
Avdelningen Eldfåglarna - myterna bakom patrullnamnen

Eldfåglar är fabeldjur som förekommer i olika versioner de flesta av världens mytologier, och

den mest kända är med all säkerhet fågel Fenix. Men mer om den senare. Till följd av

eldfåglarnas spridning har de fått symbolisera en rad olika betydelser. Förnyelse, återfödelse,

solen, tid, livet i paradiset och återuppståndelse är bara några exempel

Några av de eldfåglar vi möter i andra mytologier är Anqa i den arabiska mytologin, Bennu i

den egyptiska, Garuda i den hinduistiska, “Eldfågeln” i den ryska, Raróg i den slaviska,

Fenghuang i den kinesiska och Hō-ō i den japanska.

Avdelningens patruller

Anqa (Persien)
Anqa är en stor mystisk fågel av honkön i den arabiska mytologin. Hon beskrevs som en

"mycket vacker och färgstark med lång hals, mänskligt ansikte, fyra par vingar och viss likhet

med alla levande varelser". En legend säger att en anqa lever i 1 700 år, parar sig vid 500 års

ålder och att kycklingen först kommer ut efter 125 år. Det sägs att den endast äter elefanter

och stor fisk.

Bennu (Egypten)
För egyptierna var denna majestätiska häger kopplad till solen, skapelse och

återuppståndelse. Enligt dem föddes den under godhetens och ondskans träd.

Bennu förstod att det var nödvändigt att uppdatera sig själv för att få mer vishet. Så den flög

över Egypten för att göra ett bo av de vackraste materialen: kanelgrenar, ekgrenar och myrra.

I sitt bo sjöng den sedan en av de vackraste sångerna som egyptierna någonsin hört. Direkt

efter det slukades den av flammor. Tre dagar senare återföddes Bennu med full styrka och

kraft. Den plockade sedan upp sitt bo och lämnade det i Heliopolis soltempel för att påbörja

en ny cykel av inspiration för folket.

Bennu anses av somliga vara förebilden för den grekiska fenixen.



Raróg (Östra europa)
I slavisk mytologi är en Raróg en elddemon, ofta avbildad som en falk. Enligt tjeckiska

folksagor kan en rarog kläckas ur ett ägg som ruvas på en spis i nio dagar och nio nätter och

därefter ta formen som en falk eller drake. Enligt polska legender är rarógen en liten fågel

som man kan ha med sig i en ficka och skänka folket glädje.

Ho-ó (Japan)
Ni som är bekanta med Pokemon har säkert stött på Ho-Oh, den legendariska eld-flygande

fenixliknande pokemonen. Och som med många pokemons så är också Ho-Oh baserad på

japanska sagor och legender. I det här fallet Ho-ó som i sin tur hämtar drag från fågel fenix,

fenghuang (Kina) och huma (Uzbekistan).

Ho-ó är helt enkelt det japanska uttalet av fenghuang och är tillsammans med bland annat

phụng hoàng från Vietnam och bonghwang från Korea alltså samma fågel.

Fenghuangs kropp symboliserar himlakropparna: huvudet är himlen, ögonen är solen, ryggen

är månen, vingarna är vinden, fötterna är jorden och stjärten är planeterna. Dess kropp

innehåller de fem grundläggande färgerna: svart, vit, röd, gul och grön. Och färgerna sägs i

sin tur Confucius fem dygder: Ren (välgörenhet och mänsklighet), Yi (ärlighet och lojalitet),

Zhi (kunskap), Xin (trofasthet och integritet) och Li (anständighet och artighet).



Rådspatrull

Fenix
Fågel fenix är utan tvekan den mest kända eldfågeln i västvärlden. Den har sitt ursprung i den

grekiska mytologin men tog sedan över och anpassades för att passa in i kristen tro.

Fenix avbildas som en örn, med röda och gyllene fjädrar. Den sägs ha läkande tårar, kontroll

över eld och oändlig vishet.

Enligt legenderna kan den leva i upp till 500 år, för att sedan brinna upp vid sin död och

sedan återfödas ur askan. Symboliken kring fågelns pånyttfödelse är stark än idag, och för

många kan Fenix vara en symbol för att ha kommit starkare ur ett svårt skede i livet.

I en av de mindre kända verserna till “Vi gå över daggstänkta berg” sjunger man om fågel

fenix:

Så gladeligt hand uti hand, fallera,

nu gå vi till fågel Fenix land, fallera.

Till ett sagoland som skiner

av kristaller och rubiner,

nu gå vi till fågel Fenix land, fallera.

Källor:

● http://valkyries.se/

● https://sv.wikipedia.org/wiki/

● https://en.wikipedia.org/wiki/


