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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 stats- 
og 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, 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 forkomme. 
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Redaksjonen 

Årets utgave er noe forsinket, ikke på 

grunn av pandemien denne gangen, 

men noe langt hyggeligere da det 

siden forrige Ni Heimer har skjedd en 

familieforøkelse hos undertegnede. 

Til tross for å ha blitt småbarnsfar 

igjen har jeg fått kost meg med å 

gjøre klar bladet litt etter litt 

innimellom babystell, jobb og 

husarbeid. 

I forrige utgave var fokuset på åsatru 

noe internasjonalt med intervjuer fra 

organisasjoner i ulike land. I denne 

utgaven har det blitt mer hjemlig 

igjen. Vi skal bli mer kjent med 

representantene i styret vårt 

fremover og vi starter i dette bladet 

med tre intervjuer. Noen kjenner oss 

godt fra før mens andre har aldri møtt 

oss. Men de aller fleste vil bli enda 

bedre kjent med oss her nå som det 

deles mye artig info fra barndom til 

nåtid. Vi skal også bli mer kjent med 

et av våre medlemmers perspektiv på 

norrøn tro i artikkelen Megin. 

Etter tradisjonen inneholder årets 

første utgave som vanlig referat fra 

årsmøtet og andre viktige 

dokumenter som gir informasjon om 

hva som har blitt gjort og hva som har 

blitt bestemt for fremtiden. 
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Til slutt har vi som vanlig også våre 

aktivitetssider som dere kan pusle 

med og teste deres kunnskaper på 

under ledige stunder. 

Jeg håper dere alle våre medlemmer 

har en fin sommer/høst og tar fortsatt 

godt vare på hverandre i disse 

pandemitider. La gudene være med 

oss. 

God lesning! 

Ivar L. Hille 

 

 

 

 

 

 

 

Forside: Dragehoder på stein av 

arkitektene Truls og Ragnhild 

Thorenfeldt ved Gokstadhaugen 

Bakside: Gokstadhaugen.  

Fotoer: Ivar L. Hille 

 

Lederens hilsen 

Sommeren er på vei, og det er også 

normaliseringen av vår hverdag. Det 

gjør godt etter et tungt år hvor vi ikke 

har kunnet se våre medlemmer like 

mye som før. Forhåpentligvis vil vi 

snart kunne blote sammen som 

normalt, møtes over en kopp kaffe 

eller noe annet godt.  
Årsmøtet i år var digitalt, men det 

gikk jo fint det også. Det ble blant 

annet besluttet å lage et dokument 

som forklarer hvordan vi skal forholde 

oss til blot og smittevern. Vi forholder 

oss selvsagt til lovgivningen samt 

nasjonale og lokale råd. Slik kan vi 

skape trygge rammer rundt våre 

seremonier. Det ble også besluttet å 

øke summen på eiendoms-kontoen 

vår, noe som gir oss større rom til å 

skaffe eiendom.  

Vårblotet ble også holdt digitalt, for 

andre gang. Blotet ble overført live på 

vår lukkede Facebook-gruppe, og så 
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ble det holdt et sosialt møte på Zoom. 

De øvrige blotene har vi heldigvis 

kunnet holde fysisk.  

De lysere tider viser seg også ved at 

våre medlemmer igjen planlegger 

bryllup og knesetting. Det er alltid 

hyggelig. I år har vi ikke noen som skal 

ha ungdomsritual, men jeg vil benytte 

sjansen til å minne om at vi også et 

slikt tilbud.  

I våres tok Ravn og jeg turen innom 

Heddal stavkirke. Kirken er fra 1200-

tallet, altså ikke av de eldste. De eldre 

kirkenes form, langkirker, minner meg 

mye om kulthuset i Uppåkra. Selv om 

disse kirkene er oppført en god stund 

etter vikingtid, så lurer jeg jo ofte på 

om ikke de hov som fantes i Norden 

så ganske så like ut som disse. Kanskje 

ble hovene omgjort til kirker i 

brytningsfasen mellom den gamle og 

nye skikk, og ikke bare bygd på 

toppen av kultplasser? Jeg tror nok at 

disse hedenske hov-bygningene igjen 

var inspirert av kirker fra landene i 

sør, og at utøvelsen av de hedenske 

ritualer først og fremst skjedde 

utendørs – og på gårdene. Det er 

uansett interessant for meg å kikke på 

disse gamle bygningene, og fundere 

på om de forskjellige detaljene 

kanskje kan ha hatt en annen 

betydning en gang i tiden. Jeg har nok 

ikke mye kunnskap om hverken hov- 

eller kirkehistorikk, men å fundere 

kan vi vel alle. Til slutt vil jeg ta med 

historien om hvordan kirken ble 

bygget, for den har i alle fall et 

hedensk preg:  

Det finnes et gammelt sagn om 

hvordan kirken ble bygd på tre dager. 

Sagnet forteller at fem bønder i 

Heddal slo seg sammen om å reise 

kirken. En dag traff en av dem, Raud 

Rygi, en ukjent mann som var villig til 

å bygge kirken, men bare om han fikk 

oppfylt en av tre ting; Raud Rygi 

måtte enten skaffe sol og måne ned 

fra himmelen, la sitt hjerteblod renne 

eller gjette navnet på den fremmede. 

Det siste mente Raud han skulle ha 

god tid til å greie, og så gikk han med 

på avtalen. Men Raud fikk liten tid på 

seg til å løse gåten. Alt første natta 

var alle materialene på plass, den 

andre natta reiste spiret seg og tredje 

dagen ville kirka stå ferdig. I redsel for 

livet gikk Raud over jordene sine og 

grunna over navnet til denne 

fremmede. Da han var kommet i 

nærheten av Svintruberget (som man 

ser sørøst for kirken), hørte han en 

vakker og sterk sang inne fra fjellet:  

"Hys, hys vesle båne, imorgo kjem 

Finn med måne, sol og kristenhjarte ei 

skåne til moro og leiker for båne".  
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Dermed var gåten løst. Byggmesteren 

var trollet Finn og han bodde i 

Svintruberget. Slik berget Raud Rygi 

livet, og Heddal fikk sin kirke. Men 

Finn kunne ikke tåle klangen fra 

kirkeklokkene og derfor flyttet han 

senere til fjellet Himingen. 

En lengre versjon kan leses på: 

https://www.heddalstavkirke.no/sagn

et-no/ 

Jeg ønsker alle våre medlemmer og 

lesere en riktig god sommer! 

 

 

 

Heddal stavkirke. Fotoer side 6-9: Skade Villtokt 
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Kikkestein rettet mot døren på langsiden. Mulig den har opphav i folketro? 
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Intervju med styrets 

leder Skade Villtokt 
Av Ivar L. Hille 

 

1. Hadde du noe forhold til norrøn 

tro og folketro i barndommen, og når 

ble det viktig for deg? 

 

Ja. Når jeg først lærte om norrøn tro i 

barneskolen, så kjente jeg på en 

veldig følelse av at dette var riktig for 

meg. Men læreren min fortalte meg 

at de kunne jo ikke være virkelige, og 

degraderte det norrøne folket til 

uintelligente barbarer. Og i den 

alderen vil man jo tro læreren. Jeg 

fant senere tilbake til norrøn tro i 

slutten av tenårene. Men folketro har 

alltid vært med meg! Mye takket 

være god leselyst og nærhet til 

naturen. 

 

Det må jeg si var en dårlig lærer. Hva 

tror du at du ville sagt til læreren om 

du fikk reise tilbake til den tiden nå? 

 

Det er vel egentlig det store 

spørsmålet! Hvordan var de egentlig? 

Uintelligente var de nok ikke, og selv 

om mange aspekter av deres samfunn 

kan føles barbariske for oss som lever 

i dag, tror jeg også at vi ville ha sett et 

komplekst samfunn med andre gode 

verdier. 

 

2. Hva liker du best med FSN? 

 

Hm, det er vanskelig å velge ut en 

ting. Jeg liker felleskapet jeg opplever 

på blotene, at alle er likeverdige, og 

ikke minst alle de fine menneskene. 

 

Fint! Det er lov til å nevne mer enn 

en ting der. 

 

3. Kan du nevne tre ulike matretter 

du kunne tenkt deg til gilder etter 

blot? 

 

Hest er jo en historisk klassiker. Men 

lapskaus eller grillet mat er også gode 

favoritter. 

 

4. Hvordan var julefeiringen du 

vokste opp med? Og hvordan er den 

for deg i dag? 

 

Ganske klassisk norsk julefeiring: 

ribbe, juletre og gaver gitt av 

fjøsnissen. Jeg er oppvokst i en 

sekulær familie, så det var mest de 

hjemlige tradisjoner som gjaldt. Min 

julefeiring i dag er ganske lik den jeg 

hadde som barn, men nå vet jeg at 

mange av tradisjonene våre kommer 

fra førkristen tid. Juletreet pynter jeg 

med hedenske symboler, og jeg 
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unngår klare kristne symboler. Og nå 

er det jeg som gir fjøsnissen gave i 

stedet. Det skulle vel kanskje bare 

mangle? Det hender forresten også at 

jeg rer opp en seng til oskoreia, og lar 

mat stå fremme til de som kommer på 

besøk. 

 

Ja, da må jeg si du har en skikkelig 

hedensk jul hos deg. Blir det juleøl 

også? Det å drikke jul var visst 

sentralt i norrøn tid og er fortsatt en 

tradisjon som holdes i hevd i mange 

norske hjem selv om ikke alle er klar 

over hvor langt tilbake den skikken 

kommer fra. 

 

Ja, litt øl blir det så klart. Og det har 

du helt rett i! Men jeg har nok ikke 

fått somlet meg til å brygge noe selv 

enda. Kanskje det blir i år? Vi skal 

snart sette mjød, så det blir nok i alle 

fall det, selv om mjød kanskje ikke var 

så vanlig som mange tror i dag. 

 

5. Hva slags musikk liker du? 

 

Jeg hører på mye forskjellig musikk, 

men metall og klassisk er det jeg 

hører mest på. 

 

Ok. Har du noen favorittband eller 

artister? 

 

Mange! Men det går mye i Blodsgard, 

Darkthrone og Howard Shore. 

 

Nr. 6 Vil du fortelle litt om området 

du bor i? 

 

Jeg bor i Østfold, langs Glomma. Det 

er mye skog her, og jeg føler meg 

knyttet til den. Det finnes en ro i 

skogen som jeg ikke finner noe annet 

sted. Ellers er det jo mange 

fornminner her, og de liker jeg å 

besøke. 

 

7. Har du et favorittsted du liker å 

besøke? 

 

Ja, elven her jeg bor, hvor mine 

forfedre har gått før meg. Her har de 

jobbet, slitt, lekt og festet i utallige 

generasjoner. Men jeg har også 

roligere områder jeg kan ha helt for 

meg selv i skogen. Det liker jeg. 

 

Nr. 8 Har du en hobby eller interesse 

du vil fortelle litt om? 

 

Jeg har egentlig for mange hobbyer. 

Nå under pandemien har jeg drevet 

mye med digital TTRPG. Det har vært 

en fin måte å "møte" andre og være 

sosial på. Men det blir også mye 

håndarbeid og lesing. 
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Ok. Det kan jeg tenke meg. Har du et 

favorittspill eller går det i mye 

forskjellig? 

 

Mest i D&D, for det er mest 

tilgjengelig. 

 

9. Har du en favorittidrett? 

Jeg har spilt amerikansk fotball, og det 

er nok favoritten. 

 

10. Kan du nevne en ting eller 

historie om deg som ikke så mange 

kjenner til? 

 

Når jeg var barn, så skal jeg ha våknet 

til samme tidspunkt hver natt, satt 

meg opp i sengen og sunget. Hver 

eneste natt, samme tid. 

 

Artig da. Nesten litt skummelt det. 

 

11. Hvis du kunne velge fritt, hva er 

din drømmejobb? 

Drømmen er å kunne undersøke 

arkeologiske funn som ligger stuet 

bort i arkiver. Jeg tror vi har mye der 

som kunne ha fortalt oss mer. Så, en 

slags arkiv-arkeolog antar jeg. 

 

Gjelder det gjenstander innenfor alle 

historiske epoker eller først og 

fremst vikingtid? 

Nei, vi har nok av dyktige eksperter på 

vikingtid i Norge. Jeg er nok mer 

nysgjerrig på tiden før, særlig 

bronsealder og tidlig jernalder. Men 

jeg ville nok ha hatt vansker med å 

velge en nøyaktig tidsepoke! 

 

12. Er det noe du ser frem til å jobbe 

med i fremtiden i FSN? 

Ja, jeg ser frem mot å kunne jobbe for 

å skape flere sosiale møter. Og så skal 

vi jo kjøpe   

eiendom, og jeg gleder meg til å jobbe 

for å skape et permanent (men ikke 

nødvendigvis fast) møtepunkt for våre 

medlemmer. 

 

Det høres lovende ut! Takk for 

intervjuet. 

 

Skade Villtokt. Foto: Privat 
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Intervju med 
styremedlem og 
webansvarlig: Laura 
Alfaro Garcia  

 

Av Ivar L. Hille 

1. Hadde du noe forhold til norrøn 

tro og folketro i barndommen, og når 

ble det viktig for deg? 

Egentlig ikke, jeg visste at det fantes 
norrøne guder som Odin og Tor fordi 
navnene deres var der i en slags 
ordbok, men de ble ikke helt på plass i 
livet mitt før jeg var ung voksen. 

Ok. Var det noe spesielt som gjorde 

at de ble en del av livet ditt? 

Tja, jeg møtte en mann som 

presenterte seg som åsatroende og vi 

startet å snakke om det, og jeg ble 

mer nysgjerrig så jeg startet å lese på 

internett. Jeg følte det som at det ga 

mye mer mening enn det jeg hadde 

lært og sett i min oppvekst som 

katolsk i et katolsk land, og at 

prinsippene i åsatro stemte med mitt 

verdenssyn. Den mannen ble borte fra 

livet mitt, men troen ble igjen. 

 

2. Hva liker du best med FSN? 

At det er selvstendig, og man kan 

bestemme mye selv basert på hva 

som passer best i en bestemt 

situasjon. Dessuten er det veldig lite 

drama, i hvert fall det som jeg har fått 

oppleve. Andre steder blir det 

maktkamp mellom medlemmene osv. 

 

3. Kan du nevne tre ulike matretter 

du kunne tenkt deg til gilder etter 

bloting? 

 

Den var vanskelig. Det kan variere 

med hvilke personer jeg er sammen 

med, men vanligvis assosierer man 

kjøtt med sånne gilder. Hvis jeg er 

alene så spiser jeg som vanlig, men 

hvis jeg skulle være med andre da må 

jeg spørre hva slags mat de kunne 

tenke seg, matallergier o.l., og om de 

har lyst til å smake noe fra mitt land 

eller noe mer norsk, eller 

internasjonalt. 

 

Ok. Så du ville kanskje valgt en form 

for kjøttrett fordi man tidligere spiste 

offerdyret fra blotingen? Hva slags 

kjøtt er du glad i? 

Alt unntatt lam. Jeg synes at kjøtt er 

en passende rett, men det kan godt 

være mer pga. popkultur enn en 

historisk grunn. Men det gir mening å 

ikke kaste bort offerdyr, ettersom det 
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var jo verdifulle ressurser som gikk til 

oppdrett og å passe på dem.   

 

4. Hvordan var julefeiringen du 

vokste opp med? Og hvordan er den 

for deg i dag? 

Da jeg vokste opp så var det en 

katolsk tradisjon med en colombiansk 

vri. Den feires den 24/12, og i 

forberedelsen så er det en type bønn 

som gjøres i løpet av 9 dager, fra den 

16/12 til 24/12. Vi har også julesanger 

som finnes kun der i Colombia så vi 

synger dem, og maten er tradisjonelle 

retter fra Bogotá og fra mamma sitt 

fylke. De bygger en julekrybbe som er 

ganske kompleks, og et juletre som 

pyntes som vanlig ellers i verden. Vi 

får gaver og det er vanlig at barn blir 

oppe til etter kl. 00. Da 

besteforeldrene mine var i live så var 

det store familiemøter, men etter at 

de døde og søsknene mine giftet seg 

så var det mindre og mindre feiring og 

mye enklere ting og retter. Så da jeg 

flyttet ut av landet så ble jula feiret på 

en internasjonal måte, ettersom jeg 

bodde i studentbolig i Sverige, og da 

jeg fikk en svensk kjæreste så fikk jeg 

se en svensk jul, og der fant jeg ut at 

jeg elsker sild. Så flyttet jeg til Norge, 

og da lærte jeg å feire jul på norsk 

måte, og det er det jeg har gjort 

siden. 

Hvis jeg vil gjøre noe for å ære gudene 

eller vettene så gjør jeg det alene, 

ettersom de andre i familien ikke er 

religiøse. Da kan jeg gi dem litt øl eller 

mjød hvis jeg har det i hagen, og en 

liten bønn til dem.  

 

Ja, ellers så er det mye som stammer 

fra folketro og hedensk skikk i vanlig 

norsk jul som ikke nødvendigvis er 

kristent slik som norske nisser, 

julebukk i stråhalm, juleøl, julenek 

osv. Du har kanskje opplevd noe av 

det som koselige tradisjoner? 

Å, ja. I Sverige er det veldig populært 

med julebukk i stråhalm. Også 

selvfølgelig juleøl, juletre, og nissen. 

Ikke nek, men nesten alle de andre 

tingene har de. 

 

5. Hva slags musikk liker du? 

Først og fremst metal, men jeg liker 

også en del latinamerikansk, irsk og 

russisk folkemusikk, litt elektronisk 

musikk, og enkelte låter salsa og 

merengue. 

 

Det høres spennende ut. Har du noen 

favoritter du vil nevne når det gjelder 

band eller artister? 

Av metal liker jeg Sabaton, 

Stratovarius, Helloween, Wardruna, 

bl.a. Av salsa liker jeg Grupo Niche, 
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som er en colombiansk klassiker. Av 

folkemusikk, så liker jeg fra Colombia 

Silva y Villalba, og fra Russland jeg 

kjenner bare til den Røde Hærens kor. 

 

6. Vil du fortelle litt om området du 

bor i? 

Jeg pendler mellom Bodø og 

Lillestrøm, men jeg vet ikke mye om 

stedene, i hvert fall ikke før 2. 

verdenskrig. Det var ikke så lenge 

siden det var en nyhet om at det ble 

funnet noe i en gård ved Bodøsjøen.  

Men det skal undersøkes nærmere. 

 

Jeg fant dette fra NRK:  

https://www.nrk.no/nordland/ntnu-

fant-gravhauger_-groper-og-grofter-

fra-vikingtiden-i-bodosjoen-ved-bruk-

av-georadar-1.15291325 

 

Jepp, den. 

 

Det blir spennende å se hva de 

kommer frem til. Med så mye graver 

og spor må vi kanskje tro det har 

vært en bosetning der? 

 

Ja, jeg antar det. 

I hvert fall en liten en. 

Bodø har alltid vært et stopp i 

handelen mellom de nordligste deler 

av Norge (evt. Russland) og Sør-

Norge. 

 

7. Har du et favorittsted du liker å be 

søke? 

Jeg er veldig glad i steder som ligger 

ved vannet, f.eks. Nyholmen Skandsen 

i Bodø. Jeg er tiltrukket av vann og 

sjøen, det beroliger meg. 

 

Det skjønner jeg. Da liker du deg 

kanskje i båt også? 

Ja, men jeg kan bli litt svimmel. 

En vakker dag vil jeg ta 

båtførerprøven. 

 

8. Har du en hobby eller interesse du 

vil fortelle litt om? 

Jeg er veldig glad i å spille rollespill, og 

jeg driver av og til med bueskyting. 

 

Da har vi kanskje allerede svaret på 

neste spørsmål. 9. Har du en 

favorittidrett?       

Vel, fotball selv om jeg ikke spiller, og 

så bueskyting. 

 

Ok. Hvem hadde du da heiet på om 

Lillestrøm og Bodø Glimt spilte mot 

hverandre? 

Glimt selvfølgelig. Det er det laget 

som jeg ble kjent med først, og så har 

jeg bodd her i Bodø og vært så heldig 

at jeg fikk se dem vinne Eliteserien i 
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fjor. Og jeg har hatt et lengre forhold 

til Bodø enn til Lillestrøm.  

10. Kan du nevne en ting eller 

historie om deg som ikke så mange 

kjenner til? 

 Jeg var på den colombianske 

versjonen av Who wants to be a 

millionaire, jeg klarte ikke å komme 

særlig langt men det var artig. 

11. Hvis du kunne velge fritt, hva er 

din drømmejobb? 

Enten jobbe i rettstoksikologisk 

laboratorie, eller være vert i et TV-

show hvor jeg reiser rundt i verden og 

spiser maten deres. Ja, jeg er veldig 

glad i mat, og veldig glad i reiser. 

 

Det høres spennende ut. Var det slik 

at du hadde utdannelse innenfor 

toksilogi eller noe liknende? 

Ja, master i toksikologi fra UiO. Jeg er 

opprinnelig bioingeniør fra Colombia, 

men så tok jeg biologi og 

masterutdanning etterpå her i Norge. 

 

12. Er det noe du ser frem til å jobbe 

med i fremtiden i FSN? 

Egentlig ikke. Jeg vil gjerne se 

utviklingen i gruppen. Men jeg har 

ingen spesifikke tanker over hva jeg vil 

at FSN skal bli. 

 

Ok. Så det er ingen spesifikke saker 

du er engasjert i akkurat nå? 

Ettersom vi er så forskjellige, synes jeg 

at det at vi klarer å navigere gjennom 

alle de problemer som er i verden 

uten at det ødelegger FSN er et veldig 

godt mål. Spesielt etter det dramaet 

som var med de spanske og Costa Rica 

sine grupper. Jeg har mange politiske 

saker som interesserer meg, men jeg 

synes ikke at FSN er den rette plassen 

for å ta dem opp. 

 

Jeg skjønner. Ja, det er viktig å 

beholde den politiske nøytraliteten. 

Takk for intervjuet! 

Ja. Jeg er glad i skillet mellom kirken 

og staten. Bare hyggelig. 

 

 

 

 
 Laura Alfaro Garcia. Foto: Privat 



 NI HEIMER #1 2021 
  

17 
 

Intervju med 

varasekretær Sone 

Toivo Havnå-Nelson 
 

Av Ivar L. Hille 

1. Hadde du noe forhold til norrøn 

tro og folketro i barndommen, og når 

ble det viktig for deg? 

Jeg ble født om morgenen fredag 

10.12.1982 på Arendal sykehus i 

Arendal, Aust-Agder, og ble nesten 

lagt til side og glemt hvis jordmoren 

hadde fått viljen sin grunnet at jeg ble 

født med en relativt sjelden 

nevrologisk ryggmargsskade kalt Spina 

Bifida Myele Meningo Cele, bedre 

kjent som MMC eller 

Ryggmargsbrokk, men mine foreldre 

var sikre i sin sak på at det var nettopp 

meg de ville ha.  

 

Ved ankomst til nevrokirurgisk 

avdeling, Rikshospitalet i Oslo så ble 

altså ganske så ferske meg møtt av en 

veritabel liten hær av nevrokirurger, 

anestesiologer, operasjonssykepleiere 

etc., samt min mormor, morfar og 

yngste onkel, som fortsatt bodde i 

Oslo på det tidspunktet. Min mormor, 

morfar og onkel var til stede fordi at 

mine foreldre mente at det var viktig 

at jeg ble møtt av familie og ikke bare 

helsepersonell. Fra ambulansen så bar 

det rett inn på operasjonsstuen der 

brokket i lumbalseksjonen, nederste 

del av ryggraden før halebeinet, ble 

lukket. Min far og storesøster kom inn 

kort tid etter og min mor kom i 

ambulanse dagen etter. Jeg våknet fra 

narkosen 27 timer gammel med en 

stor bandasje på ryggen. Jeg tilbrakte 

visstnok min første måned eller to 

innlagt på nevrokirurgisk avdeling på 

Rikshospitalet. Lik mine to søstre, min 

storesøster og lillesøster, så ble jeg 

heldigvis aldri døpt.  

 

Vi vokste opp i Risør i Aust-Agder. 

Både min fars og mors slekter har 

dype røtter i og rundt Risør og omegn 

i Aust-Agder. Jeg vokste opp i et 

hovedsakelig ateistisk hjem der vi ble 

opplært og oppmuntret til å lese og 

studere alle mulige politiske, 

filosofiske og religiøse idéer for selv å 

kunne fatte våre egne informerte 

avgjørelser om forskjellige emner 

etter hvert som vi følte oss modne 

nok til det. Hjemme i 

Kamperhaugveien på Kamperhaug i 

Risør så fant du bøker og annen 

litteratur om det aller meste. Selv så 

lærte jeg meg å lese i en alder av cirka 

3 år ifølge mine foreldre, 

besteforeldre og tidligere 
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barnehageansatte. Blant all 

litteraturen hjemme i mitt 200-250 år 

gamle barndomshjem så fant man 

også bokserien av Tor Åge Bringsværd 

«Vår Gamle Gudelære.», Snorre 

Sturlason, Maos lille røde, etc. etc. En 

gang i tidlig barndom så spurte jeg 

visstnok min mor om hvorfor nettopp 

jeg var født med MMC. Hun visste at 

jeg var opptatt av vikingtid, etc., og 

brukte dette for å forklare meg 

årsaken til at nettopp jeg hadde blitt 

født med MMC. Hun fortalte meg at 

Fenrisulven hadde slitt seg løs og 

brutt seg inn hos nornene. Der hadde 

han gått berserk og rotet til livstråden 

min med opptil flere knoper 

(maritime knuter), meget tynnslitte 

deler og flere steder der nornene 

måtte spleise sammen livstråden min 

igjen fordi den hadde røket flere 

steder før nornene hadde til hensikt å 

klippe den. For en liten 

historieinteressert gutt med interesse 

for norrøn tid så gav det mye mening.  

 

Folketro, etc., har blitt til i tiden etter 

at Hvitekrist ble innført i Norge som et 

ledd i de storpolitiske prosjektene til 

Olavskongene og deres utenlandske, 

Engelske, Frankiske og andre, allierte 

helt i slutten av norsk 

jernalder/begynnelsen av norsk 

middelalder. Jeg er en av dem som 

fortsatt mener at hvitekristseden ble 

innført med tvang og vold, og ikke 

som enkelte hvitekristapologister har 

hevdet, at kristningen ville ha skjedd 

uansett og at alt ble så meget mye 

bedre når kirkens lover og tradisjoner 

ble innført. Jeg kommer alltid til å 

anse den kristne seden som noe som 

ikke burde være her. Jeg har ikke på 

noen måte samme nesten fiendtlige 

holdning til andre seder som har 

kommet til landet i årenes løp.  

 

Mine holdninger kan meget trolig 

også ha mye å gjøre med min 

oppvekst i bibelbeltet der jeg veldig 

ofte følte på presset om å bli såkalt 

frelst og til tider nærmest fiendtlige 

holdninger mot meg. Et eksempel er 

at jeg som ganske ung gutt ble i fullt 

alvor fortalt av voksne 

hvitekristtroende at det var mine 

foreldres synder som var skyld i at jeg 

var født med MMC. Når man som 

liten gutt får høre slikt så er det 

kanskje ikke så rart at man får et 

særdeles negativt syn på troen til de 

som tilkjennegir slike negative 

holdninger. Jeg vil presisere at jeg har 

lest flere forskjellige versjoner av 

Bibelen og andre kristne 

tekstsamlinger fra første til siste 

bokstav flere ganger samt lest artikler 

og sett dokumentarer. Dette for å 

være så godt som mulig rustet for å 

kunne argumentere mot nevnte sed 
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og dens tilhengere uten å måtte ha 

studert til kristen teolog først. 

 
Det var godt det var nornene og ikke 
jordmoren som fikk viljen sin da. 
 
Ja, det er jeg veldig glad for. 

 
2. Hva liker du best med FSN? 

Nøyaktig én detalj jeg liker aller best 
med FSN kan jeg nok ikke svare på, 
men fra første gang jeg tok skriftlig 
kontakt med FSN og fikk kontakt med 
FSN gjennom Skade og etter hvert ble 
invitert på både blot, årsmøte, etc., og 
fikk god kontakt med styret og de 
aller mest aktive i FSN så har jeg følt 
meg velkommen og likeverdig og at 
mitt nærvær, mine meninger, 
holdninger og bidrag har vært 
verdsatt og det kan jeg ærlig talt si at 
jeg ikke alltid har opplevd i overflod 
tidligere, for å si det mildt.  
 
Det er godt å høre. Det er lov til å 
nevne flere ting der. 
 
3. Kan du nevne tre ulike matretter 

du kunne tenkt deg til gilder etter 

blot? 

Nå må det sies at jeg kan for lite om 

mat, både moderne mat og historisk 

mat, men jeg er glad i animalske 

proteiner, det vil si kjøtt av både land-

, luft- og maritimt baserte dyr, egg, 

etc. Jeg skulle gjerne ha lært mer om 

og spist mer mat fra norrøn tid. Det 

trenger ikke være kompliserte, 

storslåtte retter. 

Hestekjøtt var en gjenganger på 

blotene før. Ville du spist det? 

Jeg har sikkert allerede spist 

spekepølser med det iblandet. Jeg har 

i utgangspunktet ikke noe prinsipielt 

imot å spise hest. Det er et bruks- og 

nyttedyr med lange tradisjoner. 

 

Nr. 4. Hvordan var julefeiringen du 

vokste opp med? Og hvordan er den 

for deg i dag? 

Vi pleide, så vidt jeg kan huske, å 

spise julemiddag på julaften sammen 

med min fars foreldre som var våre 

bokstavelig talt nærmeste naboer. Vi 

spiste kalkun, svinesteik eller ribbe 

med forskjellige grønnsaker, etc. 

Søstrene mine og jeg pleide å få hver 

vår julesokk med noen småting i som 

vi åpnet før vi stod opp. Det var 

sammen med den siste lille gaven i de 

håndsydde julekalenderne som vår 

mor lagde til oss når vi var bittesmå. 

Hele dagen så spilte mine foreldre 

både norske og utenlandske 

julesanger på anlegget i stua. Treet 

stod der pyntet klart med gaver 

rundt. Det var aldri snakk om å gå i 
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noe kirke eller ha noe religiøst fokus. 

Det var en dag med fokus på oss 

ungene, den gode maten, hyggen og 

gavene. Selv etter at foreldrene våre 

først separerte seg og så skilte seg så 

var vi ungene i fokus. Det var først 

etter at vi alle tre hadde flyttet fra 

Risør i Aust-Agder til Oslo at vi delte 

feiringene mellom våre foreldre. 

Heldigvis så er vår mors bursdag 

25.12 så da ble det som oftest slik at 

vi hadde julaften med vår far og første 

juledag med vår mor. De siste cirka ti 

årene så har vår mor, sykepleieren, 

jobbet på julaften og sin bursdag så 

da har vi enten feiret sammen med 

henne før eller etter de vanlige 

julefeiringene.  

Nå som vi er voksne, og spesielt etter 

at nevøen min ble født i 2016, så har 

alt sammen dreiet seg om å gjøre 

feiringen så fin og koselig for ham 

som overhodet mulig. Det er han som 

er i fokus nå. Vi voksne har sluttet å gi 

hverandre gaver. Vi har det vi trenger. 

Våre foreldre insisterer på å fortsatt gi 

oss noen gaver til jul. Vi har vår 92 år 

gamle mormor igjen som den eneste 

gjenlevende fra hennes generasjon. 

Hun feiret sammen med vår morfar 

og eventuelt familien til en av vår 

mors tre yngre søsken til hun ble enke 

første juledag 2017. Etter det så har 

hun feiret med familien til en av vår 

mors tre yngre søsken. Etter at vi tre 

søsknene flyttet hjemmefra så har vi 

feiret hos vår far, hos vår mor i 

barndomshjemmet vårt eller hos meg 

eller min yngre søster og nevøen min. 

Vi har aldri hatt noe slags religiøst 

fokus på noen feiringer i det hele tatt 

innad i familien. Dette kommer nok 

heller ikke til å forandre seg.  

Ok. Det høres koselig ut. Fra gammel 

tid så er det gildet som skal ha vært i 

fokus så deres julefeiring er kanskje 

nærmere norrøne tradisjoner enn 

den kirkelige? 

Som nevnt så hverken hadde eller har 

vi kristne elementer i våre 

juletradisjoner i familien vår. Det har 

alltid vært familien som har vært i 

fokus i høytidene hos oss. Derfor så 

høres det du skriver veldig logisk ut.  

5. Hva slags musikk liker du? 

Jeg liker Willie Nelson, The 

Highwaymen (Willie Nelson, Waylon 

Jennings, Kris Kristofferson, Johnny 

Cash), Hank Williams I & II, B.B. King, 

Muddy Waters, Elmore James, Ray 

Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, 

Wilson Pickett, Son House, Robert 

Johnson, andre tidlige blues og 



 NI HEIMER #1 2021 
  

21 
 

soulartister, etnisk og historisk musikk 

fra forskjellige deler av verden. 

Musikk fra Norrøn tid uten moderne 

innflytelse har jeg ikke hørt mye av. 

 

Ja, det var et bredt utvalg. Musikken 

fra norrøn tid slik den var er nok mer 

eller mindre forsvunnet dessverre.  

6. Vil du fortelle litt om området du 

bor i? 

Jeg bor ganske midt på Grønland 

mellom Vaterland, Akerselva, 

Radisson SAS Plaza Hotell, Galleri 

Oslo, Oslo Legevakt, Storgata, OUS, 

Botanisk Hage, Oslo fengsel, Sentrum 

politistasjon, Teaterplassen og 

Schweigaards gate. Jeg bor i et stort 

sameie med flere hundre leiligheter 

med alt fra single, barnefamilier, eldre 

og alt imellom. Jeg har gangavstand til 

alt jeg kan trenge. Jeg har bodd her 

siden 2004 etter at jeg flyttet fra Risør 

og et lite opphold på studenthybel på 

begynnelsen av høstsemesteret 2004 

og blir nok boende her i overskuelig 

framtid.  

 

Mange har meninger og også 

fordommer om Grønland og ikke 

minst om innbyggerne her på 

Grønland. Her finner du mennesker 

og kulturer fra de fleste 

verdenshjørner. Jeg visste helt fra 

barndommen at når jeg flyttet til Oslo 

for å studere så ville jeg helst bo et 

sted der jeg ville finne mennesker fra 

forskjellige deler av verden. De jeg 

kjenner i området er både såkalt 

etnisk norske og norske med familiært 

opphav andre steder i verden. Jeg 

liker meg meget godt her på 

Grønland. Til alle som måtte ha 

fordommer om Grønland så vil jeg 

bare si at jeg aldri har følt meg redd, 

bekymret etc., her. For meg så er 

Grønland et trygt og godt sted å bo. 

 

Jeg har inntrykk av at folk kan ha 

veldig varierende opplevelse av 

Grønland. Noen føler seg trygge og 

hjemme der og andre ikke. Godt å 

høre at du aldri har opplevd noe 

skummelt.  

7. Har du et favorittsted du liker å 

besøke? 

Her i Oslo har jeg flere, blant andre 

Kulturhistorisk museum, norsk 

maritimt museum og 

Vikingskipshuset/museet. I Risør så er 

Kvennvikodden i Sandnesfjorden i 

Risør der familien tilbrakte mye tid 

hver sommer (eiendommen tilhører 

nå noen andre så jeg har ikke vært der 

på noen år) et sted som jeg både var 

og er glad i selv om jeg ikke har vært 

der på mange år og det var et ganske 
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arbeidsintensivt sted å tilbringe tid da 

det ofte var nok å gjøre der. 

Barndomshjemmet mitt og hjemmet 

til min fars foreldre er fortsatt inntil 

videre i familien så disse er ikke så 

spesielle for meg så langt. 

 

8. Har du en hobby eller interesse du 

vil fortelle litt om? 

Det er historie, sosialantropologi 

(etnografi, etnologi, etc.), 

fysisk/biologisk antropologi, både 

historiske og moderne praktiske, 

fornuftige og brukbare 

selvforsvarsstiler og teknikker fra hele 

verden, historiske våpen og 

våpensystemer fra hele verden, 

kulturer, religioner, 

geneaologi/slektsforskning, min egen 

helse og å lære meg mest mulig om 

mine egne diagnoser, etc. Alt dette 

har vært noen av mine viktigste 

interessefelt opp igjennom livet. 

Siden henholdsvis mai 2017 og 

oktober 2019 har jeg, bortsett fra 

siden 12.03.20, gått flere ganger i 

uken og trent WT Keum Gang 

Taekwondo hos WT Keum Gang 

Taekwondo St. Hanshaugen og I.K.F. 

Krav Maga på Frontline Muay Thai 

Kampsport og Treningssenter på 

Valhall Arena. Når dette eventuelt blir 

lest av Ni Heimers lesere så har jeg 

nok heldigvis blitt fullvaksinert mot 

Covid-19 og forhåpentligvis så har 

såpass mange andre også blitt 

vaksinert at Norge har blitt åpnet opp 

igjen uten fare for befolkningens liv 

og helse grunnet vaksinemotstandere 

og andre konspirasjonsteoretikere til 

at det er mulig for meg å vende 

tilbake til organisert trening uten å 

risikere å bli smittet, smitte andre 

eller bli syk. Grunnet min 

anamnese/sykehistorie så er jeg en av 

dem som har stått i fare for å bli 

alvorlig syk i løpet av pandemien, men 

jeg regner med å ha kommet meg 

gjennom den relativt uskadd dersom 

dette kommer på trykk i Ni Heimer. 

Ja, vi får håpe det. Det ser ut til å gå 

rette veien nå. Nå er du allerede inne 

på tema i neste spørsmål.  

9. Har du en favorittidrett? 

I utgangspunktet så er jeg så lite 

idrettsinteressert som det er mulig å 

bli. Jeg hopper alltid over 

idrettssidene/idrettsartiklene i 

avisene og idrettsnyhetene på tv. Jeg 

mener strengt talt at 

idretts/sportselementene burde 

skilles ut fra sine opphav og at de 
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såkalte kampsportene burde venne 

tilbake til sine opprinnelige historiske 

opphav, nemlig som kamp og 

selvforsvarstrening mot fiendtlig 

aggresjon. Krav Maga, i hvert fall slik 

jeg blir lært det, har heldigvis ingen 

idrettselementer i seg og er ren og 

skjær selvforsvarstrening. Egentlig så 

er jeg ikke så veldig opptatt av hva 

man kaller de forskjellige stilene og 

hva som skiller dem. Jeg har kontakt 

med både en høyt rangert britisk 

karateekspert hvis helgeseminar jeg 

var heldig å få delta på i 2018 og som 

jeg har holdt kontakt med jevnlig 

siden da. Han har jeg lært mye av ved 

å studere hans videoer, artikler, etc. 

Jeg har også lært mye av videoene til 

en israelsk-sørafrikansk 

militærveteran og en britisk bokser og 

generell selvforsvarsentusiast. 

 Poenget mitt når jeg sier at jeg har 

lært mye av dem er ikke at jeg påstår 

at man kan lære alt man trenger fra 

videoer på internett eller skriftlige 

kilder. Man må stressteste alt slikt i 

praksis for å se om det faktisk 

fungerer i praksis eller ei. Poenget 

mitt er at jeg har vært heldig og få 

kontakt med lærere som er villige til å 

inspirere meg, teste ut og svare på 

spørsmålene mine og å gi meg idéer 

og teknikker som jeg kan jobbe videre 

med og adaptere og implementere 

slik at de passer min individuelle 

kontekst. Jeg vil understreke at jeg 

kun er en entusiastisk amatør på alle 

måter som på ingen måte kan kalle 

meg eller kalles en ekspert på noe 

som helst annet enn å være meg selv. 

Forhåpentligvis gjør jeg akkurat det 

bedre enn andre. 

10. Kan du nevne en ting eller 

historie om deg som ikke så mange 

kjenner til? 

I 2007 så seilte min far, jeg, og 

forskjellige andre individer som ble 

med på enkeltetapper, min fars 

daværende Beneteau First 375 seilbåt 

fra Gran Canaria til England. Vi dro fra 

Puerto Mogán via flere øyer, samt 

Portugal og Spania til Plymouth, 

England. Jeg kan fortelle deg mer om 

hvilke steder vi var innom på vei 

nordover. 

 

Det høres ut som en spennende tur. 

Det var veldig gøy. I korte trekk så gikk 

kursen fra Puerto de Mogán til La 

Graciosa, en naboøy til Lanzarote. 

Deretter gikk kursen mot Madeira’s 

hovedstad, Funchal. Deretter satt vi 

kursen mot Portugal. Her var vi først 

innom fra sør til nord i Portugal, 
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Lagos, Sines, Cascais, og Nazaire. 

Deretter gikk kursen til La Coruña/A 

Coruña i Spania før vi satt kursen over 

Biscayabukta og Den Engelske kanal til 

Plymouth. Dette var det lengste 

strekket på turen. På hele turen 

nordover så var båtens motor plaget 

av tekniske problemer. Dette forlenget 

våre opphold i flere av havnene 

betraktelig mer enn opprinnelig 

planlagt, men førte også til at vi fikk 

anledning til å bli mye bedre kjent 

med byene vi var innom enn vi 

egentlig hadde tenkt. 

 

Noe som var litt morsomt, sånn for 

min egen del var jo at av alle 

fritidsfartøyene vi møtte på hele turen 

så var det kun et annet fritidsfartøy 

nordover på så å si samme kurs som vi 

holdt. Alle andre hadde kurs sørover. 

Jeg var, som du sikkert kan tenke deg, 

innom alle historiske/kulturhistoriske 

severdigheter i alle havnebyene vi var 

innom som jeg rakk i løpet av den 

tiden vi lå i de forskjellige havnene. 

Mange vil sikkert lure på hvordan man 

manøvrerer seg rundt i en seilbåt uten 

kontroll på ens underekstremiteter, 

altså bein og føtter. Det kan jeg gjerne 

fortelle. Det begynner med det 

mentale. Man må ville være ombord, 

man må ville klare seg så godt man 

overhodet kan så lenge man er 

underveis og man må kunne tenke og 

avgjøre ting på sparket og være 

kreativ når det kommer til løsninger. 

Deretter så er det viktig å være i så 

god form man kan i overkroppen slik 

at man i alle fall kan bruke disse 

musklene så godt som man overhodet 

kan og heldigvis er jeg både 

bredskuldret, har lange armer, gode 

never og relativt skjult, men godt 

fungerende muskulatur i 

overkroppen.  

 

Dersom vi lå med akterenden mot 

land så ble den manuelle rullestolen 

min løftet på land og en landgang lagt 

ut bak på akterenden og inn på land. 

Slik kunne jeg dra meg selv på land og 

ombord. Dersom vi lå med langsiden 

mot land så ble en båtsmannsstol 

festet til akterenden av bommen, 

bommen ble heist høyt opp og ved 

hjelp av taljer og tauverk heiste jeg 

meg opp i bommen selv imens 

bommen enten ble svingt inn på land 

eller ombord. Oppe i cockpit så kunne 

og kan jeg manøvrere meg rundt ved 

å heise meg rundt på hendene. For å 

komme ned i salongen, altså under 

dekk der bysse, salong, køyer, etc, 

befinner seg så brukte vi enten 

båtsmannsstol og bom igjen eller så 

tok jeg tak i håndtakene i taket i 

salongen og heiste meg rundt. Litt lik 

slik du ser apekatter svinge seg rundt i 

trærne i jungelen. Bare ikke på langt 
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nær like grasiøst og ukomplisert. På 

vei nordover så hadde vi for det aller 

meste ganske fint selv om vi måtte 

krysse oss en del oppover. Det vil si at 

vi ikke hadde så veldig mye medvind. 

Og jo lengre nordover vi kom, jo 

kaldere ble selvsagt klimaet. 

 

11. Hvis du kunne velge fritt, hva er 

din drømmejobb? 

Hva min drømmejobb er? Det må jeg 

tenke litt på. Å jobbe har i grunnen 

aldri vært et realistisk alternativ for 

meg, studere ja, jobbe nei. 

 

Nå er det en del yrker hvor man kan 

være litt freelance og jobbe når man 

vil og bruke PC eller nettbrett som 

arbeidsverktøy så det finnes noen 

muligheter for handikappede selv om 

det ofte ikke er type A4-jobber. Men 

du kan se for deg spørsmålet hvor 

det ikke er noen begrensninger i 

utgangspunktet slik at du ville kunne 

velge fritt. Kanskje noe innenfor 

historie? Forsker, lærer, 

museumsbestyrer...Du kan tenke litt 

på det ja. 

 

Museumsbestyrer og forsker på mine 

egne spesialområder høres ut som en 

jobb jeg kunne ha trives i. Jeg har 

alltid sett for meg selv som en 

støvete, skjeggete anakronisme blant 

store stabler med eldgamle 

manuskripter, etc. 

 

12. Er det noe du ser frem til å jobbe 

med i fremtiden i FSN?  

 

Jeg vil lære så mye av mine frender i 

FSN som mulig. Jeg ser ikke her og nå 

for meg at jeg er verdig mer ansvar 

eller noen høyere stilling enn 

varastyremedlem. Jeg er nok heller 

ikke den rette til å lede noe arbeid i 

organisasjonen. Dersom jeg skulle få 

mer ansvar så ville jeg selvsagt ha 

gjennomført dette og de medfølgende 

plikter så langt det er mulig for meg. 

Politisk så ser jeg gjerne for meg at 

grunnloven omskrives til ikke å nevne 

religion i det hele tatt eller at absolutt 

alle henvisninger til kvitekristseden 

blir fjernet slik at vi endelig kan få full 

tros- og religionsfrihet her i dette 

landet og at kvitekristsedens åk og øks 

endelig blir fjernet fra våre felles 

skuldre. 

 

Takk for intervjuet! 
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Sone Toivo Havnå-Nelson. Foto: 

Privat 

 

 

Sommerens 

bryllup 

 

 

Brudeparet Øystein Haugen 

Jonsen og Gunn Vigdis 

Olafsen Jonsen ble viet 14. 

august. Forn Sed Norge 

gratulerer begge med den 

store dagen! 
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Megin. 
 

Av Vidar Freddysson 

Jotnar. 

Jotnar er sjølve urkrafta/materien 

som alt er skapt av. Dei er 

byggeklossane universet er laga av. 

                    

                 Jotnar eg minnest 

i opphav borne, 

dei som fordom 

meg fostra hadde. 

Nie heimar, 

nie innvere, 

heilagt stortre, 

før det spratt or mold. 

 

Årle i old 

var det Yme bygde; 

var ei sand eller sjø 

eller svale bylgjor; 

jord var ikkje, 

opphimmel ikkje; 

var Ginnungagap, 

men gras var ikkje, 

 

før Burs søner baud 

bøar seg lyfte, 

dei som Midtgard 

mætan skapte. 

Sol skein sunnan 

på steinar i sal, 

då grodde grunnen 

med grønan lauk. 

 

(Voluspå 2-4). 

 

Då verda oppsto for ca 13,7 milliardar 

år sida, oppsto også materien eller 

jotnar som våre forfedrar kalla dem. 

Dei er opphav til alt vi kan sjå rundt 

oss og i oss. Dei er sjølve urkrafta alt 

anna har oppstått frå. Jotnar er 

kanskje farlege og ubereknelege, men 

utan deira kraft hadde ikkje vi vore 

her i dag. I dag, takka vera 

kristendommen, har jotnar vorte 

demoniske kreftar for vondskap, men 

det blir eit feil bilete av jotnar. Dei er 

kanskje kaoskreftar, men ikkje vonde 

kreftar. Jotunen Logi kan legge landet 

øyde og utbrent, men han gir også 

varme i eldstaden og vernar oss mot 

vinterkulda. I den norrøne gudelæra 

er ikkje verda sort-kvit. Den norrøne 

gudelæra er ei forklaring på korleis 

verda verkar og vår plass i ho; ikkje ei 

valplass mellom dei gode og dei 

vonde. 

 

I førstninga fantast berre jotnar. 

Milliardar av år var det berre jotnar 

som eksisterte i universet. Men så 

oppsto liv på ei lita planet kalla Tellus. 
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Ho ligg midt mellom planetene Venus 

og Mars, i den gyllande sonen kor det 

ikkje blir for varmt eller kaldt, slik at 

vatn kan eksistere i alle sine tre 

formar. Vi kallar henne i dag for Jorda, 

men våre forfedrar kalla vår verden 

Midtgard, fordi ho ligg midt mellom 

Åsgard og Utgard. Her oppsto ei ny 

kraft. Livet. Denne krafta som kan 

kopiere seg sjølve i generasjon etter 

generasjon vart vanene. 

 

Vaner. 
 

Vaner er gudar og gudinner for 

fruktbarheit. Dei er sjølve livet. Sterk 

og sårbar. Dei trenger jotnar for å 

skape liv, men er også under konstant 

trussel for jotnane sine øydeleggande 

krefter. Alvar er forfedrane sine 

krefter som vernar den nye 

generasjonen og diser er dei som 

skapar den nye. Dei er viktige for å sjå 

bakover på sine røter og framover til 

det som ligg framom. Vi må ha 

balanse for å få eit godt liv. Balanse i 

naturen og balanse i våre liv. Når livet 

er ute av balanse blir jotunkrafta sterk 

og kaos vil råde. Vi menneske har 

skapt ubalanse i naturen og mista vår 

kontakt med våre forfedrar. Vårt lille 

heim Midtgard er i ubalanse som 

følgje av at vi ikkje lenger tar vare på 

verda vi lever i. 

For våre forfedrar var verda eit godt 

sted som vi måtte ta vare på og fornye 

ved handling og rituala. Med 

kristendommen vart verda eit vondt 

sted fylt av synd som vi måtte frelsast 

frå og naturen noko vi var herrar over 

og kunne utnytte til eiga nytte. Detta 

øydeleggande synet på verda har no 

gitt jotnane stor makt over livet i 

Midtgard. Vi må igjen finne balanse i 

naturen, som er eit godt sted, og ta 

vare på ho. I gudeverda er det ein 

kraft som står for balanse. 

 

Æser. 

Æsene kommer frå både jotun- og 

vaneslekt. Når jotnane blir for sterke 

og trugar alt liv er det æsene som 

prøvar å oppretta balansen igjen. Den 

mektigaste av alle æser er toreguden 

Tor. Son av Odin, konge over æsene og 

sjølvaste Moder Jord Fjorgyn, er Tor 

Midtgards store vernar. Han tar 

kampen når alle andre ikkje maktar. 

Ikkje så rart han vart den mest 

populære guden i vikingtida, da verda 

sto i ei brytningstid mellom det gamle 

og det nye. Mellom dei som ville 

bevare verda og dei som ville 

øydelegge hennar. I 1000 år har dei 

øydeleggande kreftene fått råde, men 

eg er optimistisk. Folk begynner å 

vakne og innsjå at verda er eit godt 
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sted som vi må ta vare på. Med 

klimaendringane som fylgje av den 

globale oppvarminga, vil veret bli 

villare og våtare. Det betyr også at Tor 

blir sterkare. 

 

Kanskje vil vi igjen leve i balanse med 

naturen og ta vare på alt liv på jorda. 

Ikkje berre dei vi kan tene pengar på, 

men alt liv. Igjen ære våre forfedrar og 

formødrer, som tok vare på livet og 

jorda for å gi ho trygt vidare til neste 

generasjon. Det er lov å draume. 

 

 

 
 

Tor i kamp med jotner. Foto: Vidar 

Freddysson. 

 

 

Seljetre på klippe. Foto: Vidar 

Freddysson. 

 

 

 

 



 NI HEIMER #1 2021 
  

30 
 

Sommerens knesetting 
 

  

Fotoer: Privat 

 

Lille Loke Ravn ble knesatt den 

03. juli 2021. Forn Sed Norge 

gratulerer foreldrene Mailill 

Ravn og Kenneth Kristian Ravn 

med den viktige markeringen! 
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Kjære medlem! 

Forn Sed Norge ønsker seg flere 

aktive medlemmer. Det er mange 

måter å være aktiv på. Aller hyggeligst 

er det kanskje å være på blot. Av og til 

når vi snakker med folk, så sier de at 

de ikke tør fordi de aldri har gjort det 

før – blotet med en gruppe. Så til alle 

dere med slike tanker, vi er vant med 

nye. Vi snakker gjerne om hvordan vi 

holder blot, både i forkant av blotet, 

eller om du møter opp litt før på 

blotet. Alle har vi vært nye en gang.  

Vi ønsker å gjøre terskelen for å være 

med så lav som mulig. Og kanskje vil 

du være vertskap for et blot selv! Det 

betyr ikke at du må holde seremonien 

selv, om du ikke vil. Alt du som 

vertskap trenger å gjøre er å finne et 

passende sted å holde det, og å finne 

på noe å spise. Forn Sed Norge dekker 

kostnadene etter avtale. Årsmøtet er 

også et viktig møte å delta på. Det er 

her du som medlem best kan være 

med på å forme fremtiden til Forn 

Sed. Husk også å oppdatere oss på 

bosteds- og epostadressen din. Da får 

du invitasjoner til blot, viktige 

beskjeder, og ikke minst Ni Heimer! 
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Årsmøtet i Forn Sed 

Norge 20/02/21 
 
 

Dagsorden 
 

1. Innkalling til dagsorden, opprop og 

oppsummering av de som har 

stemmerett.  

 

2. Valg av referent og to personer til å 

signere referatet.  

 

3. Valg av møteleder.  

 

4. Kort oppsummering av foreningens 

tilstand. Årsmelding ved Skade 

 

5. Økonomi, fjorårets regnskap 2020 

og dagens situasjon og budsjett 2021 

ved Ravn. Settes i sammenheng med 

forslag b. 

 

6. Godkjennelse av årsmelding og 

årsregnskapet for 2020 og budsjettet 

for 2021.  

 

7. Valg av styremedlem og kasserer, 

oppsummering av styrets 

sammensetning. 

 

8. Innkomne forslag: 

 

a: Retningslinjer for blot under 

pandemien, ved Ivar. 

 
b: Kjøp av eiendom: Økning av midler 

avsatt til dette. Ansvarshavende: 

Ivar/Ravn. 

 

9. Eventuelt 

 

Referat 
  
Møtestart kl: 1100. Avsluttet kl. 1300. 
 
1. Deltagere: Skade Villtokt, Ravn 

Villtok, Ivar Hille, Magnus Mørk. 

Innkalling godkjent. 

 

2. Magnus valgt til referent. Magnus 

og Ravn valgt til å signere referatet. 

 

3. Skade valgt som møteleder. 

 

4. Oppsummering og årsmelding 

opplest av Skade, godkjent. 

 

5. Gjennomgang av fjorårets budsjett 

samt budsjett for 2021. Diskusjon 

rundt overføring av midler fra 

brukskonto til plasseringskonto 

(eiendom), ref pkt. 8b. Det er kommet 

forslag om å overføre 383000,- NOK til 

plasseringskonto med mulighet for at 

styret kan overføre tilbake til 

brukskonto ved behov. Denne 
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fullmakten om overføring gjelder frem 

til neste årsmøte. Forslag godkjent 

uten innvendinger. 

 

6. Godkjent. 

 

7. Ivar på valg som styremedlem, 

gjenvalgt. Ravn på valg som kasserer, 

gjenvalgt. Styrets sammensetting er 

som følger: Skade Villtokt, leder. Ravn 

Villtokt, kasserer. Magnus Mørk, 

sekretær. Ivar Hille, styremedlem. 

Laura Alfaro, styremedlem. Terje 

Pettersen, varastyremedlem. Sone 

Toivo Havnå-Nelson, varasekretær. 

 

8. Innkomne forslag  

a. Ivar ønsker å stadfeste at FSN følger 

nasjonale og lokale tiltak i forbindelse 

med covid-19, i forhold til 

gjennomføring av f.eks blot og at det 

forfattes ett skriv om dette til bruk av 

FSN og medlemmer. Ivar skriver ett 

utkast til dette. Godkjent av årsmøtet. 

Innkomne forslag b. Behandlet under 

pkt. 5. Godkjent. 

 

9. Eventuelt 

a. Årskalender: Årsmøte 2022 

planlegges avholdt lørdag 19 februar 

2022, kl 1100 i Lilestrøm kulturhus, 

Ravn bestiller lokale. Vårblot 2021 

avholdes 10 april og FSN legger opp til 

en sosial sammenkomst digitalt, via 

zoom eller tilsvarende. Det blir da ikke 

en fysisk blot, men medlemmer 

oppfordres til å holde dette selv. 

Sommerblotet 2021 avholdes 10/17 

juli i regi av Ine Rosland, mere info 

kommer. Høstblot 2021 avholdes i 

Østfold i regi av Ravn. Torreblot 2022 

avholdes i Bærum, 15 januar i regi av 

Ivar. 

b. Magnus informerte årsmøtet 

vedrørende regelverk og fremgang i 

forbindelse med at ordene “Forn Sidr” 

er blitt registrert som patentert i 

Norge og hva som eventuelt gjelder 

om årsmøtet ønsker å behandle saken 

videre. Det er enighet blant årsmøtet 

at å patentere slike norrøne ord er 

uheldig og at det er ønskelig at saken 

drøftes med Patentstyret for å avklare 

om det er mulig klage over denne 

formen for patentering. 
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Budsjett 2021 
 

 
Poster: 

 
Eiendomssparing: 29 000,- 
 
(lav pga. egen overføring til 
eiendomsparing på årsmøtepost i år 
samt dekking av honorarutbetaling) 

 
Kriseveiledning: 15 000,- 

 
ECER: 20 000,- 

 
Årsmøte og styremøte: 7 000,- 

 
Blot og seremoni: 12 000,- 

 
Web: 3000,- 

 
Ni Heimer: 20 000,- 

 
Administrative utgifter: 55 000,- 
 
(Dobbel utbetaling av honorar da 
honorar for 2020 ble betalt i 2021) 

 
Uforutsette utgifter: 7 000,- 

 
Sum Utgifter: 161 000,- 

 
Forventet støtte basert på 2020: 
161 000,- 

 
 

 

Årsmelding for Forn 

Sed Norge 2020 

I år er årsmeldingen integrert i 

skjemaet for årsrapport istedenfor 

den vanlige listen vi har hatt pga. nytt 

krav til dette. Teksten i det utfylte 

skjemaet kan leses under. 

Årsrapport 
 
År: 2020 

Tros- og livssynssamfunn: Forn Sed 

Norge 

Adresse: Postboks 8851 St. Olavs 

Plass 

Postnummer og sted: 0028 OSLO 

Organisasjonsnummer: 983227562 

Innsendt dato: 29.03.2021 

 

Skriv kort om aktivitetene og 

arbeidet som samfunnet driver og 

om de tilbudene som samfunnet har: 

 

Religiøs aktivitet: Blot, vigsel, 

knesetting (ikke utført 2020), 

ungdomsrituale (ikke utført 2020), 

gravferd (ikke utført 2020). 

Kriseveiledning: Mellommenneskelig 

samtaler (ikke terapeutisk) for 

personer som trenger å snakke med 

noen, kontaktperson 
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for mennesker i fengsel, 

kontaktperson for samtaler om og 

utførelse av gravferd.  

Sosial aktivitet: Treff (ikke utført 

2020). 

 

Driver samfunnet med annet arbeid? 

Det kan være sosialt arbeid, 

kulturelle og/eller kommersielle 

aktiviteter. Hvis ja redegjør 

nærmere: 

 

Sosialt treff (Ikke utført 2020) Salg av 

t-skjorter (trossamfunnets logo) 4 stk i 

2020. 

 

Har samfunnet egne aktiviteter for 

barn og unge, som trosopplæring, 

annen undervisning og lignende? 

Hvis samfunnet driver med 

trosopplæring av barn og unge, gi en 

kort beskrivelse av innholdet, 

omfanget og formen på 

opplæringen: 

 

Ungdomsrituale: I forkant av 

ungdomsrituale gis samtaler om tro 

og menneskerettigheter, 1-3 samtaler 

etter behov. Her gjennomgås det 

hvilke kilder vi har til vår tro, hvilke 

verdier vi som trossamfunn har, og 

FN's menneskerettigheter 

 

Redegjør for tilstanden når det 

gjelder likestilling mellom menn og 

kvinner i tros- eller 

livssynssamfunnet, og for 

tiltak som eventuelt er gjort eller 

planlagt for å oppnå likestilling 

mellom kvinner og menn i tros- eller 

livssynssamfunnet: 

 

Forn Sed Norge er likestilt. Styret 

består av tre kvinner og to menn, 

samt to vara (menn). Alle kjønn har 

like rettigheter og 

muligheter i trossamfunnet. 

 

Redegjør for eventuelle 

begrensninger tros- eller 

livssynssamfunnet har eller 

praktiserer når det gjelder tilgang til 

aktiviteter, styrende organer, verv 

eller stillinger i tros- eller 

livssynssamfunnet, som har 

sammenheng med ett eller 

flere diskrimineringsgrunnlag i 

diskrimineringsloven: 

 

Noen blot vil ikke kunne tilrettelegges 

for funksjonsnedsatte grunnet 

lokalitet. Personer med 

funksjonsnedsettelse får da tilbud 

om alternativt blot. 

 

Redegjør for eventuelle segregerte 

tilbud: 

 

Ingen segregerte tilbud. 
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Hva har tilskuddet fra staten blitt 

brukt til? Hvordan er utgiftene i 

regnskapet knyttet til de religiøse 

eller livssynsmessige aktivitetene 

som tros- eller livssynssamfunnet 

driver? Redegjør nærmere: 

 

Alt av tilskudd går til religiøs aktivitet. 

Dette brukes til å dekke utgifter til 

blot og livsfaseseremonier, 

styremøter og årsmøte, 

administrativ drift (inkludert honorar 

for verv), utsending av 

medlemsmagasin som opplyser om 

trossamfunnets aktivitet og gir 

aktuelle artikler for medlemmene. 

samt eiendomssparing. Eiendommen 

skal brukes til forsamlinger i 

trossamfunnet, og være 

tilrettelagt for funksjonsnedsettelse. I 

2020 var det budsjettert for reise til 

ECERs møte, men dette ble avlyst. 

ECER er en 

internasjonal forening for 

trossamfunn. 

 

Antallet medlemmer per 1. januar i 

år:  

144 

 

Totalt antall vigsler i fjor:  

1 

 

 

 

 

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 
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Kontaktinformasjon: 

Styret: styret@forn-sed.no  

Forstander: Skade 

 hovding@forn-sed.no  

Utenlandskontakt: Laura  

Laura@forn-sed.no  

Kasserer: Ravn  

kasserer@forn-sed.no 

Ni Heimer: Ivar 

niheimer@forn-sed.no  

 

 
Odin på vinterblotet. Foto: Ivar L. Hille 

Bidragsytere 
 

Skade Villtokt 

Er hobbyskribent med en 

forkjærlighet for historie og norrøn 

religion. Hennes øvrige hobbyer er 

lesing, Black metal og friluftsliv. Hun 

bor i Østfold sammen med sin kone, 

og har vært aktiv i Forn Sed Norge 

siden 2012 med flere verv. Skade ble 

valgt til leder i 2020. 

Ivar Lindtvedt Hille 

Er en engasjert åsatroer som er glad i 

familielivet med kone og barn. Han 

har mastergrad i viking- og 

middelalderkultur fra Universitetet i 

Oslo, og jobber til daglig med arkiv. 

Ivars hovedinteresser er norrøn tro, 

historie, naturvern, trening og film. 

Han har vært leder fra 2011 til 2020 

og deretter styremedlem og redaktør. 

Vidar Freddysson 

Han har Cand. Mag. I historie, 

religionshistorie og arkeologi. 

Han er glad i metall, historie og 

eventyr (fantasy), men også å rusle i 

skauen. 
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Oppgavesider: 

Kryssord: 

Vannrett 

3. Ås med hammer 

5. Far til Frøya 

6. Stedet der jotner 
bor 

7. Åsynjen som tar i 
mot 
ekteskapsløfter 

8. Annet navn på Tor 

9. Kjent ravn 

10. Ung ugift kvinne 

12. Gudinnen Trym 
ville ha til brud 

 

 

Loddrett 

1. Frøys tjener 

2. Frøyas 
smykke 

4. Njords 
hjem 

6. Mor til Tor 

8. Mor til Loke 

11. Tussekonge 
 

 

 

I følge Trymskvadet:  

1. Hva vil Trym ha for å gi tilbake Tors 

hammer? 

2. Blir Frøya med på å gifte seg? 

3. Hvem sin ide er det å kle ut Tor? 

4. Hvorfor må Tor gå med på det? 

5. Hva kler Loke seg ut som? 

6. Hva er det med bruden Trym først 

reagerer på? 

7. Hva unnskylder Loke de fæle øynene 

med? 

8. Hva ber jotunsøsteren om i brudegave? 

9. Hva gjør Tor først når han får tilbake 

hammeren? 
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Hjelp Mjølner ut av labyrinten: 

                                                                                                                   

           

 

 

 

 

 

                                                                  
    

I følge Trymskvadet: 

1.Frøya som brud 

2.Nei, hun blir illsint! 

3.Heimdal 

4.Fordi hammeren i Tors hender er det 

som beskytter Åsgård mot jotner 

5.Tjenestejente 

6.At bruden eter og drikker så mye 

7.At bruden ikke har sovet på åtte netter 

8.Røde ringer 

9.Tor ler 

Loddrett: 

1. Skirne 

2. Brisingesmykket 

4. Noatun 

6. Jord 

8. Lauvøy 

11. Trym 

Kryssord 

Vannrett:  

3. Tor 

5. Njord 

6. Jotunheimen 

7. Vår 

8. Lorride 

9. Munin 

10. Møy 

12. Frøya 
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