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Tjursömnen

– en tradition bland vildbronjorna

En tradition bland vildbronjorna för att ﬁnna en rättmätig
efterträdare till en hädangången hövding som saknar en bröstarvinge,
kallas för ”tjursömn”. När en sådan situation inträﬀar ﬁnns det två sätt
att lösa frågan om vem som ska bli nästa hövding. Antingen görs en
kupp där den hädangångne hövdingens broder, släkting eller någon
helt annan med krigsmakt tar kontrollen och utser sig själv som
hövding, eller så åberopar den tidigare hövdingens nojd (trollkarl)
tjursömnen. Att ta makten på egen hand anses vara förenat med stor
risk, inte i det här livet, men i livet som man ska leva efter detta.
Tjursömnen däremot är en ritual under vilken en nojd kan spå om
vem stammens nästa hövding kommer att bli och som på så sätt kan
få ett godkännande för detta från en högre makt. En sådan ritual
hålls i stort sett som sanning, men det har hänt att krig uppstått på
grund av att någon okänd blivit omnämnd efter en tjursömn.
För att kunna genomföra tjursömnen måste det ﬁnnas en nojd,
en drömmare och en tjur. Utan någon av dessa är ritualen omöjlig
att genomföra. Kraven är höga då det krävs något utav var och en
av de tre. Nojden måste känna till ritualen om tjursömnen, vilket
han av ren formalitet måste kunna för att överhuvudtaget få spå åt
en hövding. Drömmaren måste vara en välkänd och beryktad hjälte,
ofta en krigare som stått nära hövdingen och är villig att oﬀra sitt
liv för en rättmätig efterträdare. Tjuren kan inte vara en helt vanlig
tjur utan måste inneha någon form av magisk egenskap. Exempel
på sådana magiska egenskaper kan vara att den har ovanligt mörkt
skinn, särskilt långa horn eller är extra kraftfull. Är man osäker kan
man låta tjurar gå i tjurkamp och segraren är utan tvekan den mest
kraftfulla. En minox kan också användas och anses alltid inneha
magiska egenskaper.
Hela ritualen utförs oftast i en lund centrerat kring en stengrund.
Nojden håller i ritualen, men det är inte ovanligt att de aspirerande
hövdingarna eller maktlystna krigare i stammen bistår i ritualen.
Ritualens ursprung sägs ha härkomst från Hamingjes och bygger

på tjurens kraft att kunna spå i samband med sin egen död. Till en
början tappas tjuren på blod och slås ihjäl under mässande med
strupläten. Det tappade blodet samlas upp i blodkar, tjurens skalle
kapas av och rengörs. Därefter ska drömmaren uttala att han åkallar
tjurens liv genom att låta dess blod ﬂyta i drömmarens kropp:
Drömmaren dricker därefter blodet och bär skallen som mask
innan han binds fast på stengrunden. Väl på stengrunden försätter
nojden drömmaren i sin sömn med ett dovt mässande och sätter
sedan en dolk i hans bröst. På senare tid har det blivit mer populärt
att varje respektabel bisittare (de mäktigare personerna i stammen)
under rituella förhållanden ställer sig runt drömmaren och samtidigt
sticker ett spjut i hans bål. Efter detta sägs att drömmarens färd med
tjurens siande kraft påbörjas. Först när gryningens första solstrålar
faller över lunden är tiden inne att återkalla drömmarens ande och
höra hans svar.
Drömmaren förbinds då åter för ett ögonblick till Trudvang i
dimlik gestalt där han endast uppger namnet på tronens efterföljare
innan han upplöses.
En sådan ritual kan lätt manipuleras av en makthungrig nojd
då det räcker med att han lägger en illusion där bisittarna ser och
hör vad de tror är drömmarens ande, men samtidigt ﬁnns det en
möjlighet för den girige bisittaren att dräpa alla på platsen inklusive
nojden och sedan inför resten av stammen proklamera att han är den
rättmätige efterföljaren enligt tjursömnen. Dock är det vanligast att
hela ceremonin genomförs utan dylika missöden.
När väl en hövding fastställts skall han hedras och visas äretecken.
Detta görs i en ceremoni där stammens medlemmar träder inför den
nya hövdingen och skär sig med en lång kniv gjord av en tjurs horn,
s.k. ”tjurkniv”. På så sätt har de visat sin trohet till hövdingen och visar
att de är redo att ge sitt blod för honom. Efter denna ceremoni ﬁnns
det möjlighet för stammens folk att överlämna gåvor till hövdingen
för att ytterligare påvisa sin lojalitet.
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