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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 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.

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.
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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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Sommeren var en spennende tid for
undertegnede. Første utgivelse som
redaktør av Ni Heimer gikk over all
forventning. Jeg er glad for at særlig
aktivitetssidene ble godt mottatt, og de er
selvfølgelig med i denne utgaven. I denne
utgaven kan du også lese om en
kunstneristisk tolkning av helleristninger,
om ynglingerituale, og utdrag fra boka
«Magisk Jul» av Line Therkelsen.
Sommeren var også en trist tid for meg, en
av mine beste venninner døde tragisk. I den
forbindelse holdt jeg også en
gravferdsseremoni for første gang. Det var
veldig vondt, men samtidig veldig fint. Jeg
vil minne dere på at det aldri er for tidlig å
skrive ned sin siste vilje.
Og til slutt ønsker jeg dere en god vinter,
god jul, år og fred!
Skade Villtokt

Dette skjer:
•
•
•

Torreblot 12. Januar
Frist for innsending av forslag til
årsmøte 12. Januar
Årsmøte 23. Februar

Ønsker du å arrangere et treff i ditt
nærområde? Ta kontakt med styret på
styret@forn-sed.no
Forside: Helleristninger, maleri av Pål Osjord
Bakside: Foto av Ivar L Hille
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Lederens hilsen
Da er høsten kommet for fullt og
høstblotet nærmer seg i skrivende
stund. Et av våre nye aktive
medlemmer Magnus som også er
sekretær i styret vårt skal ha det for
første gang 20. oktober. Det blir
spennende å oppleve et nytt sted å
blote og jeg håper mange finner veien
dit. Jeg gleder meg. Jeg håper på fint
høstvær med sol på fargerike blader.
Det har vært litt mer vær (eller uvær)
den siste tiden enn vanlig her i SørNorge. Det var en kraftig tørke i
sommer så jeg fikk nesten følelsen av
at fimbulvinteren skulle komme da
det falt blader fra trærne midt på
sommeren og gresset ble helt brunt.
Da høsten kom fikk vi to stormer hvor
begge gjorde store skader (etter norsk
standard riktignok) og gjorde flere
titusen strømløse. Kan gudene være
misfornøyde tro? Fortsetter det slik
kan man kanskje tro det. Om ikke
annet viser det hvilke krefter som
finnes i naturen og hvor sårbare vi
mennesker kan bli når de setter i
gang. Det ser vi særlig hvis
ferskvannet tørker ut, ingenting
vokser og husdyrene våre ikke får nok
å spise lenger. Kanskje det kan hjelpe
de som mangler respekt for naturen å
skjønne behovet for å ta vare på den.
Vi kan tro at det å ta vare på naturen
er et nytt fenomen, men det er det
ikke. Blant de gamle germanske
stammene ble skoger helliget og tatt
vare på fordi de mente at gudene
ønsket det. Deres ånd levde i naturen.
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I vår moderne tid er det for noen
viktigere å få kontroll over gudene for
å tjene penger på dem til
åsatromiljøets store forargelse.
Bryggeriet Wacken Brauerei i
Tyskland har valgt å
varemerkebeskytte gudenavnene og
vil nekte andre selskaper i Europa å
bruke dem. Plutselig skal andre
bryggerier som har brukt
gudenavnene i lang tid måtte bytte
navn på ølet sitt. Det er ikke rart at
dette har blitt en utbredt mediasak og
tatt av i diskusjoner på sosiale medier.
For oss som ærer norrøne guder er
det hele absurd. Og at det er mulig
med norrøne guder fremfor andre
religiøse skikkelser fra f. eks
kristendom og islam blir sett på som
en manglende anerkjennelse av vår
førkristne religion.
Når det gjelder sosiale medier er det
hyggelig å se at det er liv i våre
Facebookgrupper. Det er trolig der
medlemmene har mest kontakt selv
om en del møtes utenfor skjermen
også. Som en av administratorene der
må jeg allikevel minne om å ikke
diskutere politikk på gruppene. Hvis
medlemmer ønsker å diskutere
politikk med hverandre er de
velkommen til å gjøre det privat. Men
FB-gruppene egner seg ikke for det da
det som regel ødelegger den
hyggelige stemningen der og fort
utarter seg til krangling. Det er
kanskje fordi vi hedninger er veldig
forskjellige og veldig stolte så det blir

fort mange sterke meninger om hva
som er riktig og galt.
Men når jeg først nevner politikk er
det verdt å nevne at forslaget til
statsbudsjettet er klart og at det ser
bra ut for trossamfunn. Siden Den
norske kirke får mer får også andre
trossamfunn mer siden prinsippet er
at alle skal få like mye pr. medlem. I
Forn Sed Norge har vi ingen føringer
på om trossamfunn bør få statsstøtte
eller ikke, men så lenge andre får
støtte er det logisk at vi også får
støtte. Så vi fortsetter å søke hvert år.
Siden trossamfunn utenfor Den
norske kirke til min glede har mer
vekst resulterer det i at vi får en
større prosentvis økning enn kirken.
Slik budsjettet er lagt frem vil
trossamfunnene utenfor få en økning
på rundt 15 %, mens kirken får en
økning på 5,6%.
En stor og gledelig nyhet i år er at FSN
har gjennomført sitt første norrøne
ungdomsritual. Gratulerer til Jesper
Dalvik som har gått over til de
voksnes rekker! Du kan lese mer om
dette i min artikkel om
ungdomsritualer i dette bladet. Kos
dere med videre lesning!

Odin i Yggdrasil malt av André Aass

Da ønsker jeg godt år og fred til alle
medlemmer og en god høst og
kommende vinter!
Hilsen
Ivar L. Hille
Leder, FSN
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De uforklarlige
Av Pål Osjord
Jeg har fra tid til annen interessert
meg i helleristninger og saumfarte i
fjor vårt Internett for å finne ut mer.
Helleristningene har forskjellige
motiver, mest utbredt er skip og
jaktscener. Enkelte avstikker seg med
former som en ikke venter å finne når
en tenker på helleristninger. Det var
disse, de uforklarlige, som fanget min
interesse. Jeg plukket ut et par
stykker til mitt arbeid. Jeg visste ikke
da at dette var en del av Begbyfeltet.
Den første var denne:

I steinerskolen tilnærmer elevene seg
alltid til lærestoffet med en
kunstnerisk bearbeiding. Jeg benyttet
meg av samme metode. Min
bearbeidelse begynte med å tenke
over hva dette uforklarlige bildet
kunne være. Gjennom hele
skolegangen er vi blitt fortalt at
helleristninger var noe
bronsealdermennesker laget for å få
bedre jaktutbytte og slik.
Formidlingen av den norrøne
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historien var preget av at de som
laget helleristningene hadde et
primitivt tankeliv, preget av overtro.
Det darwinistiske menneskesyn var en
selvfølge i skoleverk og i
offentligheten. Livet var oppstått i
havet og hadde utviklet seg langsomt.
Så vi på fortiden så vi på noe som på
alle plan var mer primitivt og mindre
utviklet enn planet for oss nålevende.
Sol-groper var fordypninger der de
ofret smør til solen slik at den ikke
skulle forsvinne for alltid. Jeg synes
også det jeg leste av faglitteratur
hadde en forutsetning om et primitivt
samfunn. Jeg mener dette er
fullstendig feil, og vil heller lete etter
forklaringer som viser at
helleristninger er laget av
høytstående, meget bevisste,
mennesker. Da var jo en uforklarlig
risting en god utfordring.
Kan fortidens billeduttrykk forstås i lys
av vår tids elektroniske utvikling? Det
dreier seg jo, den gang som nå, om å
feste mest mulig informasjon ned på
minst mulig plass. Ja, i vår tid
stemmer vel ikke det helt. Muligheter
til å bevare informasjon synes
uendelig og det sløses enormt. På en
liten spasertur kan et vanlig
menneske ta hundrevis av bilder.
Bilder som knapt blir sett på i ettertid.
Annerledes må det ha vært når man
bare hadde redskaper av flint og
bronse til å risse i hardt fjell.
Spørsmålet mitt var altså hvor mye

informasjon kunne ligge i ristingen fra
Begby. Husk nå på at mitt
resonnement forutsetter en svært
intelligent og vitende risser i fortiden.
En som visste betydningen av
arbeidet og at det en gang, når
samfunnet hadde gjennomgått en
utvikling, ville bli forstått.
SKYGGEBILDE
Jeg begynte med å tenke meg at
ristingen var et skyggebilde av en
tredimensjonal gjenstand. Mengden
av informasjon ville da mangedoble
seg om den gjenstanden kunne lages.
Først printet jeg den og klippet den
ut. Jeg forsøkte å plassere utklippet
på bordet og fant en stilling
gjenstanden jeg etterlyste muligens
kunne ha stått i. Når det var gjort
måtte jeg omdanne formen fra det
todimensjonale til det
tredimensjonale. Plastelina er et
utmerket materiale til slike forsøk.
Bortsett fra at det siger sammen. Da
jeg hadde arbeidet meg frem til en
form, bestemte jeg meg for tre. I
skogen fant jeg et nedblåst morelltre.
Jeg saget en passe skive og overførte
så skyggebildet. Nå var det bor og
båndsag som måtte til. Langsom fikk
jeg frem en form som jeg var fornøyd
med og som kunne stå på bordet i
den stilling jeg så for meg. Så var det å
prøve ut teorien. Jeg stilte figuren, ja
jeg vil heller kalle det en skulptur, opp
foran en trevegg og lot solen få danne
skyggebildet. Slik så det ut:

Jeg var oppmuntret av resultatet.
Neste skritt var å presentere
skulpturen for andre og høre på
reaksjonen. Selv hadde jeg gjennom
bearbeidelsen fått en indre
opplevelse og visshet i hva dette var.
Responsen jeg fikk var at det kunne
være en rangle, en trimsykkel, en
maskin, en nøkkel eller en
sparkesykkel. Jeg har aldri hørt noen
påstå at trimsykler fantes i
bronsealderen så jeg likte best en
kommentar som sa at det var to som
danser. Det klareste svaret, og det
som samsvaret med det svaret som
var kommet til meg da jeg holdt på,
fikk jeg da vi hadde et vennepar på
besøk. Etter en runde der forslag som
barnevogn og slik var gjennomgått
sier ektemannen: «Jeg ser hva det er»
Og det er..?» «Unnfangelsen»
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Og der er jeg av samme mening.
Helleristningen er et bilde på
unnfangelsen. Her er elementer som
egg, hjul og sædcelle. Det maskuline
og det feminine. Beina er
eggstokkene. Ideen om at livet
begynner med unnfangelsen er en
tvangstanke som kirken, med sin makt
og forfølgelse av annerledes
tenkende, har presset på folket. Før
kristendommen kom til Norge var
vissheten om reinkarnasjon en
selvfølge. Jeget er på reise og kroppen
er et sted der sjelen har bolig i den
tiden den befinner seg på jorden. I
skulpturen kan det reisende Jeg, sees
som en knopp på det minste hjulet.
Kan dette hjulet stå for fødselskanalen? Det store hjul ser jeg som
egget.
Gir dette mening? Hvis det gjør er jo
helleristningen en nøkkel til å forstå
resten av Begbyfeltet. Hvordan kan vi
forstå de neste figurene, to hester og
en person med noe i hendene? Det vil
jeg komme tilbake til i neste artikkel.
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Hedenske ungdomsritualer fra fortid til nåtid
Av Ivar L. Hille

Hedninger har som andre mennesker
ofte et behov for å markere viktige
overganger i livet. I ulike kulturer og
religioner er det utbredt å markere en
overgang fra barn til voksen. De av
oss som vokste opp i Norge fikk gjerne
valget mellom en kristen eller
humanetisk konfirmasjon da vi var
ungdom. Men for en hedning kan det
føles som å falle mellom to stoler som
man ikke identifiserer seg med. Det
har derfor vært et behov for egne
markeringer for oss som føler en
tilknytning til norrøn tro. Det er da
naturlig å spørre seg om det har vært
hedenske markeringer av at barn blir
voksne i førkristen tid først og om det
kan ha noen nyttige elementer som
kan gjenbrukes. Er avstanden i tid for
stor eller vet vi for lite til at vi kan
gjenbruke elementer fra gamle
skikker? Jeg skal først ta for meg
hvilke gamle skikker det finnes spor

av før jeg diskuterer nåtidens
hedenske ritualer.
Vi kan begynne med å gå tilbake til
hedenske skikker hos germanske
stammer. Den romerske historikeren
Tacitus beskriver i Germania hvordan
de germanske Chatterne lot håret og
skjegget vokse langt en periode etter
at de begynner å bli voksne.1 Først når
ungdommen hadde drept en fiende
ble han sett på som verdige overfor
sine foreldre og hjemsted og hår og
skjegg kunne klippes. Historikeren
Edgar Prestage har beskrevet noe av
det samme når det gjelder Visigotere
og Langobardere.2 Når de var gamle
nok til å bli krigere ble skjegget klippet
i et ritual han kaller barbatoria.
Riktignok ser det ikke ut til at de
måtte drepe en fiende først, noe som
heller ikke kan ha vært praktisk mulig
i perioder med fredstid. Trolig har
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ungdommen måttet løse andre
utfordringer istedenfor.
Går vi frem til vikingtiden er det
vanskelig å finne noe spor etter
ungdomsritualer. Man kan spørre seg
om det fantes et klipperitual som
germanerne hadde. Det er mulig å
tolke Harald Hårfagres løfte om å ikke
klippe håret3 før han hadde samlet
Norge til et rike i lys av det germanske
ungdomsritualet. Den vakre Gyda har
gitt den unge forelskede Harald
utfordringen som han tar villig imot
med å avgi et løfte, som i lys av
klipperitualet kan bety at han ikke vil
regne seg som voksen før han har
klart oppgaven. I vikingtidens historier
finner vi noe av det samme fokuset på
det å kunne bli kriger og kunne drepe
fiender sett i sammenheng med noe
som markerer et skille mellom barn
og voksen som i det gamle Germania.
I Reginsmål blir Sigurd fostret opp av
Regin og så snart han er gammel nok
til kamp egger Regin han til strid mot
dragen Fåvne.4 Etter først å ha hevnet
seg på sin fars drapsmenn dreper
Sigurd Fåvne5 og får tilnavnet
Fåvnesbane. Hvis et klipperitual ble
brukt på unge vikinger som hadde felt
sin første fiende kan det å få tilnavn
etter den mest betydningsfulle
fienden du drepte ha vært en del av
markeringen. Det å bli voksen handlet
ikke bare om å kunne bruke våpen.
Det handlet også om kunnskap. Vi
hører f. eks om hvordan Sigurd fikk
lærdom under oppfostringen fra
Regin og hvordan historier om gudene
10
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og slekten blir overført.6 Kunnskap var
«en dyd» i vikingtidens samfunn. Uten
det ble man ikke rustet til å bli et
selvstendig og ansvarlig menneske i
slekten. Dette er særlig vektlagt i
Håvamål hvor det er et
gjennomgående tema om hvor viktig
kunnskap og vett er. I dette diktet
beskrives en rituell henging hvor Odin
ofrer seg selv til seg selv i
skjebnetreet Yggdrasil for å oppnå
mer kunnskap.7 Det nevnes hvordan
han vokser under ritualet med
kunnskapen i vers 141: «Da ble jeg
frodig, og fikk meg kunnskap, vokste
og trivdes vel». Det kan spørres om
det fantes et hengningsrituale for
unge Odindyrkere som speilet det i
Håvamål og om det kan ha vært et
eget ungdomsrituale hvor man måtte
vise sin verdighet gjennom å tåle faste
og fysisk ubehag. Mens vi kan lese om
store gilder i forbindelse med andre
markeringer som bryllup og
begravelser er det ikke noe spor etter
store feiringer av at noen blir voksne.

Det kan være at ungdomsritualer ble
holdt rimelig privat med de nærmeste
i norrøn tid og at det derfor ikke ble
nevneverdig nok for sagaskriverne og
skaldene. Men det er dessverre ikke
mulig å konkludere med noe. Det
eneste vi vet rimelig sikkert er at noen
germanske stammer markerte
overgangen fra barn til voksen, i hvert
fall for menn. I norrøn tid er det
usikkert om det var ungdomsritualer,
men det var et klart juridisk skille når
man fylte femten år.8 Da begynte
voksenlivet med blant annet
muligheten til å gifte seg.
Etter at åsatroen fikk sin tilbakekomst
oppstod det et nytt behov for
hedenske ungdomsritualer for å
markere overgangen fra barn til
voksen, særlig med tanke på at noen
trengte et alternativ til kirkelig
konfirmasjon. Vi har dessverre ikke et
detaljert og fullverdig ritual fra
fortiden vi kan ta i bruk. En eventuell
rekonstruksjon av klipperitualet til
germanske stammer vil ikke være
mulig på en fullverdig måte siden vi
ikke vet noe om hva som ble sagt eller
gjort utenom selve klippingen av hår
og/eller skjegg. Men dette
kjerneelementet kan være nyttig.
Siden vi har lite kunnskap om
ungdomsritualer fra fortiden har
løsningen i stor grad blitt å sette
sammen egne ritualer med hedenske
elementer som gir mening og en fin
seremoni. Dette kalles av en del
hedninger åsatromiljøet for
ynglingeinnvielse. I Forn Sed Norge er

det også åpent for å sette sammen
egne ungdomsritualer. Siden norrøn
tro og folketro er mangfoldig og det
er ulike guder og makter
medlemmene kan forholde seg til i
ulik grad med ulike tolkninger av
troen er det mest fornuftig. Hvis man
føler at maktene er like levende og
viktige i dag som i fortiden er man
ikke avhengig av fortidens ritualer,
men kan skape nye ritualer som er
like meningsfulle som de som var før.
Siden det kan føles som en litt
uoverkommelig oppgave å lage
ritualer fra start har vi i FSN laget to
alternativer som kan benyttes hvis du
ikke har et eget. Om de ikke brukes
fullt ut kan de også brukes som maler
hvor det fylles inn med egne
elementer. Før eleven kan gå
igjennom ritualet må den ha lest om
norrøn tro og menneskerettigheter og
gjennomføre to samtaler om dette. I
den første får eleven mulighet til å
vise hva den kan om norrøn tro og
fortelle om sine egne oppfatninger
rundt det. Meningen er at eleven skal
både utvide sine kunnskaper og få et
bevisst forhold til sin egen tro og/eller
livssyn. I den andre samtalen skal
eleven vise at den kjenner til
menneskerettighetene og bli
bevisstgjort på hvordan det er å være
en moderne hedning i en verden som
har forandret seg mye.
I alternativ 1 foregår følgende kort
oppsummert: det starter som ved
våre blot at det tennes lys i de fire
himmelretningene i en sirkel rundt et
NI HEIMER #2 2018
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bål eller annen lyskilde på et egnet
sted inne eller utendørs hvor eleven
sitter. Det trommes og
seremonimesteren ønsker maktene
velkommen. Veet innvies med å
kvede vers 3 og 4 fra Sigerdrivamål.9
Deretter holder seremonimesteren
sin tale. Talen handler om hvordan
det er å bli voksen og hvilke ansvar
det er sett i et hedensk lys. Når talen
er over holder seremonimesteren
frem edsringen og spør «Vil du (navn
på elev) ta eget ansvar for å bli et
godt hedensk menneske?» Eleven
reiser seg holder i edsringen og svarer
«Ja det vil jeg». Seremonimesteren
tar frem Torshammer eller annet
norrønt symbol i et kjede og henger
det over eleven og ber maktene gi
eleven lykke og beskyttelse på sin ferd
som voksen. Så lukkes veet ved at
lysene slukkes og maktene ønskes vel
hjem i hver himmelretning.
Alternativ 2 foregår slik kort
oppsummert: Det dannes en sirkel
rundt bålstedet og eleven. Goden
(Seremonimesteren) i nord med
foreldrene på den ene siden. Goden
innvier veet og ønsker velkommen.
Etter å ha ønsket barnet velkommen
spør goden om det er klar til å innta
de voksnes rekker. Ungdommen
svarer ja. Deretter må ungdommen
gjøre noen oppgaver; gjøre opp ild,
være en god vert ved å skjenke drikke
og ofre en skvett i ilden, skille mellom
giftige og spiselige bær ved å ofre de
spiselige i ilden, og ofre et symbol på
barndommen i ilden. Det gjøres plass
12
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til ungdommen i sirkelen. Foreldrene
gir ungdommen en gave som
symboliserer voksenlivet og
ungdommen tar sin plass i sirkelen.
Deretter holdes en skålerunde til ære
for ungdommen og dens fremtid med
lykkeønskninger m.m. Etter
vetteskålen lukkes veet og ritualet
avsluttes.
Den 18. august i år fikk vi holdt vårt
første norrøne ungdomsritual i FSN.
Det ble holdt på Middelaldertunet i
Bodø for Jesper Dalvik. Jeg hadde
æren av å være seremonimester og
ble godt tatt imot av hans familie som
kjørte meg på den store dagen til
området som lå på en høyde i skogen
utenfor Bodø by. Det var litt skyet i
starten, men ble etter hvert strålende
sol, noe som ikke var så ofte
forekommende som i sør fikk jeg
inntrykk av. Så vi hadde værgudene
på vår side. På Middelaldertunet som
spesialiserer seg på arrangementer
var det fine tømmerbygninger med
vikingpreg. Det så mer ut som et
vikingsted enn et middelaldersted
blant annet på grunn av dragehoder
og norrøne mønstre så navnet var noe
misvisende kan man si. Men det var
en positiv overraskelse. Etter at
gjestene var ankommet startet
ritualet (alternativ 1 med blot) ute
ved bålplassen hvor det var et stort
høysete og flott utsikt over grønne
fjell og daler.
Ritualet gikk knirkefritt og det ble god
stemning etterpå. Gjestene syntes det

var spennende og fint med noe nytt
og annerledes for dem. Etterpå var
det konkurranser med øksekasting og
pil og bueskyting. Det var et
kjempestort gilde med lokal mat
(lammegryte, lammelår, villaks og
fruktdessert med multekrem) som
smakte herlig. Vi drakk lokalt brygget
øl og mjød også. Til slutt var det
masse overdådige kaker hvor flere var
i hedensk stil pyntet med
Torshammer og vikingskip.
Gaveutdelingen og taler varte en god
stund utover kvelden. Det var alt i alt
en fantastisk flott opplevelse å være
en del av, et minne for resten av livet.
1

Tacitus, kap. 31 (2009:49).
Prestage, 1928:3 (i kap. 2).
3 Harald Hårfagres saga, kap. 4 (1998:51).
4 Reginsmål, vers 14-15 (2001:213).
5 Fåvnesmål, vers 23 (2001:221).
6 Reginsmål, innledning (2001:210).
7 Håvamål, vers 138-141 (2001:55).
8 Steinsland, 2005:337.
9 Sigerdrivamål, vers 3-4 (2001:227)
2

Forn Sed Norge gratulerer Jesper!

.
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Pssst….
Forn Sed tilbyr
knesettingsritual/navngivningsritual,
ungdomsritual, vigsel og gravferdsritual.
Andre ritualer er også mulig.

Julegrøt med superkorn
Utdrag fra Magisk Jul av Line Therkelsen
Grøt har vært hverdagskost siden
landbruket oppsto 10 000 år f.Kr.
Denne ur-retten i norsk kultur hørte
ikke bare til i jula, men ble spist hele
året. Opprinnelig fikk også nissen grøt
hele året, på torsdager. Men det var
nok ikke risengrynsgrøt han fikk de
første hundreårene, for risen var bare
for rikfolk. Vanlige folk spiste ikke
risgrøt før på 1800-tallet, og da var
det bare på julaften. Selve urkornet
vårt er bygg, og den ekte
tradisjonskosten i Norge er
byggrynsgrøt. Byggryn var
hverdagskost helt fram til poteten tok
over utover på 1800-tallet. Bygg er et
superkorn som smaker godt, og som
faktisk er sunnere enn både ris og
poteter. Som naturlig følge får grøten
hakkede mandler og kreklingsaft.

Byggrynsgrøt med havregryn
Til 4 personer
2 dl byggryn (legges i kaldt vann kvelden før)
1 l melk (gjerne helmelk)
1/2 ts salt
2 dl lettkokte havregryn
1 ts malt kanel
2 ss honning
Slik gjør du:
Legg byggrynene i kalt vann over natta. Dagen
etter heller du av vannet og har byggryn, melk
og salt i en tykkbunnet kjele. Kok opp under
opprøring og la grøten småkoke i 30 minutter.
Tilsett havregryn og la dem svelle et par
minutter. Smak til med honning og server med
hakkede mandler, bær og kreklingsaft.
Rester?

Signe grøten
Folkeminnesamleren Landstad
forteller om en raring fra Telemark
som het Knut Vinje. Kona hans het
Else, og hun hadde mye med tussene
å gjøre. Else tok alltid en glo fra grua
og slengte oppi grøtgryta før hun
hengte den over ilden. Dette kalte
hun å vigsle grøtvatnet. Når hun kom
med melkoppen for å jevne grøten,
tok hun alltid en klype mel og kastet i
ilden før hun hadde noe i gryta. Ja, for
«Loke måtte også få litt», som hun sa.

Hvis det blir grøt igjen, kan du lage
byggriskrem. Pisk krem av fløte, og bland med
grøtrestene og gjerne litt honning og
vaniljesukker. Server med bringebærsaus og
mandler.

«Jenter som ikke kan
lage byggrynsgrøt, blir aldri
gode kjerringer»
På folkemunne
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Nissen som ikke fikk
smørøye i grøten
Det var ei jul for mange herrens år siden,
at en tjenestejente på gården Rød på
Kråkerøy fant på å ville erte nissen om
julekvelden og spille ham et puss. Dermed
så tok hun og la smørklatten i bunnen på
grøtfatet som skulle settes på låven, for
hun visste så vel at nissen var så glupsk
etter smørøyet, og fant han det ikke, ville
han nok bli lang i maska.
Men da nissen fikk se at det ikke var
smørøye i julegrøten, ble han nok mer
eitrende sint enn jenta hadde forestilt seg,
for han gikk beineste veien ned i fjøset og
slo i hjel den beste kua som sto på båsen.
Det skulle nå være takken for at folka på
gården ikke unte ham så mye som en
skarve smørklump. Så gikk han da inn på
låven for å spise grøten likevel, og da fatet
endelig var tomt, fant han smørøyet
liggende på bunnen. Nissen ble så lei seg
over at han hadde tatt livet av kua at han
gråt høyt og bar seg ille.
Men langt uti julenatta ville nissen gjøre
det godt igjen, så han la veien bort til
grannegården. Der han tok den beste kua
han kunne finne, leide den med seg
tilbake og satte den på båsen hjemme på
Rød, på samme sted som den andre hadde
stått.
Sagn fra Østfold
Norsk Folkeminnelag
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«Magisk jul» og oppfølgeren «Julens
myter og overtro» av Line Therkelsen
(Orage forlag) er tilgjengelig i bokhandel
og i bladdistribusjon.

Bidragsytere:

Kontaktinformasjon:

Pål Osjord

Styret: styret@forn-sed.no

Er pensjonert kunst og håndverkslærer fra
Steinerskolen. Han er utdannet
ergoterapeut og har erfaring fra psykiatri
og slagrehabilitering. Liker å sammenlikne
myter, kognisjon og åndsvitenskap. Han
reflekterer mye over fortidens gåter og
bruker kunstutrykk som skriving, maling og
skulpturering i sin bearbeiding av de
utfordringer han støter på.

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

Ivar Lindtvedt Hille
Er en engasjert åsatroer og far som er glad
i familielivet. Han har mastergrad i vikingog middelalderkultur fra Universitetet i
Oslo, og jobber til daglig med arkiv. Ivars
hovedinteresser er norrøn tro, historie,
naturvern, trening og film. Han ble valgt til
leder i FSN ved årsmøtet i 2011, og
gjenvalgt i 2014 og 2017.

Vi trenger deg!

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 som styremedlem, sekretær,
lokallagskontakt, utenlandskontakt og
administrator på FSNs åpne Facebookside.

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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Bortover:
1. Siv
3. Æge
5. Naglfar
8. Embla
9. Yme
Nedover:
1. Sigyn
2. Ve
4. Sleipner
6. Ask
7. Tjatse
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Kong Raudung
Agnar, den eldste
Om Geirrød er en «Matniding»
(gjerrig på maten) eller ikke
Alvheim
En varg
Glitne
540
Heidrun og Eiktyrne
Hel, Rimtussene og menneskene
Ymes bryn
Grimne
Han snubler over sverdet sitt

Svar:
Bortover
1. Gudinne med gullhår
3. Mann til Rån
5. Skip av negler
8. Første menneskekvinne
9. Den første jotun
Nedover
1. Lokes kone
2. Helligsted
4. Hest med seks bein
6. Første menneskemann
7. Far til Skade

Aktivitetsside

Kryssord:

AKTIVITETSSIDER

I følge Grimnesmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hva heter faren til Agnar og Geirrød?
Hvem av brødrene fostret Frigg opp?
Hva vedder Frigg og Odin om?
Hva fikk Frøy i tannfè (tannfellingsgave)?
Hva henger vest for Odins dør?
Hvilken sal har gullstolper og sølvtekket tak?
Hvor mange gulv tror Odin at Bilskirne har?
Hva heter geita og hjorten som står på Odins tak?
Hvem bor under de tre røttene til Yggdrasil?
Hva skapte gudene Midgard av?
Hva kaller Odin seg i dette stykket?
Hvordan dør Geirød?

Hjelp Sleipner ut av labyrinten:
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