
Magiska runor och heliga platser 

 

Tre dagar i Tiveden och Drömtiden  

28 – 30 april 2017  

med Jörgen I Eriksson 

 

Runmagin ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg som har återkommit 
med stor kraft i dagens värld. Under dessa kursdagar i den magiska Tiveden 
(= Tyrs skog) undersöker vi på djupet runornas väsen och inneboende kraft.   

 
Runorna är portar till Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten, de fångar 
de kosmiska processernas ständiga rörelse och de 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 kursen kombinerar vi runorna med andra 

traditionella metoder som utesittning, landskapsgång, sejd och skakande 
badstugan för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går 

igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi och 
djuppsykologins teorier om arketyper och synkroniciteter.  
 

Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att använda runorna 
som hjälpmedel för att tänka och handla i skönhet.   



Plats: Den ekologiska kursgården Hemma hos Martha & Anders i Perstorp, 

Tiveden. Här får deltagarna en högkvalitativ inkvartering i 2-, 3- eller 4-
bäddsrum med frukost, lunch och middag gjord på ekologiska och 

säsongsbaserade lokala råvaror. Maten är vegetarisk + fisk. Undervisning 
och övningar äger rum i en ljus och luftig sessionssal, i en tipi med eldstad, i 
vedeldad bastu, i den omgivande skogen med det heliga berget Stavahall vid 

sjön Unden samt i Tivedens nationalpark som vi har nästgårds och där vi 
gör en gemensam landskapsgång till sällan besökta heliga platser.    
Hitta Perstorp på karta: http://kartor.eniro.se/m/MtqTq. Med bil tar det 

ungefär tre timmar från såväl Göteborg som Stockholm. Närmaste 
järnvägsstation är Laxå. Från Laxå går det buss till Perstorp, men endast 

vardagar. 
Kontakta Martha martha@marthaochanders.se eller telefon 0762090945 
för frågor om kost, logi och transporter och meddela eventuella allergier.  

Tid: Kursen börjar kl 13 fredagen den 28 april och slutar kl 16 söndagen 
den 30.  

Pris: 2800 SEK (allt inkluderat, alltså även boende och mat).  
Anmälan: Till Jörgen I. Eriksson på jorgen.i.eriksson@bredband.net eller 
norrshaman@gmail.com Anmälan blir bindande först när 

anmälningsavgiften på 1000 SEK har betalats till Jörgens plusgirokonto 
4229295-3 eller bankgiro 375-6038. Kursen genomförs om det blir minst nio 
deltagare. Vid inställd kurs återbetalas anmälningsavgiften. Max antal 

deltagare: 17.   
Absolut sista anmälningsdag: 30 mars. 

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

skrivit ett flertal böcker om nordisk shamanism och om andliga traditioner 

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

fokuserat på att utveckla kunskaperna om runornas kosmologiska 
dimensioner och deras samband med alkemi och kvantfysik samt på att 
återuppväcka, skydda och bevara heliga platser. Detta har bl a resulterat i 

böckerna Heligt landskap – Platser för kraft och kunskap och Drömtiden 
knackar på. Mer info på www.norrshaman.net   
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