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Rosie är häxan i
På skärtorsdag tar
Rosie Björkman en
ﬂygtur på sin kvast.
I tornet på Blåkulla
håller hon häxskola
för alla som har lust.
Lokaltidningen Mitt i
ﬁck en snabblektion.

V

På gång i tornet

NA

Torsdagsträffar: Årets
första träff är den 17 maj
klockan 19. ”Då ﬂyger vi i tornet. Laara Stinneborn, norsk
schaman, visman och same
från Björnklanen, kommer
och leker med oss.”
Månklubben: Häxskola för
kvinnor. Öppnar den 21 maj
och pågår varje måndag hela
sommaren klockan 19–21.30.
Vårfest: Lördag 19 maj
klockan 19.
Läs mer:
www.jolandadentredje.nu.
Klicka på ”Blåkulla”.

arje påsk ﬂyger häxan Rosie Björkman på sin silversprejade grankvast som har kråkfjädrar för turboeffekt. En påsknatt hamnade hon i
Grekland, berättar hon.
– Jag kom till en klippa som låg högt över
en stencirkel. När jag landade fanns det redan
ﬂera kvinnor där.
Sedan dess har Rosie upplevt att hon ﬂyger
många gånger när hon drömt eller mediterat.
– Jag känner vindarna, luftgroparna och den
fantastiska aerodynamiken. Rätt vad det är så
ﬂyger man av, det kan vara en jäkla turbulens.
Det tar tid att lära sig.
Rosie kliver uppför stentrappan i häxtornet,
som reser sig mot himlen i Hagalundsparken i
Solna. Från väggen grinar ett rådjurskranium.
Det är så kallt att hennes andedräkt lägger
sig som en vit imma i halvmörkret. I det åtta
meter höga tornrummet smyckat med jättelika
gudinnebilder sätter hon sig på en kudde framför ”den inre elden”, en stor ametist. Iklädd
svarta skidbyxor och svart sammetsrock börjar
hon karva stearin ur en femarmad mässingsljusstake.

Rosie Björkman alias Rosa Kraxa Kråka heter
Jolanda den tredje som sierska. Från slutet av
maj då tornet är betydligt varmare undervisar
hon i ”häxkonstens ädla utövande” här.
– På måndagar är det Månklubb. Då kommer
alla möjliga kvinnor mellan 22 och 60 hit. Om
de har kan de donera en hundralapp.
På torsdagskvällar är skolan även öppen för
män. Framför allt unga killar är intresserade av
att bli drakmästarlärlingar.
– En måndagskväll var det match på Råsunda
härintill. Då sa någon ”vi tar energin och gör
något med den. Vi ﬁxar så att det blir oavgjort.”
Klockan 20.50 skickade vi energi och strax hörde vi ett jubel. Klockan 20.57 skickade vi nästa
energi, ooooohhh, jubel igen.
Rosie hämtar en himmelsblå gästbok och visar anteckningarna. På sidan
sitter en tidningsartikel från
tisdagen den 3 juni 2003 inklistrad: ”AIK vände 0–3 till
3–3. Inför ett fullsatt Råsunda kämpade AIK mirakulöst
till sig en poäng”.
– Det är sällan häxkonsten
är så här konkret, men det
händer då och då. Annars
brukar vi sända energi till
oroshärdar och heala närområdet.
Hon menar att alla som
Det åttkantiga vattentornet, granne med Blåkulla i
har lust kan bli häxor. Har
Hagalund, är byggt som ett permanent medicinhjul.
man inte det ska man låta bli
Sedan nio år bedrivs häxskola här.
att prova.

”Får jag inte yoga på tre dagar får jag abstinens”, säger Rosie Björkman som kan sitta i lotusställning
– De som tror att det här är bedrägeri är fattiga stackare, måste jag säga. De lägger sordin
på stämningen. Det tar tre, fyra år av utbildning
innan man förstår vad det här är. Vi har så många
förutfattade meningar att göra oss av med först.
Men ﬂyttar vi vår uppmärksamhet från huvudet
till mage och hjärta är vi genast i magin.
Grunderna i häxskolan är att lära sig att urskilja och sluta fred mellan människans fyra
kroppar: den fysiska, mentala och andliga
kroppen samt känslokroppen.
– Magi är läran om energi, att summan av liv
är konstant. Häxan är hon som använder kunskap mellan ﬂora och fauna. Hon är läkerskan,
helerskan. Att vårt trossystem skulle vara något

läskigt, obehagligt och elakt är bara något vi är
präglade på.
Hon menar att det tidigare bodde vaner här i
Hagalund. Enligt deras tro är allt fött av Moder
jord, skapat av den heliga livmodern.
– Jag är deras talesman, säger hon samtidigt
som hon tänder de nya ljusen i ljustaken.
Rosie reser sig för att leta efter askkoppen
som hon har gömt för sig själv för att minimera
rökandet. Sittande i lotusställning tänder hon
en cigarett innan hon gömmer askfatet igen.
Genom den urgamla kundaliniyogan och
drömmarna reser hon i sin drömkropp till olika
världar, tillstånd och tidevarv.

