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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 

Da er jeg i mål med det tredje bladet 

av Ni Heimer hvor jeg har vært 

redaktør. Jeg er noen erfaringer rikere 

siden jeg begynte, men jeg har sikkert 

en del nytt jeg kan lære og tar gjerne 

imot tips. Det mest utfordrende er 

fortsatt å bli ferdig innen planlagt tid 

når det er jobb og familie som også 

må prioriteres. Så dessverre er bladet 

litt forsinket i år også. Men den som 

venter på noe godt venter ikke 

forgjeves.  

I denne utgaven vil vi fortsette der vi 

slapp med intervjuer av 

styremedlemmene i FSN, så vanlige 

medlemmer kan få bli bedre kjent 

med mangfoldet av personligheter 

der. Ellers er noe av fokuset for denne 

utgaven norrøne symboler. Dere skal 

få bli kjent med hvordan et norrønt 

symbol kan ha personlig betydning 

gjennom en ærlig og sterk historie 

kalt Varghammeren, og det blir litt 

fakta om symbolet i Ukrainas 

våpenskjold. 

Som vanlig inneholder bladet referat 

fra årsmøtet og andre viktige 

dokumenter som gir informasjon om 

hva som har blitt gjort og hva som har 

blitt bestemt for fremtiden. Vi 

avslutter med oppgavesider som dere 

kan bryne deres kunnskaper på når 

dere har litt tid til overs. 

God lesning! 

Ivar L. Hille 
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Forside: Forn Sed Norges Edsring   

Bakside: Utsikt i Vågland.  

Fotoer: Skade Villtokt. 

Lederens hilsen 

Nok et år er gått, og endelig ser det ut 
til at vi kan møtes igjen. Det gjør godt, 
og jeg gleder meg til det kommende 
sommerblotet. Hvordan høstblotet 
blir, vet vi ikke. Du kan lese mer om 
det senere i denne utgaven. 

I våres sendte styret ut en 
spørreundersøkelse angående tema- 
og studiemøter. Formålet var å 
kartlegge ønske om slike møter, og i 
hvilket format. Heldigvis er de fleste 
åpen for både digitale og fysiske treff. 
Jeg tenker det er fint om vi får til 
begge deler!  

I tillegg etterspurte vi temaer både til 
temamøter og studiemøter, og det 
kom inn gode forslag. Takk til alle som 
deltok! Jeg håper å få satt i gang 
første møte snart, og kanskje har vi 
allerede holdt dette innen dette 
bladet kommer ut. Husk å oppdatere 
oss på e-postadressen din om du ikke 
har fått mail av oss i år! 

Det er vår, og våren er høytid for 
bryllup og knesettinger. Det er 
hyggelig å få være en del av slike 
dager. Jeg har ikke lappen, og ønsker 
uansett helst å kjøre kollektivt. Det får 
jo sine følger når bygde-Norge ikke 
har det beste kollektive tilbudet. Men 
jeg føler meg også heldig som da får 
litt ekstra tid til å nyte disse flotte 
områdene jeg kommer til.  

I denne utgavens aktivitetssider støtte 
jeg på en utfordring, da det var store 
forskjeller på oversettelsene. Jeg 
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brukte to bøker denne gangen: En 
oversettelse på bokmål av Ludvig 
Holm-Olsen (ISBN: 82-02-03172-9), og 
en til nynorsk av Ivar Mortensson-
Egnund av 1961 (Johansen & Nielsen 
trykkeri). Noen av svarene er dermed 
oppgitt både på bokmål og nynorsk. 
Kryssordets ord er forøvrig hentet fra 
Idar Linds Norrøn mytologi fra a til å 
(ISBN 978-82-521-7141-9) og denne 
utgavens Edda-dikt. 

 

Høstblot 
Høstblotet 2022 er ikke fastsatt 
enda, fordi vi ønsker å gi noen andre 
mulighet til å være vertskap for blot. 
Kanskje du har et fint sted å vise 
frem? Datoen er satt 15. oktober, 
men det går å flytte det en uke frem 
eller etter om det er behov for det.  

Hva vil det si å være vertskap for 
blot? Som vertskap for et blot har 
du ansvar for:  

1. Å finne et botssted. Det er 
fint om plassen er 
tilgjengelig med offentlig 
transport, og tilgjengelig for 
handicappede, men det er 
ikke et krav. 
 

2. Gildet. Gildet kan være å 
grille, lage lapskaus eller å 
spise pizza, for eksempel. 
Forn Sed Norge dekker 
utgiftene til gildet vi 
avtaler. 
 
 

3. Innbydelse. Dette kan 
styret eventuelt hjelpe deg 
med, og styret er ansvarlig 
for å sende den ut når den 
er klar.  
 

4. Eventuelle innkjøp til blot 
og gilde. Forn Sed Norge 
dekker utgiftene.  

Du må ikke være seremonileder selv 
om du ikke vil. Du kan avtale med 
styret at noen andre holder blotet. 

Hvorfor gjør vi dette? Fordi det ofte 
er de samme som holder blotene, i 
det samme område. Det er litt synd, 
for det finnes mange flotte steder 
der ute!  

Meld din interesse til:  

styret@forn-sed.no snarest eller 
innen 1. oktober
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Intervju med 
sekretær Magnus 
Mørk 

 
Magnus Mørk. Foto: Privat 
 
Nr. 1 Hadde du noe forhold til norrøn 
tro og folketro i barndommen, og når 
ble det viktig for deg? 
 
Jeg hadde lite forhold til norrøn tro i 
barndommen, mest fordi det var lite i 
fokus på skolen, samt at jeg var 
oppvokst katolsk og dermed ikke 
hadde noen andre rundt meg med 
kjennskap til det. Folketro derimot 
hadde jeg noe om på skolen og fant 
mye av det interessant. Interessen for 
norrøn tro oppsto tidlig i tjueårene 
som ett forsøk på å finne ett livssyn 
som jeg kunne relatere bedre til enn 
det jeg var oppvokst med. 

Jeg skjønner. Skulle du ønske at det 
var mer fokus på norrøn tro i skolen 
så du ble tidligere kjent med det? 

Absolutt. Jeg anser norrøn tro for å 
være en viktig del av norsk 
kulturhistorie og arv med mange gode 
elementer som er gått tapt under 
kristningen av landet som godt kan 
være relevant for dagens samfunn. 

Nr. 2 Hva liker du best med FSN? 

Det jeg liker best ved FSN er at det er 
rom for både gudedyrkelse samt 
folketro og at medlemmene gis 
mulighetene til å tilbe eller søke seg 
mot de maktene de finner seg 
nærmest. 

Nr. 3 Kan du nevne tre ulike 
matretter du kunne tenkt deg til 
gilder etter blot? 

Hestekjøtt, helstekt svin og 
hjortestek. 

Det høres bra ut. Har du smakt alt 
dette før? 

Det har jeg. Det er litt arbeid og en 
del tid å forberede en helstekt gris, 
men det er perfekt i anledninger som 
for eksempel et sommerblot. Så er jo 
hest kjent fra gamle tider som mat 
servert på gilde og hjort et ett 
undervurdert måltid som omtrent er 
så naturlig som man kan få det. 
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Nr. 4. Hvordan var julefeiringen du 
vokste opp med? Og hvordan er den 
for deg i dag? 

Det var ganske normal julefeiring 
egentlig. Treet var pyntet til 24. 
desember og middag med familie og 
gaver ble åpnet på kvelden. Det var 
ikke mye religiøst over det. I dag er 
den stort sett likt som før, med 
hovedfokus på familie. 

Ok. Har du tenkt noe over hvilke 
elementer som har med norrøne 
tradisjoner og eventuelt folketro å 
gjøre i julefeiringen eller er det kun 
en nøytral feiring for deg? 

Det har vært en relativ nøytral feiring 
i voksen alder, med mest fokus på 
barn. 

Nr. 5 Hva slags musikk liker du? 

Jeg hører på det meste egentlig 
foruten moderne listepop. Går mye i 
heavy rock, metal og diverse 
elektronika. 

Ok. Har du noe favorittband? 

The Doors, Rolling Stones, Harris & 
Ford, og Guns N' Roses kan nevnes. 

Nr. 6 Vil du fortelle litt om området 
der du bor? 

Jeg bor på Hadeland, en større 
jordbrukskommune en times kjøring 

nord for Oslo. Området er fullt av 
kulturminner som gravhauger, 
bygdeborg, steinring og stedsnavn 
som indikerer norrønt opphav som f. 
eks "Horgen". Stedet er bra om du 
liker det litt mindre urbant, med mye 
turmuligheter og fiske, både om 
sommeren og vinteren. 

Det må være en skikkelig perle å bo 
på for de med norrøn tro.  

Nr. 7 Har du et favorittsted du liker å 
besøke? 

Sølvsberget, ikke langt fra hvor jeg 
bor. Det har god utsikt utover 
Hadeland og Randsfjorden samt 
restene av en bygdeborg. 

Nr. 8. Har du en hobby eller interesse 
du vil fortelle litt om? 

Før korona var jeg en ganske aktiv 
pistolskytter. Jeg skyter hovedsakelig i 
regi av DSSN, Dynamisk sportsskyting 
Norge. Så ble det litt labert med alle 
nedstengninger og begrensinger. Jeg 
skal ta opp aktiviteten nå i løpet av 
våren og få pusset av rusten fra 
ferdighetene. 

Så gøy! Da er neste spørsmål litt i 
samme gata.  

Nr. 9 Har du en favorittidrett? 
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Jeg er rimelig individualistisk når det 
kommer til sport og idrett. Jeg drev 
med turn i ti år i barndommen, så 
siden med diverse kampsport og til 
styrketrening i dag. Skulle jeg ha en 
favoritt så må det bli noe i retning av 
MMA. 

Nr. 10. Kan du nevne en ting eller 
historie om deg som ikke så mange 
kjenner til? 

Jeg bygger finskala modeller i 1/35. 
Hovedsakelig stridsvogner og 
lignende. Det er veldig bra for 
avslapning og konsentrasjon. 

Jeg skjønner. Da har du kanskje en 
«mancave» hvor de er utstilt? 

De står utstilt i en liten glassmonter 
hvor det begynner å bli trangt om 
plassen. 

Nr. 11. Hvis du kunne velge fritt, hva 
er din drømmejobb? 

Lett. Det hadde nesten måtte blitt 
feltarkeolog med et bredt fokus på 
sen jernalder frem til år 1050. 

Nr. 12. Er det noe du ser frem til å 
jobbe med i fremtiden i FSN? 

Det må være å jobbe videre mot et 
hov og møtested slik at vi kan få 
samlet medlemmer lettere. 

Takk for intervjuet! 

Intervju med 

kasserer Ravn 

Villtokt 

 

Ravn Villtokt. Foto: Privat 

Nr. 1 Hadde du noe forhold til norrøn 
tro og folketro i barndommen, og når 
ble det viktig for deg? 

Jeg har vel alltid hatt en dragning mot 
norrønt og folketro. Jeg fulgte nøye 
med da barnetimen på radio fortalte 
historier om gudene og følte vel en 
trekning allerede da. Og med folketro 
så er jeg vokst opp med historier om 
både hulder og Draugen, så de var en 
stor del av min barndom. Jeg har også 
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hatt interesse for arkeologi, så 
museet Lofotr har jeg vært hyppig på. 

Så bra. Det er mange hedninger som 
synes de lærte for lite om dette på 
skolen. Hvordan var det for deg? 

Ja, jeg er vel enig i at det fokuseres 
lite på hedenske/polyteistiske 
religioner og for mye på 
abrahamittiske, og da spesielt 
kristendom uten at man egentlig har 
noe kritisk tenkning. Det blir kalt 
myter og nesten latterliggjort at folk 
trodde på det, uten at "fagbøkene" 
legger fram et korrekt bilde av troen 
og kulturen, mens "de riktige" 
religionene legges fram som 
sannheten. Jeg mener man skal lære 
likt om alle religioner og kulturer med 
gode fagbøker med forankring i fakta 
og ikke synsing, uten å latterliggjøre. 

Nr. 2 Hva liker du best med FSN? 

Det at vi holder oss upolitiske, det er 
et «must» for å ha et inkluderende 
trossamfunn. Jeg liker og at vi ikke har 
doktriner eller regler for utføring av 
tro, eller at man absolutt må ha en tro 
for å være medlem. Jeg liker at vi kan 
inkludere alle og prøver å tilrettelegge 
for at alle kan delta. 

Nr. 3 Kan du nevne tre ulike 
matretter du kunne tenkt deg til 
gilder etter blot? 

Tja, alt funker synes jeg, men jeg skal 
prøve. Jeg er veldig glad i at vi griller 
pølser så vil si grillmat, og hvis jeg skal 
dra to andre så er det koselig med 
pizza og en god burger og. 

Du er veldig beskjeden. Har du f. eks 
smakt hestekjøtt til blot? 

Ja, absolutt. Jeg har disket opp med 
det til blot og. Jeg er veldig glad i 
ølmarinert hestebiff, men jeg vet at 
ikke alle klarer å tenke på hest som 
mat, men for meg er det å respektere 
dyret når man nyttiggjør det. 

Ja, det vil jeg tro de fleste er enig i.  

Nr. 4. Hvordan var julefeiringen du 
vokste opp med? Og hvordan er den 
for deg i dag? 

Jeg vokste vel opp med en helt vanlig 
julefeiring med familie, god mat og 
gaver. Det var noe mer Jesus hos 
«modern» enn hos «fadern», men det 
satt seg ikke så godt hos meg. Nå 
handler julen litt mer om en kabal 
som skal legges nå som jeg og konen, 
begge har to familier hver å kunne 
feire hos, men når kabalen er lagt så 
handler det om å ha en god tid med 
familien. Vi setter ut grøt som offer til 
den første som ryddet eiendommen, 
hvem det nå er. Men alt i alt så er 
julen min som alle andres der 
hedensk skikk med familie, mat og 
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gaver er hovedfokus. Men personlig 
så kjenner jeg vel veldig på hvor godt 
vi har det og skjenker en tanke på 
andre som ikke er like heldige, og det 
tror jeg er viktig. 

Ja, det har lett for å bli et veldig 
materialistisk fokus i vår moderne jul 
dessverre. Som trossamfunn bør vi 
kanskje fokusere mer på det åndelige 
og medmenneskelige i jula? 

Tja, det er jo et vanskelig spørsmål. 
Men det er mye i de hedenske/norske 
juletradisjonene som handler om å 
huske på de som ikke har mye samt 
det åndelige, og mye av tradisjonene 
er jo knyttet opp mot det. Men for 
meg er vel vintersolverv 
hovedpunktet i hedensk jul. Men vi 
skal som trossamfunn ikke være 
belærende eller legge føringer. Men vi 
burde være bedre på å kunne følge 
opp medlemmer som sitter ensomme 
i jula med å ta en telefon og ønske 
god jul. Kanskje en liten oppfordring 
til de at det er bare å sende oss en 
mail så skal jeg ringe og ønske dere en 
god jul. 

Det høres lurt ut. Nå vet de 
medlemmene som leser bladet hvem 
de kan kontakte hvis det er ønskelig 
når dette kommer på trykk.  

Ja, det kan jo nevnes at jeg er 
kriseveileder i Forn Sed også, så det 
faller vel litt under det. 

Nr. 5 Hva slags musikk liker du? 

Når der kommer til musikk så er jeg 
nokså variert. Det spørs litt på 
settingen kanskje. Jeg liker svart 
metal og klassisk som vel er ganske 
nær sjangermessig. Det jeg hører 
oftest er 50,60 og 70-talls musikk. Det 
var en gullalder. Det er mye fantastisk 
blues, jazz og soul. Norske visesanger 
har mange perler. Mari Boine og Buffy 
Saint Marie må jeg dra fram i 
urfolksjangeren. Men moderne 
popmusikk er sjeldent noe som 
fenger. Unntaket er at på gymmen blir 
det ofte litt mer moderne 
populærmusikk med mye rytme og 
bass, og nå for tiden er det mye Go_A 
(fjorårets ESC bidrag fra Ukraina). 
Som du ser så er musikk noe jeg er 
veldig interessert i og kan snakke mye 
om. 

Ja, det vil jeg si. Det er også noe du 
tydeligvis har til felles med en del 
andre i FSN, særlig når det gjelder 
metalmusikk.  

Nr. 6 Vil du fortelle litt om området 
der du bor? 

Tja, det er ikke så mye å fortelle 
egentlig. Det er en god blanding 
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mellom jorder og skog. Men jeg liker 
roen på bygda. Jeg er veldig glad i å 
sitte på en stein ved Glomma en solrik 
dag og slappe av. Jeg er født og vokst 
opp i Lofoten så Glomma er vel det 
nærmeste jeg kommer havet her på 
innlandet. Jeg er en vinterperson å 
det vakreste som finnes er en 
vinterdekt skog, og det har vi mye av. 

Ja, det er fint å bo nært på naturen. 
Du er kanskje allerede inne på svaret 
på neste spørsmål.  

Nr. 7 Har du et favorittsted du liker å 
besøke? 

I Norge er det absolutt Lofoten, ikke 
bare pga. naturen, men og at 
mesteparten av familien min fortsatt 
bor der. Det er noe med naturen og 
været der som berører meg. I 
utlandet så er Roma min favoritt. 

Det skjønner jeg. Hva liker du med 
Roma? 

Jeg tror det er en helhet av 
atmosfæren, folkene og 
kulturskattene som man finner der. 
Det er få ting som slår en tur blant 
byens mange arkeologiske steder 
etterfulgt av en god lunsj på en 
koselig piazza. Men jeg krysser ikke 
Tiber. Jeg liker Italia generelt, jeg tror 
det er noe med at nordlendinger ofte 

blir kaldt Nordens italienere for vi har 
vel samme lynnet. 

Nr. 8. Har du en hobby eller interesse 
du vil fortelle litt om? 

Ja, mine interesser har en tendens til 
å bli hobby og det er en del av de nå. 
Jeg driver med feltskyting og 
forhåpentligvis jakt snart. Ellers driver 
jeg med litt gaming og har vært med 
på å starte en gamingforening for 
jenter og ikke-binære. Det skal være 
ett trygt sted hvor man kan finne 
noen å game med uten å møte hets. 
Ellers så tar politikken mye av tiden. 

Det høres ut som du har mye å drive 
med. Da er neste spørsmål litt i 
samme gata.  

Nr. 9 Har du en favorittidrett? 

Det må nok være amerikansk fotball. 
Jeg spilte selv for noen år siden, en 
idrett som inkluderer alle, uansett 
form og fysikk så er det en jobb du 
kan gjøre. Favorittlaget er Chicagos 
Bears. 

Interessant. Må man ikke være 
ganske robust og tåle en hard trøkk 
for å spille det? 

Tja, det er en del utstyr, men man 
kjenner det jo når man takler. Men 
hvis man ikke tåler en trøkk så kan 
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man bli kicker, så som sagt er det noe 
for alle. 

Nr. 10. Kan du nevne en ting eller 
historie om deg som ikke så mange 
kjenner til? 

Hm, vel jeg er både nysgjerrig, og 
klumsete. Det er noe som har skapt et 
par farlige situasjoner i barndommen. 
Ikke bare en, men to ganger har jeg 
klart å fikle med dørhåndtaket i bil 
mens den kjørte. Begge ganger 
skjedde da jeg var ganske lita og 
begge ganger falt jeg ut av bilen. Den 
ene gangen bristet jeg armen og var 
ca. 3 år, mens andre gangen da jeg 
var 6 så klarte en forbipasserende å ta 
imot meg. Jeg tror jeg satt og fiklet 
med døra mens jeg tenkte den ene 
gangen, og andre gangen lurte jeg på 
hvor langt man kunne dra håndtaket 
før døra åpnet seg. Jeg kan fortsatt la 
nysgjerrigheten ta overhånd over 
vettet, og det er ikke alltid like heldig. 

Uff da. Jeg regner med at det går 
bedre i biler nå. Du har kanskje tatt 
førerkort også? 

He he, ja man har vel lært og blitt 
eldre. Ja, det har jeg. 

Nr. 11. Hvis du kunne velge fritt, hva 
er din drømmejobb? 

Den er vanskelig. Det hadde vært en 
drøm å få betalt for å reise rundt i 

verden. Det er jo folk som faktisk 
jobber med å dra rundt for å sjekke 
om hoteller etc. holder standard, en 
såkalt hemmelig gjest eller secret 
shopper. Og det tror jeg hadde passet 
meg bra. 

Nr. 12. Er det noe du ser frem til å 
jobbe med i fremtiden i FSN? 

Jeg gleder meg til vi skal bygge opp et 
hov i fremtiden, og en plass som er 
medlemmenes der vi kan ha blot og 
møtes. 

Det skjønner jeg godt. Takk for 
intervjuet! 
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Styremedlem Ivar L. 
Hilles svar på 
intervjuspørsmål 
Siden jeg som er redaktør også er 
styremedlem, skal medlemmene også 
få lov til å bli litt bedre kjent med 
meg. Det blir litt kunstig å intervjue 
seg selv som en i styret så jeg har 
valgt å kun svare på de tolv 
hovedspørsmålene uten 
oppfølgingsspørsmål. 

Nr. 1 Hadde du noe forhold til norrøn 
tro og folketro i barndommen, og når 
ble det viktig for deg? 

Ja, jeg leste Peter Madsens tegneserie 
om Valhall, lærte litt på skolen, fra TV 
og hørte noe om gudene fra folk 
rundt meg. Folketro lærte jeg kanskje 
mest om fra Asbjørnsen og Moes 
samlede eventyr som ble flittig lest 
hjemme. Alt dette virket fascinerende 
da jeg var barn og ungdom, men det 
ble først ekstra viktig for meg da jeg 
var student i 20-årene. Da jeg hadde 
flyttet for meg selv fikk jeg tid til å 
gruble mer over store spørsmål. Jeg 
hadde blitt kjent med en ny kraft i 
løpet av førstegangstjenesten som jeg 
identifiserte som Odin, og jeg brukte 
jeg mer tid på han i årene etterpå. Det 
var gjennom møtet med 

naturkreftene på vinterøvelse i 
Finnmark at jeg fikk denne 
opplevelsen. 

Nr. 2 Hva liker du best med FSN? 

Jeg liker at vi er et åsatrossamfunn 
som samler hedninger på tvers av 
ulike meninger om troen vår, politiske 
skiller, sosiale skiller og alder. Når vi 
samles, er vi et godt og sterkt 
fellesskap som bryr seg om norrøn 
tro, folketro og relatert kulturarv.  

Nr. 3 Kan du nevne tre ulike 
matretter du kunne tenkt deg til 
gilder etter blot? 

Av det jeg har smakt på blot er det 
tradisjonelle hestekjøttet som ble 
mye benyttet i vikingtidens blot min 
største favoritt. Geitekjøtt har også en 
deilig og rik smak, og er favoritt nr to. 
Ellers fungerer kjøttrike pølser stekt 
på bål veldig bra for meg. Jeg er glad i 
mat og spiser det meste. 

Nr. 4 Hvordan var julefeiringen du 
vokste opp med? Og hvordan er den 
for deg i dag? 

Jeg vokste opp med en julefeiring som 
ikke var religiøs og som handlet mest 
om å kose seg med god mat, selskap 
og gaver. Mine foreldre er 
humanetikere og hadde en distanse til 
det kristne. De fortalte meg at den 
opprinnelige feiringen var knyttet til 
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at sola snudde, så det gikk etter hvert 
opp for meg at jula dreide seg mer om 
å feire slutten på mørketiden enn 
fødselen i Betlehem. I dag er jula den 
mest sentrale norrøne feiringen for 
meg. Det er fint å treffe nær og fjern 
slekt, samtidig som jeg kan passe på å 
ha litt egentid og undre over naturens 
gang og de krefter om påvirker oss. 
Jeg har alltid følt at det er noe magisk 
ved den tiden. Jeg benyttet tiden som 
mastergradsstudent til å forske på 
den norrøne jula og jeg har skrevet en 
masteroppgave som heter Den 
skandinaviske jula: Vikingtidens 
herskerideologi, tro og kult i lys av det 
gamle vinterblotet.  

Nr. 5 Hva slags musikk liker du? 

Jeg liker musikk med mye røff energi. 
Min favorittsjanger er metall. Jeg liker 
veldig godt Satyricon og Metallica. 
Hvis jeg vil høre på avslappende 
musikk foretrekker jeg country eller 
klassisk musikk. 

Nr. 6 Vil du fortelle litt om området 
der du bor? 

Ja, jeg bor i Bærum og har vokst opp 
der på Høvik. Det er en veldig flott 
kommune å bo i. Her er både land og 
by i ett. Vi har bylivet i Sandvika for de 
urbane og bondesamfunn i 
Lommedalen for de som foretrekker 
det. Ellers er det for det meste tepper 

med familievennlige villaområder 
med grønne lunger innimellom. Jeg 
liker særlig at det er gode muligheter 
til å oppleve naturen slik som 
Bærumsmarka og Vestmarka og den 
flotte kyststien langs sjøen. F. eks kan 
du gå en lang og fin tur fra marka ved 
Fossum og følge Lysakerelva helt ned 
til sjøen.  

Kommunen er også rik på historie og 
kulturminner og har bygdeborger og 
gravhauger fra jernalderen. Bærum 
betyr Bergheim og det er et berg som 
stikker seg ut. Det er det lille, men 
allikevel ruvende fjellet Kolsås som 
kan ses fra de fleste områder i 
Bærum. Det har fra de tidligste tider 
vært bæringenes strategiske 
forsvarspunkt og brukes den dag i dag 
av Forsvaret. Vi har ofte hatt blot i 
området rundt Kolsås når jeg har 
arrangert det og jeg ønsker meg 
askespredning og seremoni på fjellet 
når jeg en gang i fremtiden har 
krysset over til den andre siden. 

Nr. 7 Har du et favorittsted du liker å 
besøke? 

Jeg har en hytte på Harestua i 
Nordmarka. Jeg trives i skogen så jeg 
drar gjerne på hytta mi i helger og 
ferier hvis jeg har mulighet. 

Nr. 8 Har du en hobby eller interesse 
du vil fortelle litt om? 
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Jeg er svært filminteressert og liker 
meg godt i sofaen om kvelden med en 
bra film. Jeg samler mine 
favorittfilmer på DVD slik at de alltid 
er tilgjengelige selv om internett 
skulle være nede. Fra jeg var barn har 
jeg alltid likt actionhelter, sterke 
menn eller kvinner som kan hamle 
opp med kriminelle og udyr. I voksen 
alder har jeg også blitt glad i 
historiske drama og filmer om 
interessante personligheter. Min 
favorittfilm nå for tiden er en satirisk 
og rå actionfilm jeg så på Netflix som 
heter The hunt. Den er spennende 
samtidig som den tar opp kompliserte 
temaer som økende polarisering i 
samfunnet og kanselleringskultur. 

Nr. 9 Har du en favorittidrett? 

Det er vanskelig å peke på en spesifikk 
idrett siden det finnes mye bra, men 
jeg har alltid likt kampsport. Jeg 
mener det er viktig å kunne 
selvforsvar så man har en mulighet til 
å ta et ansvar for sin egen og andres 
trygghet hvis det blir nødvendig. Som 
student trente jeg mye taekwondo. 
Der er det mye fokus på høye spark 
som er gøy, men ikke alltid effektivt i 
selvforsvar siden du er avhengig av en 
viss avstand. Så idretter som bryting 
og judo kan også være viktig å kunne 
teknikker fra. 

Nr. 10 Kan du nevne en ting eller 
historie om deg som ikke så mange 
kjenner til? 

Jeg kan lese koreanske bokstaver. Jeg 
liker godt Øst-Asia og har vært i 
kontakt med koreanere og koreansk 
kultur siden barndommen.  

Nr. 11 Hvis du kunne velge fritt, hva 
er din drømmejobb? 

Jeg er veldig glad i min nåværende 
jobb som arkivar, men hvis jeg skulle 
prøvd noe annet hadde det vært 
spennende å være psykolog. Jeg liker 
å analysere personligheter og lære 
hvordan de tenker samtidig som jeg 
kan hjelpe og gi råd. 

Nr. 12 Er det noe du ser frem til å 
jobbe med i fremtiden i FSN? 

Som de fleste andre i styret gleder jeg 
meg til vi får kjøpt tomter vi kan 
utvikle, så de kan benyttes til våre 
aktiviteter og bli gode møteplasser i 
FSN. 
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Varghammeren 

Med forord av Ivar L. Hille 

Norrøne symboler og smykker har 
gjennom vår gamle historie gitt lykke, 
hell, fruktbarhet og styrke til dem som 
bruker dem. Det finnes mange ulike 
symboler og med f. eks runer kan det 
lages magiske formål. Det er i dag 
utbredt igjen å bruke norrøne 
symboler som kan ha ulike funksjoner 
og egne betydninger for bæreren. For 
noen er det kun utsmykning mens det 
for andre kan være noe hellig. De er 
en viktig del av vår kulturarv og er til 
berikelse for åsatromiljøet og 
hedninger av ulike slag. Vi har mottatt 
en historie som er et eksempel på 
hvordan et symbol fra norrøn tid kan 
gi personlig mening og kraft til 
bæreren. Siden historien er av sensitiv 
art blir fortelleren og de omtalte gitt 
anonymitet. Her kommer det 
fortelleren hadde på hjertet og ville 
dele med oss: 

Det jeg vil dele er egentlig ikke min 
historie. Min historie er fra sidelinjen, 
tett på og observerende. Men jeg kan 
ikke forklare hvordan det begynte, 
eller hvordan det endte. 
Det jeg kan fortelle, er at jeg eier 
(eller eide, det kommer jeg tilbake til) 
en talisman som for meg var noe trygt 

og sterkt: et anheng - en 
varghammer.  
For det blotte øye er det et kors med 
et ulvehode. Historikere og 
arkeologer daterer originalen til år 
950-1000, fra Island. Den har mange 
navn, men det spekuleres i om 
formen var laget av noen som var 
skeptiske til ‘den nye guden’. Altså, de 
som kan historie mer enn meg, sier 
det er en kombinasjon av korset og en 
torshammer. 

 
Tilbake til anhenget. Den har ligget i 
en boks, i en skuff, på et soverom i så 
mange år, at jeg husker ikke hvor den 
kommer fra. Om jeg har fått den, 
kjøpt den selv, eller i hvilken landsdel 
butikken som har solgt den ligger i er 
et fullstendig sort hull i hukommelsen. 
Jeg har fra tid til annen tatt den frem, 
holdt i den, vurdert å ta den på – men 
feiget ut. 
Ja, feiget ut. 
Den har føltes for ‘tøff ut’, uten at jeg 
har noen bedre forklaring. 
Så kom vinteren 2021. Og vinteren 
2021 var tøffere. 
Lang pandemi med mye sykdom i 
familien, og i husstanden. Ytre 
stressfaktorer og indre uro. 
Skuffen og boksen fikk dagslys igjen. 
Og anhenget fikk henge rundt halsen. 
For en styrke det var, å holde rundt 
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den lille varghammeren. Å kunne 
sentrere meg når det kjentes ut som 
om hele verdenen revnet. Verdenen 
holdt, og jeg var fortsatt like hel. 
Vinteren fortsatte. Det ble nytt år. 
Sykdommer overvunnet. 
Veien til blotsteinen på tomta var 
tråkket ned i snøen. Jeg hadde med 
offergaver. Ba om hell, ba om helse, 
ba om håp. Andre ganger ba jeg ikke 
om noe, men heller gav. Gav av det 
jeg hadde, spilte musikk for ‘de 
usynlige’, eller andre som måtte være 
der og ville høre. Varghammer på. 
Våren begynte å hviske stille. Med 
solen følte jeg at jeg selv reiste meg, 
sammen med jorden. 
Så kom det tøffeste jeg har gjort, 
utenom å føde et barn. 
Jeg stilte opp for noen jeg kjenner 
godt, i hens rettssak, som psykisk 
støtte. 
Fire dager var satt av til rettssaken. 
Og det var hen som skulle dømmes og 
straffes. 
Jeg kjente ikke offeret. Men jeg følte 
jeg kjente saken godt, for jeg kjenner 
alle de siktede. 
Hva sier det om meg? – er en tanke 
som har streifet meg. Men det som 
kjentes sterkest, var ønsket om at alle 
var ærlige med seg selv. Ærlighet kan 
vel ikke være langt fra sannhet? 
Jeg var så nervøs at det like gjerne 
kunne vært meg som skulle inn i 

vitneboksen og avgitt en forklaring. 
Min rolle skulle likevel bare være taus 
lytter fra bakerste benk. Den eneste 
som dukket opp for noen av dem. 

 
Jeg hørte mye forskjellig. Jeg hørte 
anger, redsel, usikkerhet, sinne, 
oppgitthet og frustrasjon. Og 
forvirring. Det var så tett på 
menneskelighet at det var helt 
merkelig, hele settingen, 
som å se på et program på TV, langt 
fra ens eget liv. 
Hen skulle avgi sin forklaring og hadde 
forberedt seg så godt hen kunne i 
forkant, lest vitneutsagn, gått tusen 
runder i sitt eget hodet. Hen var 
skjelven, spist dårlig og sovet dårlig. 
I pausen før hen skulle avgi sin 
forklaring, tok jeg av meg 
varghammeren og rakte den bort. 
«Et kors?» (rynker litt på nesen) 
«Noen sier det. Jeg ser det som en 
hammer.» 
Jeg rakk bare å nevne at den hadde 
vært en styrke for meg, før vi måtte 
inn. Inn i salen. 
Vi stod når dommerpanelet kom inn. 
Vi satte oss. Og så var det dags. 
Jeg hørte noe helt annet nå. Jeg hørte 
ærlighet, rått og konkret, ingen 
nøling, bare faktaene i tur og orden. 
Det var ryddig og rent, som salen selv. 
Hen ‘eide’ alles ører og 
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oppmerksomhet med sin forklaring. 
Hen eide hele rommet med sin 
sannhet, sin tro på seg selv, og 
ugjerningen som var utført. 
Senere skulle jeg få høre at de andre 
forsvarerne roste hen for innsatsen. 
Det var en av de bedre avleveringene 
av forklaringer de hadde hørt. 
Hen tok meg til side etterpå og spurte 
om å låne varghammeren til etter 
dommen ble satt. 
Selvfølgelig, hen trengte den tross alt 
mer enn hva jeg gjorde da. 

 
Tiden gikk. 
Hen opplevde oppturer i eget liv, nye 
venner og økonomisk bedring. 
Fremtiden så lysere ut, til tross for 
omstendighetene. 
Dommen kom. 
Ærlighet skal lønne seg, fikk vi vite. 
Varghammeren ble levert tilbake. Jeg 
fikk meg ikke til å bruke den, av en 
aller annen grunn. Jeg prøvde, men 
jeg følte jeg måtte ta den av igjen. For 
jeg trengte den ikke, var følelsen. 
Våren var virkelig her nå. Fuglene 
kvitret, jorden hadde våknet fra dvale, 
og instinktivt vendte ansiktet seg mot 
de varme strålene fra himmelen. 
Hen kom på besøk med sin nye 
kjæreste. En tanke slo meg, en tanke i 
en skuff. 
Hen hadde noe motvillig levert fra seg 

anhenget, den gangen. Den hadde gitt 
så mye hell, at tenk om alt skulle 
rakne om varghammeren ble gitt 
tilbake. 
Jeg endevendte alle skuffer jeg mente 
jeg kunne ha lagt den, en gang, to og 
tre ganger 
i første og andre etasje av huset. 
Varghammeren må jo være et sted, 
men det er ikke et sted jeg finner den. 
I hvert fall ikke nå. 
Ikke nå som ingen av oss trenger den. 

 

 
«Ulvekors». Foto: Wikipedia. 
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En kobling fra 
vikingtid mellom 
Ukrainas våpenskjold 
og Tønsberg? 

 
Republisert og tilpasset fra 
Vestfoldsmuseenes facebookside 
(med deres tillatelse) 

Under Tønsberg bibliotek er det gjort 
et spesielt funn fra vikingtid. I en 
båtgrav ble det funnet en doppsko, et 
bronsebeslag som har beskyttet den 
nederste delen av en sverdslire. Slike 
beslag kan ha litt ulik dekor, og dette 
funnet var av en type som er dekorert 
med en stilisert falk. Falken var både i 
vikingtid og middelalder tett knyttet 
til krigeraristokratiet. Det har blitt 
foreslått at doppsko med dette 
symbolet var knyttet til garnisonen på 
Birka, en handelsby i dagens Sverige.  
Men hva er så koblingen til Ukraina? 
Falkemotivet var også brukt av Rurik, 
en antatt skandinavisk høvding som i 
862 grunnla det mektige Kyivriket, i 
Skandinavia mest kjent som 
Gardarike. Hans etterkommere 
Vladimir den store (978−1015) og 
Jaroslav den vise (1019−1054) fikk 
slått mynter preget med det samme 

motivet av en falk. Ukrainas 
våpenskjold er blått med en gul falk, 
blant annet inspirert av mynter og 
segl brukt av Kievrikets herskere. Det 
samme symbolet som vi også finner 
på doppskoen fra Tønsberg. 
 
Kilder:  
Hedenstierna-Jonson, C (2002). A 
group of Viking Age sword chapes 
reflecting the political geography of 
the time. Journal of Nordic 
Archaeological Science 13 
Lie, R.O (2016). Birkakrigere i Norge. 
SPOR nr.2 
 
Bilder: 
 

 

Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine 
- Ukrainas riksvåpen
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Coin_of_Yaroslav_the_Wise_(reverse) (falt i det fri)- Mynt slått av Jaroslav den vise, 
preget med den styrtende falken  

  

Doppsko - Doppsko fra biblioteket i Tønsberg. Foto: Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 
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               Forn Sed Norge Gratulerer!  

-7. mai 2022 ble Andrea Kalvik Rodal og Iver Kalvik Rodal viet i Vågdal. Samtidig ble 
det utført en knesetting av deres barn Anders Karstein Kalvik Rodal. 

-28. mai 2022 ble det utført en knesetting av Solveig Sending Wolff i Fredrikstad. 

-2. juli 2022 ble Anita Myhre Andersen og Magnus Rondestveit viet i Ulvik. 

                    

                

Vigsel og knesetting 7. mai 2022. 3 fotoer: Fotograf Nathan W. Lediard.
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         Iver Kalvik Rodal og Andrea Kalvik Rodal med Anders Karstein Kalvik Rodal.   
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Espen Wolff, Tina Sending, Sigrid Sending Wolff og Solveig Sending Wolff. Foto: Privat 
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                Anita Myhre Andersen og Magnus Rondestveit. Foto: Privat. 
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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 



 NI HEIMER #1 2022 
  

25 
 

Sed. Husk også å oppdatere oss på 

bosteds- og epostadressen din. Da får 

du invitasjoner til blot, viktige 

beskjeder, og ikke minst Ni Heimer! 

Referat fra årsmøte i 

Forn Sed Norge 

19/02/22 
1. Innkalling godkjent. 9 

stemmeberettigede.  
2. Magnus som referent. Skade 

og Laura signerer referat. 
3. Skade valgt som møteleder. 
4. Oppsummering av 

årsmelding ved leder samt 
årsrapport til 
statsforvalteren. 

5. Gjennomgang av fjorårets 
regnskap, godkjent. 
Gjennomgang av årets 
budsjett. Kommentar om 
riktig posting av begrepet 
sosiale treff under budsjett 
grunnet regler rundt bruk av 
tildelte statlige midler. 
Endring av posten sosiale 
treff til temamøter. 
Korrigering av 
budsjettposter. Spørsmål 
rundt posten eiendomskonto 
og vedtaket som er fattet på 
tidligere årsmøte som 

avgjorde at Forn Sed skulle 
satse på et samlingsted på 
Østlandet samt en til, på et 
annet sted i landet basert på 
aktivitet. 

6. Godkjennelse av årsmelding, 
årsregnskapet fra 2021 med 
rettelser og budsjett for 2022 
med rettelser, enstemmig 
vedtatt. 

7. Valg av sekretær. Magnus 
Mørk på valg, gjenvalgt. Valg 
av styremedlem. Laura Alfaro 
som styremedlem på valg, 
gjenvalgt. Varasekretær, 
Sone stiller til gjenvalg, 
gjenvalgt. Varastyremedlem, 
Terje på valg. Christen 
Krogvig fremmet som 
kandidat, 
valgt. Oppsummering av 
styret: Leder: Skade. 
Sekretær: Magnus. Kasserer: 
Ravn. Styremedlemmer Ivar 
og Laura. Varasekretær: 
Sone. Varastyremedlem: 
Christen. 

8. Ingen forslag mottatt. 
9. Eventuelt. Richard ønsker 

større utvalg av medlemmer. 
Diskusjon rundt vekst og 
synligheten av FSN samt 
hvordan man kan få flere 
medlemmer. Diverse 
synspunkter rundt dette som 
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konkluderes i at: “Det er lov 
å informere andre om 
foreningen og den gamle 
sed, men organisert 
misjonering bør ikke 
forekomme”.  
Richard har god bakgrunn 
innen IT og har tilbudt seg å 
hjelpe Laura med å 
samarbeide om våre IT- 
løsninger/nettside og nytt 
bruk av digitale medier. 
  
Blot og årsmøtet for året 
som kommer:  
 
-Vårblot Skade, 16. april, 
Østfold.  
 
-Sommerblot 9. juli ved 
Magnus.  
 
-Høstblot holdes åpen, rundt 
oktober.  
 
-Torreblot ved Ivar 21. januar 
2023.  
 
-Årsmøte 2023: 18. februar 
kl. 11.00 på Lillestrøm. 

 
 
 
 

Budsjett 2022 
 
Mottatt tilskudd: 160 000 
 
Sum inntekter: 160 000 
 

Utgifter 
 
Web: 3000 
Post og utsending av Ni 
Heimer: 17 000 
Årsmøte og Styremøte: 7 000 
Representasjon reise: 15 000 
Blot og seremonier: 16 000 
Temamøter: 5 000 
Kriseveiledning: 15 000 
Administrative utgifter:  
37 000 
Eiendomssparing: 44 000 
Gebyr: 1000 
 
Sum driftsutgifter: 160 000 
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Årsmelding for Forn 
Sed Norge 2021 
-Torreblot avholdt 9. januar, Bærum. 

-Styremøte avholdt digitalt 23. januar. 

-Årsmøte avholdt digitalt 20. februar. 

-Vårblot avholdt digitalt 10. april. 

-Knesetting utført 3. juli, Hernes. 

-Sommerblot avholdt 17. juli, 
Austbygde. 

-Vigsel utført 14. august, Gjøvik. 

-Høstblot avholdt 16. oktober, Indre 
Østfold. 

- Pubtreff 11.12 – avlyst pga. covid. 

-En utgave av medlemsbladet Ni 
Heimer er utgitt. 

-Det er solgt 7 t-skjorter. 

-Forn Sed Norge hadde 124 
tilskuddsberettigede medlemmer av 
142 registrerte medlemmer ved 
inngangen til 2021. 9 
dobbeltmedlemskap er påklaget, men 
ikke ferdig behandlet. 

-I 2021 ble det registrert 16 
innmeldinger mot 8 utmeldinger, og 6 
utflyttede. 

Årsrapport til 
Statsforvalteren for 
Forn Sed Norge 2021 
Basert på skjema av mars 2021 

Skriv kort om aktivitetene og 
arbeidet somsamfunnet driver og om 
de tilbudene som samfunnet har: 

Religiøs aktivitet: Blot, vigsel, 
knesetting, ungdomsrituale (ikke 
utført 2021), gravferd (ikke utført 
2021). 

Kriseveiledning: Mellommenneskelig 
samtaler (ikke-terapeutisk) for 
personer som trenger å snakke med 
noen, kontaktperson 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: 

Salg av t-skjorter (7 Stk). 

Har samfunnet egne aktiviteter for 
barn og unge, somtrosopplæring, 
annen undervisning og lignende? 
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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 
samtaleretter 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 mellommenn og 
kvinner i tros-eller 
livssynssamfunnet, og for tiltak som 
eventuelt er gjort eller planlagt for å 
oppnå likestilling mellomkvinner og 
menn i tros- eller livssynssamfunnet: 

Forn Sed Norge er likestilt. Styret per 
2021 besto av 3 kvinner og 2 menn, 
samt vara (2 menn). 

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 
funksjonsnedsetting får da tilbud om 
alternativt blot så langt det er mulig. 

Redegjør for eventuelle segregerte 
tilbud: 

 Ingen segregerte tilbud. 

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: 

Tilskudd brukes til å dekke utgifter til 
blot og livsfaseseremonier, 
styremøter og årsmøte, administrativ 
drift, utsending av medlemsmagasin 
som opplyser om trossamfunnets 
aktivitet og gir aktuelle artikler for 
medlemmene, samt eiendomssparing. 
Eiendommene skal brukes til 
forsamlinger i trossamfunnet, og være 
tilrettelagt for funksjonsnedsettelse. I 
tillegg er det budsjettert for 
representasjon til 
samarbeidsorganisasjoner.  

Kontaktinformasjon: 

Styret: styret@forn-sed.no 
Forstander: Skade 
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 hovding@forn-sed.no 
Utenlandskontakt: Laura  

Laura@forn-sed.no  

Kasserer: Ravn kasserer@forn-sed.no 

Ni Heimer: Ivarniheimer@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 

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. 

Anonym 

Historien Varghammeren ble levert 

med ønske om anonymitet.  
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Ifølge Allvismål: 

1. Hva slags skapning er Allvis? 
2. Hvor bor Allvis? 
3. Hva kaller Tor sin far (Odin)? 
4. Hva heter himmelen hos alver? 
5. Hva heter sola hos guder? 
6. Hva heter vinden i Hel? 
7. Hva heter Ild hos jotner? 
8. Hva heter natten for dverger? 
9. Hva skjer med Allvis til slutt? 

Oppgavesider: 

Ordsøk 

 Finn disse 

ordene: 

Allvis  

dverg  

hav  

ild  

måne 

Sidgrane  

sol  

ulys  

vind  

Vingtor  
vollfaks  



 NI HEIMER #1 2022 
  

31 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryssord: 

 

Bortover: 

4. Mor til Odin 

5. Gjeit på taket til Valhall 

7. Skip av negler 
8. Tors datter 

Nedover: 

1. Den første jotun 

2. Dverg 

3. Poetisk omskrivning av ord ofte 
brukt av skalder 

6. En form for magi 

7. Njords hjem 
 

Svar ifølge Allvismål: 

1.Dverg 
2.Under jorda, og under stein 
3.Sidgrane 
4.Fagertak/Fagerloft 
5.Sunna/Sunne 
6.Stormkast/Kvinar 
7.Skrubbsulten/Freke 
8.Drøm-åsynje/draumehilder 
9.Han blir lurt til å stå i salen til 

solen skinner på han. Teksten 
indikerer at dverger ikke tåler 
sollys, og at han dør, kanskje 
som et troll som blir til stein? 

Svar kryssord: 

1.Bestla 
2.Heidrun 
3.Naglfar 
4.Trud 

Ned: 

1.Yme 
2.Allvis 
3.Kjenning 
4.Galder 
5.Noatun 
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        Utsmykning med Odin og Torshammer på tre i Vågland. Foto: Skade Villtokt.                      
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