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Om Forn Sed Norge
Forn Sed Norge ble offentlig godkjent
og registrert som trossamfunn i 1999
av Den norske stat, og fungerer som
en vanlig interesseforening med statsog kommunal støtte for alle
medlemmer i hele Norge, og følger
alminnelig, demokratisk
foreningsskikk i vedtak og økonomi.
Alle medlemmer over 15 år har
stemmerett, og kan stille til valg i
foreningens organer.
FSN ønsker å skape et levedyktig
forum for alle som ønsker å
videreføre gamle tradisjoner, sed og
skikk, samt forståelse og interesse for
den norrøne kulturarv.
Å kalle seden åsatro kan være
misvisende, da troen ikke bare er
knyttet til æser alene. Det er lov å
erkjenne flere guder innen norrøn
mytologi og folketro, f.eks. landvetter,
gjenferd, alver, diser, vaner, jotner,
dverger, nisser og andre skikkelser.
Foreningens medlemmer praktiserer
sin tro slik det passer for hver og en,
så lenge det ikke strider imot norsk
lov. De kan hellige gudebilder og
andre tegn til maktene, men det er
ikke plikt for andre å tilbe disse.
Den gamle sed er basert på toleranse,
ærlighet, troskap, respekt for naturen
og alt liv.
Hovedinnholdet til den hedenske sed
er at hvert menneske er ansvarlig for
seg selv og sine handlinger.
FSN vil heve til verdighet igjen
gammel sed og kulturarv. Dette gjør vi
uten at det går på bekostning av
andre tros- eller livssynsretninger,
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gamle eller nye, eller andre
folkegruppers kulturarv. Fanatisme og
hat mot andre kan aldri forenes med
foreningens formål.

Betegnelsen «forn sed» (norrønt: forn
siðr) dukker opp i
kristenmiddelalderlitteratur som en
motsetning til «ny sed» (norrønt:
nýsiðr), altså kristendom. «Forn sed»
henspiller derfor på førkristen tro og
praksis, og kan oversettes til moderne
norsk som «gammel skikk».
Les mer om FSN på www.forn-sed.no

Bidragene til NI Heimer representerer den enkelte
skribents egne meninger – og gjenspeiler
nødvendigvis ikke FSN holdninger, med mindre
det er undertegnet av styret. Innsendte tekster og
bilder er bidragsyters åndsverk og eiendom.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere
innlegg og opplyser om at skrivefeil kan
forekomme.
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Kom høst, kom vinter. Igjen heller året mot sin
slutt, og det er på tide med en ny utgave av Ni
Heimer. I denne utgaven kan du lese om
runesteinen fra Øverby i Østfold, Ivars besøk til
Jupiters tempel, og hva John Snow har å gjøre
med et palass i Split. Eli Hausken fra
Universitetsmuseet i Bergen gir oss ett innblikk i
nissen i norsk tro og tradisjon i en artikkel hentet
fra UIB.no. Vi får også føle litt på høstblotet fra
tidligere i år, og selvsagt er aktivitetssidene på
plass.
Jeg stiller vervet som redaktør til rådighet ved
neste årsmøte. Dette kan dermed bli min siste
utgave for denne gang. Det blir derfor ikke satt
noen deadline, i tilfelle noen andre tar over. Jeg
håper likevel dere sender inn artikler, bilder,
kunst, tips, og ikke minst ris og ros til Ni Heimer.
For at medlemsbladet skal kunne utgis, må vi jo
også ha noe å publisere. Jeg vil takke alle dere
som har bidratt og gjort leseropplevelsen fin og
underholdende for våre medlemmer!

God lesning!
Skade Villtokt

Forside: Maleri av Christina Robbins
Bakside: Maleri av Christina Robbins
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Lederens hilsen
Det er litt vemodig at jeg skriver
denne hilsenen siden det trolig blir
min siste. Ikke fordi jeg har tenkt til å
forlate planeten, men fordi jeg ikke
har planer om å stille til gjenvalg som
styrets leder til neste årsmøte. Så da
er det forhåpentligvis en annen
stødig, tålmodig og fremoverrettet
person som har fått vervet og skriver
denne hilsenen i neste års Ni Heimer.
Jeg har snart vært leder og forstander
sammenhengende i ni år og det er et
godt og hellig tall i norrøn tro. Neste
år starter et nytt tiår med nye
muligheter. For at Forn Sed Norge skal
være et bærekraftig samfunn i
fremtiden synes jeg det er viktig at
organisasjonen ikke skal bli for
avhengig av meg som leder, og at jeg
får overført mine kunnskaper og
erfaringer til flere som kan bli trygge
og gode i en lederposisjon.
Den som tar over etter meg vil få
mange positive opplevelser og
utfordringer som er dyrebare å ta
med seg videre i livet for utvikling,
vekst og ikke minst nye sosiale
bekjentskaper. I mine snart ni år som
forstander har jeg fått mange gode
minner og erfaringer. Det var også
tunge perioder med drama og spisse
albuer, men det roet seg og gikk over i
mer harmoniske tilstander i styret
med samarbeid og respekt. Som leder
er du gjerne den som opplever mest
kontakt med ulike hedenske
mennesker både unge og eldre,
nordmenn og utenlandske kontakter.
Det har vært svært givende å bli kjent
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med så mange fine mennesker
gjennom FSN. Jeg har hatt eventyrlige
opplevelser og reiser med ulike
ritualer som blot, knesetting,
overgangsrituale og bryllup. Alt fra
vikingskip som seiler inn mot land
mens det blåses i lur, til varme smil,
klemmer, bål, solnedganger, spirituell
musikk og servering av fersk villaks
eller geitekjøtt. Det er opplevelser jeg
aldri ville vært foruten, selv når det til
tider bare har vært to eller tre på blot
i regn eller snø har det alltid vært
hyggelig.
I år fikk jeg også erfare hvordan det
var å bli viet selv med FSNs eget
norrøne vigselsrituale. Jeg har jo vært
mest vant til å være den som er på
den andre siden av bordet og holder
seremonien. Siden det kun er meg
som er godkjent forstander ville det
være litt vanskelig å vie seg selv har
flere påpekt. Så jeg måtte finne en
forstander fra et annet trossamfunn
jeg kunne lære opp til å utføre
vielsen. Etter at jeg meldte meg inn
som støttemedlem i Holistisk Forbund
fikk jeg kontakt med en vigsler der
som ville hjelpe. Holistisk Forbund har
et fint syn på menneskets rolle i
naturen hvor vi er en del av den
istedenfor å herske over den. Det er
omtrent slik jeg opplever at mange i
FSN også ser på naturen gjennom vår
norrøne tro eller livssyn. Så det passet
derfor bra å ta kontakt med dem.
Pamela og jeg giftet oss på Losby gods
den 5. oktober. Vi valgte å gifte oss i
smoking og hvit brudekjole i moderne

stil siden det var innholdet i det
norrøne ritualet som var viktigst for
oss og ikke å ha bryllupet i vikingklær
(selv om det også kunne vært fint).
Jeg hadde bedt i mitt indre om godt
vær og at alt gikk bra. Gudene var nok
på min side da det ble fint vær og vi
kunne ha seremonien utendørs med
fin utsikt til skogen. Under vielsen fløy
det mange gjess i formasjoner over
himmelen, noe som fikk gjestene til å
gispe av forundring, og vi tok fuglene
som et godt tegn. Fotografen tok
mange fine bilder både med
edsringen og drikkehorn. Vi fikk også
åpnet bryllupskaken med et gammelt
sverd. Til slutt avsluttet vi den store
dagen i en kongelig seng som var
tilpasset Håkon den VII.

Ivars husalter
Nå har jeg ikke tenkt til å gi meg som
aktivt medlem selv om det kunne
høres slik ut. Jeg kommer fortsatt til å
ta del i nye aktiviteter og bidra i styret
så lenge det er behov. Men det er
også godt å se litt bakover og mimre
når vi nå snart går inn i et nytt tiår

med en litt uviss fremtid. Nå er
heldigvis ikke vår fremtid så uviss som
den kunne vært. Det har vært en
gledelig nyhet at faren for å miste
statlig støtte og status som offentlig
trossamfunn er over for denne gang.
Den nye loven om tros- og
livssynssamfunn blir ikke så streng
som forventet ved at kravet om 500
medlemmer er nedjustert til 50. Så
det kan virke som myndighetene har
lyttet til vår høringsuttalelse.
Det har også vært et veldig godt år for
funn av kulturminner. Det er gledelig
å se hvor mye spennende norsk
kulturhistorie som har kommet opp i
dagens lys. Det er konstatert at
naustet til den sagnomsuste vikingen
Tore Hund er funnet på Bjarkøy, og
det er blant annet funnet et flott
gullblikk og en torshammer på Tjølling
i Larvik, i tillegg til en ny skipsgrav
med vikingskip i Borreparken. Det er
godt jobbet av arkeologene og det blir
fint med enda mer kunnskap som
dette kan gi om våre forfedres kultur
og religion. Nå nærmer det seg
gradvis jul og et nytt midtvintersblot
som jeg har fått ansvaret for. Så jeg
håper å se mange av dere på det den
11. januar. Det vil komme invitasjon
med detaljer senere på e-post og i
Facebook-gruppa for medlemmer. I
mellomtiden håper jeg dere får en bra
vinter og en god jul, og koser dere
med å lese bladet vårt.
Ha godt år og fred!

Hilsen
Ivar L. Hille
FSN
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Forn Sed Norge gratulerer

Natalia Osrønningen og
Nicolay Tøsebæk Haslund

Lena og James Brennand

Ivar L. Hille og Pamela Næss
Fotograf: Peter Nilsson, Pixpep
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Øverby-steinen
Av Skade Villtokt

Rakkestad, Østfold: Et viktig funn fra
400-tallet blir oppdaget en høstkveld
solen står lavt. Det skal vise seg å
være en runeinnskrift på urnordisk,
skrevet med den eldre futhark. Den
2,5 meter lange og 1 meter brede
steinhellen som i de senere årene har
blitt brukt som kaffestein av husfolket
har minst 35 runer fordelt over to
flater. Steinen er så spennende at
arkeologen kaller den en 11 på en
skala fra 1 til 10.
lū irilaʀ raskaʀ rūnōʀ in(n) Īsni - Hugg
runer, dyktige iril, inn for Isni
For første gang finner vi ordet raskaR,
dyktig. Dette er verdifullt for
språkforskningen: «Steinen er et viktig
bidrag til språkhistorien ved at den
dokumenterer 'raskaR' for første
gang, og ved at alle innskrifter fra
denne perioden vil dokumentere
og bygge ut forståelsen av det
urnordiske språket. Innskriften gir
også mulighet for å gå inn i
kulturhistoriske fenomener som
gjelder skrift og makt.» Skriver
runolog Karoline Kjesrud til Ni Heimer.
Og skulle du som meg ikke være så
stø på urnordisk, så skal vist en stor R
slik som i raskaR utales som en
mellomting mellom en stemt s og en
r.
«Det absolutt vanskeligste med å lese
og tolke denne innskriften har vært
skadene. Store avflakninger på
steinens ene flatside gjør at mange av

Runesteinen oppdages av Emil Omenås Øvstedal

runene her er vanskelig å identifisere.
Det gjelder først og fremst på B-siden.
Runene på B-siden har vært vanskelig
å identifisere og forslaget vi kommer
opp med på bakgrunnen av lesningen
av de første runene på denne siden er
mer usikkert. Det vil fortsatt være
resultatene fra A-siden som gir de
tydeligste nye innspillene til
språkhistorien.» forteller Kjesrud
videre.
Men hvem er Isni, og hva er en iril? La
oss starte med iril. Dette er et ord
som dukker opp på flere runesteiner.
Det finnes flere tolkninger, men
runologene er enige om at det dreier
seg om en betegnelse tilknyttet eliten.
Trolig en militær leder, kanskje en
med ansvar for kommunikasjon? Og
så var det Isni. «Vi har en liten detalj i
tillegg, et mulig kvinnenavn, som
steinen kan være reist over.» avslører
prosjektleder og arkeolog Frode
Iversen til Ni Heimer for noen uker
siden. Nyheten er så spennende at
redaktøren (undertegnede) ser seg
nødt til å holde tilbake Ni Heimer.
Universitetet i Oslo ønsker nemlig
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ikke at nyheten skal komme ut før
deres egen artikkel kommer på trykk.
Og det er helt i orden for meg, da får
jeg jo også flere detaljer med til
leserne våre. Slik som at Isni muligens
er begravet ikke langt fra der steinen
sto opprinnelig. Det er nemlig
identifisert en kvinnegrav der i
skogkanten som stammer fra samme
tid. En spenne som kanskje kan ha
tilhørt Isni er funnet. Men hvem var
hun? Hun må ha vært viktig for irilen,
for han reiste en massiv stein med
store og nøye planlagte runer over
henne. Plasseringen og den stående
posituren må ha gjort at steinen og de
store runene var synlige på lang
avstand. Var hun hans kone, datter,
mor? Personlig ønsker jeg å lufte
ideen om at hun også kan ha vært
hans overordnede. Men det ene
utelukker for øvrig ikke det andre. Her
føler jeg nesten behovet for å
argumentere for mitt innspill, men jeg
sparer det til slutten av artikkelen.
Kun halvparten av runene er tolket,
og en 3d-figur ligger ute på nett, om

Runesteinen snus av Frode Iversen
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noen skulle ha lyst til å prøve seg. Om
du kan urnordisk da, selvfølgelig.
Urnordisk er komplisert, med lange
ord. Jeg snakket en gang med en
arkeolog om temaet, jeg kan
dessverre ikke huske navnet hans
lengre. Men slik han sa det, sørget en
pest for at det urnordiske språket
endret seg til det norrøne. Det var få
overlevende, de fleste unge, og slik
ble det urnordiske til norrønt. Kortere
ord, enklere uttale. Et slags
barnespråk av det urnordiske, altså.
Men ta dette med en klype salt, for
kilden kan jeg altså ikke oppgi.
Det finnes mer ved denne steinen, og
jeg oppfordrer dere til å gå inn og lese
artikkelen i tidsskriftet «Viking» på
https://journals.uio.no/viking
Så til mitt innspill om at Isni kan ha
vært irilens overordnede: Vi er i en tid
der vårt syn på den før-kistene
kvinnens posisjon i samfunnet er i
endring. Til ganske nylig har forskeres
syn på kvinnenes posisjon i samfunnet
vært preget av kristen-tradisjonelle
syn. For min del virker det
tvert og vrangt: Først blir
hver grav med våpen
klassifisert som store,
mannlige krigere. Så viser
nærmere undersøkelser at
dette i mange tilfeller ikke er
riktig. Da dukker argumenter
om at de kun hadde en
høybåren posisjon, og ikke en
faktisk krigers status. Kanskje
«til nød» en taktisk posisjon.

Argumenter som at ingen av de viser
tegn til krigsskader er gjentakene som
bevis på dette. Dette til tross for
kilder som forteller oss noe annet. Til
glede for oss som er av en annen
mening, har nå nyheten om at skallen
fra Solør-kvinnen, som lå i en rikt
utsmykket krigsgrav, nå viser seg å ha
nettopp et slikt tegn på krigsskader.
Og enda bedre: hakket i skallen viser
tegn til å ha leget. Så nå kan vi
forhåpentligvis legge den
gammeldagse forestillingen død, om
dere unnskylder ordspillet. Ansiktet til
Solør-kvinnen er forresten
rekonstruert, og det i seg selv er jo
spennende.

Har du noen tanker om runene,
artikkelen eller forfatterens innspill?
Har du noe kunnskap om temaet?
Skriv gjerne inn til Ni Heimer.

Kilder:
Universitetet i Oslo ved Frode Iversen og
Karoline Kjesrud
Irilen på Øverby i Vingulmark, Viking,
norsk arkeologisk årbok av Frode Iversen,
Karoline Kjesrud, Harald Bjorvand, Justin J.
L. Kimball, Sigrid Mannsåker Gundersen
https://journals.uio.no/viking/article/view
/7116/6053
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Fra høstblotet på Katten

Foto: Ivar L. Hille

Velkomsthilsen i forbindelse med høstblot
Videreformidlet av Ingvild Linéa Bråthen

14. oktober er første vinterdag og første dag i det norrøne vinterhalvåret. Den er også
første dag på primstavens vinterside, og avmerket med en vott, stav eller ispigg.
Ifølge vår gamle kalender, er vi nå i Gormánuður (norr.), det vil si slaktemåneden, som
strekker seg fra midten av oktober til, midten av november. Våre forfedre holdt blot –
gjerne i flere dager. De ønsket vinteren velkommen, og feiret at grøden var i hus. Man
blotet for godt år og fred – til árs ok friðar! Så det er naturlig at første skål går til Frøy –
fruktbarhetsguden!
Kom da de som komme vil
bli her de som stanse vil
reis så de som reise vil
uten å skade meg og mine.
Velkommen til høstblot!
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Mitt besøk til Jupiters tempel i Split
Av Ivar L. Hille, Foto: Ivar L. Hille

Palasset i Split tegnet i 1782 av L.F Cassas

Siden det til nå ikke finnes bevarte
eller rekonstruerte hedenske gudshus
i Norge er det fint å benytte
anledningen til å besøke de man
kommer over i utlandet. Da jeg i
sommerferien dro til Kroatia med
familien var noe av det første jeg
sjekket opp historien til landet og
hvilke kulturminner som fantes i der.
Jeg kom da over stedet Split som
spesielt interessant siden det hadde
bodd en romersk keiser der og mye av
hans palass fortsatt var bevart.

Palasset sett innenfra

Keiser Diocletian bygde sitt palass
som en borg med store murer og tårn
nær provinssenteret Dalmatia rundt
295-305 e.v.t. Det majestetiske og
flotte palasset inneholder et tempel
til ære for guden Jupiter. Det ble et
viktig reisemål for meg. Selv om
romerne var hedninger har jeg et litt
splittet forhold til dem. Germanerne
som jeg anser som mine spirituelle
forfedre har alltid kommet i skyggen
av dette folket og har i
historievitenskapen blitt sett på som
primitive barbarere og analfabeter i
forhold til romerne som beskrives
som de mest siviliserte på denne
tiden. Terry Jones og Alan Ereira har
skrevet en fantastisk bok; Terry Jones´
Barbarians fra 2006, som tar et
oppgjør med denne klassiske
vrangforestillingen. Det var ikke uten
grunn at romerne tapte store slag
mot germanerne og mislyktes i å
invadere deres store skoger.
Men selv om det var mye fiendskap
mellom romerne og germanerne har
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de hatt en svært lik gudetro. De
romerske gudene er basert på de
greske gudene som mye ellers av
romersk kultur. Jupiter tilsvarer Zevs
som igjen har felles språklige røtter
med vår norrøne gud Ty (På
wikipedia.no om Ty kan vi lese at
himmelguden *Dyews er en felles
språklig indoeuropeisk opprinnelse.

Tårn i pallasset

Den felles språklige opprinnelsen
bekreftes også av
religionshistorikeren Gro Steinsland i
hennes flotte verk Norrøn Religion fra
2005, side 244, om vi ikke stoler kun
på Wikipedia). Derfor ble min følelse
at tempelet til Jupiter er like mye et
tempel for vår Ty på et åndelig plan.
Jeg gikk derfor inn i bygget med en
viss æresfølelse. Rundt inngangen er
det fortsatt dekorert med vakre
mønstre og man gikk under små
gudefigurer som så ned på deg. Inne i
rommet har det sannsynligvis stått en
stor statue av Jupiter som har blitt
fjernet da Kirken i kristen tid
dessverre tok over bygget og
dedikerte det til helgendyrkelse. Jeg
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forestilte meg lett hvordan han sto
majestetisk på alteret skuende ut mot
utgangen. I taket er det et forseggjort
rutemønster med hoder seende ned
på meg som ånder. Det var en
inspirerende opplevelse å få besøke
tempelet. Jeg kan gjerne se for meg at
det settes opp en ny statue av Jupiter
der en gang i fremtiden som en
rekonstruksjon og æring av den
førkristne tro.
Det er også verdt å nevne at palasset
har vært benyttet til filminnspilling av
serien Game of Thrones og at det var
et fint museum dedikert til serien i
området. Jeg tok en tur innom det og
fikk følelsen av en fin hedensk sfære
der inne, særlig når jeg så Jon Snow
foran en vegg med vikingmønster. Det
var en fin avslutning på besøket av
den historiske byen.

John Snow og vikingmønsteret

Inngangen til
tempelet

Taket i tempelet

,

Innsiden og veggen hvor
statuen trolig har stått
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Nissen i tro og tradisjon
Av Eli Kristine Økland Hausken

Fjøsnissen eller nissen er en
skikkelse som ifølge folketroen
særlig holdt til i uthusene på en
bondegård. Nissen i norsk
tradisjon overtok for den norrøne
gardvorden, en vette som passet
på gården. Andre navn på
gardvorden eller nissen kunne
være tuft, tuftekall, tomt,
gardsbonde, godbonde,
haugebonde eller rundbonde.
Tidligere ble fjøsnissen eller den
tradisjonelle nissen ofte beskrevet
som en liten mann, «ikke større
enn et hestehode», med langt
skjegg og i grå klær, gjerne
nikkers, og med rød lue slik de
fleste bønder gikk kledd i gamle
dager.
Nordmenns forhold til nissen er
noe uklart – vi har ikke et klart
skille mellom populærkulturens
julenisse og den mer tradisjonelle
fjøsnissen. Ettersom både
julenissen og fjøsnissen blir kalt
nisse, og dukket opp ganske
parallelt på 1800-tallets illustrerte
magasiner, grodde de delvis
sammen. Fortellinger, julekort og
annet fra slutten av 1800-tallet
har vært med på å spre
forestillinger om nissen i Norge og
har i nyere tid også knyttet figuren
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til jul. Enkelte forbinder i dag
fjøsnissen med gaveutdeling, men
opprinnelig var fjøsnissen en som
måtte få gaver for å være snill.
Folk på gårdene ofret gjerne litt til
nissen for at det skulle gå gård og
budskap godt i det kommende år.
De satte ut mat og øl til nissen
som befant seg i en slags
mellomverden mellom vår egen og
den mystiske underjordiske
verden.
Nissen har hatt en sterk posisjon i
den norske folketroen.
Forestillingene rundt og møtene
med nissen har vært mange og
varierte. Det finnes en lang rekke
fortellinger og sagn som beskriver
møter med nissen. Av disse trer
det frem hvilken funksjon og
posisjon denne skikkelsen har hatt
i folks liv. En mann fra Kjølholt
hadde aldri villet tro at det fantes
nisser før han en dag så en liten
tass komme fra vedskjulet med et
stort fang med ved. Mannen grep
etter geværet og skjøt på den. Han
traff godt, for nissen og
vedkubbene føyk rundt til alle
kanter. Etter den dagen var
mannen aldri helt frisk, ble det
fortalt.
Nissen kunne være til nytte på
gården, for eksempel ved å stelle
dyra, særlig hvis han fikk god mat

og drikke på julekvelden. Men han
var også lunefull og uberegnelig og
kunne utføre pek og ugagn og
skade folk og dyr hvis han ikke ble
behandlet godt. Var nissen lei eller
sint for noe, visste han å vise det
gjennom rampestreker. Det ble
fortalt at han dro maten bort fra
kyr han ikke likte og ga det til
andre kyr han var glad i.
Opp til 1800-tallet var det ikke
uvanlig at man virkelig trodde
nisser eksisterte og man tok derfor
hensyn til nissen i dagliglivet på
gården. Nissen tålte ikke banning.
En tjenestegutt skulle sette inn
hesten om kvelden og kom til å
banne i stalldøren. Før han visste
ordet av det, fikk han en ørefik så
det sang om ørene på ham. Det
var soleklart nissen som på denne
måten ville gi ham en lærepenge.
Det fortelles også mange historier
om at nissene ikke likte at man
jobbet sent på kveld. På en gård
jobbet man gjerne langt utover
natten. Nissen ble ergerlig og en
kveld sparket han til en ertesekk
så den falt nedover trappen. Man
kunne tydelig høre ertene trille
hele natten, men neste morgen
sto ertesekken like full og på
samme plass som før. På en annen
gård tok heller ikke folk hensyn til
nissen. De arbeidet langt utover
natten og satte aldri frem grøt om

julekvelden. Da hevnet nissen seg
grusomt. En morgen folkene kom
ut, fant de den beste melkekua
stappet ned i en tønne. Ryggen var
brukket, og halen og bena sto rett
til værs.

Nissen og Katten av Theodor Kittelsen

Tilsvarende ble tilsynelatende
uforklarlige fenomener ofte
forklart med at nissen hadde vært
på ferde. Nissen gjorde for
eksempel fantestreker som å flytte
oksen inn stallen og hesten inn i
fjøset. Var man på godfot med
nissen, ble det fortalt om at de
hjalp til på gården. Således var det
for eksempel flere steder skikk å
ikke bare sette ut grøt til nissen
julenatta, men også å la restene av
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julematen stå framme på bordet
natta over for at nissen skulle
forsyne seg. En av nissene i
Eikevika på Asmaløa varslet gamle
Johanne når kuene kalvet ved å slå
med blikkspann på ruten.
Man tok hensyn til nissen. En
mann hadde bygget seg et nytt
fjøs og flyttet kuene inn der. En
kveld kjente han noe som dro ham
i buksebeinet. Det var en nisse
som stod der: «Du får flytte det
nye fjøset ditt, ho Gullbrand miger
på bordet mitt!» sa han. Og da var
det ingen annen råd enn at
mannen måtte flytte fjøset.

fortalte man. Man mente at det
var lynet som hadde gjort det av
med ham.
Forestillingene og hendelsene er
hentet fra Østfold og er å finne i
Norsk Folkeminnelag nr. 39 fra
1937.
Artikkelen er hentet fra UIB.no fra
universitetsmuseet i Bergen sine
sider, og gjengitt med tillatelse fra
forfatter.

Etter hvert som møter med nissen
begynte å bli færre, begynte man
å bli redd for at nissefolket holdt
på å forsvinne. «Lyn, torden og
især radioen holdt på å ta drepen
på nissen» sa en gammel kone.
På Brattøa utenfor Halden fant
man for mange år siden en død
nisse. Og nå var det anledning til å
se hva dette var for en underlig
skapning. Ved nærmere ettersyn
viste det seg at nissen var et slags
dyr med rød kam, omtrent som en
hanekam. Det fortelles at folk fra
Hvaler dro i flokk og følge for å til
Brattøa for å se på nissen. «Han
var geléaktig og så tung at de
måtte grave’n ned der han lå»
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Nissen og sneglen av Theodor Kittelsen
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Norge siden 2012 med flere verv.

Forstander: Ivar hovding@forn-sed.no
Utenlandskontakt: Laura laura@forn-sed.no
Kasserer: Ravn kasserer@forn-sed.no
Ni Heimer: niheimer@forn-sed.no

Vi trenger deg!
Ni Heimer trenger artikler for å bli publisert, og de
artiklene blir i all hovedsak skrevet av våre
medlemmer. Har du drevet med glima? Har du hatt
en spesiell blotsopplevelse? Skriver du dikt, eller
maler du? Har du noen spesielle interesser innenfor
vårt interessefelt? Har du lest noe spennene om
guder og vetter, og ønsker å fordype deg i det? Å
skrive en artikkel er en spennende og annerledes
måte å studere et tema på, og du kan glede andre
ved å dele det du kom frem til etterpå. Vi vil høre fra
deg!
Ønsker du å være anonym, så lover vi diskresjon.
Kontakt Ni Heimer på:
niheimer@forn-sed.no
NI HEIMER #2 2019

17

Aktivitetssider
I følge Hymeskvadet:
1.
Hvilke to drar på ferd i dette kvadet?
2.
Hvem er far til Ty?
3.
Hvor mange hoder har Tys bestemor?
4.
Hvor mange okser spiser Tor?
5.
Hva bruker Tor som fiskeagn?
6.
Hvilken skapning får Tor på kroken?
7.
Hvordan vinner han ølkaret?
8.
I hvilken hall skal alle guder holde gilde hver
vinter?
9.
Tor blir kalt ved flere navn og hentydninger.
Nevn tre.

Hjelp Mjølner ut av labyrinten:
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Løsning aktivitetssider 1/19
I utgave 1/19 hadde vi en konkurranse på
aktivitetssidene. Det kom ikke inn svar, og
derfor avvikles konkurransen uten vinner. Men
som lovet følger svarene:
I følge Hårbardskvadet:
Kryss:
1.
Rekarfant/kar-kall
Dag
2.
Mat
Roskva
3.
Hildolv
Angerboda
4.
Meile
Ull
5.
Hårbard
Poetiske
6.
Fjolvar
Naglfar
7.
Tjatse
Eir
8.
Treller
Løsningsord:
9.
Svårangs sønner
Draupne
10.
Hunnvarger/varulver
11.
At Siv har en elsker hos seg
12.
Nei
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Tor og Ty
Jotnen Hyme
Ni hundre
To av tre
Et oksehode
Midgardsormen
Han slår i stykker begeret til Hyme ved å slå det over skallen hans.
Æges hall
Yggs barn, menneskers venn, Veor, gygrers uvenn, mannen til Siv,
jotunplager, sveinen, tussers banemann, snekke-styrer, bukke-fyrste,
Odins sønn, Mannheims berger, ormens bane, Lorride, far til Mode.

I følge Hymeskvadet:
Idavollen
Freke
Mode
Nidhogg
Draupne
Misteltein
Volve
Svadilfare
Loke
Midgardsormen

Nedover
1. Plante som drepte Balder
4. Far til Sleipner
6. Mor til Sleipner
Bortover
1. Tors sønn
2. Fenrisulvens fæle bror
3. Trollkvinne
5. Odins ring
7. Orm som gnager på
Yggdrasil
8. Sletta der gudene samlet
seg når verden var ny
9. En av Odins ulver

Kryssord
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