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Redaktørens hjørne 
 
Hei alle nye lesere og gamle lesere av Ni Heimer. 
 
Et nytt styre i Foreningen Forn Sed 2007 hilser alle dere som har interesse av 
folketro og dens religiøse skikker i dagens samfunn. 
 
Ni Heimer er et selvstendig organ innen Foreningen Forn Sed, og skal fungere som 
nyhetsformidling og medlemsavis for foreningens medlemmer. 
 
Alle artikler og innlegg står for skribentenes og egne meninger og er deres 
åndsverk, og gjenspeiler ikke nødvendigvis FFS sin oppfatning. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Siljeholm 
Redaktør i Ni Heimer 
 
niheimir@forn-sed.no 
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Diktet! 
Av Kristin Larsen 
Jeg leste dette diktet av Åsmund Sveen i Nordahl & Eftf., nr 3&4 2006. 
Det er tatt fra intervjuet ”Å dikte gjennom mange dødsfall i språket”, 
Tre kafébesøk med Steinar Opstad og Thomas Marco Blatt”.  
 
Det er ikke et fullstendig dikt, men for å sitere fra intervjuet: ”det 
dreier seg om avslutningen på diktet Jeg, fra samlingen 
Tonemesteren (posthum utgivelse). Da jeg leste det fikk jeg 
umiddelbart følelsen av at det var noe veldig hedensk over det, og 
også at det var veldig sterkt. Jeg la det bort og har ikke sett på det før 
nå, og fikk akkurat samme følelsen. I det jeg satte meg for å skrive det 
ned her, fikk jeg høre fra en venninne at en slektning av henne 
nettopp omkom i en bilulykke.  
 
I intervjuet sier Opstad om Sveen: ”Han var homofil, aktiv i sufi-
bevegelsen og i tillegg nazist under krigen, så det var liksom mange 
odds mot ham.”  
 
 
 

Men frem i mot oss fra skogens bredd haster en nyMen frem i mot oss fra skogens bredd haster en nyMen frem i mot oss fra skogens bredd haster en nyMen frem i mot oss fra skogens bredd haster en ny    
søskenskare, kravlende opp av mose og lyng, smygendesøskenskare, kravlende opp av mose og lyng, smygendesøskenskare, kravlende opp av mose og lyng, smygendesøskenskare, kravlende opp av mose og lyng, smygende    
frem av bar og skygge. Og somme smiler og vinker ogfrem av bar og skygge. Og somme smiler og vinker ogfrem av bar og skygge. Og somme smiler og vinker ogfrem av bar og skygge. Og somme smiler og vinker og    
vil ut til meg på broen, men andre gjemmer seg undervil ut til meg på broen, men andre gjemmer seg undervil ut til meg på broen, men andre gjemmer seg undervil ut til meg på broen, men andre gjemmer seg under    
stubbene som smstubbene som smstubbene som smstubbene som små nattens dyr.å nattens dyr.å nattens dyr.å nattens dyr.    
    
Men de hvite søsken bak meg står igjen, og slår vingenMen de hvite søsken bak meg står igjen, og slår vingenMen de hvite søsken bak meg står igjen, og slår vingenMen de hvite søsken bak meg står igjen, og slår vingen    
over ansiktet i gråt ved avskjeden.over ansiktet i gråt ved avskjeden.over ansiktet i gråt ved avskjeden.over ansiktet i gråt ved avskjeden.    
    
Bare en av dem følger meg. Han vokter over mitt hode,Bare en av dem følger meg. Han vokter over mitt hode,Bare en av dem følger meg. Han vokter over mitt hode,Bare en av dem følger meg. Han vokter over mitt hode,    
og bereder meg veien inn i skogen.og bereder meg veien inn i skogen.og bereder meg veien inn i skogen.og bereder meg veien inn i skogen.    
    

Dikt av Åsmund Sveen 
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Om Monica Gylander 
Av Ine Rosland 

 
Dette er en sann historie. Monica var en hyggelig jente med en sønn 
på 6 år. Da foreningen forn sed så ut til å falle fra hverandre for ca tre 
år siden, var det hun som tok initiativ til å ringe rundt for å prøve å få 
et nytt styre på beina. Hun rakk ikke å se at vi fikk dette til. 
 
Hun meldte seg inn i Borre vikinglag og forberedte seg på å flytte til 
Vestfold, sammen med sønnen. Dette satte ikke barnets far pris på. 
 
Sønnens far er den yngste av 3 brødre. Hans to eldre brødre har 
begge alene omsorg for sine barn, fordi barnas mødre har omkommet 
på ulike måter. Dette viste jeg fordi jentene til en av disse brødrene 
gikk på samme skole som min datter. 
 
Vi skulle holde høstblot en fredag i oktober for ca tre år siden. Da jeg 
hentet min datter fra skolen den dagen, fortalte hun meg at disse 
jentene var hjemme fra skolen denne dagen. Fordi en tante hadde 
omkommet i en bilulykke den samme natten. Min datter trodde at det 
var en tante fra USA, fordi jentenes avdøde mor kom fra USA. Jeg 
tenkte ikke så mye over det, men jeg fikk en gnagende uro i bakhodet. 
 
Senere på ettermiddagen kjørte jeg for å hente Monica, som bodde 
like ved meg. Jeg parkerte utenfor og gikk gjennom hagen, hvor det 
luktet spesielt som av røkelse. Oppe ved huset traff jeg noen barn 
som spurte hva jeg skulle. Jeg sa at jeg skulle hente Monica fordi vi 
skulle på tur. Faren til barna kom ut og de bekreftet så mistanken min. 
Monica var død, hun hadde kjørt inn i en lastebil på vei hjem fra 
Borreparken, hvor hun og hennes sønn hadde grillet pølser før de tok 
ferjen over til Moss og så kjørte til Klemensrud, som deres siste tur. 
 
Sønnen Run overlevde med flere bruddskader. Han bor nå hos sin far.  
 
Monicas foreldre (som hun ikke hadde mye kontakt med da hun var i 
live) arrangerte så en stor kirke begravelse og var fornøyd med at det 
var Monica og ikke Run som døde. 
 
Vi leverte blomster og mintes henne ved vårt blot i pøsende regnvær 
uten Monica, samme dag som hun døde og senere ved vår egen 
seremoni i Borreparken. Vi kunne ikke hindre at de begravde hennes 
urne på en kirkegård fordi hun ikke hadde skrevet noen 
viljeserklæring. 
 
Hill Monica!!!!! 
 
Hilsen Ine 
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Artikkel om besøk hos 
foreningen Forn Sider i Danmark  
Av Ine Rosland 

Mitt møte med det danske forn sider i fjor.  
 
Denne sommeren har jeg faktisk ved to anledninger blotet sammen 
med danske forn sider-medlemmer. Først på vårt eget års møte i Borre 
hvor det var flere danske forn sider-medlemmer enn norske, tilstede. 
Men dette var jo ikke så unormalt. Bent med familie har vært til stede 
ved våre blot før. 
 
Jeg pleier å reise rundt på vikingmarkeder om sommeren, det er det 
noen av de danske forn sider-medlemmene som også gjør. Jeg har bare 
ikke truffet dem før og derfor kunne jeg heller ikke vite hvem de var. 
Det står vanligvis ikke skrevet forn sider i panna på dem. Denne 
sommeren kom gudene/skjebnen meg til unnsetning.  
På Mosgaard, et stort dansk marked og krigertreff hørte jeg plutselig 
noen si navnet mitt. Det viste seg å være norske Arild Hauge som nå er 
gift i Danmark med Kiks tidligere redaktør for Vølse. Arild 
introduserte meg så for Martin, som er med i den danske lokale 
kampgruppen Ask og er danske forn siders utenrikskorrespondent. Det 
viste seg å være 5 andre forn sider-medlemmer tilstede på markedet 
som vikinger og fem andre som publikum. Dette ble det et glimrende 
blot av. Ut over kvelden ble jeg med noen av disse på et lite privat 
gilde som Arild Hauge dokumenterte flittig med kameraet sitt. Jeg tror 
han tok minst 50 bilder av meg og jeg har en følelse av at noen av 
disse kommer til å lure seg inn i Vølse. Det var ellers god stemning. 
Danskene har et glimrende samhold. Forn Sider Danmark fungerer 
som en nettverksgruppe med lokale blotslag og mye intern humor. 
Arild har vervet danskene som Vålerenga fans og de synger faktisk 
den norske fotballsangen. De har kjøpt en skog og opprettet Bifrost 
syder bare for spøk. Og så må jeg hilse til svartsmurf.  
 
Forn sider er i ferd med å bli riktig stor med ca. 200 medlemmer. 
Dagen etter fikk jeg til og med hilst på hele styret som var innom 
markedet etter at de hadde hatt styremøte. Martin kom bort og 
presenterte dem. De var alle ikledd sorte T- skjorter med hvit forn 
sider-skrift på. 
Kanskje vi også burde hatt vår egen T-skjorte.  
Hvis noen har noen gode ideer til design kan vi jo ha en T-skjorte 
konkurranse, hvem kan lage den beste forn sed T-skjorten. 
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Om Gudinner 
av Dag Håkon Pettersen 
 
Navn og kjenninger er skrevet ut i fra lokal kultur, og kan også inneholde 
skrivefeil. (redaktøren) 
 
Diser (med deres forskjellige egenskaper) 
1. Frigg: Hun er den fornemste, og hun har en gård som heter Frusaler. 
 
2. Såga: Hun bor på Søklabekk. 
 
3. Eir: Hun er kjent for sin legekunst. 
 
4. Gjevgjon: Hun er en viktig gudinne og alle urørte kvinner kommer 
til henne etter døden. 
 
5. Fulla, (eskimøy): Hun bærer esken for Frigg, passer skoene hennes, 
og kjenner alle hennes hemmeligheter. 
 
6. Frøya: Hun er den fornemste etter Frigg, og hun er gift med Od. 
Hun kalles også Mardoll, Horn, Gevn, Syr, Thrungva og Skalv (god å 
kalle på i kjærlighetsaffærer). 
 
7. Sjovn: Hun passer på å snu hugen til kjærlighet både hos kvinner og 
menn. 
 
8. Lovn: Hun er snill og god å be til, for hun får lov av Frigg og Allfar 
til å se at menn og kvinner skal få hverandre selv om det ellers er 
forbudt eller nekter tvert. Ordet “lov” kommer av hennes navn. 
 
9. Vår: Hun hører på eder, menn sverger hverandre, og på løfter 
mellom menn og kvinner, derfor heter slike løfter “Vårer”. 
Hun er vokteren av ekteskapspaktene og hevner seg på alle som bryter 
løfter. 
 
10. Var: Hun er klok og spør seg for, slik st det ikke er mulig å skjule 
noe for henne. Det er et ordtak at en kvinne blir vár det hun får vite. 
 
11. Syn: Hun vokter døren i hver hall og styrer for den som ikke skal 
gå inn, og på tinget er hun satt til vern mot saker som hun vil avsanne, 
syn for saken, når en mann nekter seg skyldig. 
 
12. Lia: Hun er satt til å vokte dem som Frigg vil verne mot fare, derav 
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kommer ordtaket at en som slipper unna liar. 
 
13. Snotra: Hun er klok og veltalende, av hennes navn kommer 
ordtaket at en kvinne eller mann som takker høvisk blir sagt å være 
snotr. 
 
14. Gnå: ( eg Ga- nau dvs. overflod og en variant av Fulla) 
Henne sender Frigg ærender i Ymse varianter, hun har en hest som kan 
renne gjennom luft og over sjø og som heter Hovarapne. 
En gang hun var ute og rei, fikk noen vaner se henne i luften , da sa en 
av dem: 
 

Hvem flyger der 

Hvem farer der, 

Hvem rir der lukt gjennom lufta. 

 
Hun svarte: 
Jeg flyger ikke om jeg så farer 

Og rir lukt gjennom luften på Hovarapne en gang avlet med Gardrova.  
 
Av Gnås navn sier man at en ting gnaver når det går i høyden. 
 
15. Sol: Hun kjører hestene som drar kjerra for den solen Gudene 
hadde skapt av gnistene fra Muspelheim til å lyse over verden. 
Hestene hennes heter Årvåk og Allsvinn, men under bogen på hestene 
satte gudene to vindbalger for å kjøle dem. I noen lærdes sagaer blir de 
kalt Isarnkol (Jernpust). 
 
16. Bil (Måne): Hører sammen med sin bror Hjuke (Gylvginning) 
Hjukes navn står for økning av den voksende nemånen. 
Bil står for den motsatte funksjonen, altså månen i minkende kvarter. 
Navnet hennes betyr også Sår, noe som knytter henne til menstruasjon. 
 
Jord: Odins make og mor til Tor. 
 
Rind: Mor til Odins sønn Våle. 
 
Nb! De siste 4 gudinnene er ikke utskilte egenskaper av den store 
gudinnen, men de har sin egen historie. 
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Fra Snorre sin oversikt: 
I følge Snorre har Frøya/Frigg 12 forskjellige gudinner, eller aspekter 
av seg selv. 
 
Snorre deler de kvinnelige og de mannlige hovedgudene inn i 12+12. 
Problemet er at Snorre utelater flere viktige gudinner, slik at 
tallkombinasjonen ikke stemmer. 
Gudinner som ikke Snorre tar med er: Jord, Rind, Siv, Sigyn, Idunn, 
Nanna, Skada, Gjerd. 
 
I tillegg kommer det 3 Frøya-aspekter som Mornir (Maurnir), Minglad 
og Gondul. Frøyas barn Hnoss og Gersimini kan også være et aspekt 
av gudinnen selv. (12+5=17) 
Det er mulig at Frigg er navnet på den store gudinnen, og at Frøya er et 
av gudinnas aspekter, altså 12+6=18 
18 er delelig med to og vi får 9x2 
 
Siden 9 tallet er et magisk tall for nordboere / Odin hang i 9 døgn i 
Yggdrasils ask), samt at 2-tallet også er et viktig tall som står for en 
synlig eksistens i dualitet, uttrykt gjennom begjær (Volse og Maurnnr). 
Den store gudinna ble mye dyrket i Norden, og var særlig mye brukt i 
vikingtid. 
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Under overgangsfasen til kristendommen var det jomfru Maria som 
fikk Friggs rolle. 
18+8= 26 
 
Valkyriens tall er 18 (igjen 9x2) 

 
Redaktørens kommentar til gudinneartikkelen: 

Som leser av Ni Heimer starter jeg nå i 1. KLASSE med noen av de gamle 
norrøne gudinnerollepersonligheter som her så tydelig er beskrevet i Dag Håkon 
sin artikkel om gudinnene. 
 
Og jeg tror vi innbyr til at flere gudinner og flere mennesker rundt oss blir med. 
Her er vi nå alle i 1.klasse og vi lærer guddommen å kjenne fra dette vårt nye 
ståsted på jorda i historisk tidslinje – som er i starten med grunnlagde 
demokratier som alle skal ha et godt sosialt instinkt og god prosessforvaltning av 
menneskene. Så Gudinne vær velkommen, og Dag Håkon fra FFS som den beste 
eleven vår i Norsk Lokalt gudinnemiljø. 
Takk Dag Håkon.  
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Referat fra årsmøtet 2007. 

 
Tingmøte 27/5-2007 for foreningen Forn Sed. 
1) Tilstede:  
     Ine Rosland, Iris Volgin, Ingvild Linea Bråthen, Kristin Larsen, Øyvind Arnesen Siljeholm 
og Vidar Freddysson. Senere kom også Thomas Gramstad. 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. 
 
2) Valg av referent:  
     Vidar Freddysson 
 
3) Valg av møteleder:  
     Ine Rosland 
 
4) Kort oppsummering av foreningens tilstand:  
      Siden januar-februar 2007 har det ikke vært noe lovlig valgt styre i foreningen. Vår kontakt 
i Brønnøysundregisteret er også blitt utmeldt av foreningen. Kristin har fungert som 
vikarierende forstander og Ine som kasserer. 
 
5) Økonomi og regnskap: 
      Økonomisk så står det veldig bra til. Alle fikk utdelt regnskap for Foreningen Forn Sed 
2006. De totale inntektene var på 60.991,81 kroner, mens utgiftene var på 26.429,88 kroner. 
Det ga et overskudd på 34.561,93 kroner. For mer detaljert informasjon angående økonomien 
vises det til regnskapet for Foreningen Forn Sed. 
 
6) Valg av styre 
     Vi mangler sekretær og har heller ikke en lovlig valgt forstander/høvding/leder. Det nye 
styret ble: 

• Kristin Larsen ble enstemmig valg til forstander/høvding/leder. 
• Ine Rosland ble enstemmig valg til kasserer. 
• Vidar Freddysson ble enstemmig valg til sekretær. 
• Øyvind Arnesen Siljeholm ble enstemmig valg til web-ansvarlig og Ni heimer-redaktør. 

Han var også villig til å bli vår kontakt i Brønnøysundregisteret.  
• Morten Farstad ble in absentia enstemmig valgt til 1. vara. 
• Ingvild Linea Bråthen ble enstemmig valgt til styremedlem. 
• Thomas Gramstad ble (gjen)valgt til å vedlikeholde epostliste, og foreningens 

epostadresser, og domenenavn (de to sistnevnte er hos Domeneshop), samt til å 
oppdatere informasjon på websidene sammen med Øyvind Siljeholm. Øyvind er 
ansvarlig for redesign av websidene.     

Kristin ønsker å være valgt til neste årsmøte. I den forbindelse kom det opp et lovforslag om å 
kunne stille som forstander 1 år av gangen, og maks sitte 3 år sammenhengende, og ikke 
valgt for 3 år sammenhengende som vedtektene sier nå. Styret vil se om en slik lovendring er 
mulig/lovlig. Hvis så vil det bli lagd et forslag til en avstemning om dette på neste årsmøte. 
 
7) Evetuelt innkomne forslag: 
Ingen skriftlige forslag var kommet inn. 
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   Regnskap for foreningen Forn Sed 2006 

                                                       Inntekter                                  Utgifter 
Saldo 01.01.05……………………….kr 11790 
Renter……………………………..………………………………   kr     37,82 
Januar( Gilde)……………………..……………………………….kr  3440 
Desember solfest………………………………………………….kr  5000 
Postboksleie…………………………………………………..…  kr     625 
Årsmøte (Herav vandrerhjem kr2100)……………………..……kr  4909 
Utsendelser av medlemsblad inkludert porto og konvolutter…kr  7500 
Internett………………………………………………….…………kr  4513,06 
 
Gebyr og transaksjonskostnad………………………………....  kr   405   
__________________________________________________________________________
_ 
Totalt………………………………………………………………  kr 26429,88 
Statstilskudd for 2006…………..……….kr  12684 
Statstilskudd for 2005…………..……….kr  15498 
Statstilskudd etterbetaling……………….kr    3926  
 
Komunaletilskudd: 
Os………………………………………….kr      393,47 
Sandnes……………………..…………   kr      353,00 
Frostad……………………………………kr      361,00 
Gjøvik……………………………………..kr    1084,00 
Horten…………………………………….kr       404 
Rigerike…………………………………..kr        432   
Larvik…………………………………….kr        254 
Stavanger……………………..…………kr     2896 
Gravferdsels etaten………………………kr    4234,40 
Klebu                                                      kr      282,35 
Rygge……………………………………. Kr    1306 
Sandefjord………………………………..kr       544 
Rendalen………………………………….kr       521,96 
Rælingen…………………………………kr        218 
Kragerø…………………………………..kr        287 
Røros……………………………………..kr        227 
Vestre Toten………………… ….………kr        269,70 
Trondheim……………………….………..kr       636 
Notodden………………………………….kr       180,77 
Nesodden………………………………….kr       156,61 
Sarpsborg…………………………………kr       296,99 
Eidsberg …………………………….……..kr      351 
Asker……………………………….…… …kr      590 
Kogsberg………………………….……….kr       326 
Arkivreferanse 80400628 Dato 18.12…..kr       488,56 
 
Total____________________________kr    60991.81_________________kr 26429.88 
 
Balanse  34561.93 
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Bilder fra Foreningen Forn Sed sitt årsmøte 
 
Hovedøya i Oslofjorden 2007 

  

Øyvind, Ine og Thomas Ingvild 

 

Iris og Kristin Ingvild og Thomas 

Hovedøya i Oslofjorden 2007 
Bilder fra Foreningen Forn Sed sitt 
årsmøte 
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Innmelding i FFS 
Hvorfor det?  
Av Øyvind Siljeholm, Privat innlegg i avisen. 

Foreningen Forn Sed gir en pedagogisk form for mange grupperinger 
av folketroende og enkeltindivider som lever et demokratisk liv, der vi 
kan gi og få personlig støtte, og kan hjelpe hverandre i våre interesser. 
Vi understøtter privat og praktisk menneskerettighetene i vårt norske 
samfunn og er registrert som trossamfunn i Norge. 
 
Foreningen Forn Sed har allerede lenge vært grunnlagt for sunn norsk 
demokratisk foreningspraksis og drevet på samme måte som våre 
fagforeninger, idrettsforeninger, vel-foreninger og student-foreninger 
for å nevne noen. Vi tar i mot Den Norske Statens økonomiske støtte 
til religiøse trossamfunn pr. medlem og ønsker å stimulere til 
pedagogiske former for den personlige utøvelse av folketroen. 
Det er alltid som enkelt-individer du og andre deltar, og alle står 
selvstendig til ansvar etter norsk lov. 
Interessegruppen som Foreningen Forn Sed danner, gir bare en 
organisatorisk rett innenfor god foreningspraksis overfor sine 
medlemmer og kan også være en kanal for å bli hørt overfor stat og 
fylker og kommuner. Og vi må skille mellom nødvendige møter for å 
ivareta god norsk foreningsskikk i FFS, og at enkeltmennesker eller 
lokale grupper ønsker å innby andre til sine arrangementer. Da står alle 
fritt til å delta eller ikke. Lokale grupper kan søke styret om støtte til 
egne arrangement. 
 

Foreningen Forn Sed i arbeid 

Den alminnelige foreningsformen i norsk foreningskultur, som altså en 
vanlig forening gjøres på i Norge, understøtter nåværende samfunnets 
overganger i denne åndelige tidsepoken der den personlige 
demokratiske livsdannelsen den enkelte av oss nå er i, må håndteres 
som kulturelle verdier, og må vernes om med lokal binding i natur og 
miljø. 
 
Å passe på fornminner og bli kjent med dem, er naturlig og 
formålstjenlig i seg selv. 
 
Denne demokratiske foreningskulturen til Forn Sed understøtter også 
det å lære av livet selv som hver enkelt av oss har med alle våre 
fysiske og åndelige sanser. Foreningen Forn Sed oppmuntrer alle til å 
lære om eldre lokal skikk og bruk og språk, håndverk, kunstutøvelse, 
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musikk og klesdrakter – og med den åpenhet i følelser dette gir inn 
mot folketroens verden i en verden i endring med unge og eldre 
menneskers friske åndelige sanser.  
 
En forening som Forn Sed kan uttrykke en kultur helt grunnleggende 
for et sunt og godt samfunn der du helt personlig kan gjøre din 
trosdyrking så altomfattende du vil og føler for, og be andre å delta om 
du ønsker det. Har du gode sede-røtter, står du støtt og kan hoppe lett. 
 

Hva gjør du? 

Vår metafysiske virkelighet og vår hverdagsreligiøse hverdag, 
vår kosmiske og universelle samstemthet, vår unike medbestemmelse 
og vår voksende personlige integritet, og våre lokale, nasjonale og 
globale autonome, adskilte, folketro-skattkamre - er avhengig av deg. 
 
Bygdebøker og lokalhistoriske kilder er her naturlig og formålstjenlig i 
seg selv. 
 
Ikke ødelegg ved å slå sammen, og ikke adspred for spredningens 
skyld. Start der du er, i ditt eget ståsted, stå, føl og reager, og stå litt til.   
 
Ethvert land må holde seg og sine kulturer åpnet opp mot lokale unike 
kulturelle språk og trosformer. Disse autonome, adskilte, åndelige 
kulturene må stelles innenfor demokratiets styringsformer ut i fra det 
enkelte menneskes unike ståsted, med økt livsverdi, med sterkere 
integritetsoppbygging, med økende personvern og med tilførte 
kulturelle ressurser. 
 
Våkne og selvstendige utøvere av demokrati og menneskerettigheter, 
oppmuntres til å ta ansvar – og ta hånd om de gamle kulturer og hold 
omkring de unge kulturer og fryd deg over dine medmennesker i ditt 
eget nærmiljø.  
 
Om noen har noe å gi til jorda vår, så bidra gjerne gjennom Foreningen 
Forn Sed og gå veien sammen med snart 7 milliarder andre mennesker 
i demokratienes omformende kulturgrep. Demokrati og 
menneskerettigheter og lokalt medansvar, hvor en foreningskultur som 
Forn Sed egentlig kan favne alle eldre religiøse utøvelser, alle former 
for religiøse tradisjoner, alle åndeverdener, alle åndsvesener, alle 
åndeenergi-verdener – når du selv har ansvaret og har integritet og gir 
integritet med demokrati og menneskerettigheter som mal. 
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Om du et øyeblikk er the One, og velger bare “den røde pillen, om du 
ønsker byrdene (fra Matrix-filmen)”, eller lar andre holde på i følelser, 
og du greier deg uten. Bra! Likevel interessert i å støtte forn sed-
kulturen, vil du følge med på dette, eller har du hørt om det? Meld deg 
inn og fortell, eller bare vær medlem. 
 

Hvorfor velge Foreningen Forn Sed nå? 

Du velger det selv. Demokratiet er avhengig av dette – at noen velger å 
støtte og danne et miljø der noen mer aktivt oppholder kulturelle 
åndelige verdier som folketroen vår. Passive og aktive personer - 
begge er det plass til som medlem i Forn Sed-foreningen.  
 
Vil du støtte oss økonomisk ved medlemskap for slik å styre 
statsmidler for trossamfunn bort til også vår forening? Så kan du 
samtidig støtte og stelle om deg selv og få impulser til å bygge opp om 
ditt eget personlige lokale åndelige kulturmiljø, passivt eller aktivt. Og 
du kan når det passer deg bli med til andre som holder en  blottleggelse 
av seg selv, som også kalles å blote. Jeg tror vi er ferdige med å la 
andres blod flyte, vi bærer vårt ansvar selv i demokratiet og alt stridens 
liv skal ha munnet ut i frihet i demokrati og menneskerettigheter. 
Derfor er det en blottleggelse, en inkluderende handling fra oss selv i 
et fellesskap, og blotet er å lære å vise hva vi er under vår hud, så å si, 
det å blote. 
Hvordan du gjør det, bestemmer du selv, regulert av norsk lovverk. 
Hva du gjør, er en innlevelse overfor guddommen/gudinner og guder/ 
Pantheon/Ni Heimer med oss andre tilstede og deg selv. Eller hold ditt 
blot alene. 
 
 I Forn Sed foreningen vil vi holde i live lokal åndelig folketro, gjerne 
med musikk, dans og kleskulturer, og å være med å oppmuntre andre 
sitt lokale engasjement i folketroen. Og så prøve ut andres åndelige 
kulturer når anledningen byr seg. Det har av og til blitt en del 
klesdrakter i viking-look og middelalderdrakter, men også gothere og 
”kom i det du går i til vanlig” er kult, og mye moro. 
 
 Men hvor er pictene og goterne fra folkevandringstiden? Eller de 
kloke konenes spennende barnetelt fra middelalderen? Eller samer 
med sin lavvo? Og alle alvene og dragene og de smilende shamanene?  
 
Lykke til alle sammen! 
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Tenker dette er nok – Velkommen skal du være! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Siljeholm 
Ytre Enebakk 
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Når skjer hva og hvor 
Lokale annonseringer 
Fast spalte 

13. januar: Torreblot, Sandbakken  

28. mai: 14:00 Årsmøte, Hovedøya  

22. juni: Midtsommer blot på Sognsvann  
Oppmøte på Sognsvann T-banestasjon kl. 19.00 

13. oktober: Høstblot hos Dag Håkon Pettersen 

Se også www.forn-sed.no/2007/2007-aktiviteter.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behov for kontakt og støtte: 
 
Benytt gjerne mailforumet fornsed  etter at du er blitt medlem i foreningen Forn Sed. 
Se på web-sidene www.forn-sed.no etter innmeldingspapirer , fyll ut og send og meld deg 
inn i foreningen Forn Sed, Vær din egen støtte til deg selv sammen med oss andre i FFS. 
http://mailman.spirituellkultur.org/mailman/listinfo/fornsed 

 
Du kan også benytte Ratatosk som er et uavhengig diskusjonsforum om paganisme, 
hedendom og polyteisme med hovedorientering mot gammelnordisk eller norrøn sed, 
kultur og folketro, og bevaring og fornyelse av denne. 
  

http://mailman.spirituellkultur.org/mailman/listinfo/ratatosk 

  
 
 
Send oss e-post adressen din – så får du tilgang! 

 

 


