Om Foreningen Forn Sed
Foreningen Forn Sed er et trossamfunn godkjent av Den norske stat. FFS
erkjenner alle guder og vetter innen norrøn mytologi og nordisk folketro.
FFS mottar kommunal- og statsstøtte for alle medlemmer i Norge, og følger
alminnelig foreningsskikk i vedtak og økonomi. FFS erkjenner Den norske
stat som sin øverste myndighet.
Foreningen Forn Sed ble dannet i 1998 som et alternativ til et allerede
eksisterende åsatrosamfunn i Norge. FFS ble offentlig godkjent og
registrert som trossamfunn i 1999. Alle medlemmer over 15 år har
stemmerett, og kan stille til valg i foreningens organer.
Vår religion er grunnlagt på det som er videreformidlet fra førkristen tid
gjennom mytiske fortellinger, folketro og tradisjon. Foreningens
medlemmer praktiserer sin tro slik det passer for hver og en, så lenge det
ikke strider mot norsk lov. FFS vil bringe gammel skikk, folketro og
kulturarv til verdighet igjen, og holde dette i hevd uten at det innebærer
tvang eller misjonering. Vår gamle skikk er basert på toleranse, ærlighet,
lojalitet, respekt for naturen og alt liv. Fanatisme og hat mot andre kan
aldri forenes med foreningens formål.
Hva betyr "forn sed"?
Betegnelsen "forn sed" (norrønt: forn siðr) dukker opp i kristen
middelalderlitteratur som en motsetning til "ny sed" (norrønt: ný siðr),
altså kristendom. "Forn sed" henspeiler derfor på førkristen tro og praksis,
og kan oversettes til moderne norsk som "gammel skikk".
Vil du vite mer om Foreningen Forn Sed?
Gå inn på www. forn-sed.no

Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere innlegg. Artikler og
bidrag uttrykker ikke nødvendigvis Foreningen Forn Seds meninger,
med mindre de er undertegnet av styret. Innsendte bidrag er
bidragsyters åndsverk og eiendom; dette gjelder også billedmateriale.
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Forsidefoto: Ravn Villtokt – Hedensk gudehode fra nyere tid av ukjent kunstner.
Fra speidersenteret i Aabenraa, Sør-Jylland, Danmark 2013. Kanskje er det guden Tor?
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Bidragsyterne til dette nummeret:
Ivar L. Hille er en engasjert åsatroer som er gift og har barn. Han har en
mastergrad i Nordisk viking- og middelalderkultur fra Universitetet i Oslo, og
jobber til daglig i Oslo med arkivering. Ivars hovedinteresser er norrøn tro,
historie, naturvern, trening og film. Ivar ble valgt til FFS´s leder på årsmøtet
våren 2011.
Ingvild Linéa Bråthen ble valgt til nestleder i FFS på årsmøtet våren 2013.
Hun har en cand. mag.-grad fra Universitetet i Oslo med fag fra religionshistorie
og nordisk språk og litteratur. Ingvild har fagbrev i søm, er opptatt av
tradisjonelt håndverk, og bedriver et uhøytidelig selvstudium av historiske
drakter. Hun deltar jevnlig på historiske treff og festivaler, og er interessert i
mange former for kunst- og kulturutrykk.
Ravn Villtokt ble valgt til styremedlem i FFS på årsmøtet våren 2013. Hun er
musiker på fritiden, og veldig interessert i True Norwegian Black Metal. Ravn er
dedikert åsa- og vanetroer, født og oppvokst i Lofoten, og vant som sjette klassing høysetet på Lofotr i et slag hnefatafl mot høvdingen på Borg.
Skade Villtokt er kontaktperson for FFS i Østfold, hun er utdannet innen
kontor- og administrasjonsfag, og bedriver selvstudium av norrøn religion og
runer. Skade trives best i skog og mark, og på fritiden trener hun både hund og
katt i lydighet. Hun er gift med Ravn, og deler hennes entusiasme for metal.
Audun Mehl er musiker og vokalist i metalbandet Blodspor, som vant Death
Match i 2009 og spilte på Infernofestivalen i 2010. Han har fag i norrøn religion
fra Universitetet i Oslo, og har stor interesse for norrøn tro utover dette. Audun
er lidenskapelig interessert i film, musikk og fotografering, og jobber til daglig
som assisterende avdelingsleder i Teletopia AS.
Ameli Jakobsen er fotograf og kunstner. Hun driver atelier i Oslo sentrum og
jobber om dagen med sin bachelor i Visuell Kunst på NISS.
Ameli er samboer med Audun.
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Lederens hilsen:
Av Ivar L. Hille
Tiden går og Foreningen Forn Sed består!
Da er sommeren her, og i skrivende stund gleder jeg meg til sommerblotet på Skjørshammer
brygge. Styret satser på at sommerblotene blir større enn vanlig, med flere aktiviteter og mer
underholdning. Jeg håper å se mange medlemmer på sommerblotene fremover. Dere som ikke
har tid - eller av andre grunner ikke skal delta - får allikevel kose dere med hedensk nytt fra
Ni Heimer og være med oss i ånden.
Foreningen Forn Sed både består og vokser som trossamfunn. Nye hedninger finner veien til
oss hvert år, og det setter vi stor pris på. Det kommer både passive og aktive medlemmer til
oss. Begge deler er selvsagt like velkomment, selv om vi anbefaler våre medlemmer å være
aktive. Nå som vi har etablert både diskusjonsforum og facebookgruppe på nettet, har alle
muligheten til å bli kjent med andre i FFS, selv om de sitter hjemme i sin egen stue. Det har
med tiden også blitt mer konkurranse om styrevervene i FFS. Det er et godt tegn, og bidrar til
å styrke demokratiet hos oss, da medlemmene får flere kandidater å stemme på. Jeg ønsker
Ravn og Ingvild velkommen som nye styremedlemmer i FFS. De er begge svært engasjerte
og bidrar med mye positivt. Ingvild overtar vervene etter Øyvind og Elisabeth, og skal
heretter fungere både som nestleder/sekretær og redaktør for Ni Heimer. Takk til Elisabeth for
forrige nummer av Ni Heimer, og lykke til til Ingvild med de kommende nyhetsbrevene, som
jeg håper vil falle i smak.
Det er flere hedenske trossamfunn i Norge og utlandet som i dag møter mange av de samme
utfordringene. Vi kommer stadig i situasjoner hvor vi må stå opp for våre rettigheter, enten
det gjelder gamle helligsteder som blir ødelagt, etablering av nye hellige steder og
gravplasser, eller diskriminering i form av ufrivillige innmeldinger i andre tros- og
kirkesamfunn. Vi har opplevd at fornminner av uerstattelig verdi blir ødelagt til fordel for nye
utbyggingsprosjekter, som for eksempel Ranheim Ve i Sør-Trøndelag. Mange opplever å bli
innmeldt i Den norske kirke uten å ha gitt samtykke til det, selv om de hverken har kristne
foreldre eller er blitt døpt. I katolske land kan det være helt umulig å unngå å bli medlem i
Den katolske kirke, og det er som regel håpløst å prøve og melde seg ut. Å kunne velge å ikke
bli begravet i vigslet jord kan også være svært vanskelig i Norge og andre land. Heldigvis kan
vi søke om askespredning, men mange vil gjerne ha en grav å gå til hvor de kan minnes den
avdøde. Av prinsipp er det derfor et behov for hedenske gravplasser, og det er noe vi jobber
med å få til i FFS. Men alene er det vanskelig å møte alle disse utfordringene mot vår
religionsfrihet. Det er derfor viktig at vi utveksler erfaringer med andre trossamfunn som er i
samme båt, og samarbeider om hvordan vi kan finne nye løsninger og bli hørt av offentlige
instanser. Dette er en viktig grunn til at FFS holder en dialog med andre hedenske
trossamfunn, og sender representanter for å delta på andres tingmøter og konferanser. Vi har i
flere år deltatt på Alltingsmøtet til Forn Siðr i Danmark, og konferansene til European
Congress of Ethnic Religions (ECER). I år ble vi også invitert til Bifrosts tingmøte. Det var
med litt skepsis jeg dro som representant til dette møtet på Viubråtan i marka utenfor Oslo,
siden FFS har hatt et litt anspent forhold til Bifrost siden bruddet med dem i 1998. Dette
skyldes hovedsakelig de uenighetene som oppstod på den tiden. Jeg ble uansett veldig godt
mottatt på tingmøtet på Viubråtan i våres da jeg dro dit sammen med min lille datter. Jeg
opplevde bare hyggelige og gjestfrie mennesker, og kom raskt inn i den dialogen jeg ønsket
når det gjelder utfordringene mot vår religionsfrihet. Vi kom derfor fram til at vi skal ha mer
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kontakt med hverandre og samarbeide om dette i fremtiden.
Da håper jeg alle våre medlemmer får en god sommer. Det er en fin tid for å komme seg ut i
den flotte norske naturen og nyte de lange lyse dagene, enten du drar til fjells, ut i skogen eller
oppholder deg ved fjæra. Jeg skal selv til min nylig kjøpte lille hytte i marka og utforske nye
områder der. Hvor du enn er på sommerferie, kan det passe fint å sette av litt tid til åndelig
inspirasjon ved å bli bedre kjent med runene, eddadiktene, gamle sagn og sitt eget sinn. Det
kan jeg anbefale alle når kveldssola senker seg i stillheten og naturen faller til ro. Det er godt
å lade opp batteriene sine ved å søke litt ny kunnskap og inspirasjon på en måte som passer en
selv og ens egen rytme. Det å la tankene flyte litt i fred, eller sette dem i ro så sansene
kommer mer til, er noe man ikke alltid har tid til, men om sommeren er det gjerne mulig en
gang i blant eller oftere.
Ha godt år og fred!
Hilsen Ivar L. Hille – leder Foreningen Forn Sed

Foto: Ivar L. Hille - Fra venstre: Leder i FFS Ivar L. Hille i møte med høvding i Bifrost Eirik Sverreson
Indregård og redaktør i Bifrost Tidende Arnfinn Holten.
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Redaktøren har ordet:

Foto: Audun Mehl – Ni Heimers nye redaktør på Skjørshammer brygge, juli 2012.
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Nye koster feier best?
Ja, det vil jo vise seg etter hvert, da redaktøroppgaven er helt ny for denne "kosten".
Etter å ha produsert en variert og spennende utgave av Ni Heimer, ga Elisabeth Keller den
redaksjonelle stafettpinnen videre til undertegnede. Jeg har fått noe å strekke meg etter, det er
både bra og litt skummelt, og jeg håper å kunne vokse med oppgaven.
Det er forandringer i styret også, da denne redaktøren fra og med siste årsmøte skal fylle
funksjonen som nestleder/sekretær i FFS, så det mangler ikke på utfordringer.
Som redaktør gleder jeg meg til å lese mange spennende og interessante innlegg, jeg håper å
kunne gi spalteplass til folk som skriver om opplevelser de har hatt, og som har tanker og
meninger om saker og ting. Fagrelatert stoff mottas med takk, og det er generelt ikke et poeng
at alle skal være enige. Men noen retningslinjer må vi ha. Ni Heimers lesere vil blant annet
ikke få se innlegg som går helt på tvers av FFS sine vedtekter og retningslinjer, eller som på
andre måter ikke egner seg på trykk.
Siden flere av våre medlemmer er barn, hadde det vært veldig hyggelig å få bidrag fra dem i
form av tegninger eller små historier fra ting de har opplevd.
I dette nummeret av Ni Heimer er det bidrag fra medlemmer som har representert FFS overfor
våre trosfeller både i Danmark og Norge, og redaktøren selv la ut på langtur til York i vinter,
og fulgte vikingenes fotspor i vesterveg. Det skulle passe i et sommernummer å lese om folk
som har vært på farten. Det er også på sin plass med en stemningsfull hyllest til den nordiske
sommeren i form av noen fotografiske "drypp" her og der.
En stor og velfortjent takk til Ameli Jakobsen for uvurderlig hjelp med layouten.
Godt år og fred – og fortsatt riktig god sommer til alle FFS´s medlemmer fra
Ingvild Linéa Bråthen
Redaktør Ni Heimer

NB: Deadline for neste Ni Heimer er mandag 18.november 2013.
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Stemningsbilde fra sommeren i nord:
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Reisebrev:

I VESTERVEG
Ferdaminner fra vikingfestivalen i York
20.02.-24.02.2013
Tekst: Ingvild Linéa Bråthen

Foto: Vicky Bjerkestrand og Oddbjørn Fritzøe

Undertegnede hadde gleden av å delta på Jorvik Viking Festival (www.jorvik-vikingfestival.com) i slutten av februar 2013, den største vikingfestivalen i Europa. Det var den
28. festivalen i rekken, så dette er et arrangement med tradisjoner.
Som medlem av Borre Vikinglag mottok jeg på nyåret en skrivelse fra styret, som på et møte
nylig hadde bestemt seg for å dra i gang en lagstur til York. Styret mente også at for moderne
vikinger er det nesten obligatorisk med en tur til York under Jorvik Viking Festival, og det
var jeg egentlig helt enig i. Jeg valgte å tenke på skrivelsen fra styret i Borre Vikinglag som
en utfordring, og jeg bestemte meg for å ta den utfordringen. Hotell og flybilletter ble bestilt,
kofferten stuet full av vikingklær, og avgårde bar det. Hva de andre borrevikingene tenkte, vet
jeg ikke, men vi var mange som bestemte oss for å ta en tur i vesterveg. Vi skulle jo reist
standsmessig med vikingskip og sånn, men det lot seg ikke gjøre, og det var heller ikke
sesong for å seile utaskjærs.
Det må understrekes at Borre Vikinglag ikke er et trossamfunn, men en politisk og religiøst
nøytral forening som er opptatt av tradisjonelt håndverk og Nord-europeisk forhistorie.
Hovedfokus ligger på formidlingen av Vestfolds og Borres historiske rolle, spesielt i jernalder
og vikingtid, samt på å øke kunnskapen om dagligliv og håndverk i denne perioden.
Interesserte kan finne ut mer ved å gå inn på www.borrevikinglag.com.
Jorvik Viking Festival viste seg å være en byfest, og for meg som har besøkt en del
vikingtreff etter hvert, tok det litt tid å venne seg til tanken på at det ikke fantes en vikingleier
noe sted. Festivalen foregikk over hele York, vel og merke innenfor ringmuren. Den er drøye
syv kilometer lang, og så godt som intakt. Romerne var de første byggmesterne, og rester av
deres konstruksjoner kan ennå sees langs enkelte strekninger av muren, vel å merke under
senere tiders påbygg.
Når jeg hadde akseptert fravær av vikingleir, gikk alt helt greit. Det var mange ulike
arrangementer, og de var spredd utover gamlebyen, og siden arealet innenfor ringmuren ikke
er så stort, var det gangavstand mellom dem. York er dessuten full av interessante museer,
mange flotte historiske bygninger og fornminner, samt smale gater og smug. Her fins det noe
for enhver smak, også for den moderne turist. Men det må vel sies at for den
historieinteresserte generelt – og for vikingentusiaster spesielt – er York en skikkelig godbit
(www.visityork.org).
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Kort om Yorks tidlige historie og litt om Eirik Blodøks
Dette i utgangspunktet myrlendte området var først befolket av en stamme kalt brigantes.
Disse passet visstnok sine egne saker. Romerne, som ikke er spesielt kjent for å ha passet sine
egne saker, underla seg området, og anla i år 71 etter vår tidsregning en festningsby på stedet,
og kalte den Eboracum. Byen ble strategisk anlagt mellom elvene Ouse og Foss, og fikk snart
status som provinshovedstad i Britannia Inferior, og senere som colonia. Eboracum ble forlatt
da romerne trakk seg ut i 410. Men de etterlatte romerske bymurene var i god stand, og rundt
560 ble byen tilholdssted for folk av anglosaksisk herkomst. De kalte byen Eoforwic, og
gjorde den til hovedstad i det selvstendige kongeriket Northumbria. De kristne ankom
Eoforwic i tidlig på 600-tallet, de startet kirkebygging, og byen utviklet seg til å bli et viktig
kristent lærdomsete. Slik var tilstanden da byen i 876 ble inntatt av danske vikinger. De
kristne ble kastet ut, og vikingene gjorde det vi nå kan kalle Jorvik, til hovedstad i sitt
Danelag. På 900-tallet hersket norske vikinger her; Eirik Blodøks ble med danenes
godkjennelse erklært konge over Northumbria i Jorvik i 948. Eirik var eldste sønn av Harald
Hårfagre, men han måtte rømme fra Norge da hans yngre bror Håkon Adelsteinsfostre kom
hjem fra England og lot seg hylle som norsk konge. Eirik hadde menn med seg fra Norge da
han ankom York, likevel ble han snart jagd på dør av Olav Kvaran, en norsk vikingkonge fra
Dublin. Men Eirik kom tilbake og hersket i York til 954, da ble han drept i et slag mot Olav
Kvarans sønn Magnus.

Mine dager i York
Jeg ankom York tidlig en onsdag ettermiddag, og dro rett til hotellet for å forvandle meg fra
sivil til viking. Da det var gjort, gikk jeg ut for å gjøre meg kjent. Resten av dagen gikk fort,
og ble avsluttet med en hyggelig vikingpils (eller to) på puben Kings Arms; fast møtested og
stamsted for borrevikinger og andre vikinger de dagene vi var i York. Stedet er virkelig verd
et besøk, og selve bygningen fortjener litt omtale. Kings Arms holder til i et gammelt
bindingsverkshus ved bredden av elven Ouse. Her er man vant til oversvømmelser flere
ganger i året, og senest i begynnelsen av januar 2013 hadde vannet stått langt opp på veggen.
De hadde en måleinnretning hvor denslags ble avmerket, og vi kunne se at vannet ved flere
anledninger hadde stått helt opp til rett under mønet! Det virket som betjeningen med stoisk
ro kostet dritten ut etter hver oversvømmelse, og serveringen ble gjenopptatt som om
ingenting hadde hendt. Jeg tror ikke noe moderne hus hadde tålt tilsvarende påkjenninger.
Bortsett fra alkoholinntaket, var det heldigvis tørt da vi var der. Og engelske puber stenger
konsekvent klokka 23:00 hverdag som helg, så man rakk liksom ikke å bli helt oversvømt på
innsiden heller. Egentlig veldig greit.

Så andre dagen møttes borrevikingene utenfor Kings Arms, en forventningfull og glad gjeng.
Vi skulle besøke Danelagen, bedre kjent som Danelaw Murton Park
(www.murtonpark.co.uk). Danelaw Murton Park er et utendørs aktivitetssenter med
pedagogisk tilsnitt rettet mot skolebarn. Foruten landbruksmaskiner fra forskjellige perioder,
finnes det kopier av mange historiske bygninger og tun – også fra vikingtiden. Her kan du
komme og bo som viking hvis du er innstilt på å besvare spørsmål fra små og store. Kravene
til autensitet er senket med hensyn til bygningene, her er det fokus på læring.
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Foto: Vicky Bjerkestrand. - Oddbjørn Fritzøe og reisebrevforfatteren blant vikinghusene i Danelaw
Murton Park.

Viking Ghost Walk var morsomt. Om kvelden ble de som ville vist rundt av en festlig innfødt
viking, som med stor innlevelse fortalte spøkelseshistorier fra Yorks vikingtid og middelalder.
I York kryr det av sjeler som ikke finner ro i graven. Englands mest hjemsøkte hus –
vertshuset The Golden Fleece - ligger i York, og her er det stor aktivitet. Vår spøkelseskjente
viking kunne fortelle om to damer som nylig hadde leid seg inn her. Damene hadde opplevd
at lyset skrudde seg av og på av seg selv, og at store møbler som skap og lignende flyttet seg
rundt i rommet. De damene var nok ikke av den lettskremte sorten. En bra slutt på dagen.

Tredje dagen var fredag, og nå kunne nærværet av vikinger virkelig merkes. Men denne
gangen var det ikke snakk om erobring, bare om å møte gamle venner, og muligens skaffe seg
noen nye. Vi borrevikingene skulle besøke Jorvik Viking Centre (www.vikingjorvik.com). En
del av bygningen er innredet som et interaktivt multimediasenter, og tanken er å gjøre
historien levende. Her blir man transportert i en slags vogn gjennom en rekonstruert
vikinglandsby, med "levende" vikinger i form av dukker i naturlig størrelse som snakker og
beveger seg. Det er lagt inn lyder og lukter, man trår rett inn i vikinghverdagen med det som
hører til. Angående lukter, så avsluttes rundturen med en viking som gjør sitt fornødne under
høylytt stønn og stank. Og "hans" etterlatenskaper er funnet i form av en fossil bæsj som kan
beskues i glass og ramme. Bæsjen er hele 22.5 cm og veier i underkant av 250 gram; ikke rart
at fyren slet. Stakkar!
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I Jorvik Viking Centre er det også mulig å beskue hustufter in situ av det som engang var
vikingenes boliger. In situ vil si at tuftene ikke er flyttet inn på museet, men stadig befinner
seg på det opprinnelige funnstedet. Hustuftene er vakkert presentert ved at de er diskre
opplyst, og at man går over dem på et gjennomsiktig gulv. I denne delen av utstillingen kan
man se mange funn fra Yorks vikingtid, inkludert de jordiske levninger av en viking. Jeg
mener å huske at levningene tilhører en ung mann på bare 18 år, som rimeligvis må ha dødd
av enten sykdom eller skader. Livet i vikingtiden kunne være kort og hardt.
Jeg besøkte Clifford Tower etterpå (www.english-heritage.org.uk). Godt med litt frisk luft
etter det dobesøket. Clifford Tower er det eneste som er igjen etter York Castle, som var et
formidabelt borganlegg med vollgrav og ringmur; modeller av borgen i ulike perioder kan
beskues i Clifford Towers lille borggård. Tårnet ligger på en høyde ved det området som
kalles Eye of York. I borggården finnes et lite besøkssenter, og man kan gå opp i tårnet og
nyte utsikten. Anbefales.
Jeg besøkte også York Castle Museum like i nærheten (www.yorkcastlemuseum.org.uk);
museet har tatt navn etter borgen som dessverre ikke finnes lenger. Veldig flott museum, med
mye både nytt og gammelt å beskue. Størst inntrykk gjorde The Victorian Street, som
nærmest er et rekonstruert kvartal fra York på midten av 1800-tallet. Å rusle rundt her, var
som å gå rett inn i Diagonallmenningen fra Harry Potter-filmene. Harry kjøper sitt første
magiske utstyr i Diagonallmenningen. Veldig spesiell opplevelse å vandre rundt i The
Victorian Street iført vikingdrakt. Jeg fikk enkelte spørrende blikk; kanskje trodde noen at jeg
var en av de hvileløse sjelene fra tidligere tider.
Kvelden ble som vanlig avsluttet på Kings Arms.
Fjerde dagen var det ikke noe fellesprogram på formiddagen, så jeg gikk rundt i gamlebyen på
egenhånd. Det var lørdag og mye liv og røre i gatene. Dagens høydepunkt var paraden.
Innfødte og tilreisende vikinger skulle paradere gjennom York til området rundt Eye of York.
Der skulle det avholdes et slag. Jeg havnet inni paraden, som bestod av både krigerske og
fredelige vikinger. Jeg ble gående sammen med noen andre vikingdamer. En av dem hadde
pukkelrygg, det så veldig ubekvemt ut. Men snart viste det seg at "pukkelen" var en liten
viking med smokk i munnen. Han var tuller inn i et stort sjal og bundet fast på ryggen til sin
mor. Der sov han som en stein i alt spetakkelet, for her var det mye kamprop og
våpenslamring. Et sånt sovehjerte skulle jeg gjerne hatt!
York er en turistmagnet hele året, men under Jorvik Viking Festival virket det som "hele
verden" hadde bestemt seg for å besøke byen, som nå hadde et svært internasjonalt preg.
Paraden bød derfor på mange morsomme episoder, som for eksempel flere møter mellom
brølende vikinger med dragne sverd og små asiatiske damer som stod langs fortauskanten.
Damene hvinte i skrekkblandet fryd samtidig som de fotograferte vikingene med sine rosa
strassdekorerte smartphones. En kontrastfylt og morsom opplevelse.
Men rammene rundt selve slaget traff meg ikke helt. Kampen ble svulstig kommentert av en
ikke-viking over et enormt høytaleranlegg, mens musikken fra filmene Gladiator og Kingdom
of Heaven surret og gikk i bakgrunnen. Heldigvis var vikingene som sloss seriøse og dyktige
re-enactere, og de gjorde jobben sin. Da slaget var over og de "døde" manet til live igjen,
snakket vikingene med publikum, og svarte villig vekk på spørsmål omkring utstyr og våpen.
Om kvelden var det felles middag. Det er ikke noe å fortelle fra middagen, annet enn at maten
var god og selskapet veldig trivelig. Men det var noe rart med de unge jentene i York. De
kledde ikke på seg når de skulle ut og feste. Alt som fantes av tekstiler på kroppene deres var
to brede belter, et oppe og et nede, og beltene skulle liksom forestille miniskjørt og en slags
overdel. Ingen strømper eller yttertøy, og temperaturen lå rundt null grader. Men det som
gjorde mest inntrykk på meg, var skoene disse jentene hadde på seg. Det verste eksemplet
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viste seg da vi borrevikingene kom ut fra restauranten hvor vi hadde spist, kledd i våre
rustikke drakter. Der ble vi møtt av en jente iført de to før nevnte beltene, samt så umulige sko
at hun måtte støtters av to gutter. Og jeg som trodde fotsnøringens tid var forbi. I det store og
hele et rart og litt urovekkende inntrykk av moderne kvinnelighet. Det er en ærlig sak å ha
løpetid, men det får da være måte på!
Femte dagen var hjemreisedag. Det var søndag formiddag, og en nydelig dag med smak av
vår. Jeg fikk meg endelig en tur på ringmuren, hvilket jeg anbefaler alle å gjøre når de er i
York. Det er gratis, og virkelig flott. Det ble også tid til å besøke Mickelgate Bar Museum,
hvor "bar" her betyr "port". Mickelgate Bar er altså en av de fire portene i ringmuren.
Området utenfor hadde fungert som henrettelsessted i middelalderen og renessansen, her
hadde folk blitt henrettet i verste Braveheart -stil med henging, halshogging, partering og på
mange andre fæle måter. Nå var alt fredelig, men veldig rart å være på et sånt sted.
Ombord i flyet senere på kvelden kikket jeg ned på boreplattformene i Nordsjøen. Mange av
feltene hvor det bores etter olje og gass er oppkalt etter skikkelser fra norrøn mytologi og
nordisk folketro, og synet av dem fra luften føyde seg således fint inn blant de møtene mellom
gammel og ny tid jeg hadde denne helgen. Lagsturen til York var hyggelig og ble svært
minneverdig. Jeg er glad for at jeg tok utfordringen fra styret i Borre Vikinglag og tok meg en
tur i vesterveg.

Litteratur:
Holmsen, Andreas: Vikingtiden, 139f, Norges historie. Fra de eldste tider til 1660, Oslo
1977.
Lorange, Erik: York, 173 – 175, Historiske byer. Fra de eldste tider til renessansen, Oslo
1990.
Else, David m. fl.: England; York, 597 – 608, Lonely Planet, 2001; 6. utgave 2011.
Borre Vikinglag: Vedtekter. Sist endret på Borretinget 30. oktober 2009.

Forfatteren takker Vicky Bjerkestrand og Oddbjørn Fritzøe fra Borre Vikinglag for tillatelse
til å bruke deres bilder.

15

Stemningsbilde fra sommeren i nord:

Foto: Audun Mehl - Fra Foreningen Forn Seds midtsommerblot på Mysen, juli 2012.
Odin nyter solnedgangen.
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Stemningsbilde fra sommeren i nord:

Foto: Audun Mehl – Mjøsen Lange duver i kveldsbrisen på Mjøsa. Fra Middelalderfestivalen på
Hamar/Domkirkeodden , juni 2012.
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Stemningsbilde fra sommeren i nord:

Foto: Audun Mehl – Fra Oscarsborg sommeren 2012. Sydenstemning i Oslofjorden.
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Vikingkjærlighet:

Foto: Ameli Jakobsen – Frøya i arbeid. Audun og Ameli på Middelalderfestivalen i Oslo, juni 2013.
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Reisebrev:
Reisebrev fra Danske Forn Siðrs Allting 09.-12.05. 2013
Tekst: Skade Villtokt

Foto: Ravn Villtokt
Arkivfoto: Njordfoto & Benjamin Tarp

I mai holdt Danske Forn Siðr sitt årlige Allting i Aabenraa på Sønderjylland i Danmark.
Danske Forn Siðr inviterte to medlemmer fra Foreningen Forn Sed til å delta som
observatører på Alltinget, og min viv Ravn og jeg var så heldige å få lov til å delta. Så onsdag
den 8.mai reiste vi nedover. Etter en tolv timers biltur – og en liten bomtur på en blindvei inn
i skogen – var vi endelig fremme. Selv om klokken viste midnatt, ble vi vel mottatt av
innlosjeringslederen for speidersenteret arrangementet ble holdt på.
På torsdag ankom Forn Siðrs styre, og etter dem stadig flere deltagere. Totalt var det 120
påmeldte, så det ble en del mennesker å hilse på. Programmet som forelå, viste blant annet at
det ble holdt to workshops denne dagen; en for dem som ville lære om vikingmat, og en
runeworkshop. Vi valgte å delta på runeworkshopen. Den ble holdt av multikunstneren Luna
Heeschen. Her fikk vi innblikk i de anglosaksiske runenes betydning og ætt. Runeworkshopen
hadde også rom for spørsmål, som ble godt besvart.
Om kvelden vistes filmen Thor, og folk hygget seg rundt bålet seg og hente seg litt drikke fra
den provisoriske baren.
Fredag fulgte opp med en workshop om hvordan man best kan samtale med mennesker i sorg.
En virkelig god presentasjon, med god innføring i teknikker for slike tunge samtaler
medmennesker imellom. Vi fikk også – som observatører – overvære den visjonsworkshopen
Forn Siðr hadde. Første del bestod av gruppearbeid, hvor gruppene fikk utdelt
inspirasjonsbilder til å lime på en plakat. Her kunne de utforme sine visjoner for Forn Siðr ti
år fremover i tid. Andre del bestod av presentasjon av disse plakatene, hvor hver enkelt
gruppe fikk fremføre sine visjoner. Til sist ble fellestrekkene fra gruppene oppsummert, og
det ble utformet en liste med punkter alle kunne si seg enige i, og denne listen ble fremlagt i
plenum på Alltinget lørdag. Dette virket på oss som en god måte å fremlegge medlemmenes
visjoner på, uten at det tok for mye tid fra selve tingmøtet.
Utpå ettermiddagen åpnet en fri handelsplass i spisesalen. Denne handelsplassen var for øvrig
åpen hver dag de dagene Alltinget varte. Her kunne alle som hadde relevante varer å selge
stille seg opp. Mjødbodene var blant annet hyppig besøkt av de handlende, og vi fikk selv
kjøpt oss noe av denne gode gudedrikken.
Om kvelden underholdt norske Nora Bang med meditativ og dynamisk ursang.

Lørdag kom med Allting. Alltinget var delt opp i tre puljer, men viste seg å være så effektivt
organisert at man var ferdig etter to av dem. Det hele startet etter god skikk med velkomst og
fredlysning av tingstedet. Her ble det sendt rundt et håndtrykk mellom deltagerne, som startet
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og sluttet ved formannen. Tinget gikk stille og rolig for seg, med en god ordstyrer og klart
definerte saker.
Neste begivenhet vi deltok i, var en guidet trommereise med Luna. En flott opplevelse for oss
som ikke er så bevandret innen slike metoder.

Foto: Ravn Villtokt - Trommereise med Luna Heeschen.

Alltingsblotet var en mektig opplevelse. Jeg tar nok ikke for hardt i når jeg sier at det var mer
enn 50 deltakere på blotet. Vi stod i en stor sirkel av mennesker, og i sentrum var det en
dekorativ, vridd trestokk som var vakkert pyntet med blomster og løv. Et trau med god mat
ble jordblotet sammen med god mjød. Etter lukking av veet, ga alle hverandre en klem. Skal
si det ble mange klemmer!
På kvelden og utover i de sene nattetimer underholdt middelalderbandet Virelai. Bandet
hadde som mål å slå egne gamle rekorder når det kom til konsertlengde, og det vil jeg tro de
klarte! De skapte virkelig god stemning, dro publikum med seg i sangene, og fikk til og med
to stive nordmenn ut i dansen. Bandet spilte fortsatt da vi til slutt krøp til køys godt inn i
døgnets fjerde time.
Søndag tok vi farvel med alle, og begav oss noe vemodig ut på den lange veien hjem.
Menneskene vi møtte, var åpnehjertige og inkluderende, og en god stemning rådet over hele
tilstelningen. Ravn og jeg takker Forn Siðr for innbydelsen og et godt lag. Til árs ok friðar!
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Foto: Njordfoto & Benjamin Tarp – Virelai, middelalderbandet som til og med fikk to stive
nordmenn ut i dansen.

Skade og Ravn Villtokt takker Njordfoto & Benjamin Tarp for tillatelse til å bruke bildet av
Virelai.

Styret informerer:
Styret oppfordrer medlemmene rundt om i landet til å danne lokallag.
Lokallagene kan søke styret om støtte til blot og andre arrangementer, på betingelse av at
arrangementene er åpne for alle Foreningen For Seds medlemmer.
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Ægishjalmur
FFS har fått spesiallaget sølvsmykker av Ægishjalmur – en såkalt
magisk binderune som det berettes om i Edda. Den kan du nå anskaffe
til personlig bruk og besmykkelse.
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.

Foto: Kåre Hofftvedt
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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Foto: Audun Mehl – Slik drikke fikk vi i gamlebyen i Tallinn, Estland sommeren 2009.

Foreningen Forn Sed (FFS)
Post: Postboks 8851 St. Olavs plass, 0028 Oslo, Norge
E-post: forening@forn-sed.no
24

