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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 folketro-
kunnskap, 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. 
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Bidragsyterne til dette nummeret: 
 

 Ingvild Linéa Bråthen har en cand.mag.- grad fra UiO i 
religionshistorie, nordisk språk og litteratur, med fordypning i norrøn 
religion. Hun har fagbrev i søm, bedriver selvstudium i historiske 
drakter, og er opptatt av tradisjonelt håndverk. Hun besøker 
historiske treff og festivaler, gleder seg over konserter, 
museumsbesøk, film, dans og trening og naturopplevelser. 

 Jørund Werner Fiskergaard er kunstneren som står bak det flotte 
forsidebilde. Han er fra Molde og utdannet ved Kunstakademiet i 
Bergen. Til daglig jobber han som assistent for autistiske barn og 
tegner fantastiske tegneseriestriper. 

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

 Elisabeth Keller er den helt ferske redaktøren til Ni Heimer og 
skriver en mastergrad i Nordisk viking- og middelalderkultur ved 
UiO. Ved siden av mastergradsskrivinga, jobber hun på Norsk 
Folkemuseum, forbereder et bryllup og er kjæresten til Eirik og 
mamma til lille Ravn. 

 Rodrigo Marttie, født i 1981 er en italiensk-brasiliansk historielærer 
som bor i Skandinavia siden 2009. Han har en grad i teologi og 
historie, med vekt på kirkehistorie og fullfører for øyeblikket en 
mastergrad i Nordisk Viking- middelalderkultur ved Universitetet i 
Oslo. 

 Audun Mehl er musiker og vokalist i metallbandet Blodspor, som 
bl.a. har vunnet Deathmatch i 2009 og spilt på Infernofestivalen i 
2010. Han har tatt fag i norrøn religion ved UiO og har stor interesse 
for norrøn tro utover dette. Audun er lidenskapelig interessert i film, 
musikk og fotografering, og er til daglig assisterende avdelingsleder i 
Teletopia. 

 Einar Kvitrafn Selvik født i 1979, er musiker i blant annet bandet 
Wardruna der han bruker norrøn tro og runer som utgangspunkt for 
musikken sin. Han leder også et seid- og galderkurs sammen med 
Lars Magnar Enoksen. 



5 

 

Lederens hilsen 
 
Av Ivar Hille 
 
 
Det går fremover i Foreningen Forn Sed! 
 
Det er med stor iver jeg ser tilbake på min første tid som forstander i 
FFS. Det har vært spennende og det har vært nok av ting å ta tak i. I 
tillegg til det vanlige arbeidet med blant annet posthenting og arkivering 
har jeg fokusert på å forbedre kontakten mellom medlemmene. Et viktig 
tiltak har vært å opprette kontaktpersoner for lokale områder der det er 
mulig. Over tid satser vi på at det kan utvikles flere aktive blotlag rundt 
omkring i landet. Vi har også fortsatt med å skifte litt på hvor vi har 
blotene slik at det blir litt lettere for flere å delta. Jeg har derfor stadig 
gleden av å bli kjent med nye medlemmer og oppleve nye steder. Sist jeg 
var på blot var på Skjørshammer brygge i Eidsberg kommune hvor det 
var en veldig fin plass ved Glomma. Det var et svært hyggelig blot med 
mange kjente og noen nye deltakere, og litt senere hadde jeg en fin 
overnatting i teltet mitt der. Jeg vil gi en stor takk til Skade og Ravn som 
tok initiativ til det og jeg håper at vi får flere blot der i fremtiden. Det var 
også fint å se at mange medlemmer tok turen til vikingmarkedet i Borre. 
Det blir ekstra hyggelig å dra dit når man kan treffe likesinnede og slå av 
en prat. Men det var litt mye bålrøyk der denne gangen så det var godt å 
ta en rusletur langs de flotte gravhaugene av og til, for å trekke litt frisk 
luft. Ellers har det gått mye tid til arbeid for vern og rekonstruksjon av 
Ranheim Ve som jeg også har skrevet en artikkel om, som det er vært å 
få med seg. Saken er ganske tragisk siden verdifulle kulturminner har gått 
tapt. Det har derfor vært viktig å la de med ansvaret for det få høre hva 
vi mener og vise at vi bryr oss. Tusen takk til alle medlemmer som har 
engasjert seg i saken! Det kan være lurt å holde et øye med de førkristne 
kulturminnene man har i sitt nærområde. Det finnes desverre ingen 
garanti for at de blir tatt vare på særlig med tanke på hvordan 
Riksantikvaren i dag jobber med vern. Tips gjerne FFS om dere får 
kjennskap til flere alvorlige forhold.  
 
Jeg vil avslutte denne hilsenen med å dele med dere noen av mine tanker 
rundt naturen slik jeg opplever den i min religiøse hverdag. Utbygging er 
ikke bare en potensiell trussel mot kulturminner, men også mot det 
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biologiske mangfoldet slik situasjonen er i dag. Jeg opplever ofte at flere 
fine små naturområder forsvinner eller blir redusert på grunn av stadige 
nye utbygginger. Vi trenger selvfølgelig boliger, men det finnes andre 
løsninger som f.eks å bygge litt mer i høyden enn å beslaglegge mer av 
vår dyrebare natur. Selv er jeg en aktiv bruker av naturområder i mitt 
nærmiljø og jeg liker å holde private blot ved elver og skoger der jeg bor. 
Blir de borte blir det også vanskeligere å dyrke hedenske guder i naturen 
hvor mange føler det er lettere å føle en god kontakt med dem enn ellers. 
Jeg mener derfor at det er viktig å ta godt vare på naturen for at vi skal 
kunne utfolde oss i vår religion og i våre spirituelle tanker. Det er viktig å 
tenke på at fremtidige nye generasjoner med hedninger bør ha like gode 
muligheter til å oppleve en nærhet til naturen og maktene som bor der 
som det vi selv har hatt. Vi har muligheten til å gå i oss selv og sette pris 
på spiritualitet og opplevelser framfor å la oss rive med i en evig kamp 
for materielle forbruksgoder hvor det aldri blir nok. Vi trenger ikke å la 
oss lure av en illusjon med mål om global økonomisk vekst. En 
økonomisk vekst som i realiteten kan bety å forbruke og produsere mer 
og mer vi ikke trenger og bidra til mer forurensning og avskoging. Vi 
trenger ikke å måle lykke i penger. Vi har muligheten til å finne lykken i 
oss selv.  
 
Med det vil jeg skåle for godt år og fred og ønske lykke til videre til alle 
medlemmer! 
 
Hilsen Ivar L. Hille  
Leder, FFS 

 
Foto: Ivar L. Hille 
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Redaktørens hilsen: 
 
Av Elisabeth Keller 
 
 
Heisann! 
            Foto: Elisabeth Keller 

Endelig holder du nyeste nummer av Ni Heimer i dine hender! Det tok 
sin tid, men nå er det altså klart og flunkende nytt og nesten litt 
skinnende. 
 
Jeg er Elisabeth, Ni Heimers nye redaktør. Jeg har aldri gjort dette før, så 
jeg er veldig spent på om du liker det. Det meste av de gamle Ni Heimer 
tradisjoner har blitt videreført, men fordi jeg glemte å be dere 
medlemmer om artikler i tide, mangler det nok noen gamle favoritter. 
Dette skal jeg selvfølgelig sørge for at ikke gjentar seg til neste gang. Jeg 
håper også at du setter pris på den nødløsningen jeg fant på. Jeg snakker 
om intervjuet på side 20. 
 
Takk til alle bidragsyterne for deres flotte bidrag, spesielt min gode venn 
Jørund som lagde den flotte forsidetegningen. Et stort takk til Gunnhild 
Ni Heimers tidligere redaktør, som ga meg alt av hjelp og informasjon 
jeg trengte for å få dette bladet i mål. Takk til Ivar som fortalte meg at 
det trengtes en ny redaktør og takk for din, min kjære leser, tålmodighet 
med meg og denne utgivelsen. 
 
Det er mye å sette seg inn i som redaktør og i en travel hverdag som 
småbarnsmamma og mastergradsstudent med deltidsjobb er det ikke 
alltid hverken tid eller overskudd strekker til, så jeg er ganske fornøyd og 
stolt over å ha fått dette til før årets slutt. 
 
Jeg håper du får glede av å lese dette nummeret. 
 
Godt år og fred. 
 
Hilsen Elisabeth 
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Gaveutveksling fra førkristen tid til 
middelalderen 
 
Av Rodrigo Marttie 
 
 
Denne artikkelen skal handle om gaveutvekslingsøkonomier i førkristne 

og kristne samfunn og hvordan disse kom til uttrykk i middelalderen. 
Den handlingen å utveksle en gave skulle være til fordel for de involverte 
i denne verden eller den neste. Slik var dette en sterk og til og med 
tvingende drivkraft, som influerte både individer og grupper til å gi 
sjenerøst til de mindre heldige og ens nærmere relasjoner. 
 
Marcel Mauss formulerer dette så treffende som følger1: "Sjenerøsitet er 
en plikt, fordi Nemesis hevner de fattige… Det er dette som er den 
gamle moralen bak gaven, som har blitt et rettferdighetsprinsipipp." 
Gaven i disse såkalt primitive samfunnene er nært beslekted med ideen 
om gave og gjengave. Den som mottar en gave, føler seg forpliktet til å 
gjengjelde denne, og den som gir, inntar en overordnet posisjon over 
mottageren. Jo mer praktfull den gitte gaven, desto mer bekrefter giveren 
sin overordnete sosiale status. Mauss observerte også, som vist ovenfor, 
at idéen om “gave og motgave” er så lett å forstå at den utvides til å 
berøre idéer om ære, lovtekster og oppførsel mot de fattige i form av 
almisser. Guddommelig gjengjeld ble sett på som en en premiss for å gi 
almisser til de fattige i mange sosiale grupper. Istedenfor å sløse bort 
pengene sine, ble de anlagt i en slags spirituell sparekonto. 
 
Selvfølgelig er ikke spirituelle goder håndgripelige, men symbolske. Disse 
ble så organisert langs en slags kvantitativ og logisk målestokk av gode 
dåder vedkommende hadde begått her i livet. Dette handlingsmønsteret 
ser ut til å være veldig grunnleggende og er hverken oppspinn eller 
overdrivelse når det gjelder de førkristne og middelalderens samfunn. 
 

                                                
1 MAUSS, Marcel. The Gift: the form and reason for exchange in archaic societies. Oxford: 
Routledge, 2002, p. 23. Min oversettelse av : “Generosity is an obligation, because 
Nemesis avenges the poor... This is the ancient morality of the gift, which has 
become a principle of justice.” 
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Allerede så tidlig som i gresk mytologi hører vi historier om guder og 
helter som forkler seg som tiggere for å straffe eller rekompensere etter 
hva slags behandling de får av menneskene, for eksempel når Zeus 
besøker Lycaon og straffer han for hans skandaløse dåd å by guden på et 
bankett med menneskelig kjøtt. 
 
Levninger etter gaveutvekslingslogikken kan også sees i romersk historie 
og lovgivning. Dette kan være med på å forklare noen sider ved den 
romerske furtum-lovgivningen2, når noen begikk et delikt3 som kunne 
forårsake vondt eller skade på en person ellers dens eiendom4. Det er 
viktig å merke seg at selv om det romerske samfunnet historisk sett hørte 
til i antikken så viser de indre transaksjonene nærmere sammenheng med 
måten gaveutveksling fungerte i arkaiske samfunn, og fulgte en kjøp- og 
salgslogikk, slik at gaven også kunne brukes som en slags valuta. 
 
Også i ikke-romerske samfunn var gaveutvekslingen vanlig. I germanske 
og skandinaviske grupper, regulerte den den sosiale posisjonen til de 
personene som valgte å involvere seg i denne innviklede økonomien. 
Selvsagt forventet de som ga donasjoner og gaver til en sosialt 
underlegen lojalitet og takknemlighet i retur. På denne måten ble det 
skapt et nett av støtte og avhengighet. Allerede i tidlig middelalder på 
700-tallet var landsbruksprodukter blitt vanlige som varer i nord- og 
vesteuropeiske samfunn, men det var ikke alltid slik, og spesielt husdyr 
har spilt en viktig rolle i gaveutvekslingen, som en måte å forbedre og 
konsolidere sosiale relasjoner på, særdeles i folkevandringstiden.5 
 
I et sitat fra “Sir Gawain og den grønne ridderen”, blir gaveutveksling 
vist som utestående gjeld. Å bære på en gave kunne medføre en 

                                                
2 Den kan sammenlignes med dagens tyverilover, men er et sivilrettslig begrep ikke 
kriminalrettslig og regnes blant deliktene. Se nedenfor (anm. Red.) 
3 En tilsiktet eller skjødesløst handling som gir grunnlag for en lovbundet 
forpliktelse mellom to parter selv når det ikke består en kontrakt mellom disse 
(anm. Red.) 
4 JÚNIOR, José Cretella. Direito Romano Moderno: introdução ao direito civil brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense, 1985, p. 190. 
5 BLAIR, John. Apud.HAMEROW, Helena. Medieval History and Archaeology. 
Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 127 
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vedvarende forpliktelse til å gjengjelde denne.6 I dette systemet er det 
bedre å gi enn å få, fordi hver gave skaper en gjeld, som må bli 
tilbakebetalt, og jo større gjelden, desto større er også det presset som 
skapes. Systemet brukes til en nærmest vill konkurranse der gjeld 
konstant skapes og fjernes igjen. I et slikt system er det mulig å bygge seg 
opp et fortrinn, men det er veldig vanskelig å opprettholde dette over 
lengre tid. Det mønsteret som følger av dette er et av stadig ubalanse og 
en aldri sluttende kamp om sosial fremragenhet. 
 
Eddadiktningen og spesielt Hávamál7 inneholder mange vers som høres 
ut som en bruksanvisning for etikk og etikette i det norrøne samfunn og 
illustrerer dette godt. 
39.  
Ingen so gjevmild  
og gjestmild eg fann,  
han tok ikkje gåvor og takka.  
Eller so gjev-sæl  
med godset sitt,  
han ei lika med løn du takka.  
 
40.  
Eigni di,  
som du avla deg hev,  
treng du 'kje spara for deg sjølv.  
Tidt til leide folk gjeng  
det til ljuve var tenkt,  
mangt verre gjeng enn ein vonar.  
 
41.  
Med våpen og klæde  
skal vener gåvast,  
det vert på dei sjølve synt.  
Likt gjevande  
lengst er vener,  
um elles alt seg lagar.  

42.  
Venen sin  
skal ein vera ven  
og løne gåve med gåve.  
Til lått skal mann  
med lått svara  
og møte ljuging med lygn.  
 
43.  
Venen sin  
skal ein vera ven,  
honom og hans ven.  
Men med uvens ven  
venskap halde  
høver 'kje fagna folk.  
 
44.  
Veit du ein ven  
som vel du trur,  
og du hjå han fagnad vil få:  
gjev han heile din hug  
og gåva ei spar,  
far og finn han ofte. 

                                                
6 RUBIN, M. ‘Small groups: identity and solidarity in the late Middle Ages’, in 
KERMODE, J. (ed.): Enterprise and Individuals in Fifteenth-Century England. Stroud: 
Sutton, 1991. pp. 132–50. 
7 http://www.heimskringla.no/wiki/Håvamål 
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Dette viser hvilken sentral rolle gaveutvekslingen hadde som del av det 
norrøne samfunn. Å ikke gjengjelde en gave hadde dårlig innflytelse på 
ens ære, å vegre seg å ta imot en gave ble sett på som svært 
fornærmende. Dette ser vi for eksempel i Gísla saga Súrssonar hvor 
Þorkell nekter å ta imot gaven fra Vésteinn, en illevarslende scene, da 
Vésteinn dør kort tid etter. 
 
Lignende kan observers i det islandske samfunn i middelalderen i 
henhold til godens posisjon i Hrafnkels saga Freysgoða der Torkel er i 
stand til å overbevise sin bror en gode, å hjelpe Sámr i hans godord. Han 
må overtale sin bror og appellerer til hans ære, men hva motiverte disse 
mennene til å delta i slike rettsstrid annet enn sagamannens egne 
æresforståelse?  

 
 

"Ikke vilde han hevne dette paa dig," siger Torkel; "men han 
gjorde værre mod dig, end han selv vilde, og hans svage Syn var 
Aarsagen; men af dig ventede han sig nogen Støtte. Det er en brav 
Mands Pligt at hjælpe en gammel trængende Mand. Naar han reiser 
Eftermaal efter sin Søn, saa er det en Nødvendighed for ham, og det sker 
ikke af Begjærlighed; men nu undslaar alle Høvdingerne sig for at yde 
ham Bistand, og deri viser de lidet Ædelmod." 8 

 
 

Vi må huske at Island var et sted med hverken tradisjon for adel eller 
aristokrati eller noen annen form for sentral styresmakt. Goðorð var 
derfor en tittel som åpnet opp muligheter for høy sosial status og 
rikdom. En av kildene til denne rikdommen og sosiale status var 
mulighetene for støtte og innflytelse på tingene.9 Som ovenstående 
tekstavsnitt viser, lokker Torkel med sosialt prestisje og status, mens han 
appellerer til Torgeirs ære og edle herkomst. 

                                                
8 http://sagadb.org/hrafnkels_saga_freysgoda.no , kapittel 9 
9 MOOSBURGUER, Théo de Borba de. A Saga de Hrafnkell Freysgoði, In: Três 
Sagas Islandesas (Anônimo do Séc. XIII). Curitiba: UFPR, 2007, p. 15-54. 
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Gilde på Borg i Lofoten, Foto: Elisabeth Keller 
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Det en kan tydelig se utifra skikkene og mytene til de folkene som kom 
til å forme middelalderens Europa, er at ideene om gaveutveksling av 
selv immaterielle gaver og forpliktelsen til å gjengjelde disse ikke trengte 
noen indoktrinering fra kirkens side under og etter kristningsprosessen. 
Når vi analyserer denne oppførselen i en symbolsk kontekst, kan vi se at 
vinneren på “snillhetens slagmark” ikke har kastet rundt seg med sin 
eiendom, men byttet dem inn for høyere sosial status. Disse skikkene 
pleide å oppstå noenlunde spontane som konsekvens eller omlegging av 
eksisterende sosiale sedvaner som var velkjente i de gjeldende samfunn. 
Derfor ville folk i middelalderens samfunn alltid forvente en 
kompensasjon for deres gave uansett om den var stor eller liten. Denne 
kompensasjonen kunne så være i form av en konkret gjengave, en sosial, 
eller spirituell gave eller alle disse sammen. 
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Ranheim Ve: Det unike hellige stedet 
som Riksantikvaren sviktet 
 
Av Ivar L. Hille 
 

Slik skal Ranheim Ve ha sett ut når det var i bruk til blotene i førkristen tid. 
Foto: Preben Rønne ved NTNU 
 
Da jeg besøkte mine foreldre for å spise julegrøt lille julaften 2011 
fortalte min far meg om en artikkel i Aftenposten den dagen, som 
beskrev funnet av en gammel hedensk helligdom. Jeg måtte lese det med 
mine egne øyne for å tro det. Det var bevart en prosesjonsvei, en horg 
og det var rester etter et hov. Det var noe unikt som det aldri var funnet 
maken til før. For en fantastisk julegave tenkte jeg. De kristne hadde 
passet på å ødelegge alt de fant av hedenske helligdommer i Skandinavia 
på slutten av vikingtiden. De ville utrydde den gamle troen og fjerne alle 
spor etter den. Men denne helligdommen på Ranheim i Trondheim 
kommune hadde blitt skjult så den ikke skulle ødelegges, så den en dag 
kunne brukes igjen hvis hedendommen kom tilbake. 
Jeg var henrykt helt til jeg leste de siste linjene. Disse unike 
kulturminnene skulle ikke få stå i fred denne gangen heller. Det skulle 
bygges boliger der. Da var julegleden min over. 
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De unike kulturminnene på Ranheim ble ikke funnet i 2011, men våren 
2010. Av en eller annen besynderlig grunn har ikke media vært opptatt av 
saken slik at den har vært lite kjent. Historieinteresserte som bodde like i 
nærheten hadde ikke en gang hørt om funnet. Men det var ikke ukjent at 
det var kulturminner i området. 
 
Det var fra tidligere av registrert en førkristen gravrøys og 
bosetningsspor i området. De ble ikke ansett som viktige siden 
Trondheim kommune godkjente en reguleringsplan for Ranheim 25. 03. 
2010 hvor dette stedet ble regulert til boligbygging. Riksantikvaren ga da 
dispensasjon fra Kulturminneloven slik at kulturminnene kunne 
ødelegges så lenge de ble undersøkt og dokumentert nærmere. Arkeolog 
Preben Rønne fra Vitenskapsmuseet NTNU i Trondheim ledet 
utgravingene da det ble funnet ut at kulturminnene var mer omfattende 
enn først antatt. 
 
Da arkeologene undersøkte hva som var antatt å være en gravrøys 
fremsto steinrøysen som annerledes enn hva de forventet. Den var 
bygget av runde kuppelsteiner og steinheller. De fant ingen 
menneskeskjelett, men de fant to glassperler, en del brente bein, og spor 
etter en trekasse med sand og sprukne kokestein. Blant de brente 
beinene var det en del av et kranium og mennesketenner. Rønne mener 
derfor at det må være et horg, et ofringsalter hvor hovedsakelig dyr ble 
ofret. Det var ca. 15 meter i diameter og en meter høyt. Under 
ofringsalteret var det en eldre branngrav datert til år 500-400 fvt. Stedet 
har derfor vært en hellig gravplass lenge før horgen ble bygget over for å 
dyrke forfedre og guder. 
 
Ved horgen er det spor etter en stavbygning som trolig har huset 
gudefigurer i form av stokker med ansikter. Det kan ha vært Odin, Tor, 
Frøy og Frøya eller andre norrøne guder eller forfedre med høy status. 
En slik religiøs bygning blir gjerne omtalt som et hov (et hov blir noen 
ganger blandet med begrepet ve som er en avgrenset hellig plass eller 
sted, men det er nå vanligst å tolke hov som en religiøs bygning med 
fremstillinger av guder i). Horg og hov blir gjerne nevnt sammen i 
norrøne kilder, f. eks nevnes det i vers syv i eddadiktet Voluspå at horg 
og hov ble bygget i opphavstiden etter at jorden var ferdig skapt. For å 
benevne hele helligplassen med horg og hov brukes begrepet ve. Derfor 
omtales gjerne dette stedet som Ranheim Ve etter de nye oppdagelsene. 
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Hovet på Ranheim var rektangulært 5,3 x 4,5 meter i areal og reist med 
12 stolper som hver hadde et steinfundament. Inne var det spor etter fire 
stolper som kan være spor etter høysetene til gudene. Gudefigurene var 
sannsynligvis flyttbare og ble bært ut ved blotene. Stavbygningen hadde 
ingen spor som tyder på at den ble brukt til bolig. Den hadde ikke noe 
ildsted slik vanlige boliger hadde på den tiden. En prosesjonsvei hadde 
kurs mot stavbygningen og var funnet relativt godt bevart markert med 
to parallelle rekker av store stein hvor den lengste rekken var ca. 25 
meter lang. Her kan folk ha vært oppstilt eller gått i prosesjon i 
forbindelse med de religiøse ritualene. 
 
Da jeg fikk vite at området på Ranheim skulle utbygges skrev jeg og 
mange andre engasjerte fra både inn- og utland flere klager til 
Riksantikvaren, Miljøverndepartementet (som er overordnet 
Riksantikvaren), til Trondheim kommune og andre offentlige instanser. 
Jeg sendte også e-post til utbyggeren Maja Eiendom og ba dem om å 
ikke bygge på plassen hvor kulturminnene befant seg.  
 
Så langt har ingen av henvendelsene ført til noen positive endringer. 
Maja Eiendom vil etter det vi har forstått bygge en lekeplass på stedet. 
Foreningen Forn Sed holdt i februar en demonstrasjon utenfor 
Riksantikvaren i Oslo for å legge ytterligere press på saken. 
 
Vi ble da møtt av en utsending fra Riksantikvaren som mente at de fulgte 
vanlig praksis og overholdt alle regler. Det virket derfor ikke som om 
Riksantikvaren hadde noe interesse av å verne viktige kulturminner på 
områder hvor det er planlagt boliger. Utbygging blir prioritert først uten 
hensyn til vern. En slik prioritering mener vi i FFS vitner om 
tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten hos Riksantikvaren. 
Det er deres oppgave å jobbe for kulturminnevern, særlig når det gjelder 
store og sjeldne funn fra eldre historie. Det er helt unødvendig og 
uforsvarlig å ødelegge uerstattelige og verdifulle kulturminner for at det 
skal bygges boliger når det nok av plass andre steder til dette. Et 
boligområde vil også trenge friarealer og grøntområder slik at det lille 
området med kulturminner kunne skånes og heller vært gjort til en pryd 
for det nye boligområdet med skilt og beskrivelser av stedets gamle 
historie. 
 
Kulturminneloven er laget for å verne kulturminnelover, men 
Riksantikvaren misbruker den til å fjerne dem istedenfor og bidrar til å 
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ødelegge vår nasjonale kulturarv. Det er et brudd på § 1 i 
Kulturminneloven om lovens formål: «Kulturminner og kulturmiljøer 
med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv 
og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 
nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale 
og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige nasjoners opplevelse, 
selvforståelse, trivsel og virksomhet. Når det etter annen lov treffes 
vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på 
denne lovs formål.» 
 
Det ble enstemmig vedtatt på årsmøtet til FFS i 2012 å politianmelde 
riksantikvar Jørn Holme som ansvarlig for tjenesteforsømmelse. 
Politianmeldelsen ble skrevet ferdig og levert til Politiet i sommer. Vi har 
mottatt en bekreftelse på at saken er anmeldt og at den blir etterforsket. 
Men etter all den motstand vi har møtt fra offentlige myndigheter har jeg 
liten tro på at dette vil føre til noen straffeforfølgelse. Det er nok stor 
sannsynlighet for at saken blir henlagt etter hvert.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det arkeologiske utgravingsområdet på Ranheim 
Foto: Preben Rønne ved NTNU 

 
I de siste svarene vi har mottatt fra Riksantikvaren og 
Miljøverndepartementet blir det også benektet at kulturminnene på 
Ranheim ble brukt til religiøse formål. De sier seg uenig i tolkningen av 
at det dreier seg om en førkristen kultplass. Jeg synes det er merkverdig 
og mistenkelig at de sår så sterk tvil om denne tolkningen som 
arkeologer står bak. De burde i det minste være åpen for at det kan være 
en mulig teori med tanke på bevisene som foreligger istedenfor å 
utelukke det helt. 

                                                
10

 Politiet har nå blitt henlagt saken. (anm. Red.) 
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Jeg kontaktet Preben Rønne og ba om en kommentar. Han mener at 
Riksantikvaren ikke ville akseptere den mest sannsynlige tolkningen fordi 
det ville ført til vern og stans i utbyggingen som igjen ville føre til at de 
måtte betale erstatning til utbyggeren. Det er dermed økonomiske 
hensyn som blir prioritert først. 
 
Innad i FFS har vi diskutert om den førkristne religionen, den som har 
beriket vår kulturarv med kunst og diktning av høy kvalitet, fortsatt i 
dagens Norge blir forsøkt skjøvet under teppet. Vi lurer på om den 
fortsatt er så uglesett at den bevisst blir motarbeidet og at Ranheim Ve 
har vært offer for undertrykkende og destruktive krefter i 
religionsforfølgelsens ånd. Ville ruiner fra en gammel kirke blitt 
behandlet på samme måte? Det er tanker som det kan være verdt å 
diskutere litt.  
 

 
Foreningen Forn Seds demonstrasjon utenfor Riksantikvaren i Oslo 

Foto: Ivar L. Hille 

 
Uansett om det skulle være riktig at kulturminnene på Ranheim har vært 
kun gravrøyser og bosetningsspor slik Riksantikvaren hevder ville det 
fortsatt være god grunn til å verne dem. Det dreier seg om relativt store 
og gode funn av ting som har vært i kontinuerlig bruk i en lang 
tidsperiode. Stedet må derfor uansett ha hatt en spesiell betydning for en 
del av våre forfedre i over tusen år. 
 
Selv nå som kulturminnene er tatt fra hverandre finnes det fortsatt et lite 
håp om at de en dag kan rekonstrueres på denne hellige plassen hvis 
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noen i de offentlige myndigheter tok til fornuften, eller hvis noen med 
mye penger og innflytelse engasjerer seg. Vi hedninger har fortsatt 
muligheten til å sette pris på de førkristne kulturminner som er bevart og 
besøke de hellige offerplassene som er beskrevet i gamle kilder. Vi kan 
med tiden gjenreise gamle helligplasser og skape nye ved å bygge våre 
egne horg og hov hvor vi kan holde blot og andre religiøse feiringer. Vi 
er heldige som kan være med på å bygge opp hedendommen igjen og da 
skal ikke Ranheim Ve bli glemt. 
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Intervju med Einar Kvitrafn Selvik 
 
Av: Elisabeth Keller og Eirik Kristoffersen 

 

 
Foto: M & K Krystkowiak 

 
 
Elisabeth: Einar, takk for at du tar deg tid til dette intervju. 
Kan du fortelle litt om hva seid og galder er eller om din forståelse av 
disse? 
 
Einar: Snorre Sturlasson omtaler Seid som "den magiske kunst som 
førte størst kraft med seg". Når jeg blir bedt om å greie ut om seid så 
blir enten svaret veldig kort eller veldig langt. Den lange versjonen 
sparer jeg som regel til kurssammenhenger. Det er mange aspekter og 
begreper som skal forklares og settes i perspektiv og det bør helst 
gjøres i en konstruktiv rekkefølge. Veldig kort fortalt handler seid om 
at ens hugr eller ånd har potensiale til å handle utenfor kroppen. 
Metoden går ut på å nå en høyere sinnstilstand. Det finnes ulike 
teknikker for å få dette til, deriblant bruk av egen og andres stemme 
og sang. Seid har også mye til felles med den samiske sjamanismen. 
Ordets kraft og makt var essensielt i norrøn magi og en galder er 
norrøn muntlig besvergelsesform eller et slags mantra som er 
konstruert i et spesifikt verse-lag. En galder kan også lages grafisk 
som runer eller andre abstrakte tegn. 
 
Elisabeth: Hvordan ble du oppmerksom på og interessert i emnet? 
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Fantes det en spesiell anledning som ble utgangspunktet for din 
praktisering av seid og isåfall hva var den anledningen? 
 
Einar: Helt siden jeg var barn har jeg hatt interesse for norrøn historie 
og kultur. Det førte fort veien videre inn i den norrøne mystikken 
med runer, galder og seidr. På et tidspunkt var jeg så heldig å få 
opplæring i sjamanistiske teknikker og interessen og arbeidet med 
temaet ble mer og mer praktisk rettet.  
 
Elisabeth: Interessen for norrøn religion og mytologi har mange 
fasetter, fra akademia over populærkultur til (ny-)religiøsitet m.m. De 
fleste skriftlige kilder til norrøn tro og tanke betraktes av flere og flere 
akademikere som grunnleggende kristne verk. Hvor henter du 
kunnskapen og inspirasjonen din fra og hvordan forholder du deg til 
den strenge kildekritikken? 
 
Einar: Når man snakker om tro og åndelighet så mener jeg personlig 
at dette bør i hovedsak formes av egne opplevelser og søken og ikke 
fra bøker eller andres religiøse opplevelser. 
Både i forhold til arbeid med runer og seid så er det essensielt å ha et 
solid fundament av kunnskap både om kildene i seg selv men også 
kunnskap om forskningens historie, altså hvordan vi vet det vi tror vi 
vet. 
Selv om kildene skulle være grunnleggende kristne så er de uansett 
proppende fulle av esoterisk førkristen informasjon om man vet å 
skjelne den. Jeg forholder meg selvsagt til kildekritikken for å ha et 
solid fundament for egen praksis og utforskning. I det øyeblikket 
teorien skal over i praksis så vil synet på en del ting naturlig nok endre 
seg og det som er vesentlig vil utkrystallisere seg nokså fort. Jeg driver 
ikke med reenactment og mener at det er urealistisk å tro at man skal 
kunne gjenskape f.eks. seid nøyaktig slik den var i norrøn tid, noe jeg 
også vil si er lite hensiktsmessig og ufruktbart da det er åpenbart 
mange aspekter og holdninger rundt både tro og magi den gang som 
ikke er på langt nær like relevant i dag.  
 
Elisabeth: Hva kan man forvente å lære på kurset? Vil du si du gjør 
"din egen greie", eller vil du se kursene dine i sammenheng med noen 
eksisterende tradisjon? 
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Foto: Wardruna.com 

 
Einar: Det at vi jobber mye med det faktum at forholdet mellom seid 
og galdring både var og er nært knyttet sammen gjør nok kurset til en 
helt egen greie. Pr i dag så er det vel såvidt jeg vet bare danske 
Annette Høst som holder kurs om seid og jeg tror at vi har et opplegg 



23 

 

som er ganske ulikt hennes på en del områder i hvertfall. Såvidt jeg 
vet finnes det ingen andre som holder kurs innen galdrekunsten. 
Kursene våre er praktisk rettet og målet mitt men det innledende 
kurset er at du som deltager skal få de nødvendige redskaper og 
kunnskap som skal til for videre fordypning på egenhånd. Vi er alltid 
ærlige på hva vi vet og på hva vi tror. Det man kan forvente seg å lære 
på kurset er blant annet: en hel del grunnleggende teori rundt 
temaene, å lage en galder og ulike teknikker å aktivere og bruke den 
og å bruke stemmen som middel for å nå en høyere sinnstilstand. 
Det at vi er to kursholdere gjør at vi kan holde en høy frekvens på 
øvelsene så kurset er intenst og krevende og man bør være innstilt på 
å jobbe. 
 
Elisabeth: Du var tidligere med i et av de mest eksplisitt sataniske 
svartmetallbandene i Norge; Gorgoroth. Ut over en generell (ofte 
overfladisk) interesse i (svart-)metallmiljøet for det norrøne, ser du 
stor overlapping mellom publikummet til Wardruna og fans fra tiden 
din i Gorgoroth? 
 
Einar: Utifra min kjennskap til metal-miljøet så har jeg vel inntrykk at 
dets bruk av såkalt sataniske elementer har handlet om motstand til 
kristendommen mer enn noe annet. Jeg tror at i mangel på god 
hedensk musikk så har metalmusikken blitt et naturlig alternativ for 
mange og derav har jo nokså uventet Wardruna fått en svært god 
mottagelse innenfor metalmiljøet. Wardruna har naturlig nok et mye 
bredere spekter av publikum fra ulike miljøer enn det Gorgoroth har. 
 
Elisabeth: Dette intervju skal egentlig ikke handle om svartmetall, 
men ser du noen sammenheng mellom det satanistiske budsskapet til 
Gorgoroth og det norrøne du bringer til scenen med Wardruna (og 
Jotunspor)? 
 
Einar: Jeg vil gjerne få presisere at min forhold til Gorgoroth var av 
proffesjonell natur så deres ideologier har ikke på noe som helst 
tidspunkt hatt noe med meg å gjøre. Så med unntak av det faktum at 
alle Gorgoroth sine tekster som er skrevet av Kristian (Gaahl) er 
grunnleggende hedenske så er det ikke mye til felles. Jotunspor 
derimot er et prosjekt som er hedensk til beinet hvor jeg også 
eksperimenterte med bruk av en del av de samme instrumentene jeg 
bruker i Wardruna. 
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På vikingtreff i Danmark 
 
Av Ingvild Linéa Bråthen, Foto: Audun Mehl 

 
Jeg vil gjerne dele en opplevelse med Ni Heimers lesere. Sommeren 2011 
besøkte min yngste sønn Audun og jeg vikingtreffet på Moesgård Strand 
som publikummere. Det er litt tid siden nå, men siden vikingtreffet er en 
årlig foreteelse, håper jeg mitt reisebrev kan ha en generell interesse.  
 

 
Ingvild blir ærbødig i møte med en gammel kjempe 

Foto: Audun Mehl 

 
Praktiske opplysninger 
Vikingtreffet blir arrangert av Moesgård Museum, hvis område befinner 
seg litt sør for Århus. Det første vikingtreffet ble arrangert allerede i 
1976, og er etter hvert blitt en stor begivenhet, som per i dag trekker 20 
– 25 000 besøkende den aktuelle helgen. Arrangementet finner alltid sted 
den siste hele helgen i juli, og er gratis. I 2011 gikk vikingtreffet av 
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stabelen helgen 30.07 – 31.07. Audun og jeg bodde sentralt i Århus, og 
vikingtreffet nåes greit med buss fra Århus sentrum. Det er to 
bussalternativer; buss til Moesgård Museum eller buss til Moesgård 
Strand. Begge alternativene innebærer en vel 20 minutters hyggelig 
busstur, og utgjør endestasjonene i hver sin utkant av museumsområdet. 
For dem som kommer med bil er det parkeringsmuligheter i nærheten av 
buss-stoppene. Ved ankomst anbefaler jeg at m an starter ved Moesgård 
Museum, da det er en stor opplevelse å spasere gjennom det vakre skog- 
og parklandskapet ned til Moesgård Strand. Da får man også vært i 
limbo, det kan være greit når man på sett og vis skal rundt 1000 år tilbake 
i tid. Moesgård Museum er for øvrig vel verdt et besøk da det huser faste 
og separate utstillinger av stor interesse, pluss at det er temabaserte 
utendørsaktiviteter i helgene hele sommerhalvåret, flere av dem rettet 
mot barn (www.moesmus.dk). Det er også bygninger av historisk 
interesse i nærheten av selve museet og langs stiene ned til Moesgård 
Strand. Moesgård Strand er i seg selv et syn for guder, og et flott 
rekreasjonsområde.  
 

 
Foto: Audun Mehl 
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Stemningsrapport 
En gresskledd skråning leder opp til teltleiren hvor flesteparten av 
håndverkerne bor. Audun og jeg ser utover en imponerende vikingleir 
preget av stor aktivitet. Vikingene utøver håndverket sitt, beveger seg til 
og fra, barn leker. Her bedrives håndverk for salg, vareutvalget er stort, 
det er utrolig mye flott håndlaget å få kjøpt. Kontanter er dét som 
gjelder, og her er det fort gjort å få litt vondt i lommeboka. Inntrykket 
forsterkes av synet i vikingklær, og at vi møtes av uvante og spennende 
lyder og lukter. Her er det virkelig noe for sansene. Og uventet er det at 
flere vakre små islandshester går fritt mellom teltene i deler av leiren.  

 
Foto: Audun Mehl 

 
Vikingrytteriet 
Islandshestene befinner seg ikke på vikingtreffet bare for å skape 
stemning. De utgjør vikingrytteriet, som har oppvisning to ganger per 
dag. I forkanten av oppvisningen får publikum vite at det islandske 
Alltinget rundt år 1000 bestemte at man ikke fikk innføre flere hester til 
Island, og forbudet gjelder stadig. Det vil si at de hestene som avles i dag, 
bærer de samme genene som dem nordmennene hadde med seg da de 
koloniserte Island på 800-tallet. Undertegnede ble så betatt at hun ikke 
fikk foretatt noen opptelling, men vil anslå at vikingrytteriet består av 
minst 50 hester. Det er ikke rart at jeg glemte å telle, for synet av så 
mange hester med ryttere i vikingklær kan ta pusten fra noen hver. 
Rytterne er representer ved begge kjønn, og aldersmessig utgjør de alt fra 
barn til folk i 80-årene. Hestene blir ført i ulike flotte formasjoner, og vi 
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får demonstrert islandshestens fem ganglag. Det femte ganglaget tølt er 
islandshestens spesialitet. Tølt er et jevnt firtaktet ganglag, komfortabelt 
hvis man skal ri langt. Dette ble demonstrert ved hjelp av øltølt, hvilket vil 
si at en rytter holder et fullt halvlitersglass med øl på strak arm under 
rittet. Hesten løper så jevnt at rytteren (nesten) ikke søler en dråpe. 
Vikingrytteriet er en sjarmerende, veldig vakker oppvisning.  

 
Foto: Audun Mehl 

 
Slaget om Moesgård 
Men rosinen i pølsen for mange besøkende er nok Slaget om Moesgård. 
Som vikingrytteriet blir slaget utkjempet to ganger per dag. Det er trangt 
om plassen blant publikum. Hele området rundt Moesgård Strand er 
preget av de 3-400 vikingene som forbereder seg til slaget, og de har 
utstyret i orden. Her er flere nasjoner representert, også fra land utenfor 
Norden. Vi hører deres kamprop og våpenslamring lenge før vi ser dem 
marsjere inn på kampplassen. Blant de staute krigerne er det flere brave 
skjoldmøyer å skue. Det er klare rammer for kamper og våpenbruk, men 
slaget er ikke en innstudert forestilling. Innenfor rammene er det ekte 
krig som det gjelder å vinne. Oppvisningen begynner med at de to 
hærene først møtes på avstand. Hver hær har en høvding som utfordrer 
motstanderen verbalt, men konflikten kan ikke løses med dialog. Hærene 
gyver løs på hverandre, og slaget er et faktum. Det avsluttes ikke før alle 
er mer eller mindre «døde». Krigerne manes til live igjen, for så å kjempe 
mann mot mann til kun én står igjen. Denne vinneren høster stor ære. 
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Etter en ny til-live-maning får vi som publikummere oppleve at flere 
hundre vikinger kommer brølende mot oss med dragne våpen. Heldigvis 
for oss stopper de på behørig avstand.  
Etter dagens to slag drar krigerne for å bade. Det gjør inntrykk å se 
vikingene i badetøy når de syngende marsjerer i grupper ned til stranden 
for en avkjølende dukkert. De er ved godt mot, til tross for blåmerker og 
småkutt.  

 
Foto: Audun Mehl 

 
Til slutt 
Audun og jeg koste oss på vikingtreffet de to dagene det varte. Vi spiste 
god mat tilberedt på vikingvis, og nøt tilsvarende godt drikke. Vi fikk 
også med oss flere konserter med det hyggelige norsk-islandske 
vikingbandet Krauka, som jeg fikk forståelsen av er et fast musikalsk 
innslag på vikingtreffet. På toppen av alt var vi usedvanlig heldig med 
været. Dette ble en veldig fin helg som gjerne gjentas. 
________________ 
Kilde: «Vikingtreffet ved Moesgård Strand», brosjyremateriell utgitt av 
Moesgård Museum 2009 
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Loke, eller den som er i midten 
 
Av Elisabeth Keller 
 
Loke er uten tvil en av de mer kontroversielle karakterene i det norrøne 
gudepanteon. I denne artikkelen vil jeg undersøke hans posisjon som 
mellommann. Loke står konstant imellom to ytterpunkter, måtte det 
gjelde grupper, krefter, standarder, sannheter og så videre… Jeg vil se 
nærmere på tre av disse forskjellige sidene ved Loke. Hans posisjon 
imellom alt annet generelt, hans posisjon mellom menn og kvinner 
spesielt og hans ubestemmelige posisjon imellom elementene ild, vann 
og luft. 
 

 
Blåsebelgstein inspirert av Snaptunsteinen, Foto: Elisabeth Keller 

 
Loke “the inbetweener”: 
Loke er en av de hyppigst opptredende karakterene i de norrøne mytene, 
men ser ikke ut til å ha hatt noen egen kult i vikingtiden, siden vi ikke har 
funnet hverken helligdommer, person- eller stedsnavn. Det nærmeste vi 
kommer er Snaptunsteinen, et eksempel på en stein som skulle beskytte 
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blåsebelgen mot varmen fra essen i smia og som er dekorert med en 
figur med sammensydd munn, denne står da også imellom ilden og 
blåsebelgen, bare for å gjøre et poeng av midtstillinga. Ellers blir han 
beskrevet som en vakker ung mann, som har en stygg karakter11. I dette 
og mere til ligner han på den kristne djevelen som han har blitt 
sammenlignet med både i navn og funksjon. Jeg tviler ikke på at kristne 
ideer har spilt en viktig rolle når norrøne myter ble skrevet ned, og 
sannsynligheten for at Loke blir modellert på kristne myter og blir gjort 
ondere i prosessen virker bare logisk12, ikke minst fordi det samme har 
skjedd med den kristne djevelen også. 
Mange forskere har karakterisert ham som en såkalt kjeltringsgud, andre 
som en kulturbærer. Jeg vil hevde at han er begge og ingen av delene. 
Etter min mening er Loke det element som medfører forandring – på 
godt og vondt. Han er den som står i mellom alt annet. Ursula Dronke 
har foreslått at Loður er en del av Loke[13], dette virker fornuftig hvis vi 
betrakter Loke som et mellomledd mellom begynnelsen og slutten. I 
begynnelsen i form av Loður, gir han selve livsblodet til de første 
menneskene Ask og Embla. Til slutt leder han kjempene mot gudene. 
En mulig interpretasjon av Lokes navn er at den kan bety "Lukk", men 
dette er langt ifra sikkert og det er flere andre mulige forklaringer til.  
Noen mener at han som kulturbærer bare har bidratt med oppfinnelsen 
av fiskegarnet, men hvis vi tillater en bredere definisjon av 
«kulturbærende» tror jeg at Loke er ganske flink til det. Stadig utfordrer 
eller tvinger gudene til å oppsøke nye "teknologier", nye løsninger, til 
ikke å bli sittende fast i deres væremåter, og til slutt til å være forberedt 
på den siste kampen. Han er ikke kaos, selv om hans handlinger kan 
virke kaotiske, men har et forutbestemt mål som han jobber imot. Han 
er den kraften som driver historien videre, mot sin uunngåelige 
konklusjon – Ragnarok. 
Som kjeltringsguden bryter Loke alle regler, han er vittig og utspekulert, 
morsom og fornærmende, men han er ikke bare en som spiller alle andre 
skøyerstrek. Han har en sølvtunge og kan overbevise alle om hva han vil, 
men lager også slik bråk og får alle andre imot seg så han får munnen 
sydd sammen. 
                                                
11 Gro Steinsland, Norrøn religion, Oslo, 2005, s.229 
12 Anne Holtsmark, Norrøn mytologi – Tru och mytar i vikingtida, Oslo 1990, s. 146-147, 
and Wolfgang Golther, Handbuch der Germanischen Mythologie, Leipzig 1895, new 
edition from Wiesbaden 2004, s. 490 
13 Ursula Dronke, The Poetic Edda: Volume II: Mythological Poems, Oxford 1997, s. 124-
125 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=no&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dno%26from%3Den%26to%3Dno%23_ftn3
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Han er en løgner, en tyv og en morder, men venn til både Tor og Odin, 
og en elsket ektemann, som hengivenheten av hans tålmodige og snille 
kone Sigyn viser, etter at han blir straffet for Balders død. 
Han får stadig både gudene og seg selv i vanskeligheter, både ved å lyve 
og stjele, men vanligvis er det også han som får dem ut av det igjen, som 
oftest på samme måte. Han gjør ikke alt dette for sin egen fornøyelse 
alene, men fordi han har til å sørge for at verdensforløpet går videre14, på 
samme tid sørger han også for at alle er forberedt på verdensende. 
 
Loke gender bender: 
En annen stor aspekt av Loke som den midterste personen er hans evne 
til å forandre sin form. Han er barn av en eller to jotner 15 , men han 
regnes blant æsene ved å bli blodsbroren til Odin selv. Både han og Odin 
har forbudt kunnskap om den kvinnelige magi kalt seid. Som Brit Solli 
påpeker gir dette ham evner og egenskaper16 som en sjaman. Angivelig er 
disse ferdighetene overført til ham når han blandet sitt blod med Odins. 
Han er også en veldig fruktbar mann, men føles ikke skamfull av å 
forvandle seg til eller forkle seg selv som kvinner, i motsetning til de 
andre gudene som anser dette som perverst og en stor skam, slik for 
eksempel Thor gjør når han forkler seg som Frøya. Loke har selv gitt 
fødsel til flere barn, i tillegg til å være faren til en hel skokk også. 
Lokes forkledninger og/eller forvandlingskunster er en komplett 
forvandling, der han ikke bare begynner å se ut som, men faktisk kan bli 
det som han forvandler seg til. Når han blir en mare for å forføre 
hingsten Svaðilfari, føder han senere et føll – Sleipner. I Lokasenna 
anklager Odin Loke for å ha levd under jorden som kvinne i åtte år mens 
han melket kyr og fødte barn. Ved en anledning blir det påstått at Loke 
skal ha spist en kvinnes hjerte og på denne måten ha blitt mor til alle 
heksene. 
Hans rolle som mor er understreket flere ganger ikke minst i form av 
kennings tilknyttet til han. Som en mann som blir en kvinne, blir han 
vanskelig å definere, ved hjelp av seidmagien holder han seg i denne 
ustøe og mellomliggende posisjonen. En figur som er vanskelig å forstå, 
som bevisst bor et sted i mellom hva som er akseptabelt for de fleste 
andre, Loke trosser altså til og med kjønnsnormer og -grenser. 

                                                
14 Wolfgang Golther, Handbuch der Germanischen Mythologie, Leipzig 1895, new edition 
from Wiesbaden 2004, s. 488-489 
15 En så langt uløst gåte se: Gro Steinsland, Norrøn religion, Oslo, 2005, s. 228 
16 Brit Solli, Seid, Oslo, 2002, s. 43 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=no&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dno%26from%3Den%26to%3Dno%23_ftn5
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Loke the element of crime: 
Det tredje og siste aspektet av Lokes natur som jeg ønsker å ta en titt på 
er hans forbindelse til elementene. Han har blitt foreslått som en 
personifisering av tre forskjellige elementer. Jeg tror han skal forestille 
alle og ingen. Ild og vann kan bare eksistere sammen hvis det er noe 
imellom dem, den aller minst mulige innskytningen i en mytologisk 
sammenheng imellom disse må ansees for å være luften. 
Den oftest foreslåtte elementære koblingen med Loke er at han er, eller 
kan ha vært på et tidspunkt arnestedet, men siden han taper i 
konkurransen mot skogbrannen, ser jeg ikke ham som en generell 
guddom for ild. Han kalles flammehår, og det er ikke usannsynlig at Logi 
er et annet aspekt ved ham. Logi betyr bokstavelig talt "ild" og er bror av 
Hler – vann og Kari – luft17. Som interessant nok er de to andre 
elementene er han mer eller mindre ofte koblet til. 
Lopt sies å være atter et annet aspekt av Loke, og dette navnet kobles til 
elementet luft. Han blir også kalt himmelsvandreren, himmelsgangeren 
og Hauksbarn, som alle henger sammen med luften og himmelen på et 
punkt har Loke forvandlet seg til en flue for å vinne et veddemål mot en 
dvergesmed. 
Han har også blitt tolket som en vannånd fordi mange av hans 
transformasjoner er vannrelaterte, han gjør seg for eksempel om til både 
laks og sel. Hvis vi skal regne Loður som en del av Loke, kan vi legge 
ham også til den vannrelaterte sfæren. Det er Loður som gir de første 
menneskene det livgivende blodet og an interpreteres som en parallell til 
det livgivende vann. I tillegg har han også brakt fiskegarnet til 
menneskene, selv om Anna Birgitta Rooth har foreslått at dette er en av 
tingene som merket ham som en edderkopp-Gud18. 
I mine øyne er de tre elementene på egenhånd for motstridende til å 
finnes i én person, ikke minst siden to av dem ville utslette hverandre, 
igjen finner jeg løsningen i dette ubestemmelige med Loke han er 
ytterpunktet og det som ligger imellom – ild, vann og luft. 
Som jeg har vist i dette korte essayet, er Loke ikke så mye en Gud av 
mange motsetninger, men en guddom eller ånd for det som er mellom 
ytterpunktene. Han er barn av en eller to jotner, men regnet blant æsene 
ved å bli blodsbroren til selveste Odin. Dermed setter han seg i en 

                                                
17 Wolfgang Golther, Handbuch der Germanischen Mythologie, Leipzig 1895, new edition 
from Wiesbaden 2004, s. 490 
18 Anna Birgitta Rooth apud Jan Harold Brunvand, «Review» i Midwest Folklore, Vol. 
12, No. 4, Bloomington, 1962, s. 244 
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mellomposisjon. Han er en sjofel morder men en elsket mann, et 
monster og en elsker. Han er fruktbar og dreven mannemann men ikke 
skamfull over å bli kvinne. Han er en vakker ung mann, men fremstilles 
med en stygg karakter. Han kan overbevise enhver, men lyver også uten 
skrupler. Han har blitt foreslått som en ild-, vann- og luftånd blant 
mange andre ting. Han får stadig både gudene og seg selv i 
vanskeligheter, både ved å lyve og ved å stjele, likevel er det også han 
som får dem ut av knipa igjen, ofte på samme måte, og ofte med nye 
ervervelser til de andre gudene. 
Han er verken god eller ond, til tross for sin rolle i Balders død og 
Ragnarok. Han er fornyelsen og fremgangen i den kosmiske planen, som 
alltid driver handlingen i fortellingene fremover mot sin uunngåelige 
konklusjon. 
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ÅRSMELDING 2011 
for Foreningen Forn Sed 
 
 
Vinterblotet ble avholdt 15. januar på Kalvøya i Bærum. 
 
Årsmøte ble avholdt 29. mars på Sandbakken i Øst-marka. 
 
Vårblotet ble avholdt 16. april på Mølen, Nevlunghavn. 
 
Sommerblotet ble avholdt 14. juli på Hovedøya i Oslofjorden. 
 
Øyvind A Siljeholm har deltatt på tingsamlingen til danske Forn Sidr.  
 
Knesetting av Vår Alexandra Walstrøm ble utført 10. september i 
Vesterålen. 
 
Høstblotet ble avholdt 15. oktober på Rødtvedt i Oslo. 
 
Det er utgitt et Ni heimer medlemsblad. 
 
Vi har engasjert oss for vern og rekonstruksjon av Ranheim ve i Sør-
Trøndelag. 
 
 
(Underskrevet av Øyvind A Siljeholm og Skade Villtokt 03.03.2012) 
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ÅRSMØTEREFERAT FORENINGEN 
FORN SED 03.03.2012 
 
1) Innkalling til dagsorden godkjent. Alle 9 personer som møtte opp 
hadde stemmerett. 
 
Tilstede: Øyvind Siljeholm, Ine Rosland, Ivar L. Hille, Ingvild Linéa 
Bråthen, Iris Volgin, Per Elsdorf Christiansen, Ravn Villtokt, Skade 
Villtokt, Jørn Steen. 
 
2)Ingvild L. B ble valgt som referent, signert av Øyvind Siljeholm og 
Skade Villtokt ble valgt til å signere referatet 
 
3)Møteleder Ivar L. Hille ble valgt 
 
4) Årsmelding for 2011, foreningens tilstand: 
Vekst, ca. 90 medlemmer, noen dobbeltmedlemsskap må ryddes opp i. 
Innspill: Facebookside for å nå ut til flere. Innspillet ble drøftet under 
punkt 8 om diskusjonsforum og ble nedstemt hovedsakelig på grunn av 
at Facebook ikke blir ansett som et trygt nok forum å legge ut 
informasjon og at det mangler mulighet til inndeling i tema som gjør det 
lite oversiktlig. Årsmelding v/ Ivar ble gjennomgått. Øyvind deltok på 
tingsamling hos danske Forn Sidr. 
Torreblot 15.01. Kalvøya, Årsmøte 29.03 Sandbakken, Vårblot 16.04. 
Mølen, Sommerblot 14.07. Hovedøya, Knesetting 10.09. i Vesterålen, 
Høstblot 15.10 Rødtvedt. Ni Heimer, ett stk. blir utgitt. Ranheim Ve 
arbeid for vern og rekonstruksjon. Årsmelding godkjent. 
 
5) Økonomi, kr 96750 årsskiftet 11/12. Innspill: sparekonto for 
eiendom ble tidligere vedtatt, men det var litt diskusjon rundt opprettelse 
og hva den kan brukes til, Øyvind er kritisk til at den skal brukes til fast 
eiendom. 
 
6) Årsmelding godkjent, årsregnskap 2011 godkjent, budsjett for 2012 
godkjent. 
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7) Valg av to styremedlemmer Iris Volgin og Vidar Freddyson, 
fortsetter som styremedlemmer og ny redaktør: Elisabeth Keller ble valgt 
og vedtatt. 
 
8) Innkomne forslag: 
- Signaturrett for for forstander Ivar og kasserer Ine sammen, ikke hver 
for seg, enstemmig vedtatt. Opprettelse av kontaktpersoner - interne 
kontaktpersoner for lokale områder ble bestemt å opprettes - vedtatt. - 
Diskusjonsforum, kun for medlemmer, som alias fornavn, 1 bokstav 
etternavn, hjemstedsfylke. Vedtatt på prøve v/ Elin Stokkstad 
administrator. 
- Seniorlag startes for sosialt samvær via Skype kan brukes av de som bor 
langt unna der møtene finner sted, kjøres på prøve i ett år, Øyvind er 
kontaktperson, ordner med dette. Vedtatt som frivillig ordning. 
- Ranheim. Dette er gjort: Ivar har sendt brev til Riksantikvaren og 
Miljøverndepartementet. På demonstrasjonen møtte vi en utsendt fra 
Riksantikvaren som sa: «Vi har fulgt alle regler, tar innspill videre.» 1) 
Anmeldelse av Riksantikvaren: det vil si en anmeldelse av personen 
riksantikvar Jørn Holme for tjenesteforsømmelse, eget styremøte om 
saken, pressemelding om anmeldelsen. 2) Lofotr skal kontaktes i tilfelle 
de er interessert i rekonstruksjon - Pengestøtte til ritualer, vedtatt for 
dekning av reise og kr 1000,- pr arbeidsdag, ved knesetting, bryllup, 
begravelse. Støtte til andre reiser på vegne av foreningen skal først 
godkjennes av styret, og må være til nytte for FFS. 
- Isogeisa-festivalen, Ivar og Thomas skal fremføre Voluspå til musikk på 
vegne av FFS etter invitasjon fra arrangøren, vedtatt 7 mot 2. 
- Aktivitetskalender 2012/13, 14. april, vårblot, Porsgrunn, 14. juli, 
sommerblot, Mysen, 13. oktober, høstblot, åpent, 12.01.2013, åpent. 
 
9) Eventuelt. Mulighet for gravplasser til fremtidig bruk av FFS sine 
medlemmer undersøkes, føres videre. 
Referatet ble signert av Øyvind A. Siljeholm og Skade Villtokt 
03.03.2012 
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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. 
 

 
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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Foreningen Forn Seds 

Aktivitetskalender  
 

2012 
 

 12. januar: Torreblot, på hytta til Øyvind, Branntoppåsen 24, 
Skjærviken 

 Årsmøte: mars TBA 

 Vårblot: april TBA 

 Sommerblot: juli TBA 

 Høstblot: oktober TBA 
 
 

FFS' Aktivitetskalender oppdateres på våre nettsider www.forn-sed.no 
 
 

Vikingmarkeder 
 
 

 16.-24. februar: Jorvik Vikingfestivalen i York 
se http://www.jorvik-viking-centre.co.uk/viking-festival/ 

 06.–09. juni: Vikingfestivalen, Karmøy  
 se http://www.vikingfestivalen.no/program 

 14. – 17. juni: Viking Festivalen i Hafnarfjörður 
se http://www.fjorukrain.is/ 

 12.-14. juli: Vikingfestival på Egge 
Se http://www.eggemuseum.no/vikingfestivalen/program/ 

 7. - 11. august: Vikingmarked på Borg i Lofoten 
Se 
http://www.lofoten.info/index.php?c=56&kat=ATTRAKSJ
ONER&lang=no&tellusid=24394 

 
(Listen over vikingmarkeder i Norge 2013 er ikke komplett; her er bare 
et lite utvalg) 
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Foto: Audun Mehl 
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