
Ni heimer 
 

 
 

2009         
 

Nyhetsbrev fra Foreningen Forn Sed 



 2 

Redaktørens forord  
 
 
Så er endelig både Ni Heimer og vinteren kommet (ut). Dette 2009-
nummeret er også et jubileumsnummer, for FFS er 10 år i år!  
 

Gratulerer med 10-års Jubileet FFS! 
 
I anledningen 10 års-jubileet gir Ine Rosland oss et tilbakeblikk på 
FFS, og vi byr på en reportasje om et nytt medlems første møte med 
foreningen. Videre har vi en ’Jubileumsspesial’ fra det norrøne 
skattekammeret – Odin, Tor, Heimdall og Ratatosk i tekst og bilder.  
 
Styret har bl.a. brukt FFS sitt tiende år til å diskutere, (begynne å) 
systematisere og arbeide med FFSs ritualer og rituelle gjenstander.  
I forlengelsen av dette deler Ivar Hille både sin fagkunnskap og 
personlige praksis med oss i essayet om praktiseringen av Blotets 
ritualer.  
 
Dette nummeret innholder i tillegg til annet relevant FFS-nytt, de faste 
spaltene ’Lederens hilsen’ ved FFS-leder Øyvind Siljeholm, 
’Anmeldelser’ av musikk av Thomas Gramstad og ’Fra den eldre 
Edda’ – denne gang fra Håvamål med tolkning og kommentarer ved 
Ivar Hille. 
 

Ønsker Dere alle God Lesning & en Glitrende Vinter! 
 

Gunnhild 
 

 

 
 

Bidragsyterne i dette nummeret: 
Øyvind Siljeholm (leder; FFS-styret), Ivar Hille (varasekretær; FFS-styret),  
Ine Rosland (kasserer; FFS-styret), Per B. Evensen (skriver; FFS-styret), 
Thomas Gramstad (web-wizard for FFS; ikke medlem), Gunnhild Hagberg-
Karlsen (redaktør; ikke medlem). 
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Ægishjalmur 
 
FFS har fått spesiallaget sølvsmykker av Ægishjalmur – en såkalt 
magisk binderune som det berettes om i Edda. Den kan du nå anskaffe 
til personlig bruk og besmykkelse. 
 

 
  Foto: Kåre Hofftvedt 

 
Ægishjalmur, sølvanheng, 3,3 cm i diameter: 
kr 280,- (+ ev. porto) for FFS-medlemmer. 
kr 375,- (+ ev. porto) for ikke-medlemmer.  
kr 350,- (+ ev. porto) pr/stk ved kjøp av flere for videresalg. 
 
*Bestilles via e-post til styret@forn-sed.no.  
(Kan også spesialbestilles i annet materiale, ettersom støpeformen tilhører FFS) 

 
Historical Background of Ægishjalmur 

The "helm of awe", worn by Odin in Norse mythology. It was used to 
intimidate enemies on the battlefield, a power which was produced by the 
symbol on it. It was one of the treasures the dragon Fafnir hoarded. The term 
ægishjálmr probably did not refer to a real, physical helmet originally, but 
rather originated in the use of a special kind of magic called seiðr. The 
ægishjálmr is a special subset of seiðr magic called sjónhverfing, the magical 
delusion or "deceiving of the sight" where the seið-witch affects the minds of 
others so that they cannot see things as they truly are. The role of seiðr in 
illusion magic is well-documented in the sagas, particularly being used to 
conceal a person from his pursuers.  
(fra http://www.vikinganswerlady.com/aegishjalmr.shtm1.) 
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Jubileumsspesial: 
 

 10 år med Foreningen Forn Sed  
 

 av Ine Rosland  
 

 
For ca. 11 år siden ble de første spirer til Foreningen Forn Sed, sådd. 
Dette skjedde på et Bifrost årsmøte. Som så ofte i frivillige 
organisasjoner når sterke meninger butter mot hverandre, oppstår det 
konflikt. Fra konflikt kommer kreativitet og nyskaping. Det var i 
første omgang Jon Julius, Eirik og Katrine som støttet hverandre i å 
bryte ut og sammen skape noe nytt.  
 
Ett år senere på en campingplass i litt mer enn gangavstand fra 
Borremarkedet, hadde foreningen sitt første årsmøte. Jeg var ikke 
medlem, men var der, med barn. Eirik og Katrine var ikke sammen 
mer og Katrine var på vei tilbake til Bifrost. Det ble et styre og Olav 
ble foreningens første forstander.  
 
Kort tid etter fikk foreningen sin statsgodkjennelse. Den ble en 
offisielt godkjent religion. Siden jeg hadde deltatt på det meste av det 
de hadde organisert, så falt det seg naturlig å melde seg inn. Jeg 
husker ikke nøyaktig når, men at det var 10 år siden Foreningen Forn 
Sed fikk sin godkjennelse, det er sikkert.  
 
Siden ble det flere årsmøter med blot på campingplassen ved Borre. 
Årsmøtene varte adskillig kortere enn Bifrost sine og det ble servert 
betraktelig mer hai. Vi traff Bengt fra Danmark som senere bidro til 
den danske Forn Sidr. Vi holdt årstidsblot, med påfølgende gilde hos 
Jon Julius, hvor det var mye varme. Det kom mange på blotene og alt 
var trivelig.  
 
Trude avløste Olav og satt bare ett halvt år før neste – kanskje det var 
May – overtok. Noen kom og noen gikk – der iblant Jon Julius. Etter 
at Jon Julius trakk seg ut ble tilgangen på informasjon til medlemmene 
ikke lenger særlig enkel. Det gamle styret gikk i oppløsning, og det 
ble dannet ett nytt styre. Marion ble forstander og nye folk forsøkte å 
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drive videre. Informasjonen til medlemmene, oppdatering av nettsiden 
og slikt har vel aldri blitt det den var i den første fasen. Men 
foreningen fortsetter, den har sitt eget liv.  
 
Etter Marion fulgte Kristin, og nå er det Øyvind som er leder.  
 
Foreningen er ikke den formelle lederen – den er noe annet, noe 
udefinert. Noe den blir av den samlingen av ulike individer, 
medlemmene som utgjør selve foreningen. Selv om vi ikke har møtt 
hverandre og selv om de fleste sitter hjemme på sin egen tue, så har vi 
noe til felles. Vi deler kanskje ikke akkurat de samme tolkningene av 
livet og verden, men vi har til felles et aktivt, engasjert forhold til den 
kulturnedfelte folketroen, som er videreformidlet kanskje bare ved 
muntlige overleveringer og noen skriftlige kilder. Hvilke fragmenter 
vi tror på og hvordan  varierer fra person til person i FFS, men dette 
gir oss allikevel ett fellesskap.  
 
At dette fellesskapet er skjørt ser vi på antallet inn- og utmeldinger, 
men at det er noe der som binder folk sammen ser vi på det konstante 
medlemstallet rundt 50 det har det vært i mange år nå, og det gir en 
egen styrke. Det er krefter rundt oss som vi ikke er alene om å se, føle, 
høre eller bare sanse. Gamle skikker fortjener respekt og det kan flere 
enes om. 
 

Gratulerer Foreningen Forn Sed med ti års jubileum  
 

 
FRA FORENINGENS SOMMERBLOT 2009 
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Reportasje: 
 

Mitt første møte med FFS  
 

av Ivar L. Hille 
 
 
Som nybakt medlem av FFS var jeg nysgjerrig på hva som foregikk 
der og jeg bestemte meg for å dra på årsmøtet for 2009.  
 
Jeg hadde ikke vært på Sandbakken før og meldte meg derfor på felles 
transport fra Oslo S. Jeg hadde egentlig forestilt meg at vi skulle ta 
offentlig transport videre og ble litt skeptisk da en mørk bil kom 
kjørende og fremmede folk dukket opp for å hente meg. Men det viste 
seg å bare være blide og hyggelige folk fra foreningen, nemlig Ine, 
Thomas, Gunnhild og Iris som jeg gradvis ble kjent med i løpet av 
bilturen og spaserturen opp til møtestedet. På parkeringsplassen møtte 
jeg Øyvind som er leder av foreningen.  
 
Alle var i godt humør og vi startet med en god grønnsakssuppe på 
gildestua hvor det også var en og annen skiløper. Etter at årsmøtet 
gikk sin gang med interessante diskusjoner og innspill fikk jeg den 
store ære av å få bli med i styret. Senere skulle vi ha blot ute i skogen. 
Før vi tråkket oppover i snøen hadde vi det moro med litt 
snøballkasting og fikk varmen i oss. Blotet var enkelt, men 
stemningsfullt med fakler og skåling med et stort horn med mjød.  
 
Etterpå gikk jeg hjemover med en god følelse inni meg og var glad for 
den opplevelsen jeg hadde fått ta del i sammen med maktene i naturen 
og mine trosfeller. Så det blir nok ikke siste gang jeg dukker opp på 
møter og blot hos FFS.  
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Lederens hilsen: 
 

Benytt denne vinteren! 
 
 
Dette er tiden for selvfordypning og samle impulser for utviklingen 
din. Jeg tenker på å se etter rike impulser for din og min egenutvikling 
fra nær natur og fra fjerne land. Så deler du det med din familie, dine 
venner og naboer, og deltar på diskusjoner og debattinnlegg på 
internett – der hvor du selv føler for. Vær deg selv.  
 
Det er henvendelser fra hele verden om norrøn tro, og vi har med våre 
kulturmidler fra Staten anledning til å lage mer for internett. Det blir 
vel bedre når vi som organisasjon blir mer varme i trøya og kan reise 
kjerringa. 
 
Høstens og vinterens mørkere energier egner seg for alle mennesker til 
å stille seg inn og omprogrammere venstre (logiske høyre) og høyre 
(intuitive venstre) hjernehalvdel for sitt åndelige Selv og fysiske 
velvære. 
 
Jeg vil minne deg på – for ditt åndelige og fysiske selv – at om høsten 
og vinteren, så er det godt å lære seg selv å kunne vise omsorg –  før 
vi er mer ute igjen, etter de glade tradisjoner med eldre joletider, og 
kan ta helt av i utadvendte vårlige og sommerlige aktiviteter og gi i 
forhåpentlig godt forberedte omgivelser som så kan fortsette å 
inspirere og øke omsorgen for hverandre på jorden. 
 
 
10 års Jubileum 
 
Alle er velkommen til å delta på Torreblotet som FFS arrangerer i 
Januar 2010, den 16. januar. Som trossamfunn kan vi også minne oss 
selv på at det nå er 10 år siden vi ble et offentlig trossamfunn i Norge.  
 
Vi har del i Statens støtte for offentlige trossamfunn, og en del av 
styrets arbeide (mest leder, kasserer og sekretær) går med til formelt 
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rapporteringsansvar til Akershus Fylkeskommune som koordinerer 
ansvaret om støtten til trossamfunn for Staten vår. Vi får ca kr. 800 pr 
medlem pr. år, noe fra medlemmenes Fylker og noe fra Kommunene. 
Dessverre har det glippet i styrets ledelse noen ganger og vi 
tilfredsstilte ikke rapportkravene; men nå er vi som landsstyre på 
gjenge igjen. 
 

Jeg ønsker Dere alle Godt år og Fred. 
 

Hilsen Øyvind Siljeholm 
Leder  

Foreningen Forn Sed 
 
 
 

 
 

 
 

Til års ok fridr 
 

for Deg & Dine 
i julen 2009 & 2010 

Fra alle oss i Foreningen Forn Seds Styre 
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Fra den eldre Edda: 
 
Håvamål, som betyr ”den høyes tale” (altså Odins tale), er et didaktisk verk 
sammensatt av flere dikt fra Den eldre Edda-samlingen. I dem finner vi 
leveregler satt sammen med mystisk visdom fra Odin selv. I hvert nummer 
fremover av Ni Heimer inviteres et medlem i FFS til å aktualisere vers fra 
Håvamål gjennom tolkning og kommentarer. 
 
 
 
 

HÅVAMÅL 
 

6.  Av evnene sine 
bør en aldri skryte, 

far heller varsomt med vettet; 
når en klok og fåmælt 

kommer til gards, 
går det ham sjelden galt. 

 
 

7. Den vare gjesten, 
på vitjing kommet, 

sitter med sansene spent; 
ørene lytter, 

øynene speider, 
slik vokter den kloke seg vel. 

 
 

8.   Lykkelig han 
som får høre fritt 
ros og ømme ord; 

ugreit er det 
når andres dom 

ligger i lukket bryst. 
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9. Lykkelig han 
som har hos seg sjøl 

ros og vett her i verden; 
onde råd 

kan det ofte komme 
ut av andres bryst. 

 
 

10. Bedre bør 
å bære har ingen 

enn mye mannevett; 
i fremmed gard 

er det bedre enn gull; 
vett er vesalmanns trøst. 

 
 

 
 
 

 Dagens tolkning av Håvamål 
 

av Ivar L. Hille  
 
 
Innledende kommentar om min tolkning: 
Håvamål kan ses fra ulike perspektiver og leseren har ofte ulikt 
forhold til diktet. Jeg har selv et todelt forhold til dette eddadiktet. På 
den ene siden er det en historisk kilde til vikingtidens mentalitet og 
religion. Med dette i bakhodet vil jeg da ofte lese det med 
vitenskapelige øyne. Men på den annen side er diktet en hellig visdom 
(Den høyes tale) som jeg har et religiøst forhold til. Jeg forestiller meg 
hvordan visdomsguden Odin hang i verdenstreet Yggdrasil og ble 
opplyst av hellig kunnskap (runer) i opphavstiden. En del av denne 
kunnskapen mener jeg at Odin bygger på og gir oss i Håvamål. 
Min tolkning vil derfor være preget av mitt komplekse forhold til dette 
eddadiktet.  
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6) Temaet dreier seg fremdeles om det å reise og være gjest på et 
fremmed sted slik tidligere vers også har vært inne på. I dette verset 
blir det tatt opp hvordan man snakker om seg selv. Det er viktig å ikke 
skryte av seg selv. Vikinger som skrøt framstod gjerne som arrogante 
og uhøflige. Det ble tolket som at man ville sette seg selv høyere enn 
andre og det kunne i verste fall koste deg livet. Å vise sin styrke 
kunne man heller gjøre ved å underdrive sine bragder. Å komme med 
store ord om seg selv ville lett føre til konflikter. Det var gjerne det 
siste en gjest ønsket når han hadde behov for mat og husly. Odin (Den 
høye) som er taleren her har selv erfaring med ordstrider og hvordan 
skryting fører til dette. I Hårbardskvadet står han på trygg avstand og 
terger sin egen sønn med sitt skryt. Tor blir ikke akkurat lite 
provosert: (vers 47) Ordkunstene dine skal du få unngjelde for om jeg 
vader ut i vågen! Høyere enn ulven, skal du hyle, vet jeg, om du får et 
hogg av hammeren.  
I moderne tid er dette verset like aktuelt. Å vise ydmykhet istedenfor å 
prøve å vise seg gjennom store ord er ennå klokt. Da slipper man å 
dumme seg ut eller å havne i konflikter med de som kan bli provosert 
av det. 
 
7) Istedenfor å prate om seg selv oppfordres man i dette verset til å 
lytte til andre og være på vakt når man er gjest på et fremmed sted. 
Dette kunne være greit når man var på et ukjent sted siden andres 
informasjon kunne være viktigere enn ens egen. Istedenfor å belære 
andre kunne man lytte og lære av andre som kanskje er bedre kjent i 
området. Samtidig kunne det være viktig å være på vakt mot lureri.  
I dag kan det også være lurt å lytte til hva andre lokalkjente forteller 
hvis man er på et fremmed sted. Samtidig er det fornuftig å være på 
vakt mot svindelforsøk og lureri siden det kan være gode penger å 
tjene på lettlurte turister. Jeg har selv opplevd at hyggelige personer i 
utlandet har prøvd å få meg til å ta med ekstra bagasje over 
landegrenser som kunne ha ført til svært alvorlige konsekvenser.  
 
8) Her kommer vi litt inn på det med skryt igjen. Fine ord skulle man 
gi til andre og ikke til seg selv. Ære kom som regel fra de som 
bedømte deg og ikke fra egen person. Derfor var det viktig at de som 
hadde noe godt å si om deg gjorde dette og ikke holdt tilbake ros. 
Diktet argumenterer for åpenhet og ærlighet i hva man mener om 
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hverandre. Dette kunne også være viktig for å ha det på det rene hvem 
som er venn eller fiende. I dagens samfunn er dette også aktuelle 
prinsipper særlig når det gjelder å gi ros. Det å få og gi ros er en 
grunnleggende sak i forhold til at mennesker skal få en god selvtillit 
og selvfølelse. 
 
9) I dette verset kommer Odin tydelig til syne i sin egenskap av å være 
en visdomsgud. Han råder oss til selvstendig tenkning. Hvis du lot deg 
lede av andre uten å tenke nøye igjennom hva konsekvensene ble, 
kunne det fort gå galt. Da kunne man fort ende opp som blinde Hod 
ledet av Loke til å skyte det skjebnesvangre skuddet på Balder.  
 
10) Dette budskapet om at klokhet og fornuft er en av de største 
verdier i livet ser jeg som en evig sannhet og noe av det viktigste 
budskapet i Håvamål. Selv om Odin skulle være en gud for konger og 
fyrster er han ikke noen tilhenger av grådighet slik jeg tolker dette 
verset. I stedet for å søke lykken i gull og materiell rikdom vil man 
heller finne den i seg selv og sitt indre gjennom visdom og fornuft. 
Dette gjelder overalt, og denne kunnskapen kan også være viktig på 
fremmede steder. Den mentaliteten diktet reflekterer kan også være 
viktig i forhold til at man i vikingtiden ikke bare fokuserte på 
plyndring og materielt begjær. De stereotype oppfatningene av 
vikingene kan motarbeides ved å vise at det fantes mentaliteter i 
gammel hedensk tid hvor fornuft, kunnskap og måtehold var blant 
livets viktigste verdier. 
 
 
 
Kilder og litteratur: 
 
Oversettelse av Holm-Olsen, L. (2001). Håvamål og Hårbardskvadet i Eddadikt 
(2. rev. oppl.). Oslo: J. W. Cappelens forlag AS. 
 
Steinsland, G. (2005). Norrøn religion: Myter, riter og samfunn. Oslo: Pax 
forlag. 
 
Stewart, Frank Henderson. 1994. Honor. Chicago: The University of Chicago 
Press. 
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Jubileumsspesial 
 
 
 
 
 

fra  

det  

Norrøne  

Skattekammer 
 

 
 
 
 

tekst & foto av Per Evensen  
 
 

Med bilder fra P. Evensens vikingtidssamling  
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Jubileumsspesial 
 
 

ODIN 
 

 

 Odin er den mektigste og viseste  
 guden i norrøn mytologi. Han  
 regnes som ”Gudenes høvding”  
 og ”Høvdingenes gud”. 

 
 

 
 
 
 
 

ODIN PÅ SVERDBELTESPENNE  
FRA 900 E.Kr. 

 
 
Odins far og mor er ”Bor” og ”Bestla ” og han er bror til ”Vilje” og 
”Ve”. Konen hans er ”Frigg”, som er den mektigste gudinnen i 
Åsgard. Med henne fikk Odin sønnene ”Balder”, ”Hod” og ”Hermod”. 
Med ”Jord” (”Fjorgyn”) fikk han ”Tor”. Med ”Rind” fikk han ”Våle” 
og med ”Grid” fikk han ”Vidar”.  
 
Odin er opprinnelig stormens og nattens gud. Han ble senere 
forfremmet til ”Hovguden”. Han er krigsguden og guden for visdom, 
trolldom (seid), diktning m.m. 
 
Odins borg heter ”Valaskjalv” hvor han sitter i sitt høysete 
”Lidskjalv”. Odin har et spyd ved navn ”Gungne” og en ring av gull 
som heter ”Draupne”. 
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Jubileumsspesial 
 
Valhall 
 
Odin råder i ”Valhall”, hvor veggene er laget av spyd og taket av 
skjold. I Valhall er det 540 porter, og portene er så brede at 800  
”einherjer” kan gå samtidig gjennom en av dem. Her samles de som er 
falt i kamp, og kjemper videre til evig tid. Det har seg slik at alle de 
som faller og dør i strid, våkner til live igjen og kan spise, drikke og 
sloss igjen. 
 
Maten får de fra galten ”Særimne”. Den blir spist opp hver dag, men 
om kvelden lever den igjen. Kokken heter ”Andrimne” og kjelen hans 
”Eldrimne”. Geita ”Heidrun” fyller et kar med mjød hver dag, og det 
holder til alle. Odin selv drikker bare vin , det er både hans mat og 
drikke. Det er ”Valkyriene”, ”Hrist” og ”Mist” som kommer til Odin 
med drikkehornet hans. Geitene ”Heidrun” og ”Eiktyrne” står på taket 
til Valhall og spiser av bladene på treet ”Yggdrasil”. 
 
Odins kunnskaper 
 
Odin er bl.a. kunnskapen og visdommens gud. Kunnskapen sin fikk 
Odin da han ofret høyre øye for å få drikke fra brønnen til ”Mime”, 
kunnskapens brønn. Derfor har Odin ett øye. Han gjorde dette for å 
forstå den verden han hadde skapt. ”Mime” ble senere hugget hode av 
og Odin brukte dette i ettertid til å rådføre seg med.  
 
Odin var en dag fortvilet over alt han ikke visste eller forsto. Han 
reiste ut i verden for å øke sin kunnskap. Han stakk seg selv i siden 
med spydet sitt for å lære om smerte og klatret opp i ”Yggdrasil” og 
hang seg der i ni døgn, halvt død, halvt levende. Da åpenbarte verdens 
hemmeligheter seg for han, og Odin kunne dra hjem klokere en før.  
 
Odin kunne omskape seg til hva det skulle være. 



 17 

Jubileumsspesial 
 
Odins dyr 
 
Odin hadde en hest ved navn ”Sleipner”, den hadde åtte ben. Ingen 
annen hest i verden løp så fort som den. Sleipner løp på land og vann,  
gjennom fjell og i luften. Odin hadde to ravner som satt på hans 
skuldre. Disses navn er ”Hugin” og ”Munin” (tanken og minnet). De 
hører hver minste lyd og ser alt som skjer på jorden, intet unngår dem 
og ingenting holdes skjult for dem. Til Odin forteller de alt hva de har  
sett og hørt. To ulver har Odin også, de heter ”Gere” og ”Freke” og 
begge navnene betyr grisk/grådig. 
 
Odins tilnavn 
 
Odin hadde flere navn. Mange av disse er navn oversatt til forskjellige 
folks språk da mennesker har måttet oversette det til sitt eget. Andre 
igjen gjenspeiler hans egenskaper og ferdigheter. Blant hans tilnavn 
finner vi: Allfader(ir) (alle guders far), Hærglad, Hærblinde, Jevnhå 
(Den Jevnhøye), Langskjegg, Ome, Oske, Ovner, Sann/Sannetal, 
Seirfar, Sidhatt, Sids-kjegg, Sige, Sigder, Tror, Tveblide, Du, 
Vak/Vakr, Valfader(ir), Vodin, Våvud, Ygg/Yggr, Yggjung, Yjung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ODIN MED RAVNENE HUGIN 
OG MUNIN PÅ BRONSEKANNE 

  SEN VIKINGTID /  
TIDL. MIDDELALDER 
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Jubileumsspesial 
 
 

TOR 
Tordenguden 

 
Tor er en mektig gud fra den norrøne mytologien. Han skal være den 
eldste sønnen til Odin og hans mor var ”Fjordgyn” (eller ”Jord”), ei 
åsynje.  
 
Tor rådde over været, særlig tordenværet, og det ble sagt at både 
bulderet fra tordenen og lynet ble skapt av hjulene fra bukkekjerra 
hans. Han var gud for grøde og krig. Både Torsdag og mange steder er 
oppkalt etter han. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRONSEAPPLIKASJON AV  
TOR, CA. 900 E.KR. LIKT  

HODET OVER TOR- 
SVASTIKAEN PÅ BOLLE 
UTSTILT VED MUSEET I 

OSLO OG GUDEHODENE 
PÅ BOLLEN FRA 

GUNDESTRUP-FUNNET 
 I DANMARK. 
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Jubileumsspesial 
 
Tor var gift med den vakre åsynja ”Siv”, og sammen fikk de sønnen 
”Mode” og datteren ”Trud”. Hallen deres heter ”Bilskime” og lå i 
”Trudvang”, eller ”styrke heimen”. Guden hadde også andre barn, 
f.eks. sønnen ”Magne” som han fikk med jotnekvinna ”Jarnsaksa”. 
 
Tors atributter 
 
Den viktigste redskapen Tor eide var hammeren ”Mjølner/Mjolne”, 
som treffer alt Tor sikter på. Og som alltid vender tilbake til hånden 
etter at den er kastet mot/på noe. For å holde hammeren brukte Tor en 
jernhanske. Tor hadde dessuten et belte som gjorde han sterkere. Det 
hette ”Mengingjord”. 
 
Tor hadde ei vogn som de to bukkene ”Tanngnjost” og ”Tanngrisne” 
dro. Man kunne se den på stjernehimmelen – som stjernebildet 
”Karlsvogna”. Tjenerne til Tor het ”Tjalve” og ”Roskva”. De var 
mennesker av fattig bondeætt. Tor fikk de to søsknene av bonden 
(faren) da en av bukkene til Tor ble halt etter en uvørent kveldsmåltid 
hjemme hos bonden. 
 
Historier og fortellinger om Tor 
 
Tor er en gud det finnes mange historier om. Mange av disse er 
gøyale, som f.eks. den om hvordan Tor måtte kle seg ut som brud for 
å lure tilbake hammeren sin fra jotnen ”Trym”, eller den om da han 
nesten fiska ”Midgardsormen”. Som gjest hos ”Utgards-Loke” har Tor 
også prøvd å løfte på ormen da den var omgjort til en katt . 
 
Spådommen sier at Tor skal drepe erkefienden sin, ”Midgardsormen”, 
men vil bare orke ni skritt selv etter seieren før han segner om og dør. 
 
Egenskapene og fortellingene om guden viser at han likner 
herskergudene i de andre indoeuropeiske religionene, f.eks. ”Zevs” i 
gresk, ”Jupiter” i romersk og ”Indra” i vedisk religion. Baltiske 
”Perkunas”, slaviske ”Perun” og keltiske ”Taranis” er også  
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Jubileumsspesial 
 
tordenguder og likner på Tor. De finsk-ugriske gudene ”Tiermes”, 
”Tordøm” eller ”Torum” har også like egenskaper og navn som Tor, 
og kan være mytologiske lån eller vise til en felles kulturarv. 
 
Tors navn og tilnavn 
 
Tor var kjent under mange navn, f.eks. Ake-Tor, Asa eller Asator, 
Astvinr, Einride, Lorride/Hlorride, Horagalles, Thur, Ukko, Veur, 
Vigne og Vingtor. 
 
At Tor var en høyt aktet gud ser vi av at navnet er brukt mye som 
navnedel, både i personnavn, stedsnavn og i ukedagen Torsdag. I 
nyere tid er navnet Tor/Thor aleine også blitt et personnavn, men dette 
var ikke vanlig i norrøn tid. Tora er tilsvarende nytt norsk kvinnenavn. 
 
 
 

Heimdall 
den mystiske guden 

 
 
Heimdall var en av de viktigste gudene i vikingtiden, omgitt av 
mystikk og magi.  
 
Han er det nærmeste vi kommer gudenes sendebud i norrøn mytologi. 
Han bringer bud mellom menneskenes og gudenes verden. Han er 
forbundet både til urtid, nåtid og fremtid. Og han er den som varsler 
om Ragnarok. 
 
Heimdall er den eneste av de norrøne gudene som har bolig i 
himmelen. Han er den eldste av gudene, født av ni jotun kvinner, uten 
medvirkning av mannlig partner. Snorre forteller om Heimdall at 
”Han kalles den vite guden. Han er stor og hellig. Han ble født av ni 
mødre, alle er søstere”. Heimdalls fødsel spores til verdens urtid, og  
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Jubileumsspesial 
 
han er den eldste av gudene, eldre en Odin. I Voluspå minnes volven 
urtiden og ni jotunkvinner: 
 

1. Hør meg alle hellige slekter,  
høye og lave Heimdalls sønner,  
du vil valfader at jeg vel forteller  
eldgamle sagn som sitter i minnet.  

 
2. Jeg minnes jotner, urtidsfødte,  
de som fordum fostret meg,  
ni verdener husker jeg, ni jotunkvinner,  
det stolte skjebnetre, skjult under jorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEIMDALL.  
HODE LAGET I  
KVARTS, 7-800 E.KR. 
DET ER LIKT HODET  
FRA OSEBERGVOGNEN. 
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Jubileumsspesial 
 
Heimdalls atributter 
 
Heimdall kalles også Hallinskide og Gulltann – tennene hans er av 
gull. Hesten hans heter Gulltopp. Han bor på Himmelberget ved 
Bifrost. Han er gudenes vaktmann og sitter ved himmelens ende for å 
vokte broen mot bergriser. Han trenger mindre søvn en fugl, og han 
ser like bra dag som natt hundre mil bort. Han hører også hvordan 
gresset gror på marken og ullen på sauen og alt som lyder høyere en 
det. Han har en lur som heter Gjallarhorn, og når han blåser i den 
høres det i alle verdener. 
 
Menneskenes stamfar og runelærer 
 
Heimdall er også menneskenes stamfar og den som lærte menneskene 
runekunsten. Heimdalls runer er Ken, Mannar, Dag.  
 
I Rigstula kan vi lese om samfunnsklassenes opphav, og Rig blir her 
identifisert som Heimdall: 

 
36. Ut av skogen kom Rig skridende,  
lærte ham runer; sitt navn gav ham,  
43. Men Kon unge kunne runer,  
alderruner, evige runer,  
mer kunne han, manneliv berge,  
døyve egger, dempe sjø. 
 
44. Lærte fuglemål, slokke flammer,  
mildne sorger, gi sinnet ro,  
eie styrke som åtte mann. 
 
45. Han tevlet med Rig i runekunst,  
brukte list og ble best av dem,  
da vant han seg rett og rådighet  
over Rigs navn og runekunnskap. 
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Jubileumsspesial 
 
Etter Ragnarok 
 
Ragnarok er ikke slutten. En ny jord og en ny himmel skal gjenoppstå. 
Det varsles om en mektig gudeskikkelse som skal komme. Denne 
gudeskikkelsen identifiseres som Heimdall. I Voluspå strofe 65, får vi 
vite at en mektig gud kommer ovenfra etter Ragnarokk: 
 

65. Da kommer herskeren til sitt herredømme,  
kraftfull ovenfra,  
han som allting rår. 

 
 
Selv om Heimdall ikke nevnes ved navn, ligger det under at det er 
Heimdall det siktes til. At Heimdall representerer en ny og bedre 
orden enn Odin og de norrøne gudene, fremgår klart av 
sammenhengen. 
 
Professor i religionshistorie Gro Steinsland (2005) hevder i boken 
Norrøn Religion at Heimdall kan være en svært gammel 
gudeskikkelse som er blitt revitalisert i vikingtiden. Hun sier videre at 
Heimdall har vært oppfattet som en gammel sol eller månegud, som 
en personifikasjon av verdenssøylen, himmelhvelvet eller 
verdenstreet, som menneskenes stamfar og som den kommende 
verdens hersker. 
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Jubileumsspesial 
 
 

Ratatosk 

Ekornet i verdenstreet 
 
 

RATATOSK SPRINGER PÅ EN AV GRENENE TIL YGGDRASIL.  
BRONSEAPPLIKASJON FUNNET I GRAVHAUG  VED LADOGA 
SJØEN I RUSSLAND. FRA 900-1000 E.KR.  

  
 
Ratatosk er ekornet som lever i verdenstreet ”Yggdrasil”. Ratatosk 
springer opp og ned mellom toppen og rota av treet som budbringer. 
Ratatosk bringer bud fra en verden til en annen, og prater med alt fra 
æsene til nornene.  
 
I toppen av treet sitter det en ørn og mellom øynene på den sitter 
hauken ”Verfølne”. Ørnen og hauken ser det meste i verden. Ved den 
ene rota på Yggdrasil i Nivilheim, der ligger dragen ”Nidhogg” og 
skader rota. Snorre Sturlason skriver i Den yngre Edda at Ratatosk 
ypper til strid mellom ”Nidhogg” og ørnen.
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Essay: 
 

Noen tanker rundt praktiseringen av  

Blotets Ritualer 
av Ivar L. Hille 

 
 
Det finnes et mangfold av ritualer som kan benyttes i forhold til blotet. 
Jeg ønsker å dele noen av mine erfaringer og tanker rundt dette så de 
kan brukes til inspirasjon og diskusjon for andre praktiserende 
hedninger. Jeg vil ta forbehold om at jeg stort sett tar for meg blotet i 
grove trekk og at det derfor vil være flere elementer som kunne vært 
drøftet. Men jeg håper at det jeg går igjennom kan være til nytte.  
 
Etter min mening finnes det ikke noen fasit eller dogmer for hvordan 
blotet skal utføres. Det finnes mange forskjellige ritualer beskrevet i 
ulike kilder til førkristen tid og sannsynligvis har det eksistert en god 
del lokale variasjoner. Det har også vært forskjellige ritualer i ulike 
tidsperioder så det kan være vanskelig å vite hva man skal legge vekt 
på. I tillegg kan det være nødvendig med noen tilpasninger til 
moderne forhold for å gjøre blotet mer praktisk. For meg er det ikke 
alltid så viktig å gjøre akkurat som i gamle dager så lenge jeg kan 
klare å oppnå en god stemning og en følelse av åndelig kontakt med 
gudene gjennom ritualene. 
 
 
Tidspunktet og anledningen 
 
Blotet må som regel tilpasses anledningen og den ønskede funksjonen. 
De vanligste blotene er nok de som er knyttet til årstidene. Det er de 
jeg vil legge vekt på siden jeg har mest praktisk erfaring med de 
gjennom min private kult. Utenom faste tider knyttet til årstidene så 
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har blot eller offerritualer sannsynligvis også vært utført ved 
begravelser, bryllup og ved andre spesielle markeringer. Det kan f.eks. 
vikinggravene vise oss når det gjelder hauglegging av mektige 
personer. Ved noen anledninger har ikke selve tidspunktet vært viktig, 
men behovet har vært det avgjørende. Det kan ha vært blot på grunn 
av dårlige tider, sykdom eller at man trengte støtte til et kommende 
slag, fødsel eller hjelp i kjærlighet. I dag kan man også blote hvis man 
trenger hjelp eller støtte på et vis. Det kan f.eks. være lurt å blote hvis 
man ønsker seg barn eller trenger bedre helse. Ved andre anledninger 
er det kanskje ikke noe spesielt behov i fokus, men et ønske om å 
opprette et vennskapsbånd til en eller flere guder. Uansett hva 
anledningen er så gjelder det å være litt ydmyk og ikke kreve noe 
siden gudene ikke lar seg kommandere.  
 
Når det gjelder blot og årstidsmarkeringer har det sannsynligvis vært 
blotet til ulike guder til de forskjellige årstidene og det kan diskuteres 
når det passer å blote til den og den guden eller gudinnen, men 
hovedsakelig tror jeg det er best å gjøre hva man selv føler er riktig 
eller hva ditt blotlag blir enig om. Jeg skal skrive litt kort om mine 
egne tradisjoner i forhold til dette. Jeg har valgt å dele inn blotene 
etter de fire årstidene i tilknytning til fire førkristne markeringer i 
Norden som er første sommerdag 14. april, midtsommer 14. juli, 
første vinterdag 14. oktober og midtvinter 14. januar. De gamle 
årstidsmarkeringene ble flyttet ved tvangskristningen på slutten av 
vikingtiden og samsvarer derfor ikke helt med dagens tidsinndeling.  
 
Ved første sommerdag holder jeg blot til sommeren, dvs. Vårblot (i 
førkristen tid brukte man ikke termene vår og høst i forhold til blotet, 
men jeg gjør det av praktiske hensyn). Vårblotet holder jeg for Odin 
til makt og seier slik vikingtradisjonen skal ha vært. Det var trolig en 
måte å forberede seg på til vikingtoktene og krigene. I dag er det 
kanskje ikke noe behov for vikingtokter lenger, men det kan fortsatt 
være viktig å vise at man er på lag med Odin og ære han om våren, og 
man kan fokusere mer på indre fiender enn ytre fiender og blote for 
seier over dem gjennom kunnskap og måtehold. Det kan også være en 
måte å markere seieren over vinterens krefter på. 
 
Midtsommer er den tiden vi kanskje har minst kilder til når det gjelder 
den førkristne markeringen, men man regner med at dagens 
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bålbrenning er rester etter hedenske skikker. Den førkristne ildguden 
som da ble dyrket er slik jeg ser det, Tor med hammeren som både var 
rødlig og oppfarende som ilden og han kunne skape ild gjennom lynet. 
Midtsommers var det også nødvendig med fruktbart regn fra Tors 
tordenskyer for å gi gode avlinger. Derfor har jeg valgt å holde 
Midtsommersblotet til ære for Åsa-Tor. Tor gir både styrke, vern og 
fruktbarhet. 
 
Blotet til vinteren, eller Høstblotet som jeg kaller det, var opprinnelig 
en slaktetid og en periode hvor man skulle forberede seg til en lang 
vinter. Sysler som foregår innendørs blir mer viktige og dette var 
assosiert med kvinnelige makter. Dette kan være en av årsakene til at 
disene ofte ble blotet til om høsten slik det f.eks. beskrives i Egilssaga 
og Viga-Glums saga. Selv har jeg valgt å holde blot for Frigg og 
Frøya ved denne markeringen av høsten. Ellers har også Frøy blitt 
blotet til om høsten. I gamle Uppsala ble Diseblotet holdt i februar ved 
første fullmåne etter trettende dag, men det er usikkert om de samme 
tradisjonene har funnet sted blant nordmennene siden Vest-Nordiske 
kilder knytter Diseblotet til oktober. Derfor har jeg også valgt å holde 
Diseblotet om høsten selv om jeg ikke har noe i mot og delta på et 
ekstra Diseblot i februar. I dagens samfunn kan vi virke mindre 
sårbare overfor vinterens krefter siden lys og varme er lettere 
tilgjengelig, men det er allikevel mange som har en tung tid når 
vintermørket kommer så det er fremdeles god grunn til å styrke seg 
gjennom Høstblotet. 
 
Når det gjelder midtvinteren, så har det vært en omfattende diskusjon 
blant fagfolk om det har vært et blot da slik Snorres sagaer beretter 
om, og om den førkristne jula ble feiret på det tidspunktet. Jeg har selv 
forsket på dette under arbeidet med min masteroppgave Den 
skandinaviske jula, og endte opp med å høre til dem som stoler på 
Snorres berettelse om tidspunktet for julefeiringen – bl.a. fordi det 
også finnes flere andre kilder som legger den gamle nordiske 
julefeiringen til midtvinteren. Det er også omdiskutert hvilke guder 
som det ble blotet til under Midtvintersblotet. Det kan ha eksistert 
ulike skikker, men selv har jeg valgt å holde et felles blot for alle 
viktige guder og guddommer siden jeg mener de alle måtte æres for 
godt år og fred i det nye året. 
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Gildet 
 
Et viktig moment ved blotet i vikingtiden var et felles måltid, helst 
med alkohol til. Da var det gjerne kjøtt fra offerdyret som lå i gryta. 
Det kunne derfor føles som man spiste sammen med gudene.  
 
Jeg pleier også å ha et gilde i forbindelse med blotet og gjerne med det 
samme kjøttet og drikken som har blitt ofret eller som skal bli det. Det 
kan av praktiske grunner være greit å ta måltidet før selve 
offerseremonien siden folk gjerne er veldig sultne ved ankomsten, 
men i de mørke årstidene pleier jeg allikevel å ta offerseremonien 
først mens det ennå er litt dagslys igjen. Jeg setter gudefigurene på 
langbordet og pleier å innvie måltidet med å skåle for de gudene som 
det skal ofres til eller som har blitt ofret til. Maten er som regel valgt 
utifra årstidens tradisjoner eller gudenes behov: Til Vårblotet pleier 
jeg å ha en gryterett med oksekjøtt for Odin, men jeg kunne også 
tenke meg å prøve det tradisjonelle hestekjøttet hvis det er 
tilgjengelig. Til Midtsommersblotet kan det passe fint med grillmat. 
Noen ganger bruker jeg grøt siden det skal være en av favorittene til 
Tor. På Høstblotet går det i fårikål og til Midtvinters blir det 
selvfølgelig julemat. 
 
 
Blotstedet  

 
Det er litt usikkert hvordan det har vært der offeret har blitt gitt til 
gudene siden det finnes ulike beretninger om dette. I hvilken grad 
seremoniene har foregått utendørs eller innendørs, har det vært gjort 
mange tolkningsforsøk på ut ifra kildene. Var hov og horg templer, 
steinsetninger eller hallbygninger med altere? Det berettes både om 
ofringer innendørs hvor veggene og gudestatuene blir sprutet ned av 
blod og om offertrær og offerkilder utendørs. Det er derfor ganske fritt 
hva man velger å gjøre. Selv holder jeg offerseremonien utendørs, 
mens selve gildet blir holdt innendørs. Det er vanlig med en form for 
oppmerking av plassen, enten midlertidig eller permanent. Vikingene 
satte opp et vebånd rundt helligplassen ved innvielsen. Det kan man 
gjøre hvis man har et privat sted, men på offentlige steder i naturen 
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som jeg pleier å benytte meg av, er det greiere å sette opp midlertidige 
fakkellys rundt plassen.  
 
Når jeg bloter til Odin eller Tor pleier jeg å gjøre det foran et stort tre 
som symboliserer verdenstreet. Det fungerer som et bindeledd mellom 
Midgård og Åsgård. Biter av offerkjøttet festes til en eller flere grener. 
Et par meter i fra treet tenner jeg et lite bål som fungerer som offerild. 
Når jeg bloter til Frigg gjør jeg det i en elv, myr eller vann siden hun 
er knyttet til vannelementet. Ved bloting til Frøya setter jeg opp en 
horg, dvs. en liten steinrøys. Ved alle tilfellene settes en gudefigur opp 
på en stein ved det aktuelle blotstedet.  
 
 
Muntlige fremsigelser 
 
Det kan være vanskelig å vite hva man skal si til maktene og hvordan 
de skal påkalles. Det gjelder å prøve å oppnå innsikt i personlighetene 
til maktene og hvilke funksjoner de har. Det kan hjelpe en del å sette 
seg godt inn i mytene, kvad og fortellinger i tillegg til å bruke 
intuisjonen. 
 
Når det gjelder påkallelsen så er jeg nøye på å bruke navn og kaller på 
den som inviteres tre ganger høyt og tydelig med armene litt 
oppovervendt – som en Y. Jeg holder vanligvis en stav i den ene 
hånden. Den fungerer som et magisk redskap i ritualene. Under 
ofringen holdes en tale for å ære den aktuelle guden eller gudinnen, og 
jeg fremsier samtidig mine bønner og takksigelser til den. Vanligvis 
referer jeg en del til mytologien og siterer et eller flere vers fra edda-
diktningen. De kan framføres på norrønt hvis man vil. 
 
Her er et eksempel på en mulig framføring ved blot og innvielser. Det 
dreier seg om mitt forrige Vårblot som foregikk i skogen på 
Vettakollen i april 2009: 
 

Start 
 

”Odin jeg påkaller deg! Odin jeg påkaller deg! Odin jeg påkaller 
deg!” 
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”Odin, store Allfader og krigergud! Vi vil ære deg i kveld og ønsker 
deg velkommen til vårt vårblot.” 
 
”Odin jeg vier dette treet, Yggdrasils ætling, til maktene. La treet føre 
våre ofre til Åsgård. Ved æsene og vanene erklærer jeg dette treet for 
å være et hellig blottre.” 
 
”Odin, jeg vier dette ildstedet til maktene. La ilden føre våre ofre til 
Åsgård. Ved æsene og vanene erklærer jeg ilden som skal brenne her 
for å være en hellig offerild.” 
 
”Odin, store Allfader og krigergud, vi bloter til deg i dag til makt og 
seier. Vi ærer deg Odin. La oss ta del i din styrke og makt. La oss 
seire over kaosmaktene som er både i oss selv og utenfor oss selv, lik 
sommeren skal seire over vinteren.” 
 
”Odin vi ærer deg med dette kjøttet! Vi vier dette kjøttet til deg 
gjennom det trefoldige offer. Vi vil la spydet spidde det, la ilden 
brenne det og la det henges i blottreet.” 
 
”Odin, vi ærer deg med denne vinen. Jeg vier den til deg over den 
hellige ild. La Yggdrasils røtter lede den til deg i Valhall.” 
 
”Odin, vi takker deg for ditt offer til skjebnetreet, som Håvamål 
beretter om. (Vers 138 og 139 siteres) Vi håper at du deler din visdom 
med oss så vi bedre kan overleve de mørke tider under Ragnarok.” 
 
”Vi takker deg Odin. Far vel og gå i fred.” 
 

Slutt 
 
 
Da har jeg delt med dere noen av mine viktigste erfaringer og tanker 
rundt blotet som ritual og jeg håper at det kan være til nytte og 
inspirasjon for andre hedninger som har interesse for dette emnet. 
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FFS-nytt: 
 

Bilder fra FFS-blotene 2009 
 

 
FRA SOMMERBLOTET 2009 

 

 
FRA HØSTBLOTET 2009 
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Anmeldelser:  
 

Musikk  
 

anbefales av Thomas Gramstad  
 
 
 
Warduna:  
Gap var Ginnunga (2009) 
  
Wardruna er et norsk band som har som formål å utforske og 
uttrykke norrøn spiritualitet gjennom musikk. De tar altså 
utgangspunkt i nordisk folkemusikk og tradisjonsmusikk fra andre 
deler av verden, såvel som bandmedlemmenes erfaringer med nyere 
musikalske uttrykk. 
  
Dette er et album som høres både ut som tradisjonsmusikk og 
fusjonsmusikk på en gang – en sømløs blanding av noe tidløst og 
noe helt moderne. Sjangermessig kan det beskrives som en blanding 
av folkemusikk, verdensmusikk og ambient, men overskrider alle 
disse sjangrene. Her brukes både vanlige og sjeldne instrumenter, 
bl.a. rammetrommer, munnharpe, geithorn, lur, hardangerfele og 
tagelharpe. Det er tre vokalister, som også inkluderer strupesang, 
og naturlyder fra bl.a. trær, stein og flammer fra opptak ute i 
naturen. Resultatet er et unikt, levende og kraftfullt uttrykk. 
  
Dette er bare det første albumet i det som skal bli en trilogi, 
der temaet for trilogien er en musikalsk fortolkning av runene i 
futhark. 
  
www.wardruna.com 
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Indijika:  
Dreamkeeper (2008) 
  
Indijika er et australsk band som beskriver seg selv som "ambient 
folk trance". De har et unikt uttrykk der instrumenter som 
didjeridu, udu, bullroarer, og diverse perkusjon kombineres med 
elektronika og trance-rytmer. Det er oppkvikkende gladmusikk med 
et originalt lydbilde, og flere låter ligger ute på Myspace. 
  
www.indijika.com 
www.myspace.com/indijika 
 
  
Tulku Lama Lobsang:  
Mantras, Eleephants & More (2009) 
  
Tulku Lama Lobsang er en tibetansk buddhistmunk som fra sin base i 
Østerrike reiser rundt og holder kurs, oppvisninger og konserter 
i bl.a. lu jong (tibetansk yoga og medisin) og chöd 
(sverdmønstre/sverddans). Han er også musiker, og dette er hans 
andre album med det han kaller "wisdom music". Det dreier seg om 
melodiøs verdensmusikk med et ledig, jazzaktig preg – og 
mantrasang. Mantrasangen omfatter også såkalte elefantmantra som 
er den tibetanske ekvivalenten til dyp strupesang (kargyraa), og 
som vi finner på de to sporene ”Elephant Music” og ”Elephant's 
Rubato / Shamanic Dream”. Dette er en form for musikk du neppe har 
hørt før, og den fungerer som en gigantisk energimessig 
pepp-pille. 
  
www.tulkulamalobsang.org 
  
  
From Generation to Generation:  
Traditional Kyrgyz Folk Music 
 
med Kochorbaev Rahat Sardalbevich og Nasirdinov Asylbek 
Tolonovich.  
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Som tittelen sier er dette en samling av tradisjonelle folkeviser og 
slåtter fra Kirgisistan, men også nye komposisjoner av de to 
musikerne. Her er rene munnharpe-stykker, sanger, og for 
strengeinstrumenter, og blanding av alt det foregående. Dette er 
definitivt ikke det albumet som er lettest å få tak i i Norge (det hjelper 
å ha en venninne fra Kirgisistan som tar med musikk fra hjemlandet), 
men du kan finne dette albumet (og andre) her: 
 
www.kyrgyzmusic.com 
www.utexas.edu/cola/centers/creees/outreach/lending_library/library_
music.php 
  
 
Ganga Giri:  
Raising it Up (2006) 
  
Vi er tilbake i Australia. Ganga Giri er en virtuos på didjeridu. 
Han behersker både tradisjonelle aboriginske og nyere moderne 
teknikker. Dette kombinerer han med intense trommerytmer, dub, 
trance-rytmer, elektronika og tidvis vokal (inkludert aboriginsk 
vokal), i en potent og kraftfull blanding som fungerer på 
dansegulvet, men som også kan lyttes til (med hele kroppen). Han 
har gitt ut mange plater, alle med sitt eget særpreg. Raising it 
up henter kraft og energi opp av jorda, noen vil nok si 
rot-chakra. Dette er musikalsk spennende opptur feelgood-musikk 
på sitt beste, med et originalt og kraftfullt lydbilde. 
  
www.gangagiri.com 
www.myspace.com/gangagiri 
 
 
Egil Fylling:  
Crystal Winds (2009) 
  
Om Ganga Giri er jordenergi, befinner Crystal Winds seg i de 
høyere, himmelske sfærer. Dette er "Music for meditation and 
wellbeing", og det ene sporet flyter rolig og behagelig over 
i det neste. Det begynner med rennende vann (også som naturlyd) 
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i det første sporet, og blir etterhvert mer "krystallinsk" og 
kontemplativt. Lydbildet har et klart sakralt preg, litt "høyt 
der oppe". Vi er i grenselandet mellom New Age og jazz, med 
tidvise antydninger av verdensmusikk gjennom bl.a. dempede 
innslag av samplet strupesang. Dette er ikke en plate for den 
som krever kontrapunkt/kontraster og utvikling. Meditative 
gjentakelser med små variasjoner understøtter en kontemplativ 
sinnsstemning. På tittelsporet finner vi også den sterke og 
klare stemmen til Lena Margrethe Paalvig Johnsen (fra Bålfolket), 
som gir et jordende element. 
  
www.egilfylling.no 
  
 
 
Uhuru:  
Symbiosekonsert (2009) 
 
Musikken til det norske bandet Uhuru kan beskrives som 
lydlandskaper av etnisk ambient jazz, i en tidløs atmosfære av 
naturinstrumenter, jazzgitar-komposisjoner, elektronika, 
urtidslyder og utforsking av og eksperimentering med 
instrumentenes og stemmens muligheter. Dette er et konsertopptak 
fra Emanuel Vigeland Mausoleet i februar 2009, som er lagt ut på nett 
med en Creative Commons fribrukslisens, så opptaket kan fritt (men 
ikke-kommersielt) deles, spres, innlemmes i biblioteksamlinger osv. 
(Siden dette er anmelderens eget band, avstås det fra videre ros/skryt.) 
  
www.gramstad.no/uhuru 
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FFS-nytt: 
 

Årsmelding 2008 
for Foreningen Forn Sed 

 
• Foreningen har utgitt et medlemsblad. 
• I januar avholdt vi Thorreblot på Sandbakken. 
• Det ble avholdt årsmøte på Ekeberg restaurant i mai; Øyvind 

Siljeholm overtok som forstander. 
• Det ble organisert en dagstur til Borre Vikingmarked.  
• 25. oktober dro vi på tur til Sandefjord, hvor Dag Håkon 

inviterte til gilde med en fortreffelig kalvegryte.  
• Det har blitt laget sølvsmykke av foreningens gamle emblem. 

Disse selges nå via Nyhetsbrevet og nettsidene. 
• Vi har fått en ny logo. 
• Det ble avholdt FFS-Salong på slutten av året. 
• Vi er nå 52 medlemmer. 

 
 
Rutine for innmelding 
Rutine for innmelding er lagt ut på web-siden vår, og skrevet ut og 
lagt ved årsmeldingen. Alle innmeldinger behandles av kasserer, som 
fører opp nytt medlem i medlemsliste, adresseliste og liste over 
fødselsnummer. 
Web-ansvarlig melder nytt medlem inn i foreningens gruppemail. 
Brosjyremateriell og annen info sendes det nye medlemmet 
 
Rutine for utmelding 
Alle utmeldninger behandles skriftlig og sendes til kasserer for 
behandling. Behandlingen skal inneholde dato for utmelding, fjerning 
av personen fra adresseliste og fjerning av personen fra liste over 
fødselsnummer. Skriftlig bekreftelse for utmelding sendes personen. 
Web-ansvarlig melder ut personen fra gruppemail. 
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FFS-nytt: 
 

Referat fra Årsmøtet 2009 
 
1. Presentasjon av dagsorden, opprop og oppsummering av de som 
formelt har stemmerett:  
 
Ine, Iris, Ivar og Øyvind. Thomas og Gunnhild var tilstede uten 
formell stemmerett i kraft av medlemskap.  
 
2. Valg av referent: Ine. 
 
3. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen: Øyvind og 
Ivar. 
 
4. Kort oppsummering av foreningens tilstand: Årsmeldingen ble 
opplest og kommentert. Medlemmer talt.  
 
5. Økonomi, fjorårets regnskap og budsjett opplest. Godkjennelse av 
årsberetningen, årsregnskapet og budsjettet. 
 
6. Hvordan få oppdatert medlemmenes kontakt info:  
 
Thomas tar ansvar for å spore opp medlemsadresser, sender dem så til 
Ine som er ansvarlig for å sende ut post. 
 
7. Nettsidene og videre oppdateringer: Thomas oppdaterer datoer og 
skal ordne til Wiki så flere kan endre ting på net. 
 
8. Forslag om å samle det vi har av Blotsritualer osv., for så å sende 
det ut i et Ni Heimer for å få tilbakemeldinger fra medlemmer: 
Gunnhild lager et spesial nummer, og/eller en fast spalte til inspirasjon 
for medlemmer. 
 
9. Hvordan få medlemmer til å møte på foreningens Arrangement, 
samt engasjere seg: Ta personlig kontakt med medlemmer i Oslo for å 
invitere til arrangementer. Gunnhild får telefonnummer fra Ine. Ivar 
skriver i Ni Heimer om hvordan det var å møte oss for første gang. 
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10. Eventuelt / Innkomne forslag: 
- Sommerblotfestivalen: Gunnhild har ikke kapasitet i år (2009), FFS 
kan ha salong isteden. Ine skriver info og sender til Thomas, Thomas 
sender det ut. 
 
- Forslag om lokallag: Eventuelt en arbeidsgruppe som kan bygges ut 
til lokallag. De bør ha vedtekter. Konklusjonen ble at man først jobber 
med en modell for Oslo og får med medlemmene her, så kan man 
neste år reise rundt til andre byer å prøve å samle medlemmene der. 
 
- Oppsummering av styreverv:  
• Øyvind er forstander 
• Per og Vidar er fremdeles sekretærer 
• Ine kasserer 
• Terje Pettersen vara 
• Ivar trer inn som varasekretær 

 
- Ønske om en alternativ 17. mai, med hardingfele og viking tøy. Man 
kan prøve å dra det i gang neste år (2010), nå er det litt kort tid. 
 
- Datoer for arrangementer: 
• April sommerblot. 
• Midtsommersblot/ båt tur 20. juni 
• 10. oktober på Sperillen 
• 16. januar Thorreblot 
• Sommerblotsfestivalen 14. april  
• 17. april FFSs sommerblot. 

 
- Det lages et arkiv for standard svar til spørsmål. Thomas lager en 
loggbok for om noen fra styret har svart på henvendelser. Vi skal be 
om å få tilsendt ferdige stiler og oppgaver fra elever som henvender 
seg for info. 
 
- Iris ønsker at vi samler gamle helse oppskrifter, skriver dem i Ni 
Heimer og prøver dem selv. 
 
11. Møtet oppheves 16.45. 
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FFS-nytt: 

Foreningen Forn Seds 

Aktivitetskalender  

2010 
 

 
16. januar:  FFSs Torreblot  (se egen invitasjon). 
 
14.–16. april: Sommerblotfestivalen på GHK Instituttet (Oslo). 
 
17. april:   FFSs Sommerblot (sted annonseres senere). 
 
 
 

Vikingmarkeder sommeren 2010 

2.–4. juli:  Borre Vikingmarked (Borre, Horten, Vestfold). 

9.–11. juli:  AVLs Vikingmarked (Bronseplassen, Kristiansand). 

13.–18.juli:  Vikingmarked i Gudvangen (Gudvangen, Lærdal/Voss). 

23.–25.juli:  Borg Vikingmarked  (Sarpsborg, Østfold). 

  
 
 
 

Se vår Aktivitetskalenderen på våre nettsider 
 www.forn-sed.no 
for oppdateringer. 
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Om Foreningen Forn Sed – FFS 
 
FFS er et trossamfunn godkjent av Den norske stat. FFS fungerer 
dessuten som en vanlig interesseforening med stats- og kommunal 
støtte for alle medlemmer i hele Norge, og følger alminnelig, 
demokratisk foreningsskikk i vedtak og økonomi.  
 
FFS favner norsk folketro med røtter i nordisk myterikdom og 
oppmuntrer til en personlig, lokal religiøs omsorg med det enkelte 
menneske i sentrum av seg selv og et foreningsmiljø.  
 
FFS oppmuntrer alle til å lære om eldre lokal skikk og bruk, eldre 
språk, håndverk, kunstutøvelse, musikk og klesdrakter, eldre 
kampsport og idretter – og den viktige åpenheten gjennom følelser 
dette gir inn mot folketroen og den åndelige verden. Å passe på 
fornminner og bli kjent med dem gjennom følelser og i respekt, ser vi 
som naturlig og formålstjenlig i seg selv; likeså med bygdebøker, 
folklore og lokalhistorie – nedskrevne naturlige erfaringer fra folk og 
folketro. Alt dette henter vi inspirasjon fra. 
 
I FFS kan du få impulser til å bygge opp din egen lokale folketro-
kunnskap, og gjerne utvikle respekt for flere unike identiteter i Det 
Guddommelige. Du kan bidra til å styrke humanistiske verdier bygd 
på menneskerettighetene gjennom det personlig religiøse 
kulturlandskap.  
 
Medlemskap i FFS? 
Vil du støtte oss (økonomisk) ved medlemskap i vårt trossamfunn? Du 
kan selv styre stats- og kommunale midler for godkjente trossamfunn 
til FFS ved å bli medlem. Slik kan du fritt støtte foreningens arbeid og 
også fritt hente impulser fra miljøet. Mer informasjon om medlemskap 
finner du på vår nettside: www.forn-sed.no. 
 
 

Foreningen Forn Sed (FFS) 
Post: Postboks 8851 Youngstorget, 0028 Oslo, Norge 

E-post: forening@forn-sed.no 
 

 


