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Kurs i Luleå 26-28 februari 2016 

Med Jörgen I Eriksson 
 

Runorna ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återskapats 
och anpassats till dagens värld. Under dessa kursdagar kommer vi att på 
djupet undersöka runornas väsen och inneboende kraft för att på ett 

dynamiskt och nyskapande sätt kunna föra in dem i våra egna liv. Tanken 
är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att använda runorna som 

hjälpmedel för att tänka och handla i skönhet.  
 
Runorna är portar till Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten, och 

uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De 
innehåller en komplex kosmologi som i grunden stammar från Drömtidens 
heliga varelser, ”arla i urtid”. De representerar kunskap av Moder Jord och 

för Moder Jord och de både kan och vill användas för att bringa harmoni och 
balans till människor, djur, växter och landskap. Under dessa dagar 

kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, 
ceremonier och galdersång för att undersöka och utveckla deras fulla 

potential. 



Plats: Sandviksgatan 40 A, i centrala Luleå. 

Datum: Fredag 26 februari – söndag 28 februari. 

Tider: Fredag kl 18-22, Lördag kl 9-20, söndag kl 9-16. 

Pris: 1900 kr.  

Mat & fika: Fika 20 kr, lunch 75 kr, middag (endast lördag) 75 kr. Paketpris 

för mat hela helgen 300 kr. Det går även bra att ta med egen mat. 

Anmälan: Sänd mejl till ljusevent@hotmail.com. För praktiska frågor: ring 

Katarina Nordmark 070-5718359 eller Jeanne Øse Henriksen 070-390 0095. 

Anmälan blir bindande först när anmälningsavgiften på 1000 SEK har 

betalats till Bg 577-2629. Kursen genomförs om det blir minst nio deltagare. 

Vid inställd kurs återbetalas anmälningsavgiften. Max antal deltagare: 15. 

Sista anmälningsdag: 29 januari. 

 
Jörgen I. Eriksson har arbetat med runor och shamanism i 35 år. Han har 

skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism och om andliga traditioner 

bland samer och navajoindianer. Hans bok Runmagi och shamanism har 
översatts till engelska, tyska och estniska. Hans nuvarande arbete är 

fokuserat på att utveckla kunskaperna om runornas kosmologiska 
dimensioner och på att återuppväcka, skydda och bevara heliga platser. 
Detta har bl a resulterat i boken Heligt landskap – Platser för kraft och 
kunskap. Mer info på www.norrshaman.net  
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