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Redaktørens forord
Under årsmøte til FFS nå i år ble jeg spurt om jeg kunne tenke
meg å påta meg det ærefulle virke som redaktør for Ni heimer etter
Øyvind Siljeholm. Det var i grunnen overraskende å bli spurt,
ettersom jeg var med på FFS sitt årsmøte fordi jeg er
religionshistoriker og hadde derav spurt om å få være med som
observatør på deres sommerblot. FFS, med sin bemerkelsesverdige
åpenhet, inviterte meg likegodt til å bli med på hele årsmøte, hvilket i
sin tur førte til at jeg ble spurt, stilte som kandidat og ble valgt til
redaktør. Jeg kom som gjest og dro som en del av et hyggelig
fellesskap. Tusen takk for tilliten.
Det bør for ordens skyld nevnes at jeg ikke er medlem av FFS
(jeg har aldri vært medlem av noe trossamfunn eller politisk
organisasjon), men styret kom frem til at det ikke er av betydning for
redaktørvirke – så her er jeg.
Naturlig nok får høstblotet oppmerksomhet i dette nummeret, for det
er jo den tiden snart nå. FFS har dessuten fått nytt foreningsemblem,
som bl.a. vil pryde forsidene på Ni heimer fremover. Og som en
verdig avskjed med det gamle, har FFS fått laget sølvsmykker av
Ægishjalmur.
I ”Odin Visdommens gud” taes du med på reise i norrøn
visdomsforståelse og blir kjent med Odin som kunnskapssøker. Vi byr
videre på reportasje fra sommerblotet og en serie faste spalter som
innføres med dette nummeret: ’Lederens hilsen’, ’Fra den eldre Edda’
og ’Anmeldelser’.
Med dette håper jeg at mine for-redaktørers innholdstradisjoner holdes
i hevd - Ni heimer er jo både nyhetsblad, et livspraksisforum og
poetisk-kulturhistorisk formidling på en gang... Ønsker Dere alle
riktig god lesning!
Gunnhild
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Alle tekstbidrag, bortsett fra referatet fra årsmøtet, representerer den
enkelte skribents egne meninger og er dennes åndsverk – og
gjenspeiler ikke nødvendigvis FFS sin oppfatning.
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Om tekstforfatterne i
dette nummeret:
Øyvind Siljeholm er gift og bor i Enebakk kommune. Han jobber til
daglig med IT i det offentlige, er styremedlem i FFS og ble valgt til ny
leder (forstander) for FFS på årsmøte i sommer (2008).
For Iris Volgin er det å reise en viktig og berikende del av livet. Hun
er oppvokst i Berlin, har reist mye rundt om mellom-Europa og
Norden, hvor blant to lengre opphold Moskva. Har siden 1999 bodd i
Oslo, jobber til daglig med rullestolbrukere og er styremedlem i FFS.
Ine Rosland jobber til daglig som pedagog. Har drevet aktivt med
norrøn tro, kultur og kunst de siste 11 årene på hobbybasis. Hun er
styremedlem og kasserer i FFS.
Thomas Gramstad spiller didjeridu og djembe og er opptatt av
verdens-, fusjons- og tradisjonsmusikk. Han jobber med IT i Oslo og
virker som skribent, er opptatt av digitale borgerettigheter og frie
kultur og kunnskaps allmenninger, og er arbeids-”medlem” for FFS.
Bente Myrtveit er religionhistoriker og cand.philol., og til daglig
dedikert til lærergjerningen i Bergen. Hun holder foredrag og skriver
artikler; essayet ”Odin visdommens gud” er basert på foredrag holdt
under Sommerblotfestivalen 2008, og er adaptert til publisering i Ni
heimer på forespørsel.
Gunnhild Hagberg-Karlsen er cand.philol., driver GHK
kulturproduksjoner og et kreativt fellesskap i Oslo sentrum. Har det
siste året bl.a. bedrevet et norrønt kulturformidlingsprosjekt
(Sommerblotfestivalen) og holder for tiden på å anlegge et bibliotek.
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FFS har fått nytt emblem!
- FFS-nytt av leder Øyvind Siljeholm -

Har dere lesere lagt merke til emblemet på forsiden til Ni Heimer?
Etter mange år har vi i Styret i FFS, vedtatt dette som foreningens nye
offentlige emblem, og dere ser det for første gang her på Ni Heimers
forside.
Ved å gi FFS sitt offentlige ansikt et nytt unikt emblem, med en helt
nøytral historisk form og innhold, forventer vi nå å kunne være åpne
og kunne gi av åpenhet, være stolte og gi av stolthet og være
inkluderende og nære som medlemmer og overfor andre i samfunnet.
Emblemet vårt er rundt som en sirkel som favner fra og med luftens
veier og de øverste fjellene og til og med havene og deres djup. Det er
”moderne” i design, men har samtidig referanser til runene, og
bokstavene FFS kan leses når du holder emblemet på skrått (venstre
tiltet). Det kan også, som dere ser under, ikles ulike fargevarianter.
Så hva kan jeg si som harmonerer med det nye emblemet vårt? Lær
deg å se deg selv i gleden over å kunne bygge tilhørighet med andres
tro, og med dette merket er vi klare til å kunne favne alle, vise respekt
for hverandres personlige symboler, runer, altere, steiner, trær og
landskap og trosvaner, i en respekt for den enkeltes rett til unike
åndelige vegvalg i sitt eget liv. La, om du kommer på det, din ømhet
for et livets under, komme fram, og gi et smil eller en klem til en
nabo, en venn, et tre og gi gjerne en virtuell klem tilbake til Det unike
Åndelige og vår vakre natur.
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OM HØSTBLOTET
- kulturhistorisk petit av cand.philol G. Hagberg-Karlsen -

I Almanakk for Norge som utgis av Universitet i Oslo, kan vi lese at
det er første ”Vinterdag” den 14. oktober. Dette vende, som altså
fortsatt merkes av i vår offentlige kalender, ble i (den såkalte)
vikingtiden feiret med Høstblot.
Vikingtidens høstblot
I vikingtiden var blotet den viktigste offentlige kulthandlingen, og
man holdt tre hovedblot i året. Høstblotet var blant disse, og det var
sannsynligvis en form for høsttakkefest viet guden Frøy. For på denne
tiden av året var avlingen i hus og slaktedyrene på sitt feteste. Man
samlet seg for å nyte fruktene av felles arbeid.
Blotet var trolig et spleiselag, og det ser ut til at det vanlige var at hver
enkelt husstand brakte med seg mat og drikke til festen på (f.eks.)
storgården. (Sigurd Jarl ble æret spesielt med kvad fordi han holdt mat
og drikke til festen for alle, noe som gjør det rimelig å tro at det ikke
var vanlig praksis). Det felles måltidet, som var høydepunktet under
blotfesten, besto av innviet kjøtt fra offerdyrene og hellig drikke i
form av signet øl. (Øl kunne den gang ikke lagres, men måtte inntas
som ferskt øl og det ble derfor brygget spesielt til høytidene.)
”For godt år og fred”
Menneskene ble knyttet sammen i hellig fellesskap med hverandre og
med gudene gjennom samværet rundt offermåltidet. ”Kultfellesskapet
skapte en tilstand av ’fridr’, fred. Den gamle kultformelen lyder til árs
ok fridar, ”for godt år og fred”,” i følge Steinsland (2005:279).
Ølbegeret, eller drikkehornet, som gikk bordet rundt fra mann til
mann, ble viet til fruktbarhetsgudene mens man skålte ”for godt år og
fred” (Ström 1985:81). Det interessante er at våre forfedres forståelse
av ’fred’ ikke bare innebar fraværet av krig. I følge forskere skal det
også henvise til en harmoni mellom guder og mennesker som gjorde
at samfunnet kunne bestå. ’Fridr’ innehar dessuten ideer om
fruktbarhet – f.eks. kommer ordene frilla (elskerinne) og frjá (elske)
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fra samme rot – at dyrene formerte seg, at kornet modnet, at
mennesker og dyr var ved god helse. Man kan si at ’fridr’ er det
norrøne ordet som kommer nærmest religionenes ulike uttrykk for
”frelse”, dvs. kosmisk og samfunnsmessig harmoni. Begrepet ’fridr’
har paralleller i mange kulturer, f.eks. det indiske ’dharma’, det
kinesiske ’tao’ og det jødiske ’shalom’.
Kilder:
• G. Steinsland (2005). Norrøn religion – Myter, riter, samfunn. Oslo: Pax
forlag.
• F. Ström (1985). Nordisk hedendom – Tro och sed i förkristen tid. (3. oppl.).
Arlöv: Akademiförlaget.
• Universitet i Oslo (2006). Almanakk for Norge 2007. Oslo: Gyldendal.



Foreningen Forn Sed inviterer til

høstblot
I år feirer vi høstblotet lørdag 25. oktober med overnattingstur på en
flott gård i Sandefjord. På stedet er det en naturlig grotte hvor selve
blotet holdes, og flermannstelt for overnatting.
”Storbonden” byr på gryterett og FFS står for mjød (til blotet). Ta
ellers med det du skulle ønske og trenge av mat og drikke samt
sovepose og liggeunderlag.
Vi møtes på Sandefjord togstasjon kl. 17.45, enten du kommer med bil
eller tog. Derfra kjører vi sammen til gården.
Alle, også ikke-medlemmer, er hjertelig velkommen.
Forhåndspåmelding er imidlertid påkrevd, og må gjøres via e-post til
styret@forn-sed.no innen 10. oktober.
(Det vil ikke bli blotet blodoffer).

Velkommen!
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Lederens hilsen:

Begynn en ny god høst i 2008!
Takk for tilliten for at jeg ble valgt som leder for Foreningen
Forn Sed.
Jeg er stolt over å få være leder i Foreningen Forn Sed.
Foreningen er for meg et levende fellesskap. Et fellesskap som vil
oppmuntre til å holde oppe og være stolt av de personlige erfaringene
som formes hos det enkelte medlem i sin egen lokale tradisjon for
folketro, i sin omgang med gamle slekter (sin slektstro) og i omgang
med de gamle og nyere etablerte gudemaktene på Jorden vår.
Ryggraden i foreningen FFS er altså hver og en sin egen
personlige tradisjonsbygging overfor ”sine” personlige lokale røtter i
folketro, overfor ”sin” gamle slektstro og ”sine” åndevesen-vennskap.
Jeg sier ”sin” og ”sine” i anførselstegn, for jeg oppfordrer alle til å
dele av sin erfaring i vårt fellesskap. Personlig har jeg en første
prioritet før alt annet: at de lokale åndsmakter med de eldste aner på et
sted gjerne kommer først i respekt og oppmerksomhet. Innlevelse og
varsomhet. Og selvfølgelig også fylgjer og åndemakter som følger
personer jeg møter. Alle slike kommer først i min oppmerksomhet.
Dette er viktig og nødvendig. Alt dette kan læres å sanse og bry seg
om – la oss begynne i det små.
I vårt eget lokale geografiske Norden er det rike Norrøne,
Samiske og ”Finnskogske” Makter; fra rike gamle tradisjoner fra
gårdsfamilier, fra fiske og fangst og fra gamle tradisjonsyrker er det
Makter, og også fra tatere og sigøynerfamilier og andre gamle slekter i
verden er det Makter og guder som gjerne vil gripe inn i dagliglivet.
Og om du selv velger å holde oppe eldre -håndverk, -idrett, klestradisjoner og -språk, er du en berikelse for alle i hele verden.
Lytt etter de tradisjoner som lokale ånder kan like å få
oppmerksomhet ved. Hør hva gamle kan fortelle, hva fortellinger og
sagn handler om, men velg bare det du selv vil gjøre ut fra din egen
verdinorm, og juster etter hvert med menneskerettigheter og
urbefolkningsrettigheter. Og alt hva som vil passe deg å gå inn på eller
som, som en unik selvstendig person, gjør det! Vær frimodig og si du
er tilgjengelig her på jorden for vennskap – om du vil, da  – Og la
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det sanne drømmelivet få rom, av nærhet fra levende bevarende
åndsmakter om deg og meg.
Gjennom å være ekte i følelser, og handle etter følelsene dine, er
et lite smil nok eller en takk eller et sukk. Noen kan også like å gi en
gave til et bål, eller bygge og ha et lite husalter å ha heime, eller ofre
en drikk til en stein, eller til et tre – eller kanskje heller lytte til et tre
eller til bekkens klukking og sildring, og kjenne kreftene fra det åpne
vann og Sjøen.
Å vite og verne om, å hegne om; at dine følelser merkes av De
Gamle, Maktene og Det (Det Usynlige), det er FFS sin religiøse
hensikt og foreningen gir et støttemiljø for brobæring mellom det
åndelig og det norske samfunnet. Kan DU ta dem inn i din omsorg,
det at du vet at de er der og viser det i følelser – behandle dem høflig
som din gamle slekt, bygge slektsbånd, adoptere de som slekt – hver
og en? Ved å gi vennlige signaler, kommer de selv til hjelp.
Fordi vi har løs organisasjonsform, er foreningen FFS helt åpen
og påvirkelig på innfall fra de enkelte trosmedlemmene og arbeids”medlemmer” i organisasjonen vår. Når vi slik raskt tar avgjørelser når vi først bestemmer oss, så oppmuntrer jeg alle til spørre via e-post
om de kan bidra med noe. Husk også innlegg til Niheimer, om du vil
dele din erfaring eller minner.
Hvordan kan en forening overleve år etter år uten å ha en sterk
hierarkisk struktur? Jeg tror vi har funnet en annen struktur for
sammenbinding der vi følger samfunnet vårt inn i den økte
bevisstheten om menneskerettighetene, slik at f.eks. det enkelte
medlem i FFS ser seg fullt beskyttet i det norske samfunnet vårt, og at
en tro kan holdes som helt hellig for hvert enkelt menneske, og nå
også øves opp i hellighet og i trygghet hos alle åndsvesenene. This is
The Work (The Work of Community of earth).
Husk altså: Våre egne erfaringer og våre egne følelser er vår
egen kommunikasjon med Maktene i vennskap rundt oss. Les gjerne
setningen om igjen og bytt ut ordet ”våre” med ”dine”, så bytter du ut
ordet ”dine” med ordet ”mine” – og kjenn på det i munnen din.
La oss nå ta med og vise Maktene vår verden og ta de med i
dagliglivet vårt – bare når det passer seg for deg og i respekt for andre
rundt deg. Slik er det er godt å leve.
Vis også respekt for sorgen og tapet over kjære, og gi anledning til at
slekten rundt deg kan bry seg om deg.
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Gjerne la din tro komme fram naturlig åpent. Om du selv kan
finne anledning alene i naturen, gi din tillit til De Gamle/og de alltid
unge der. Om det også er ditt valg og du vil delta på et av blotstreffene
i FFS, for eksempel i Oslo, så kan du se på tidene på websidene til
FFS eller sende e-post til foreningen.
Jeg vil samtidig svært gjerne gi min takk til alle arbeids”medlemmer” som ikke er innmeldt i trossamfunnet vårt og alle våre
ivrige trosmedlemmer, alle sammen, som med sin individuelle frihet
beriker vår religiøse kulturarv og bidrar til sterke sosiale bånd i
foreningsarbeidet vårt.
Jeg ønsker alle fortsatt godt år og fred.
Hilsen Øyvind Siljeholm



Fra den eldre Edda:
Håvamål, som betyr ”den høyes tale” (altså Odins tale), er et didaktisk verk
sammensatt av flere dikt fra Den eldre Edda-samlingen. I dem finner vi
leveregler satt sammen med mystisk visdom fra Odin selv. I hvert nummer
fremover av Ni Heimer inviteres et medlem i FFS til å aktualisere vers fra
Håvamål gjennom tolkning og kommentarer

HÅVAMÅL
1. Åpner du døra
til ukjent hus,
skal du være varsom,
skal du være vaktsom,
for uvisst er å vite
om uvenner
alt sitter benket der inne.
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2. Gjæve vertsfolk!
en gjest er kommet,
hvor skal han sette seg?
på vedlag ved døra
venter han nødig,
om han har viktig ærend.
3. Eld trenger han
som inn er kommet,
og er kald om kne;
mat og klær
kan mannen trenge,
som kommer fra ferd over fjell.
4. Vatn og handkle
og vennlige ord
trenger mannen før måltid;
gjestfritt sinn
vil han gjerne møte,
tale og taushet igjen.
5. Vett trenger han
som vidt ferdes,
heime er livet lett;
til spott blir alle
som ingenting vet
og kommer blant kloke folk.

Dagens tolkning av Håvamål
- av Iris Volgin -

1) Hva Odin anbefalte oss i Håvamål hva angår oppførsel, var
varsomhet og gjensidig respekt på reise kan vel godt overføres/overtas
til i dag, til tross for drastiske forandringer i omstendigheter (mht.
tidene Odin og vi hhv. lever i ). Jeg som har reist mye med lite penger
til fots eller ”per tommel”, har ennå tettere forhold til disse versene fra
Håvamål enn en som reiser f.eks. på masseturistens vis, men selv om
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alt ser helt trygt ut, betyr det jo ikke at alt er helt uten fare, og enhver
reisende bør passe på seg selv og respektere menneskene som han/hun
møter på veien, men være obs på at det finnes både godt og ondt.
2 & 3) En av de fineste opplevelser i livet er for meg å reise og være
velkommen i fremmede land og mennesker uten hensikt av å tjene
eller tape noe på det og så er det en glede for meg å be folk være
”gjest” i mitt beskjedne hjem likevel, hvis jeg syns de fortjener det
eller hjelpe hvemsomhelst med det som trengs. Spesielt i Norden føler
jeg at Odins ord er i livet, og jeg føler meg trygg på ferd, også som
kvinne. Og omfavnet av alt som er rundt meg. Jeg har også drømmer
som passer til mine situasjoner på veien, og de viser meg veien videre,
både mht. fremferd, beslutninger og destinasjon!
Jeg fikk masse hygge, hjelp og styrke på veiene mine da jeg reiste
rundt, slik at folk respekterte min måte å reise på, hvor man lett kan
komme i vanskelige situasjoner, som var mer vanlig i gamle tider, den
gang det var Åsatru her til lands, da vi fikk Håvamål fra Odin.
4) Det ble dessuten anbefalt å ikke slite seg helt ut med å prate, for å
unngå unødvendig tap av energi og litt ro for restituering av kropp og
sjel, bra hvis folk forstår at man egentlig ikke burde feste hvis man er
på ferd videre på egenhånd.
5) Til siste vers vil jeg si at det er vel lurt å ikke bli sint pga. litt tull,
en trenger all humor da, og også ha i minne at man ikke kan vite alt i
universet. Jeg for min del er veldig opptatt av å skjerpe meg litt i
andres selskap og ikke bli for godt vant til familiens eller venners
tålmodighet!
Kilder:
• Oversettelse av Holm-Olsen, L. (1985) i Eddadikt (2.rev.oppl.).
Oslo: J.W.Cappelens forlag AS.
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ODIN
VISDOMMENS GUD
- essay av cand.philol. Bente Myrtveit -

Allfar, Valfar, Grimm, Sanngjetter, den enøyde, Gangtrøtt, Ygg ,
Hjelmbærer. Listen er endeløs. Odin har over 150 navn som illustrerer
hans mange roller i den norrøne mytologien 1. Navnene peker på hans
sider som krigergud, skapergud, diktergud, og vandringsmann og ikke
minst på den siden av ham som gjør ham til visdommens gud. Vi skal
sette fokus på Odin som vismann og kunnskapssøker. Dette fordi det
er spennende å se hvordan ” allfar” trenger å bruke så mye tid på å
tilegne seg kompetanse for å kunne fungere som den øverste gud i det
norrøne universet.
Odin nærer en besettelse for kunnskap om verden og dens
beskaffenhet som fører til at han stadig er på jakt etter ny innsikt.
Denne evige jakten på kunnskap og økt kompetanse kan jo få en til å
stusse; hvorfor har han ikke denne kunnskapen i utgangspunktet? Han
som etter sigende skapte verden og menneskene?
I Voluspå vers 3-4, kan vi lese:
3
I opphavs tider
var ingen ting,
ikke sand, ikke sjø
eller svale bølger;
jord fans ikke
og opphimmel,
bare ginnunga-gap
og gras ingen steder.
4
Før Burs sønner løftet
landene opp,
de som mektige
1

Steinsland 2005:166.
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Midgard skapte;
Hvor var Odin da verden ble til ? I begynnelsen var det bare
Ginnungagap og på den en siden lå Nivlheim – der var det frost og
tåke, og på den andre siden lå Muspelheim – fylt med frådende
flammer. I dette møte mellom varme og kulde fremkommer Urjotnen
Yme og kua Audhumla som gir Yme næring. Fra Ymes kropp
kommer rimtusser, og ut av isen slikker Audhumla en dag andre
skapninger. Det er med andre ord ikke en gud å spore i opphavstiden.
Odin selv kommer som et resultat av blandingen mellom tussene og
den arten Audhumla slikket frem. Det vil si at han selv var fraværende
da grunnlaget for verden ble lagt. Odin og hans brødre tar senere
makten med vold fra tussene. Dette er et kjent fenomen fra
mytologien. De ”nye” gudene tar makten fra de opprinnelige. Odin
skaper en ny verden av Ymes kropp, og jager tussene utfor
Ginnungagap. Kun to av tussene slipper unna og gir liv til jotneslekten
– ikke til å undres over at det aldri blir et spesielt godt forhold mellom
guder og jotner.
En skulle tro at Odin i alle fall hadde full kontroll på menneskearten,
som han er den øverste guden for, men også her skaper Odin ut av
noe allerede eksisterende. De, Odin og hans brødre, finner Ask og
Embla som to trestokker på stranden en dag uten ”lagnad”2, og ser at
de har samme form som dem selv, og blåser liv og vett i dem.
Vi kan si at Odin skaper orden ut av kaos – og dette er det som driver
ham på jakt etter kunnskap – for han må prøve å opprettholde det han
har skapt – han trenger gammel kunnskap – kanskje jotnenes
kunnskap?
Odin er en mangfoldig skikkelse. Han er på den ene siden skaper – vel
og merke skaper han av materiale som allerede finnes - på den annen
side er han en kunnskapssøker som går til drastiske skritt for å skaffe
den kunnskap han trenger for å kunne opprettholde sin posisjon som
øverste gud, og for å kunne bevare og beskytte kosmos mot
kaoskreftene som hele tiden lurer. Jotnene er de tydeligste, men i
perioder er også vanene (halvgudeslekten) en utfordring, og så er det
den fremtidige faren Ragnarok.
2

Voluspå, vers 17
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I den norrøne kulturen er det å skaffe seg ny kunnskap – dette gjelder
både guder og mennesker – svært viktig. Det heter seg i Håvamål ”at
betre bør enn mannevit mykje kan ingen bære”. Dette gjelder åpenbart
for gudene også; selv om Odin nok er den som legger mest arbeid i å
bli klok og vis.
Når Odin beskrives er han på en evig søken etter visdom. Det er da
ikke utelukkende den empiriske kunnskapen som det moderne
mennesket er så opptatt av han søker, men også kunnskap som går
langt utover virkeligheten slik vi kjenner den og inn i magiens verden.
Selvfølgelig er Odin også opptatt av den strategiske og verdslig viten
om hvordan man skal vinne et slag, avgjøre nabofeider osv, men det er
ikke denne kunnskapen som koster ham dyrt. Det er kunnskapen om
det som har vært og det som skal komme som er mest dyrkjøpt.
Det er et interessant trekk i de norrøne tekstene at det finnes andre
som allerede besitter den kunnskapen Odin ønsker seg – nemlig de
feminine makter og jotnene. Odin prøver på et vis å bli allvitende ved
å samle inn all eksisterende kompetanse.
Odin har rimelig god kontroll på de faktiske tingene som skjer i
verden til daglig – hver morgen flyr hans to ravner (hans tanke og
minne) ut i verden for å observere og bringe nytt tilbake. Det finnes et
utdrag der Odin uttrykker stor bekymring når Hugin en kveld kommer
sent hjem; idet ligger det noe usikkert – hva kan skje om Odin ikke
lengre har oversikten/kunnskapen over verdens beskaffenhet? Nettopp
her i ligger noe av spenningen i den norrøne mytologien – Odin har
skapt, han har gitt mennesket tanke og sinn – han har formet verden,
laget dag og natt, men han trenger hjelp til å forstå – hvis han ikke får
denne kunnskapen lurer kaos og Ragnarok i bakgrunnen.
Jeg vet at jeg hang i det
vind kalde tre
ni hele netter
med odd i såret til Odin gitt,
sjøl gitt til meg sjøl
i det treet
som ingen vet
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av hvilke røtter det rant
Brød fikk jeg ikke
De brakte ikke horn
Speidet ned fra treet,
Tok så opp runer
Tok dem med skrik
Og fra treet falt jeg3
Odin henger ni netter i Yggdrasil, han er hardt såret og nesten død.
Døden er en egen dimensjon i det norrøne universet – de dødes verden
kunne by på kunnskap og innsikt som var skjult for verden. Når Odin
henger seg selv i Yggdrasil, og befinner seg halvveis i døden skaffer
han seg tilgang på kunnskap som han ellers ikke ville fått.
Denne handlingen gir ham også tilgang på runene, det norrøne
skriftspråket. Disse er det opprinnelig jotnene som besitter – med
runene de kan bruke seid og galder , og låse verden i ord. Denne
kunnskapen får også Odin etter selvofferet, og denne viderefører han
senere til menneskene. Runene representerer en slags magisk
kunnskap. Det gjør også galdrene i ennå større grad.
Ni storgaldrer
Fikk jeg av den navngjetne sønnen
til Boltorn, Bestlas far;
Og en drikk fikk jeg
Av dyrebar mjød
Øst av odrøre4
Han får også tak i galdrekunsten gjennom sitt besøk i underverden, og
han får den av en av de aller tidligste skapningene. En av dem som var
til før han selv var til – eller som kanskje også er ham selv. Det er
hans egen bestefar som skjenker ham denne kunsten.
Er det Odins jotunblod som gjør det mulig? Er det slik at egen
askese/selvplaging gir ham den kunnskap han har glemt? Det forteller
historien dessverre lite om. Vi kan bare undres og spørre. Galdring er
en klar magisk kunnskap, den gir makt over mangt og mye.
3
4

Håvamål 138-139 i Steinsland 2005:182-183.
Håvamål 140 i Steinsland 2005:183.
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Gjennom galdrekunsten kan Odin hjelpe både på det mentale og det
fysiske planet. Han kan vekke døde, han kan stoppe ild, han kan stille
storm – med andre ord gir selvofferet han flere av de egenskaper en
gud bør ha, og vi kan si at selvofferet gjør ham mer guddommelig,
mer allvis enn han var i utgangspunktet. Etter sigende behersker Odin
i alt atten galdrer5 – disse gir han makt og myndighet over døden,
været, sykdom, makt over kvinner, en gir ham tilgang på dvergenes
visdom – den siste og attende galderen er hemmelig visdom som ikke
kan røpes og således kan ingen komme til bunns i den guddommelige
visdommen6.
Det er også interessant her at han her drikker av karet odrøre, den
samme mjøden som han senere lurer seg inn i Jotunheimen og forfører
jotundatteren Gunnlod for å stjele. Det er nemlig diktermjøden, den
som er laget av fredsskapningen Kvasir (også kalt Suttungs mjød). Det
å kunne dikte var en av de aller viktigste kunstene i den norrøne
virkeligheten. Skal du kunne dikte godt må du ha stor forståelse for
både mennesker, dyr og guder.
Da ble jeg frodig
Og fikk meg kunnskap
Vokste og trivdes vel
Av ord søkte ord
meg ord på ny
av verk søkte verk
meg verk på ny7
Som vi ser er kunnskap en vesentlig forutsetning for vekst. Skal man
vokse som gud eller menneske er det å ville lære en viktig ting. Når
Odin henger seg i Yggdrasil er det fortvilelsen over alt han ikke
forstår som driver ham – her må han nesten i døden for å søke viten.
Og der halvdød på Yggdrasil, finner han innsikt i verdens
hemmeligheter. Disse hemmelighetene vet ikke vi noe om – mytene
forteller oss det ikke – men vi vet at Odin gjennom å ofre seg selv (til
seg selv) skaffet tilgang på runene og galdrer, som i alle fall
tilsynelatende kan gi ham magiske evner – disse kan det jo for så vidt
5

Steinsland 2005:184.
Steinsland 2005:185.
7
Håvamål 141 i Steinsland 2005:183.
6
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argumenters for at han hadde fra før, ellers ville jo ikke muligheten til
å tre ned i dødsriket og tilbake igjen være åpen for ham. Den
kunnskapen han skaffet seg var kunnskap andre grupper enn æsene
hadde. Det var kunnskap som jotnene hadde, og det var kunnskap som
dvergene hadde, med andre ord kunnskap som ville øke Odins makt
både over æser, vaner og mennesker.
Hos T.Å. Bringsværd kan en lese det slik at både hengingen i
Yggdrasil, og andre aksjoner var ting Odin gjorde mens han var ung –
før han ble allfader og allvitende. Den gangen verden var ung og det
ennå ikke var gitt at æsene skulle råde, den gang vanene også ville ha
makten i verden. Da forsto Odin at den som hadde mest kunnskap var
den som ville seire, vinne makten. Og Odin dro ut i verden som
vandringsmann for å lære seg alt om verden – det heter seg at i tusen
forkledninger går han omkring i verden og spør og graver. Han
snakker både med mennesker og dyr. Odin har formet verden – nå vil
han forstå den og han vil beherske den.
Odin søker visdom. Den finner han tilgang til hos Mime, som etter
sigende skal være den klokeste av all skapninger - årsaken til Mimes
visdom er brønnen som huser en av røttene til Yggdrasil. Odin ber
pent om å få smake, men Mime setter en høy pris – som han selvsagt
ikke har tenkt at Odin er villig til å betale. Mime vil ha Odins ene øye,
og overraskelsen blir stor når Odin uten å nøle river ut det ene øye sitt.
Ingen har noen gang tørstet slik etter kunnskap som Odin, og et øye er
ingen pris for å stille en slik tørst.
Dette forteller oss hvor viktig kunnskap kan være – og da er det ikke
kunnskap om de synlige ting som er målet, men kunnskap om
menneskenes atferd, og verdens beskaffenhet og de store spørsmålene
- det vi i dag kanskje ville kalle eksistensielle spørsmål. Ved å gi fra
seg det ene øyet ser Odin mindre av de synlige ting, og mer av de ikke
synlige ting. Odin er ute etter forståelse og innsikt i verden , for å
kunne vite hvordan den best kan opprettholdes og beherskes. Han
trenger denne kunnskapen for å kunne verne sin egen makt, og verne
verden mot undergang8.
8

Det kan være fristende å sammenligne med den ” dype” magien hos Tolkien og Lewis. Den
som alltid er skjult og usagt. Steinsland (2005:185) snakker om ”at vi kommer aldri helt til
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Når Mime skjønner hvor alvorlig Odin tar jakten på visdommen, lar
han selvsagt åsen drikke seg utørst, og han blir en venn og rådgiver for
den høyeste guden. For ennå er Mime klokere enn Odin, fordi han har
drukket av brønnen ved Yggdrasils røtter mye lengre enn Odin – det
fungerer nemlig slik at visdommen øker for hver gang man drikker av
Mimes brønn, slik all visdom forøkes: du må oppsøke kildene igjen
og igjen hvis innsikten din skal utvikle seg.
Mime blir sendt til Vanene etter fredslutningen etter den store
vanekrigen, og her skaffer han Odin tilgang på vanenes kunnskaper,
samt at Odin også har noen av vanene som gisler hos seg selv og lærte
derav bl.a. seidkunst av Frøya. Mimes visdom er så stor, at etter at
vanene har drept ham og kastet hodet tilbake til Åsgård, bruker Odin
seid og magi for å gi hodet liv, slik at han kan fortsette å nyte godt av
Mimes visdom. Han og Mimes hode snakker deretter hver dag om
verden og dens beskaffenhet. Og når de begge er blitt gamle bærer
Odin Mimes hode ned under Yggdrasil for at det skal kunne hvile der.
Da har Odin oppnådd den visdom han trengte og verden går mot
slutten.
Odin er grenseløs og skyr ingen midler for å skaffe seg den
informasjonen han trenger underveis; han driver med seid – noe som i
det norrøne universet helt klart er en kvinnesyssel og som han etter
sigende har lært av Frøya. Kunnskapen om fortid og fremtid – og det å
kunne mane og galdre – er i all hovedsak knyttet til kvinners domene.
Det er volvene som har kjennskap til de ting som har vært og de ting
som skal komme. Det berettes at Odin maner til og med døde volver
tilbake til livet for å finne ut hva de vet – f. eks er det slik han får vite
om Balders forestående død. Det er gjennom Voluspå Odin får
kunnskap om de fremtidige farer som truer kosmos. Volven besitter
med andre ord mer visdom om verden enn Odin selv.
Odin blir av Loke i Loketretten beskyldes han for å ta trollkjerring
ham og å foreta seg rituelle sjelereiser til dødsriket. Dette er egentlig
svært umandig atferd – det Loke egentlig beskylder ham for er å være
bunns i den guddommelige visdommen. Det er alltid en skjult rest som ikke uttrykkes verken i
ord eller andre kunstformer.”
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ergi9 – som betyr at han er feminin, kanskje til og med homofil – en
alvorlig beskyldning, men når Odin driver med seid gir det ham makt
til å forstå både fortid og fremtid og den mystikken som ligger i døden
– han har igjen hentet kunnskap som han ikke i utgangspunktet hadde.
Dette er et særtrekk som går igjen og igjen i mytene. Odins rolle som
den desperate kunnskapssøker der intet offer er for stort handler i stor
grad om å skaffe til veie kunnskap de mannlige æsene ikke hadde.
Kunnskap fra jotner, fra dverger, fra volver og vaner.
Det er som gud for visdom og kunnskap Odins posisjon som gud for
de herskende klassene blir selvsagt – ingen trenger så mye kunnskap
om verden som den som skal styre den10. Skal en bli en god leder er
det å ha oversikt over verden, kunne planlegge, være taktisk,
kommunisere med dødsriket, mane fiender osv. svært viktig. Der vi
lett ved første øyekast kan forledes til å tro at det er krigeregenskaper
og styrke som er maktgrunnlaget i det norrøne universet, viser Odins
kunnskapstørst oss at det er kunnskap om verden og de store
sammenhengene som gjør både menneske og guder virkelig mektig.
Kanskje til ettertanke i en verden der lett kjøpt ”infotainment” er
vinneren på kunnskapstorget, og svært få er villig til å lide verken for
kunst eller vitenskap.
Kilder:
• Bringsværd, T.Å (1985-87). Vår gamle gudelære 1-3. Oslo: Gyldendal Norsk
Forlag.
• Bringsværd, T.Å. Den enøyde.
Nettutgave: http://www.gyldendal.no/toraage/denenoyde/.
• Hansen, J-E. E. m.fl (1999). Norrøne myter og sagn. Gyldendal fakta 1999.
• Holtsmark, A. (1970). Norrøn mytologi; tru og mytar i vikingtida. Oslo: Det
Norske Samlaget.
• Solli, B. Odin ”den skeive” i norrøn mytologi.
http://tux1.aftenposten.no/meninger/kronikker/d65655.htm.
• Steinsland, G. (2005) Norrøn religion – Myter, riter og samfunn. Oslo:Pax
forlag.
• Voluspå.
http://historieogfilosofi.cappelen.no/c241935/artikkel/vis.html?tid=242497.


9

Steinsland 2005:185-187; Solli.
Steinsland 2005:193.
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Anmeldelser
- musikk anbefalt av Thomas Gramstad OTHALA (2007): NÅR ALTING ER GLEMT...
Dette er musikk inspirert av tradisjonsmusikk, men med et moderne
uttrykk. Instrumentene er trommer, bl.a. rammetromme
(sjamantromme), bass, synth, el-gitar, dyp brummende mannlig vokal
og kvinnelig vokal i høyt toneleie. Det er mye rå kraft og
vitalitet i Othalas uttrykk, særlig i vokalene. I spor 6 og 7 er
det mye ordløs vokal (både kvinnelig og mannlig), som jeg synes
fungerer veldig bra. En dyp mannlig vokal på grensen til
strupesang brukes mange steder og gir mye kraft og energi. Ellers
er musikken mye tekstbasert, med tekster på dansk inspirert av
nordisk litteratur og natur, og også noen tekster fra Edda. For
min egen del opplever jeg musikk og tekst som to svært
forskjellige kanaler. Når jeg vil ha tekst leser jeg helst en bok
- jeg foretrekker faktisk å høre sanger på språk jeg ikke kjenner,
da er det nemlig lettere å høre på stemmen som et instrument. Men
dette er utvilsomt annerledes for mange andre, som setter pris på
kombinasjonen av forståelig tekst og musikk. Uansett er dette et
stemningsfullt album som hermed anbefales. Othala er forøvrig et
navn på Odals-runen, den siste runen i futhark, og står bl.a. for
arv, kultur, tradisjon og Odin. Coveret domineres av jord, stein og
himmel, og det er de energiene man får kontakt med på denne skiva.
www.othala.dk
YGGDRASIL (2008): YGGDRASOUNDS
Yggdrasil er navnet på flere ulike band, her dreier det seg om et
norsk band i psytrance-landskapet. De beskriver musikken sin som
"skandinavisk psykedelisk skogstrance", og Yggdrasounds er deres
andre album. Skogstrance er en sjanger som er utviklet ved å
spille og danse ute i skogen, og inkluderer lyder fra naturen
sammen med psytrance-rytmer og teknologiske og andre instrumenter.
Skogstrance skal både inspirere kroppen til å danse og sjelen til
å reise, og en må si at denne skiva lykkes med begge deler. Dette
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er energisk gladmusikk med mange variasjoner i lydbildet.
Trance-rytmene suppleres med mange ambiente toner som tidvis gir
en "outer space" eller "stjerner om natten"-følelse, men også med
diverse vokal og andre instrumenter som gir mer jordenergi. Det
detaljerte lydbildet danner en egen lydverden som man kan gå inn i
og reise i. Samtidig er det en utadrettet energi, så man kan også
bruke platen som bakgrunnsmusikk når man trenger litt ekstra
energi for å bli ferdig med noe. Hermed anbefalt. Coverets
dynamiske former og jordfarger gir et godt uttrykk for energien i
denne musikken.
www.yggdrasilrecords.net
BÅLFOLKET (2005): SIRKEL
Bålfolket er en familie- og vennekrets fra Nord-Norge som lager
musikk som er inspirert av deres sjamanistiske praksis.
Instrumentene er sjamantromme (en rammetromme laget av
naturmaterialer som slås på med et stykke tre eller bein/horn), to
didjeriduer, diverse rasler, naturlyder (vind, ild/bål, rennende
vann), kvinnelig og mannlig vokal, litt joik og en smule
overtonesang og strupesang. Resultatet er en stemningsfull CD med
mye spennende materiale fordelt på 13 spor, der noen deler av
CD'en kan brukes til eller inngå i en trommereise, mens andre
deler av CD'en mer oppfordrer til å lyttes til som musikk. Dette
går på balansen mellom repeterende rytmer og lydelementer
(trommereise) og progresjon/variasjon i musikken ("lyttemusikk").
I det ene tilfellet leder musikken innover i seg selv, i det andre
tilfellet peker musikken utover seg selv. Det ene er ikke bedre
eller riktigere enn det andre. Men det er ikke så vanlig å finne
begge deler om hverandre i samme verk.
Vi finner bl.a. spor nr. 6 "Ved bålet", en heftig sak med
intense trommer, didjeridu, ravneskrik, og diverse vokal: mannlig
og kvinnelig, pluss joik og strupesang; nr. 2 "Bestemor Sol hilser
Mor Jord", en rolig sak med rennende vann, dronende didjeridu og
kvinnelig vokal; nr. 3 "Barbeint på stien" med litt raskere
trommerytmer, mer rennende vann, didjeridu, og vokal; og den
folkemusikk-inspirerte nr. 11 "Hymne" med kvinnelig vokal,
overtonesang og didjeridu.
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Coveret er pent, men informasjonen der er sparsommelig. Jeg
liker å få vite hvor lenge hvert spor varer (dette mangler dessverre på
alle de tre albumene som anmeldes her), og savner også
kontakt-info til bandet. CD'en "Sirkel" kan kjøpes direkte fra Lena M.
Johnsen på lena@webmagnet1.com (eller på Facebook...) . Eller når
Bålfolket opptrer et eller annet sted i landet...



Foreningen Forn Sed’s
Sommerblot
- reportasje av Ine Rosland -

Lørdag 24. mai avholdt Foreningen Forn Sed årsmøte på Ekebergrestauranten. Etter en hel dag med gjennomgang av punkter til
drøfting ut fra årsmøteprotokollen ble det omsider tid for årets
sommerblot.
Vi kjørte opp til parkeringsplassen ved Ekebergsletta (etter å ha vært
hjemom for å hente enkelte glemte gjenstander). Ingen husket
nøyaktig hvor foreningens gamle blotsted lå men vi kjørte prinsippet
om at om man bare gikk i nesten riktig retning så ville man nok finne
det, og vi fant frem.
Det er en forvridd furu som står ved siden av en ypperlig bålplass på
en nydelig høyde. Vi var vel seks personer og vi hadde tre flasker
mjød. Derfor ble det en del runder med einkjels. Naturen lyttet og
stemningen var like høytidelig som de tilstedeværende. Energiene var
til å ta og føle på.
Etter dette kunne sommeren bare komme...
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Ægishjalmur
Foreningens forhenværende emblem, er en såkalt magisk binderune
som det berettes om i Edda. Som en avskjedshyllest har FFS fått
spesiallaget sølvsmykker av Ægishjalmur – slik kan du hvis du
ønsker, anskaffe det til personlig bruk og besmykkelse.

Foto: Kåre Hofftvedt

Ægishjalmur, sølvanheng, 3,3 cm i diameter:
kr 280,- (+ ev. porto) for FFS-medlemmer.
kr 375,- (+ ev. porto) for ikke-medlemmer.
kr 350,- (+ ev. porto) pr/stk ved kjøp av flere for videresalg.
*Bestilles via e-post til styret@forn-sed.no.
(Kan også spesialbestilles i annet materiale, ettersom støpeformen tilhører FFS)

Historical Background of Ægishjalmur
The "helm of awe", worn by Odin in Norse mythology. It was used to
intimidate enemies on the battlefield, a power which was produced by the
symbol on it. It was one of the treasures the dragon Fafnir hoarded. The term
ægishjálmr probably did not refer to a real, physical helmet originally, but
rather originated in the use of a special kind of magic called seiðr. The
ægishjálmr is a special subset of seiðr magic called sjónhverfing, the magical
delusion or "deceiving of the sight" where the seið-witch affects the minds of
others so that they cannot see things as they truly are. The role of seiðr in
illusion magic is well-documented in the sagas, particularly being used to
conceal a person from his pursuers.
(fra http://www.vikinganswerlady.com/aegishjalmr.shtm1.)
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Referat fra Årsmøtet 24.05.2008
1. Innkalling til dagsorden, opprop og oppsummering av de som formelt har
stemmerett.
Ine Rosland, Øyvind Siljeholm, Iris Volgin (Øyvind skriver ned personnr. til
Iris) og Vidar Freddysson.
2. Valg av referent og valg av 2 personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
Referent: Vidar Freddysson
Undertegning av årsmøteprotokollen: Iris Volgin og Vidar Freddysson.
3. Valg av møteleder.
Øyvind Siljeholm.
4. Kort oppsummering av foreningens tilstand.
Ine leser opp årsmeldingen for foreningen Forn Sed. I tillegg: Ingvild Linea
Bråthen trakk seg som styremedlem og meldte seg ut av foreningen av ukjente
årsaker ( Niheimer artikkel/layout?).
Kristin ønsket ikke lenger å være forstander, og har ikke lenger fungert som
forstander, selv om hun var valgt til dette. Ble likevel beholdt som forstander av
formelle årsaker. Hun har heller ikke åpnet brev, og følgene av dette, er at vi
ikke har fått statstøtte eller kommunalstøtte for inneværende år. Dette har ført til
et tap på ca, 25.000 kr. Viktig at vi får tatt inn og åpnet posten!
5. Økonomi, fjorårets regnskap, dagens situasjon og budsjett 2008.
Ine leser opp regnskapet (se vedlegg 2). Budsjettet det samme som i fjor, og
vi har ca 36.000kr.
6. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskapet for 2007 og budsjett for 2008
med ansvarsfrihet for styret.
Er godkjent.
(Thomas Gramstad ankom, ikke medlem, samt Per Bernard Evensen)
7. Følgende verv står til valg:
Forstander: Øyvind Siljeholm.
Sekretær: --------------- (Ikke valgt).
Niheimer redaktør: Gunnhild Hagberg-Karlsen (ikke medlem).
Styremedlemmer: Per Bernard Evensen, Iris Volgin og Vidar Freddysson.
Vara: Morten Farstad (ikke på valg) og Terje Pettersen (in absentia).
Kasserer: Ine Rosland (ikke på valg).
8. Hvordan få oppdatert medlemmenes kontaktinformasjon.
Vi får mye brev og e-post i retur. Øyvind skal undersøke om vi kan bruke
folkeregisteret til å finne våre medlemmer. Thomas skal prøve å søke på Google
og 1881. Viktig at vi får oppdatert medlemslista/medlemsdatabasen vår. Skal
også se om vi får trykket opp adresser på klistremerker for å lette utsendelse av
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brev m.m.
9. Nettsidene og videre oppdateringer.
Øyvind ønsker tilgang på Linux server, koster 1000 kr. for innmelding, noe
foreningen vil betale. Thomas skal spørre de andre medlemmene av serveren om
lov. Trenger innmeldingsblankett. Vi må ha et eget styremøte for å diskutere
dette videre.
10. Forslag om å samle det vi har av blot-ritualer osv, for så å sende det ut i et
Niheimer for å få tilbakemeldinger fra medlemmer.
Øyvind foreslo å danne en gruppe til å se på ritualene til neste styremøte.
Skal det legges ut eller holdes hemlig? Lage en framdriftsplan i innsamlingen av
ritualene, og få dem inn på data, så de er lett tilgjenglige ved behov.
11. Hvordan få medlemmer til å møte på foreningens arrangementer, samt
engasjere seg?
Vi må skrive om arrangementene i god tid, og ha de på faste tidspunkter av
året, slik at det er lett å legge disse inn i planene i en ellers så opptatt hverdag.
Kanskje arrangere turer til historiske steder for informasjon og sosialt samvær.
12. Produksjon av flyer.
Øyvind har allerede gjort dette, men skal forbedre disse.
13. Utføre tidligere vedtak som å fastsette datoer og sted for arrangement i
starten av hvert år, og da også få med museumsbesøk og eventuelle turer. Få
markedsført at medlemmer kan få penger til egne arrangement på landsbasis.
Det blir biltur til Borre 4-6 juli i år. Ine vil finne datoer for neste år. Forslag
for 2009: 17 januar Thórreblot, 11 april Sommerblot/Odinkult og 14 april
Sommerblotfestivalen i Oslo og 11 oktober høstblot. Eventuelt også ha et blot 21
mars for å ære husfuene. Kan også da ha årsmøte samtidig.
14. Eventuelt/innkommende forslag.
Per hadde et forslag om å lage et smykke av foreningens egen rune av sølv
til å ha rundt halsen. Dette vil kunne lages av smeden Truls Grønvold, og
støpeformen vil koste ca 2.500 kr, og smykkene ca 250 kr stykk. Disse kan
medlemmene kjøpe til kostpris, mens vi kan selge til utenforstående til rundt
350-400 kr stykk. Det ble vedtatt å kjøpe støpeformen og lage 25 smykker.
Kommer på ca 8.000 kr. Kan vedta å lage flere om etterspørselen tar seg opp.
Forslag om å lage noen standarsvar for de mest spurte spørsmålene som
f.eks. fra skole: "Hva er trosamfunn?", magi og besøk fra utenlanske turister.
Per fikk i oppdrag å se på dette til neste styremøte.
15. Årsprotokollen undertegnes og årsmøtet oppheves. Forslag til saker sendes
på e-post til styret@forn-sed.no.
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Aktivitetskalender

2008
• 19. januar: Torreblot, Sandbakken
• 24. mai: Årsmøte og sommerblot, Ekeberg
• 4. juli: FFS biltur til vikingmarkedet i Borre
• 25. oktober: Høstblot, Sandefjord

2009
• 17. januar: Torreblot, Sognsvann
• 21. mars: Årsmøte og blot, Sandbakken?
• 11. april: Sommerblot, Ekeberg
• 14. april: FFS anbefaler Sommerblotfestivalen, Oslo
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Om Foreningen Forn Sed – FFS
FFS er et trossamfunn godkjent av Den norske stat. FFS fungerer
dessuten som en vanlig interesseforening med stats- og kommunal
støtte for alle medlemmer i hele Norge, og følger alminnelig,
demokratisk foreningsskikk i vedtak og økonomi.
FFS favner norsk folketro med røtter i nordisk myterikdom og
oppmuntrer til en personlig, lokal religiøs omsorg med det enkelte
menneske i sentrum av seg selv og et foreningsmiljø.
FFS oppmuntrer alle til å lære om eldre lokal skikk og bruk, eldre
språk, håndverk, kunstutøvelse, musikk og klesdrakter, eldre
kampsport og idretter – og den viktige åpenheten gjennom følelser
dette gir inn mot folketroen og den åndelige verden. Å passe på
fornminner og bli kjent med dem gjennom følelser og i respekt, ser vi
som naturlig og formålstjenlig i seg selv; likeså med bygdebøker,
folklore og lokalhistorie - nedskrevne naturlige erfaringer fra folk og
folketro. Alt dette henter vi inspirasjon fra.
I FFS kan du få impulser til å bygge opp din egen lokale folketrokunnskap, og gjerne utvikle respekt for flere unike identiteter i Det
Guddommelige. Du kan bidra til å styrke humanistiske verdier bygd
på menneskerettighetene gjennom det personlig religiøse
kulturlandskap.
Medlemskap i FFS?
Vil du støtte oss (økonomisk) ved medlemskap i vårt trossamfunn? Du
kan selv styre stats- og kommunale midler for godkjente trossamfunn
til FFS ved å bli medlem. Slik kan du fritt støtte foreningens arbeid og
også fritt hente impulser fra miljøet. Mer informasjon om medlemskap
finner du på vår nettside: www.forn-sed.no.
Foreningen Forn Sed (FFS)
Post: Postboks 8851 Youngstorget, 0028 Oslo, Norge
E-post: forening@forn-sed.no
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