ő Óđinnal, vagy csak alárendeltje? 
 
S.B.: ”Egy szinten vannak. Nincs különbség.” 
 
G.G.: Ámbár említetted, hogy nem szokott témaként feljönni, de mégis szeretnék egy kicsit többet 
megtudni erről a mágikus tudásról. (boszorkányság kapcsán – a szerk.)  
 
S.B.: ”Nagyon fontos feladata a vallásunknak, hogy sikerüljön újjáépíteni a Természettel és a 
Természet erőivel kötött kötelékeinket annak érdekében, hogy ezáltal is jobban meg tudjuk érteni 
az egészet. Ahogy a fa kinő és a forrás felbuggyan, úgy mi, emberek is csak részei vagyunk ennek a 
szerkezetnek. Tudatosítanunk kéne, hogy mi is csak részei vagyunk a dolgok folyásának. Azok az 
idős emberek, akiket gyerekként ismertem, egészen biztosan keresztények voltak, de mégse 
keresztény szemlélettel kezelték ezt a dolgot. Általánosságban véve talán kijelenthetem, hogy a 

http://www.angelfire.com/nm/seidhman/beinweb.html


 

 

kereszténység mellett ugyanúgy belekeverték a hitükbe a Természet iránti áhítatukat is. 
Megérezték az elfeket és a többi körülöttük lévő entitásokat. Így nemcsak az ember és a Természet 
között volt jobb a kapcsolat, de még egymással is sokkal jobban kijöttek.” 
 
G.G.: Mit gondolsz, a régi-új-vallásod végül lángra fog kapni és el fog terjedni? 
 
S.B.: ”Szerintem igen. Mindenesetre csendesen és türelmesen fogjuk várni.” 
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