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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 overlevert 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 
gjensidig 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

Forsidefoto: Audun Mehl - Borre nasjonalpark i vinterskrud, senvinter 2013.
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Bidragsytere til dette nummeret:

Ivar Lindtvedt Hille en engasjert åsatroer som er gift og har barn. Han har 
mastergrad i Nordisk viking- og middelalderkultur fra Universitetet i Oslo, og 
jobber til daglig med arkivering. Ivars hovedinteresser er norrøn tro, historie, 
naturvern, trening og film. Ivar ble valgt til leder i FFS på årsmøtet våren 2011. 

Ingvild Linéa Bråthen har en cand. mag.-grad fra Universitetet i Oslo med 
fag fra religionshistorie og nordisk språk og litteratur. Ingvild har også fagbrev i 
søm,  er opptatt av tradisjonelt håndverk, og bedriver et uhøytidelig selvstudium 
av historiske drakter. Hun besøker jevnlig på historiske treff og festivaler, og er 
interessert i mange former for kunst- og kulturuttrykk. Ingvild ble valgt til 
sekretær i FFS på årsmøtet våren 2013.

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. 
Audun er sønn av Ingvild.

Tora er Ivar Lindtvedt Hilles datter, hun har levert bidrag til Barnesiden. 

Jenny er gift med Ivar og mor til Tora. Jenny har tatt det vakre bildet under 
Lederens hilsen. 

Ameli Jakobsen er Foreningen Forn Seds nye IT-ansvarlig. Hun er fotograf og 
kunstner, og driver atelier i Oslo sentrum. Ameli jobber om dagen med sin 
bachelor i visuell kunst på NISS. Hun er samboer med Audun.

N.B. Deadline for neste Ni Heimer mandag 16. juni 2014.
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Lederens hilsen:

Av Ivar Lindtvedt Hille

Det har vært er godt år for Foreningen Forn Sed med mange arrangementer og 
flere nye medlemmer som har funnet veien til oss. Gratulerer til Ingvild og FFS 
med det andre nyhetsbrevet på ett år! Det har ikke skjedd på mange år, og 
vitner om større aktivitet og mer liv hos oss. 

Årets høydepunkt for meg var sommerblotet på Skjørshammer brygge med mye 
deilig mat og drikke. Deltagerne stod selv for underholdningen, som bestod av 
magedans, høytlesing av folkeeventyr for voksne, og en deltager som sammen 
med sine dresserte små hunder bidro med en sjarmerende "danseopptreden". 
Jeg selv stod for et to-timers runekurs etter et system som forteller om fortid, 
nåtid og fremtid. Ikke minst var det inspirerende å prate om felles interesser og 
religiøse spørsmål til langt uti de sene nattetimer.

Vi har fått ny IT-ansvarlig som har fått i oppgave å lage en ny og friskere 
hjemmeside til oss. Den er under arbeid i skrivende stund. Velkommen til Ameli 
og takk til Thomas for lang og tro tjeneste. Thomas har vært svært hjelpsom, og 
vi kommer fortsatt til å holde kontakten med ham.

Ellers er det mye spennende som skjer fremover. Vi har fått en forespørsel fra 
NRK om å bli med i et juleprogram, og det har vi takket ja til. I en episode av 
serien Normal galskap med Are Sende Osen skal det fokuseres på moderne norsk 
jul og hvordan den er preget av både forbrukersamfunnet, kristendommen, men 
også sine hedenske røtter. I den anledning skal FFS arrangere et juleblot i Oslo-
området den 4. januar 2014, og hvor programlederen skal delta. Det er viktig å 
få fram den hedenske opprinnelsen til jula, og hvordan Kirken i ettertid har 
overtatt julefeiringen. Det er bra hvis FFS kan bidra til å øke bevisstheten om 
hvem vi er og våre gamle kulturarv. Alle medlemmer er velkomne til å delta på 
dette blotet, som vil komme på tv engang i løpet av høsten/vinteren 2014. Mer 
informasjon vil komme på e-mail, men ta gjerne kontakt med meg direkte eller 
gjennom styret for påmelding, eller hvis du har spørsmål. 

Jeg håper det kommer mange på Torreblotet den 11. januar 2014; det går som 
vanlig og uten filming. Siden blotene FFS arrangerer finner sted på Østlandet, 
forstår jeg at det kan bli vanskelig å delta for dem som bor langt unna. Men jeg 
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håper at de av våre medlemmer som bloter andre steder i vårt langstrakte land – 
eller i utlandet – er med oss i ånden. Dere er ikke glemt. Vi holder også gjerne 
kontakt med dere på diskusjonsforumet og facebooksiden vår. 

Det er flere viktige saker det skal stemmes over på årsmøtet 1. mars 2014. Det 
skal blant annet avgjøres om vi skal skifte navn til Norske Forn Sed og om vi 
skal skifte logo. Begrunnelsen er at vi skal kunne fremstå mer som et 
trossamfunn enn som en interesseforening. Derfor er det foreslått at ordet 
"foreningen" skal fjernes fra navnet. Å bruke Norske først kan kanskje virke 
noe patriotisk, men er ment mest praktisk for å vise at vi holder til i Norge, og at 
vi er en parallell til trosfeller i våre naboland som bruker henholdsvis Danske 
Forn Siðr - Åsa- og vanetrosamfundet i Danmark, og Samfundet Forn Sed -  
Sverige. Hvis navnet blir endret på årsmøtet må vi ha ny logo, siden dagens logo 
har FFS integrert i det symbolske landskapet. Det kan også være aktuelt å skifte 
logo fordi enkelt opplever at den nåværende logoen har en nøytral form som er 
uten religiøst innhold (det vises til den runde logoen øverst til venstre på 
hjemmesiden (red. anm.)). For meg personlig er det storslåtte landskapet i 
logoen et bilde på hvordan vår tro står i kontakt med naturen (se for eksempel 
forsiden på Ni Heimer 2011 (red. anm.)), men det er jo et spørsmål om tolkning. 
Et av de nye forslagene til logo er verdenstreet Yggdrasil. Dette er et godt 
forslag, siden Yggdrasil forener naturen som omgir oss med vårt religiøse 
verdensbilde i tid og rom. Jeg gleder meg til å se hvordan utformingen blir, og 
hvordan FFS kan knyttes til det kraftfulle treet som er bindeledd mellom vår 
heim og heimene til maktene. 
Det skal bli interessant å se engasjementet og høre argumentene til medlemmene 
når de skal diskutere endringene på årsmøtet. Selv har jeg blandede følelser 
rundt de mulige endringene. Navnet Foreningen Forn Sed har vært med siden 
starten, og jeg er blitt glad i den nåværende logoen. Det kan føles trist – selv med 
små endringer. Samtidig er det spennende med forandringer, og på det beste 
håper jeg vi kan fremstå tydeligere.

Hvis det ellers er saker dere vil ha med på årsmøtet, må de være styret i hende 
innen 15. januar 2014.

Nå er mørketiden og vinteren her; dette er til glede for noen, til ergrelse for 
andre. Det er godt å huske på at hver årstid har sin sjarm. Bevissthet om det 
knytter oss til naturen som gir oss mangfold og liv. Det er ikke nødvendig å 
flykte fra vinterens kulde så lenge man har varme klær og egen stue å kose seg i. 
Det frister meg ikke å dra til sydligere strøk for å jakte på varme og sol. Sola 
kommer uansett sterkere tilbake. Jeg håper heller på snø og is i vakre former. 
Jeg syns peiskos eller film er best når det er mørkt og kaldt ute. For eksempel 
kan Reisen til Julestjernen anbefales som hyggefilm. Kinoversjonen fra 2012 byr 
på flotte norske vinterlandskap med kjente mytiske skikkelser fra vår folketro. 
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Denne filmen skal i år vises i utlandet. 
Gåten Ragnarok ser også ut til å bli populær i utlandet, og det er gledelig å se at 
norske filmskapere endelig klarer å lage film med elementer fra vår gamle 
kulturarv. Det er på tide, og vi kan klare det bedre her hjemme enn i Hollywood. 

Det var nok om min filminteresse for denne gang. Uansett hva våre medlemmer 
skal i vinter, håper jeg dere koser dere og får det fint. 
Ha en god jul, og et godt og fredelig nyttår!

Hilsen Ivar Lindtvedt Hille
Leder Foreningen Forn Sed 

Foto: Jenny – Stemningsbilde tatt fra sjøen ved Høvik, Bærum utenfor Oslo, høsten 
2013.
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Redaktøren har ordet: 

Vi sår nye frø og styrker gamle røtter*

Det virker som om det er dét vi driver med i Foreningen Forn Sed for 
tiden. I tillegg overlevde undertegnede som redaktør for sitt første 
nummer av Ni Heimer. 

Denne redaktøren har vært med i FFS helt fra starten høsten 1998. 
Medlemmer har kommet og gått, det har vært flere endringer i styret 
oppigjennom årene. I perioder har det sett stygt ut for FFS´s 
overlevelse, men røttene har tydeligvis vært sterke nok. Vi henger 
stadig med, og ting ser bedre ut enn på lenge. Vi som skal ta hånd om 
de nye frøene må gjøre en god jobb. Som det fremgår av Lederens 
hilsen,  er det tanken vår å bruke Yggdrasil i en eller annen form 
som ny logo for FFS, og tresymbolikken går også godt sammen med 
navnet på nærværende lille publikasjon. Det gjelder å være godt 
jordet samtidig som vi strekker oss mot himmelen. Det tror jeg er en 
god kombinasjon.

Som representant for et "nytt frø" i dobbelt forstand er Ivars lille 
datter Tora. Hun har tatt redaktørens utfordring fra forrige nummer 
av Ni Heimer på alvor, og levert flotte bidrag til Barnesiden. Det 
må jo bare love godt!

For øvrig kan det godt hende at det dukker opp nye "sider" av og til – 
alt etter hva jeg får tilgang til av stoff. I dette nummeret passer det å 
utvide Barnesiden med ...og siden for barn i alle aldre. 
Ellers har jeg tatt med noe Fra arkivet; en vinterlig opplevelse 
undertegnede skrev om i Ni Heimer en del år tilbake. 

God lesing ønskes av Ingvild Linéa Bråthen, redaktør Ni Heimer.

* Overskriften er inspirert av "Sowing new seeds and strengthening old roots", og er 
tatt fra Wardrunas booklet til cd´en Runaljod – Yggdrasil fra 2013.
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Stemningsbilde fra Glomma:

Foto: Ameli Jakobsen - Redaktøren nyter en mektig naturopplevelse ved Glommas 
bredder, juli 2013.
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Referat fra sommerblotet 12. - 14. juli 2014  

Referat ved Ingvild Linéa Bråthen                    Foto: Ameli Jakobsen

Vi var fire stykker i bilen til Ivar, på vei fra Oslo. Vi hadde kjørt litt 
feil, og det begynte å li mot kveld. Sommerblotet  startet offisielt dagen 
etter, men det var greit for arrangøren – Østfold lokallag av FFS – at 
vi kom fredag kveld. Belønningen for å ha kjørt feil, var at vi fire fikk 
oppleve en helt eksotisk solnedgang over jordene i Østfold. Sola var 
stor og oransjerød slik man ser den under helt andre himmelstrøk. Det 
var magisk, og passet egentlig veldig bra.

Da vi endelig ankom det utrolig vakre området som omkranser Skjørshammer 
brygge, var det enda godt dagslys, selv om klokka var rundt ti på kvelden. Slik 
er der jo her i Norden. Og det var godt, for noen av oss trengte å slå opp telt. 
Selv fikk jeg verdens mest fantastiske teltplass med utsikt over Glomma, som 
klukket blidt få meter fra der jeg skulle sove. En bra start på helgen.
Det var sjølberging første kvelden, så det neste ble å finne fram våte og tørre 
godsaker fra sekken. Det tok litt tid å finne roen, og folk satt og koste seg til 
langt på natt. Det var ikke noe program denne kvelden, bare kos.

Litt tøft var det da å bli vekket neste morgen av tromming på rammertomme. 
Men det var bare å stå opp, for vi måtte få mat i magen før programmet 
begynte. Det var satt opp runegruppe med Ivar fra ti til tolv. Hodet mitt var ikke 
helt på plass de første ti minuttene, men så kom det seg raskt, for dette var 
interessante saker. Ivar holdt først en kort forelesning, før de av deltakerne som 
ville, kunne bli spådd etter et system kalt Runekorset fra boken The book of  
Runes av Ralph H. Blums (St. Martin´s press), og hvor små steiner med runer til 
bruk for spåing  fulgte med i en liten pose. Her var der flere som fikk noe å 
tenke på.

Vårt utmerkede vertskap Skade og Ravn Villtokt hadde ordnet med sjåfør til 
oss, og det trengte vi til neste post på programmet. Vi skulle besøke 
severdigheter i området, og de lå et stykke unna. Første severdighet var 
gravfeltet ved Trømborg kirke. Gravfeltet er fra førromersk jernalder 
(ca. 500 før vår tidsregning – 50 etter vår tidsregning), og var også i bruk noe 
videre inn i første årtusen etter vår tidsregning. Gravfeltet befinner seg på et 
nydelig område med litt åpen skog av store, gamle trær. Vi var der 
midtsommers, været var fantastisk, og gravene riktig glinset av frodig 
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vegetasjon. Man fikk virkelig følelsen av å være på hellig grunn. Området er 
visstnok ikke gravd ut. Det består av en båtformet grav, samt gravhauger og 
groper. Trømborg gravfelt er et arkeologisk minne, og derfor automatisk fredet.

Trømborg kirke ligger bare et steinkast unna. Den første kirke var en liten 
steinkirke, og den nevnes i dokumenter som stammer fra fra midten av 
1300-tallet. Denne kirken hadde betydelig kulturhistorisk verdi, men ble likevel 
revet. Steinene utgjør gjerdet rundt dagens kirke, som er fra fra slutten av 
1800-tallet. Kirken har en fantastisk beliggenhet, og det er nærliggende å tenke 
at det har ligger en storgård med et tilknyttet hov her i førkristen tid. 
Kultkontinuitet er ikke noe nytt; det er et faktum at i misjonstiden ble kristne 
kirker ofte bygd over hedenske kultsteder. 
Historier om Mariakilden i området lever videre i dag. Kilden hadde 
helbredende egenskaper, og skal ha ligget et sted i nærheten av den nye kirken, 
men i dag vet ingen akkurat hvor. Det virker som noen bevisst har prøvd å 
skjule lokaliteten. Kanskje har det vært forstillinger knyttet til kilden som fra 
kristent synspunkt ikke har vært helt stuerene? 

Eidsberg kirke nevnes første gang i 1226 i Håkon Håkonssons saga. Et sted i 
kirken finnes en stein fra en eldre kirke med runeinnskrift – oðinkar. 
Eidsberg kirke blir også kaldt Østfold-domen. Funn av granittkvadre (dvs. 
tilhugne steiner) i tårn og skipets murer daterer kirken til midten av 1100-tallet. 
På utsiden av den søndre tårnveggen fins det et fastmurt granitthode. Sagnet 
forteller om en kjempe som hjalp til med å bygge kirken. Granitthodet - som 
visstnok skal markere kjempens høyde - befinner seg åtte meter oppe på veggen. 
Kjempen skal ha vasset over Glomma til Skiptvedt, hentet tolv tømmerstokker 
som han bar på ryggen, og den trettende brukte han som vandrestokk. 
Eidsberg kirke har også en fantastisk beliggenhet. 

Etter ekskursjonen bar det tilbake til Skjørshammer brygge, og nå skal jeg si 
det smakte med mat. Mens vi avsluttet måltidet, fikk vi en presentasjon fra 
Skade og Ravns tur til danske Forn Siðrs Allting i Aabenraa på Sønderjylland i 
Danmark (se også Ni Heimer 1/2013). 

Klokka 18:00 var det blot. Skade og Ravn forrettet, og det hele var svært 
stemningsfullt. Det ble jo bare en nydelig kveld.

Etter blotet var det gilde med mye god mat, våre verter hadde gjort en 
kjempejobb med maten. 

Det er veldig greit å kunne stå for underholdningen selv. Den startet med 
musikk og små dansende hunder. Det var fort gjort å bli sjarmert og dra på 
smilebåndet. En uvanlig og hyggelig form for underholdning. Så var det 
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undertegnedes tur. Man hadde sagt seg villig til å danse magedans, og 
improvisert magedans har jeg gjort før. Men det var en utfordring med 
kostymet. Alt foregikk utendørs denne helgen, så det var ikke bare enkelt å vite 
hva jeg skulle ty til. Løsningen ble en lett historisk og tildekket variant, siden 
temperaturen en vanlig norsk sommerkveld ikke er som i magedansens 
opprinnelsesland. Ellers fikk undertegnedes cd´er med danske Virelai og norske 
Wardruna kjørt seg, og kvelden ble avsluttet med vafler, godt drikke og i god 
rorbumodus ved at jeg leste fra Erotiske folkeeventyr (ved Asbjørnsen, Moe, 
Nauthella med flere, redigert av Oddbjørg Høgset).

Søndag morgen ble vi også vekket av tromming – ikke så verst egentlig. Etter en 
god og hyggelig frokost var det tid for avskjed. Foreningen Forn Seds 
sommerblot ble et veldig hyggelig sommerminne å ta med seg inn i høsten og 
vinteren.

Tusen takk til Skade og Ravn Villtokt for et flott arrangement!

Foto: Ameli Jakobsen - Fra gildet lørdag kveld. Det var sørget for mye god mat på 
Foreningen Forn Seds sommerblot i år. 
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Barnesiden: 

Tekst og tegning: Tora 7 år

ALVHEIM

DU MÅ GÅ PÅ REGNBUEN FOR Å KOMME TIL ALVHEIM. ALVENE BOR 
I ET SLOTT. MAN KAN SE DE TO FISKENE I VANNET. DET ER EN 
DIAMANT PÅ TOPPEN AV SLOTTET.

TORA

Tegning: Tora - Alvheim
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... og siden for barn i alle aldre

Rumble in Rhodos:

Foto: Audun Mehl – Metal møter marmor på ruinene av akropolis 
(200-tallet før vår tidsregning) utenfor Rhodos by, september 2010. 
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Fra arkivet – Her presenteres en tekst hentet fra 
Ni Heimer nummer 18/2001:

Ufrivillig stevnemøte med Frost 

Av Ingvild Linéa Bråthen 

Jeg har lyst til å dele en opplevelse med leserne av Ni Heimer. Denne 
opplevelsen ga meg en innsikt i hvordan våre forfedre kom til å 
personifisere ulike naturfenomener, samt gi dem egennavn i 
overensstemmelse med deres spesielle særtrekk og egenskaper. 

Søndag for et par uker siden var jeg på en hyggelig konsert. Min musikersønn 
Sindre og noen av hans musikervenner arrangerte en stemningsfull musikalsk 
aften på utestedet Mir i Oslo. Jeg dro hjem da konserten var over, varm av fin 
musikk, vin og hyggelig samvær. Det var den kaldeste natten hittil i vinter – natt 
til femte februar 2001. 

Oslo Sporveier er blitt en slags klubb som på mange måter lever sitt eget liv, 
fjernt fra dem de egentlig skal betjene. Det et stort sett en form for vinter i 
Norge hvert år, og vi vet at Sporveien som institusjon har vært med en stund. 
Likevel fryser T-banevognene hvert år når det blir kaldt nok, og man har 
tydeligvis ikke lenger evne til å lære av tidligere erfaringer. Stadig mangler 
Sporveien det som trengs av utstyr til å tine vognene opp, eller i beste fall holde 
dem tilstrekkelig varme slik at de kan tjene sin funksjon. Selvfølgelig er jeg klar 
over at jeg uttaler meg som en fullstendig  legkvinne i forhold til 
sporveismateriell, men likevel må jeg bare undres... 

Jeg ble offer for en av disse fryste vognene da jeg ble stående på Majorstuen 
stasjon i tre kvarter i drøye 20 minusgrader den aktuelle natten. Og jeg lærte i 
hvert fall noe, som vi skal se. Det kom ingen T-bane i det hele tatt, og kvelden 
endte med at fire av oss, som blåfrosne stod der og ventet, fant ut at vi skulle 
samme vei, og tok en taxi sammen. Og det kom ingen beskjed om grunnen til 
uteblitt T-bane over høytaleranlegget på stasjonen.

Vel, dette var det ytre handlingsforløpet. Det jeg vil forsøke å formidle, er min 
personlige opplevelse av jotnen Frost da jeg stod der på perrongen. 
Til å begynne med bare stod jeg der og var småirritert. T-banen kom jo ikke! 
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Foto: Audun Mehl – Frost; her legemliggjort ved hjelp av Gustav Vigelands statue 
fra Vigelandsanlegget, Frognerparken i Oslo, høsten 2008.
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Søren ta – klokka var godt over halv ett, og jeg skulle på forelesning dagen etter. 
Så begynte jeg å merke Frosts nærvær. Han liksom snek seg forsiktig innpå meg 
bakfra, og jeg befant meg etter hvert i en slags boble av kulde som fulgte meg da 
jeg forsøkte å gå litt omkring for å holde varmen. Jeg syntes jeg var omringet av 
et fysisk vesen som hadde sin egen vilje. Frost begynte å kjærtegne meg ved å 
stryke meg over ryggen med kjempestore iskalde hender. Jeg kjente det gjennom 
kåpa og de to altfor tynne genserne jeg hadde under. Så begynte Frost å krype 
under klærne mine, og jeg kjente at den gode varmen jeg hadde fra tidligere på 
kvelden forsvant. Denslags iskald kurtise likte jeg ikke i det hele tatt. Jeg ble helt 
nummen, men ikke på noen god måte. Frost fylte meg rett og slett med angst. 
Det hele var ganske skremmende, og jeg kunne ikke gjøre noe for å få Frost til å 
holde opp, annet enn å til slutt være den som foreslo det med taxien. Kulden var 
blitt en levende jotun som var i ferd med å forfryse meg. Slik hadde jeg det der 
jeg stod, og det var en merkelig opplevelse. Er det slik det kjennes når en 
begynner den prosessen det er å fryse i hjel? Det sies at hvis noen dør av Frost, 
opplever de like før en intens varme. Ja, så langt kom det heldigvis ikke mellom 
Frost og meg. Hvis jeg hadde erfart noe slikt, ville jeg antagelig ikke vært blant 
de levende lenger, og kunne derfor ikke fortalt dere noe om hvordan det føltes. 

Likevel har Frost absolutt sin berettigelse. Som sønn av Kåre (vinden), og 
sønnesønn av urjotnen Fornjot har Frost holdt til i Norden i uminnelige tider. 
Frost er også far til Snø, og både Frost og Snø må til for at det skal bli en 
skikkelig vinter. Det er en gammel oppfatning at uten en kald vinter, blir det 
ikke noen varm sommer. Kontraster må til, med andre ord.

For meg ble møtet med jotnen Frost en litt uhyggelig affære, men samtidig 
aksepterer jeg tanken på at alt ikke kan kontrolleres eller (bort)forklares 
rasjonelt. Det ligger en del visdom i det å erkjenne dette, samtidig som det også 
maner til respekt. Jotner kan vi altså møte midt i tjukkeste Oslo, hvis vi er 
oppmerksomme og evner å føle deres nærvær, vel å merke. Han jeg møtte, må 
ha vært Frost i sitt mest urbane aspekt. Mennesker blir små i forhold til jotnene, 
og kommer jeg senere i en liknende situasjon, er det kanskje lurt å påkalle Tor? 
Dessuten vil jeg kle meg adskillig bedre i sprengkalde vinternetter, og slett ikke 
satse på siste T-bane hjem. 

Det hører med til historien at jeg ikke kom meg på noen forelesning dagen etter. 
Jeg var fremdeles temmelig frossen da morgenen kom, og måtte ligge hjemme til 
videre opptining. 

En grei innføring i myten om urjotnen Fornjot og hans ætt finnes i: 
Sørensen, Preben Meulengracht og Steinsland, Gro: Menneske og makter i vikingenes verden 
(Universitetsforlaget, Oslo 1994), s.14f.
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Årsmelding 2012
for Foreningen Forn Sed 

Torreblotet ble avholdt 14. januar på Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum.

Den 15. februar arrangerte FFS en demonstrasjon utenfor kontorene til 
Riksantikvaren i Oslo for vern av Ranheim Ve. FFS har i den forbindelse 
anmeldt riksantikvar Jørn Holme for tjenesteforsømmelse. 

Årsmøtet ble avholdt 3. mars på Sandbakken i Østmarka.

Vårbotet ble avholdt 14. april på Torsberget ved Porsgrunn.

Sommerblotet ble avholdt 14. juli på Skjørshammer brygge i Eidsberg.

Høstblotet ble avholdt 13. oktober ved Kolsås i Bærum. 

FFS arrangerte en markering for Ranheim Ve ved Trondheim Torg med stand
den 3. november. Det ble også holdt blot ved Ranheim Ve. 

Oslo lokallag av FFS startet galdergruppe og har arrangert to lokale blot.

Østfold lokallag av FFS er opprettet med kontaktperson.

Øyvind Siljeholm representerte FFS på ECER-konferansen i Odense, Danmark 
20. - 26. august*. 

Et styremøte ble avholdt.

Et Ni Heimer-nyhetsbrev ble utgitt.

T-skjorter med FFS-logo ble innkjøpt. 

*ECER er forkortelse for European Conference for Ethnic Religions.

Årsmeldingen er signert av Skade Villtokt og Runar Karlsen.
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Referat og dagsorden for FFS´s årsmøte 9. mars 2013:
 
Innkalling til dagsorden, opprop og oppsummering av dem som har formell 
stemmerett.

Innkalling til dagsorden – godkjent.
Seks personer med formell stemmerett. To ankom senere, og var med å stemme fra  
og med vedtak om honorar til redaktøren av Ni Heimer.

Valg av referent og to personer til å signere referatet.

Ingvild Linéa Bråthen ble valgt til referent, Skade Villtokt og Runar Karlsen ble  
valgt til å signere referatet.

Valg av møteleder.

Ivar Lindtvedt Hille ble valgt til møteleder.

Kort oppsummering av Foreningen Forn Seds tilstand. Årsmelding ved Ivar.

FFS har 81 godkjente medlemmer. Årsmelding for 2012 ble godkjent og følger  
vedlagt.

Økonomi – regnskapet for 2012, dagens situasjon og budsjett ved kasserer.

FFS har per definisjon god økonomi.

Godkjennelse av årsmelding, årsregnskapet for 2012 og budsjettet for 2013 med 
ansvarsfrihet for styret.

Årsmelding, årsregnskapet for 2012 ble godkjent med forbehold om redigering av  
oppsett. Budsjettet for 2013 ble godkjent med endring av beløp for kommunale og  
statlige overføringer.

Valg av sekretær, kasserer og styremedlem.

Ingvild Linéa Bråthen ble valgt til sekretær.
Ine Rosland ble valgt til kasserer.
Ravn Villtokt ble valgt til styremedlem.

Innkomne forslag.

Rutiner for refusjon av reiseutgifter til blot.
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Enstemmig vedtatt at FFS ikke gir refusjon for reiseutgifter til blot.

Styrehonorar og honorar til arbeidsmedlemmer.

Styrehonorar vedtatt 5 mot 1.
Alle styremedlemmer skal ikke ha honorar: 5 mot 1, det vil si at hele styret ikke  
skal ha honorar.
Leder: kr. 2.000,-
Sekretær: kr. 1.000,-
Kasserer: kr. 1.000,-
Styret har fullmakt til å utvide vedtaket om honorar til å gjelde styremedlemmer  
som utmerker seg ved å være særdeles aktive: 
Forslagsvis kr. 1.000,-  Vedtatt 5 mot 1.
Honorar til redaktøren av Ni Heimer:
Forslagsvis kr. 2.000,-  Vedtatt 6 mot 2, redaktøren av Ni Heimer honoreres med 
kr. 2.000,- per år.
Honorar for web-ansvarlig (det vil si arbeidsmedlem) fortsetter å være på 
kr. 1.000,- per år.

Rutiner for bruk av felles e-postlister til medlemmene.

Enstemmig vedtatt at e-postlister kun skal brukes til viktig informasjon fra styret,  
samt invitasjoner til blot og andre arrangementer i FFS´s regi.
Enstemmig vedtatt at e-postlisten stenges for andre typer mail som ellers ville gått  
ut til alle medlemmene. Vi innfører isteden kontroll av språk og innhold, og styret  
skal godkjenne e-poster som skal sendes ut på FFS´s felles e-postliste.

Ny medlemsordning for personer som bor i utlandet.

Vedtatt 7 mot 1 at disse godkjennes som støttemedlemmer. Kontigent for  
støttemedlemmer vedtas på neste styremøte.

Oversettelse av Ni Heimer og hjemmesiden til engelsk.

Enstemmig vedtatt, men avhengig av pris. Saken gjenopptas på neste årsmøte hvis  
det blir for dyrt.

Ivar Lindtvedt Hille orienterer om muligheten for egne, hedenske gravplasser, 
og hvordan dette behovet best kan presenteres overfor Gravferdsetaten.

Oppdatering av aktivitetskalender for 2013.

Vårblot 13.- 14. mars i Tinn, Telemark.
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Sommerblot 12. - 14. juli på Skjørshammer brygge, Eidsberg.
Torreblot 11. januar 2014.
Årsmøte 1. mars 2014. Forslag sendes styret innen 15. januar 2014.

Eventuelt.

Møtet heves.

Referat signert av Skade Villtokt og Runar Karlsen

Foto: Ameli Jakobsen – Det er flott å holde blot med Yggdrasils ætling som nærmeste  
nabo. Fra sommerblotet på Skjørshammer brygge, juli 2013.
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Ægishjalmur

Foreningen Forn Sed har fått spesiallaget sølvsmykker av 
Ægishjalmur – en såkalt magisk binderune som det berettes om i 
Edda – diktningen; i diktene Reginsmål og Fåvnesmål fra Den eldre  
Edda (også kalt Den poetiske Edda), og i bolken "Ormelægjet. Malmen 
frå Gnitaheia. Kløva åt Grane." fra Skaldskaparmål i Den yngre Edda 
(også kalt Snorre-Edda). Den kan du nå anskaffe deg til personlig 
beskyttelse og besmykkelse.

Ægishjalmur sølvanheng 3,3 cm i diameter har nål på baksiden og kan 
også brukes som brosje:

Kr. 280,- for FFS-medlemmer.
Kr. 375,- for ikke-medlemmer.
Kr. 350,- per stykk ved kjøp av flere for videresalg.
Eventuell porto etter dagens satser kommer i tillegg.

Bestilles via e-post til styret@forn-sed.no 
Ægishjalmur kan spesialbestilles i annet materiale, ettersom støpeformen 
tilhører Foreningen Forn Sed. 

Vil du vite mer om Ægishjalmur: 
Gå inn på www.vikinganswerlady.com/aegishjalmr.shtm.1; se også Ni Heimer 
3/1999, s.12.

Foto: Kåre Hofftvedt
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Aktivitetskalender for 2014:

Torreblot 11. januar 2014 på Nordstrand i Oslo.
Årsmøte 1. mars 2014 på Sandbakken i Østmarka.

Vårblot i midten av april 2014.*
Sommerblot i midten av juli 2014.*
Høstblot i midten av oktober 2014.*

*Tid og sted for disse blotene blir bestemt på årsmøtet og lagt ut 
på hjemmesiden.

Dessuten vil lokallagene av FFS kunne ta initiativ til andre blot og 
hyggetreff. Dette blir kunngjort på vanlig måte ved at det sendes ut 
invitasjon til alle medlemmene.

Vikingmarkeder 2014*

Vikingfestivalen på Karmøy 
www.vikingfestivalen.no/program

Vikingmarkedet i Djupvika, Lade utenfor Trondheim
www.trondheimvikingmarked.com

Borrekaupangen – Borrestranda sør for Horten 
www.borrevikinglag.com

Bronseplassen i Høgvåg ved Lillesand 
www.agderviking.org

Vikingmarkedet på Borg i Lofoten
www.lofoten.info

• *Listen er ikke komplett. Vennligst gå inn på de aktuelle hjemmesidene 
for nøyaktig dato og program.
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Foto: Audun Mehl – Vinteren er ikke så verst... To moderne vikinger koser seg i Borre 
nasjonalpark, senvinter 2013.

Foreningen Forn Sed
Post: Postboks 8851, St. Olavs plass, 0028 Oslo, Norge

E-post: forening@forn-sed.no
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