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Å kalle seden åsatro kan være misvisende,
da troen ikke bare er knyttet til æser alene.
Det er lov å erkjenne flere guder innen norrøn mytologi og folketro, feks. landvetter,
gjenferd, alver, diser, vaner, jotner, dverger, nisser og andre skikkelser. Foreningens
medlemmer praktiserer sin tro slik det passer for hver og en, så lenge det ikke strider i
mot norsk lov. De kan hellige gudebilder og
andre tegn til maktene, men det er ikke plikt
for andre å tilbe disse.
Den gamle sed er basert på toleranse, ærlighet, troskap, respekt for naturen og alt liv.

FSN vil heve til verdighet igjen gammel sed
og kulturarv. Dette gjør vi uten at det går
på bekostning av andre tros- eller livsynsretninger, gamle eller nye, eller andre folkegruppers kulturarv. Fanatisme og hat mot
andre kan aldri forenes med foreningens
formål.
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AKTIVITET

Betegnelsen «forn sed» (norrønt: forn siðr)
dukker opp i kristenmiddelalderlitteratur
som en motsetning til «ny sed» (norrønt:
nýsiðr), altså kristendom. «Forn sed» henspeiler derfor på førkristen tro og praksis,
og kan oversettes til moderne norsk som
«gammel skikk».
Les mer om FSN på www.forn-sed.no

Bidragene til NI Heimer representerer den enkelte skribents egne meninger – og gjenspeiler
nødvendigvis ikke FSN holdninger, med mindre det er undertegnet av styret. Innsendte tekster
og bilder er bidragsyters åndsverk og eiendom. Redaksjonen forbeholder seg
retten til å redigere innlegg og opplyser om at skrivefeil kan forkomme.

02 | NI HEIMER #02 2017

12

Forsidefoto Nordbundet

FSN ønsker å skape et levedyktig forum for
alle som ønsker å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt forståelse og interesse for den norrøne kulturarv.

Hovedinnholdet til den hedenske sed er at
hvert menneske er ansvarlig for seg selv og
sine handlinger.

innhold

Forn Sed Norge ble offentlig godkjent og
registrert som trossamfunn i 1999 av Den
norske stat, og fungrer som en vanlig interesseforening med stats- og kommunal
støtte for alle medlemmer i hele Norge, og
følger alminnelig, demokratisk foreningsskikk i vedtak og økonomi. Alle medlemmer
over 15 år har stemmerett, og kan stille til
valg i foreningens organer.

REDAKSJONEN
Så var 2017 snart forbi, og forventningene til det nye året stiger. Og mens vi
strever etter å leve mer i nuet og ikke
kreve for mye av oss selv og andre..
så må det påpekes at vi er heldige
som kan nyte de fire årstider, noe som
muligens kan verdsettes enda mer her
i sør – Går det ann å ønske seg snø i
år, så tjukk som marshmallows? Finne
tid og ro til å tenne et bål og titte opp
mot en klar stjernehimmel? Sette
en ny mjød kanskje, møte noen nye
mennesker? Tja.. det virker ikke så
uoppnåelig :) Håper du vil nyte denne
årstiden, Kanskje du vil finne artikkelen om «Uenighetens felleskap»
interessant? -Hvor FSN har svart på en
rekke spørsmål. Vi ønsker oss at flere
vil finne veien til årsmøtet som etterhvert står for tur, men aller først blir
det Torreblot i januar - Velkommen!
Del gjerne dine interesser i Ni Heimer.
Det kan være opplevelser fra blot og
andre arrangementer, eller kanskje
det er noe du spesielt interesserer
deg for?
- Godt år og fred!
Ved Cathrine Sudenius
(Nordbundet)
Bidrag til Ni Heimer?
Send gjerne ditt bidrag innen
1. april til niheimer@forn-sed.no
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LEDEREN
Den lille «Skuta» til Forn Sed Norge farter videre på sin ferd mot vinter og snø.
Det har vært en fin og rolig sommer med et
hyggelig og vellykket sommerblot i Bærum
og det er i skrivende stund bare en ukes tid
igjen til høstblotet ved Fredrikstad. I våres
fikk vi en forespørsel om vi hadde et alternativ til vanlig konfirmasjon hos oss. Det
hadde vi ikke siden vi ikke har hatt aktive
medlemmer i konfirmasjonsalder som har
hatt behov for det. Men det var kanskje på
tide at vi fikk ordnet med et overgangsrituale for ungdom. Så vi i styret brukte sommeren til å undersøke og tenke over hva
som kunne være passende og fint i forhold
til det. Da sommeren var over holdt vi et
styremøte hvor vi drøftet problemstillinger
rundt et overgangsrituale og la fram forslag. Vi kom frem til at hedensk overgangsrituale har et annet fokus enn en kirkelig
konfirmasjon. Der handler det mest om å
bekrefte dåpen og troen. Mens blant hedninger både i gammel tid og i ny tid har fokuset ofte vært på det å gå fra å være barn
til det å bli voksen. Det handler om det å
begynne å ta ansvar for egne handlinger,
kunne vise omtanke og omsorg for andre
enn bare seg selv og det å kunne tenke
selvstendig. Vi fikk laget to alternative ritualer som vi jobber videre med og satser
på å tilby samtaler om folketro og norrøn
tro og om menneskerettigheter med fokus
på det å være en moderne hedning. Jeg ser
frem til å kunne bidra til fremtidige overgangsritualer blant våre unge medlemmer
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og synes det er spennende å jobbe videre
med dette.
Ellers er det ikke alle nyheter som er like
positive for oss. Kulturdepartementet har
sendt på høring et forslag til ny lov om trosog livssynsamfunn. Departementet foreslår
at kun samfunn med over 500 medlemmer
kan få støtte, og at det kun er medlemmer
over 15 år som skal telle. De satser på å spare rundt 100 millioner kroner som i dag går
til de minste trossamfunnene. De foreslår
også å fjerne den automatiske økningen i
støtten som i dag beregnes i forhold til økte
bevilgninger til Kirken. Hvis dette blir vedtatt vil det ramme små trossamfunn som
oss veldig hardt, mens de store og dominerende trossamfunnene vil fortsatt få mye
støtte. Det er etter min mening svært urettferdig og uheldig i forhold til religionsfriheten og mangfoldet vårt. Det er et slag mot
de trosretningene som har vært igjennom
undetrykkelse fra Kirkens dogmer og politiske press. De største trossamfunnene som
har bedrevet medlemsjuks og meldt inn
folk mot sin vilje over lengre tid blir belønnet med støtte. Jeg har selv kjempet hardt
i åresvis for å bli meldt ut av en kirke som
jeg ikke hadde noen som helt tilknytning til
fra før. Jeg er verken døpt eller har foreldre
som er medlem i Den norske kirke. Jeg kan
forstå at man av prinsipielle og økonomiske grunner vil kutte støtte til trossamfunn,
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men da må det gjelde for alle og ikke bare
de små. Så lenge noen får støtte bør også
andre seriøse trossamfunn få støtte. Det
bør ikke være noen forskjellsbehandling. Vi
kommer til å drøfte dette videre i styret og
komme frem til et høringssvar som vi kan
sende inn. Uansett utfall har jeg tro på at
Forn Sed Norge klarer seg videre med eller
uten støtte. Vi har relativt få kostnader og
kan finne muligheter til finansiering av dem
hvis det blir nødvendig. Vi har også en del
oppsparte midler som kan komme til nytte
hvis vi blir uten støtte frem til vi en gang når
500 medlemmer.
Jeg har med vemod lagt merke til hvordan
media og andre aktører til stadighet setter
nazistempel på våre norrøne symboler.
Et av de verste eksemplene var nylig da
VG 11. oktober kalte runer rett ut for nazisymboler på forsiden av papirutgaven til
VG. Det er skrekkelig feil å bruke slike misvisende merkelapper på gamle symboler
som ikke har noen opprinnelig tilknytning
til raseteorier overhodet og heller ikke skal
ha det i dag. Når det derimot skrives om
innskripsjoner fra Islam på funn fra vikingtid hører vi kun positiv omtale og det er
greit nok. Det er da ingen som snakker om
at vikingene brukte IS-symboler selv om
islam misbrukes av IS. Hvorfor kan ikke vi
da få ha våre norrøne symboler i fred uten
at det skal settes stygge merkelapper på
dem? Media burde heller hjelpe oss med
å ta eierskap over de norrøne symbolene
ved å fokusere på hva de opprinnelig betydde. En professor som Terje Spurkland
burde vite bedre enn å støtte opp om me-
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dias hysteri når han selv har skrevet bok
om runer. I verste fall møter han seg selv
i døra og får merkelapp som «naziprofessor». Det er svært unødvendig og kjedelig
for oss hedninger å stadig måtte forklare at
vi ikke har noe med nazisme og gjøre og at
det kun er kulturelle eller spirituelle og religiøse grunner til at vi benytter oss av norrøne symboler. I verste fall hindrer det flere
hedninger i å uttrykke sin individualitet og
identitet i frykt for å bli stemplet som noe
de ikke er. Det er viktig at vi fortsetter å
vise mot og standhaftighet i dette hysteriet
slik at våre symboler ikke blir tatt fra oss. Vi
må fortsette å opplyse om hva vår norrøne
kulturarv var og at den ikke er til noe hinder for mangfold og toleranse. Jeg mener
det også er viktig at vi som hedninger selv
søker etter samhold, forståelse og toleranse for hverandres ulike væremåte og meninger. Vi bør søke etter det som forener
oss og ikke søke etter indre «heksejakter»
og stridigheter. Vi kommer alltid til å ha
ulike bagrunner, politiske tilknytninger og
hedenske trosforestillinger innad i Forn
Sed Norge. Det er en del av det å være en
demokratisk enhet. Det er noe jeg setter
stor pris på.
Jeg ønsker dere alle en god hedensk vinter og jul (når den tid kommer)!
Hilsen Ivar L. Hille
Leder, FSN

Tekst og foto Ivar L. Hille

FORN SED
I UENIGHETENS
FELLESSKAP
Religioner.no er en nettside for dem som er interessert i religion og livssyn. Der vil du finne
populærvitenskapelige artikler av religionsfaglig art, samt reportasjer fra det stadig mer
mangfoldige livssynslandskapet i Norge. Forn Sed Norge har bidratt til deres prosjekt
Uenighetens felleskap hvor vi har svart på en rekke spørsmål (http://religioner.no/
uenighetsfellesskap/). Svarene er også presentert på video og har vært vist på Eldorado
Bokhandel i Oslo. Her kan du lese del 2, del 1 ble trykket i Ni Heimer nr. 1, 2017.
Har kosmos en begynnelse og en slutt? Hvordan og ev. hvorfor?
- Hvorfor finnes noe i stedet for ingenting?
- Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?
Ifølge norrøn tro har kosmos en begynnelse. I opphavs tider var det bare et tomrom som kalles
ginnunga-gap før universet fikk sin ordning. Det er lite som tyder på at kosmos har en slutt selv
om det blir spådd store ødeleggelser under endetiden ragnarok. Norrøne guder skal ha formet
verden. Planen kan være at guder og mennesker skal nå en sorgløs tilværelse slik det er spådd
etter ragnarok.
Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?
- Kan man selv stå i kontakt med og i et forhold til Gud(ene) eller den høyere virkelighet, eller
kreves det formidlere, teknikker eller renselse?
- Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?
I FSN velger man selv hvordan man vil oppnå kontakt med maktene. Det vanligste er å gjøre
dette gjennom offergaver og tale til høyere makter under et rituale vi kaller blot. Hvert individ
kan selv oppnå kontakt på egenhånd. Noen mener de får svar eller ønsker oppfylt.
Har mennesket en sjel eller en ånd?
- Hvordan er å så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske
kropp?
Det nevnes ikke noen konkret sjel i norrøne kilder, men det er mulig å tro at det finnes som en
forklaring på liv etter døden.
Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?
Det er fritt å tro hva man vil om dette i FSN. I Håvamål er et ærefullt ettermæle et slikt mål.
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Hva skiller mennesket fra andre dyr?
- Har naturen og dyr samme opphav som menneskeheten?
Dette bør først og fremst biologien svare på. Men et viktig skille mellom mennesker og dyr er at
mennesker i motsetning til dyr er ansvarlige for sine egne handlinger. Menneskeheten har sitt
opphav i naturen, men akkurat hvordan vi ble til kan man tro hva man vil om. Ifølge Voluspå ble
de første to menneskene skapt av to trestokker. Om man tror på det bokstavelig eller ser på det
som billedlig hvor treet er et symbol på noe, kan hvert medlem selv ta stilling til.
Hvem regnes som deres livssynssamfunns øverste leder?
- Hvilke andre leder-/ansvarsstillinger har dere? Og hvem kan inneha disse posisjonene?
- Hvem, om noen, er utelukket fra ulike verv og posisjoner i deres livssynsorganisasjon?
Øverste leder er styreleder og forstander. Andre styreverv er sekretær, varasekretær, kasserer,
styremedlem og varastyremedlem. I tillegg har vi redaktør for medlemsbladet Ni Heimer, webansvarlig, utenlandskontakt og reiseansvarlig.
Lokallagene har enten kontaktperson eller eget styre. Forstanderen må være mellom 23 – 75 år
og leve et hederlig liv. De som ikke er medlem er utelukket fra verv og posisjoner. Barn under
18 år kan ikke ha styreverv. Ellers kan enkeltpersoner med bakgrunn i problematisk oppførsel i
FSN utelukkes fra verv gjennom et flertall for det på årsmøtet.

Hvordan forholder dere dere til likekjønnet tiltrekning, sex homofil- eller bifil legning?
Vi har ingen problemer med hvilken legning noen har.
Finnes det noen innenfor ditt livssyn som ikke har lov til, eller helst bør avstå fra å gifte seg?
Barn under 18 år.
Finnes det tekster som kan betegnes som hellige for dere
- I så fall, hvordan forholder dere dere til dem som kilder til kunnskap så vel som normer?
Ja, for enkelte kan Eddadiktningen og eventuelt andre nedskrevne kilder til norrøn tro oppfattes som hellige. Men vi har ingen føringer på dette. Vi forholder oss til dette som kilder til
inspirasjon for ritualer og åndelig kunnskap.
Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?
Ja, vi kan søke inspirasjon i naturen og finne åndelig kunnskap der. En metode for dette kalles
utesitting.

Finnes det eksperter som kan bistå med sjelesorg, trøst og betryggelse?
Vi har ingen eksperter på sjelesorg, men vi kan hjelpe til ved ønske om dette.

Har dere en formell form for «teologi» eller institusjon som er normgivende og utforskende
med hensyn til formulering av tros- eller livssynets sannheter?
- Hvem har i så fall autoritet til å formidle kunnskap om deres tradisjons sannheter?
Nei, det har vi ikke. Hvert individ er selv ansvarlig for å utforske våre tradisjoner og alle kan
utveksle sine erfaringer med hverandre. Styret kan eventuelt drøfte hva som er forenlig og ikke
med vårt trosgrunnlag i forhold til ritualer og presentasjoner.

Hvilke ritualer markerer overgangen mellom ulike livsfaser i deres tros- livssynssamfunn?
Vi har knesetting som markerer at barnet får et navn og blir tatt opp i sin slekt. Vi har overgangsritualer fra barn til voksen som et alternativ til konfirmasjon. Vi har en brylluppsseremoni.
Vi kan også bidra til begravelsesseremonier, men har ikke utarbeidet noe fast rituale ennå.

Hvordan forholder dere dere til nasjonale høytider og feiringer som kongelige bryllup, syttende mai, første mai, frigjøringsdagen o.l.?
Vi forholder oss fritt til nasjonale høytider og feiringer. Vi har ingen føringer rundt dette så medlemmene kan selv velge hva de vil ta del i.

Hvilke høytider er viktigst for dere, og hvorfor?
Vi har blot som markerer de fire årstidene rundt 12. januar, 14. april, 14. juli og 14. oktober
etter gammel norrøn tidsregning. Jula er en viktig høytid siden det er en lang hedensk tradisjon
som opprinnelig markerer at sola kommmer sterkere tilbake igjen. Høytidene er ofte viktige for
å sette fokus på vårt forhold til naturen og maktene.

Finnes det lover som deres livssynssamfunn setter høyere enn landets verdslige lover?
Nei, men vi skulle gjerne hatt et bedre vern av fornminner i kulturminneloven.
På hvilke måter bidrar deres livssynsorganisasjon til å gjøre samfunnet bedre?
Vi har et godt sosialt nettverk som samfunnsborgerne kan ta del i hele livet. Vi tar vare på
kunnskap om religion, kultur og historie. Dette bringer vi videre til våre medlemmer og nye
generasjoner. Vi bidrar til respekt for naturen, mangfold og liv.
Hva slags kunst finnes eller settes høyt i deres livssynssamfunn?
Vi har ingen retningslinjer knyttet til kunst, men mange medlemmer verdsetter kunst fra vikingtiden og tidligere i Norden høyt.
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Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?
- Hvordan blir man et rettferdig/rettskaffent menneske?
- Har dere eksperter til å formidle etiske leveregler og bedømme rett levemåte?
Vi forholder oss først og fremst til Norges lover i forhold til hva som er rett og galt. Deretter forholder vi oss til de verdier og leveregler vi selv finner høyverdige etter forn sed (gamle skikker)
på individuell basis. Det er mulig å bli et rettskaffent menneske ved høvisk oppførsel, men vi har
ingen eksperter som bedømmer dette.

Hva er skjønnhet? Er det viktig, og i så fall hvorfor? - Kan skjønnhet også virke forledende/
distraherende?
Vi har ingen spesielle meninger om dette.
Hvilket forhold har dere til musikk?
- Er musikk noe som kan benyttes i rituelle sammenhenger?
- Er det noen musikkformer som ikke kan benyttes, eller ses på som upassende?
Vi bruker ofte musikk til våre ritualer. Vi søker ofte inspirasjon i instrumenter fra eldre tider da
slik som tromme, lur, fløyte. Musikkformer som ikke er relevante i forhold til våre tradisjoner
kan ses på som upassende i ritualene f. Eks salmer og gospel.
Har dere forsamlings- eller gudshus med en særlig arkitektonisk utforming?
- I så fall er det en spesiell hensikt med, eller historie bak, utformingen?
Vi har ingen gushus ennå, men håper på å bygge et hov som f. Eks kan være utformet i vikingstil.
Hva kjennetegner er godt liv?
Dette kan det være ulike meninger om hos oss. Generelt kan vi si at det gjelder å være et godt
og ansvarlig menneske med visdom og måtehold, men det er opp til individet å finne sin vei til
et godt liv. Håvamål er et av våre hedenske dikt hvor det finnes gode råd for dette.
Hvorfor finnes det så mye lidelse i verden?
Fordi mennesket i likhet med gudeskikkelsene har svake sider som grådighet, intoleranse og
hat.
Hva er rettferdighet og hvordan oppnår man dette?
Det er et komplisert spørsmål som kan ha flere gode svar. Etter forn sed kan gode lover og
skikker bidra til dette sammen med høvisk oppførsel. I det moderne samfunn bidrar menneskerettigheter, dyrevelferd og miljøvern også til rettferdighet.
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Hvilke eksempler finnes det på rett livsførsel?
- Har dere fortellinger som kan tjene som eksempler på adferd til enten etterfølgelse og avskrekkelse og som brukes ofte i deres tros- eller livssynsamfunn?
- Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker, og er det i så fall et mål å leve
som dem?
Vi har ingen fasit på hva som er rett livsførsel eller hvem som har vært fullstendig rettskafne
mennesker. Hver og en kan gjøre seg opp en mening om det, men man har som regel levd et
generelt bra liv om man får et godt ettermæle.
Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett, eller kanskje til og med plikt,
til å drepe?
- Abort, selvforsvar, krig, henrettelser, eutanasi (barmhjertighetsdrap), for føden (mat), selvmord m.m.
Liv kan ses på som hellig f. eks ved at man bloter til godt år (fruktbarhet) og fred etter våres
forfedres skikk og ånd. I nødverge har vi rett til å bruke selvforsvar slik loven tillater som alle
andre mennesker. Vi har ingen bestemte retningslinjer i forhold til krig og pasifisme utover at
vi må forholde oss til Norges lover og menneskerettighetene. Det samme gjelder for eventuelle
andre etiske dilemmaer rundt liv og død.
Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?
Dette er et spørsmål som hører mer hjemme i politikk og filosofi enn religion som vi derfor ikke
ønsker å ha en offisiell mening om.
Vet vi noe om hva som vil skje i fremtiden? Ja. Ifølge diktet Voluspå vil jorden få en endetid
med store vanskeligheter (ragnarok) før det kommer en ny og harmonisk verden. Hvert menneske har en individuell skjebne fastsatt av nornene (skjebnegudinner). Runene er blant annet
brukt til å spå med i hedensk tid. Men her er det rom for egne tolkninger og meninger om hvor
fastsatt skjebnen til jorda og menneskene er.
Finnes det noen form for rettferdighet, utover den vi mennesker selv sørger for?
- Vil det komme en rettferdig orden på jorden på noe tidspunkt? I så fall hvordan?
Ifølge norrøn tro vil gudene kjempe mot kaoskreftene i form av jotner som Loke, Midgardsormen og Fenrisulven. Det endelige resultatet etter ragnarok vil bli en mer harmonisk og rettferdig verden. Men det er opp til hver enkelt hvordan man tolker og forholder seg til de kosmiske
fortellingene.
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MIDTSOMMERBLOTET
I BÆRUM
14. til 16. juli feiret vi den norrøne midtsommer med blot og turer i Bærum.
Det var fem deltakere på midtsommersfeiringen hvor ikke alle deltok på de samme aktivitetene, men alle var tilstede på hovedblotet.
Vi startet fredagen med filmkveld i min stue
med potetgull og brus. Vi så på Beowulf &
Grendel basert på det kjente anglosaksiske
skaldediktet fra rundt år 750 e.v.t. om goteren
Beowulf som hjelper Danekongen Hrothgar
med å kjempe mot kjempen Grendel og hans
mor. Det er ikke den animerte versjonen,
men en bedre filmatisering gjort på Island
med store skuespillere som Gerard Butler og
Stellan Skarsgård. Alle var svært fornøyd med
filmen som inspirerte til ettertanke rundt feider og blodhevn mellom ulike folk.
På lørdag dro vi til Kalvøya i strålende solskinn. Vi hadde med selvplukkede blomster vi
la på de gamle gravrøysene i skoglunden og
hadde en høytidelig stille stund hvor vi tenkte
på de døde. Etterpå badet noen av oss ved
stranden nedenfor og vi koset oss med grilling av pølser og hamburgere i det fine været.
På ettermiddagen dro vi til blotstedet i nærheten av Kolsås hvor det også er en gravrøys.
Det ble en del svette og slit med å få folk og
utstyr opp den bratte bakken, men det var
vel verdt det. Det ble et fint og stemningsfullt
blot i skogen med mjød, bål, lys, tromme og
Odinstøtte. Da det var overstått dro vi hjem
til meg igjen og hadde et deilig gilde med
viltkjøtt, grønnsaker og salat. Etterpå var
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det oppvisning med hunder til musikk av
Eliwagar. Det fortsatte med hyggelig lag utover kvelden.
På søndagen hadde vi en god frokost før vi
dro på en fin tur til Sauejordet. Det er et lite
eventyrlig sted som kan minne litt om «The
Shire» i «Ringenes Herre» med grønne bakker, gamle trær og flokker med hester og sauer beitende i landskapet. Vi beundret naturen
og hadde fine samtaler. Etterpå tok vi avskjed.
Tekst og foto Ivar L. Hille

T-skjorter
bestilles ved å sende mail til styret
styret@forn-sed.no
1 stk. kr. 120,- + porto.
Porto 1 stk: kr. 35,Porto 2-3 stk: kr. 75,Totalbeløp settes inn på
konto nr.: 5079 06 03653
�rønn skjorte har
trykk foran, sort skjorte
har trykk foran og bak.
Finnes i Str. M-XXL
+ damefasong i str. M
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«Dråper av mitt blod»
En bok av Elise Embla Scheele
En del av diktene som du kan lese i denne boken har blitt presentert som en del av utstillingen «Trance Mission» som også består av billedkunst og skulptur. Kunstnerens diktsamling
«Dråper av mitt blod» har blitt antatt av forlaget Publica Bok, og det arbeides nå mot en
utgivelse. I tillegg til diktsamlingen kan også den originale billedkunsten kjøpes og bestilles
fra hennes hjemmeside.

Til Jorda
Kjære jord
jeg bøyer meg i respekt
som et gresstrå for vinden
Jeg holdes oppe av deg
Jeg har mine røtter i deg
uten deg er jeg intet
Du er den evige mor
vakker er du
der du svever i din bane
barmhjertig og grusom
natt og dag
rundt og rundt
går dansen videre
Takk for at du gir meg ly
i det tomme nakne rom
Takk for at du legger din beskyttende
hinne over meg
så jeg får puste
i din ånd
så jeg får varme
i din atmosfære

Jeg er en av mange
og vi bryter hverandre ned
for å bygge opp oss selv
bare for å tilintetgjøres
begynne på nytt
atter en gang
mens du
bare smiler ditt uutgrunnelige smil
og favner om oss alle
Jeg vil så gjerne holde rundt deg
som en dråpe i ditt hav
din livgivende saft
et nettverk av årer
tusener av bankende hjerter
pulserende væske
dekker din overflate
Og det største hjertet av alle
i ditt innerste
glødende av magma
stråler ut sin fortærende
livgiverglede
- Elise Embla Scheele
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OM GUDINNER

FRA ARKIVET - NI HEIMER
nr. 1 trykket 2007
Redaktør: Øyvind Siljeholm

av Dag Håkon Pettersen

Navn og kjenninger er skrevet ut i fra lokal
kultur, og kan også inneholde skrivefeil.
(redaktøren)
Diser (med deres forskjellige egenskaper)
1. Frigg: Hun er den fornemste, og hun har
en gård som heter Frusaler.
2. Såga: Hun bor på Søklabekk.
3. Eir: Hun er kjent for sin legekunst.
4. Gjevgjon: Hun er en viktig gudinne og alle
urørte kvinner kommer til henne etter døden.
5. Fulla, (eskimøy): Hun bærer esken for
Frigg, passer skoene hennes, og kjenner alle
hennes hemmeligheter.
6. Frøya: Hun er den fornemste etter Frigg,
og hun er gift med Od. Hun kalles også
Mardoll, Horn, Gevn, Syr, Thrungva og Skalv
(god å
kalle på i kjærlighetsaffærer).
7. Sjovn: Hun passer på å snu hugen til kjærlighet både hos kvinner og menn.
8. Lovn: Hun er snill og god å be til, for hun
får lov av Frigg og Allfar til å se at menn og
kvinner skal få hverandre selv om det ellers
er forbudt eller nekter tvert. Ordet “lov”
kommer av hennes navn.
9. Vår: Hun hører på eder, menn sverger
hverandre, og på løfter mellom menn og
kvinner, derfor heter slike løfter “Vårer”.
Hun er vokteren av ekteskapspaktene og
hevner seg på alle som bryter løfter.
10. Var: Hun er klok og spør seg for, slik st det
ikke er mulig å skjule noe for henne. Det er et
ordtak at en kvinne blir vár det hun får vite.
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11. Syn: Hun vokter døren i hver hall og styrer for den som ikke skal gå inn, og på tinget
er hun satt til vern mot saker som hun vil avsanne, syn for saken, når en mann nekter seg
skyldig.
12. Lia: Hun er satt til å vokte dem som Frigg
vil verne mot fare, derav kommer ordtaket at
en som slipper unna liar.
13. Snotra: Hun er klok og veltalende, av
hennes navn kommer ordtaket at en kvinne
eller mann som takker høvisk blir sagt å være
snotr.
14. Gnå: ( eg Ga- nau dvs. overflod og en variant av Fulla) Henne sender Frigg ærender i
Ymse varianter, hun har en hest som kan
renne gjennom luft og over sjø og som heter
Hovarapne. En gang hun var ute og rei, fikk
noen vaner se henne i luften , da sa en
av dem:
Hvem flyger der
Hvem farer der,
Hvem rir der lukt gjennom lufta.
Hun svarte:
Jeg flyger ikke om jeg så farer
Og rir lukt gjennom luften på Hovarapne en
gang avlet med Gardrova.
Av Gnås navn sier man at en ting gnaver når
det går i høyden.
15. Sol: Hun kjører hestene som drar kjerra
for den solen Gudene hadde skapt av gnistene fra Muspelheim til å lyse over verden.
Hestene hennes heter Årvåk og Allsvinn,
men under bogen på hestene satte gudene
to vindbalger for å kjøle dem. I noen lærdes
sagaer blir de kalt Isarnkol (Jernpust).
16. Bil (Måne): Hører sammen med sin bror
Hjuke (Gylvginning) Hjukes navn står for

økning av den voksende nemånen. Bil står
for den motsatte funksjonen, altså månen i
minkende kvarter. Navnet hennes betyr også
Sår, noe som knytter henne til menstruasjon.
Jord: Odins make og mor til Tor.
Rind: Mor til Odins sønn Våle.
Nb! De siste 4 gudinnene er ikke utskilte
egenskaper av den store gudinnen, men de
har sin egen historie.
Fra Snorre sin oversikt:
I følge Snorre har Frøya/Frigg 12 forskjellige
gudinner, eller aspekter av seg selv. Snorre
deler de kvinnelige og de mannlige hovedgudene inn i 12+12. Problemet er at Snorre
utelater flere viktige gudinner, slik at tallkombinasjonen ikke stemmer. Gudinner som
ikke Snorre tar med er: Jord, Rind, Siv, Sigyn,
Idunn, Nanna, Skada, Gjerd.
I tillegg kommer det 3 Frøya-aspekter som
Mornir (Maurnir), Minglad og Gondul.
Frøyas barn Hnoss og Gersimini kan også
være et aspekt av gudinnen selv. (12+5=17)
Det er mulig at Frigg er navnet på den store gudinnen, og at Frøya er et av gudinnas
aspekter, altså 12+6=18
18 er delelig med to og vi får 9x2

Siden 9 tallet er et magisk tall for nordboere/
Odin hang i 9 døgn i Yggdrasils ask), samt at
2-tallet også er et viktig tall som står for en
synlig eksistens i dualitet, uttrykt gjennom
begjær (Volse og Maurnnr). Den store gudinna ble mye dyrket i Norden, og var særlig mye
brukt i vikingtid.
Under overgangsfasen til kristendommen
var det jomfru Maria som fikk Friggs rolle.
18+8= 26
Valkyriens tall er 18 (igjen 9x2)
Redaktørens kommentar til gudinneartikkelen: Som leser av Ni Heimer starter jeg nå
i 1. KLASSE med noen av de gamle norrøne
gudinnerollepersonligheter som her så tydelig
er beskrevet i Dag Håkon sin artikkel om gudinnene. Og jeg tror vi innbyr til at flere gudinner og flere mennesker rundt oss blir med.
Her er vi nå alle i 1.klasse og vi lærer guddommen å kjenne fra dette vårt nye ståsted på
jorda i historisk tidslinje – som er i starten med
grunnlagde demokratier som alle skal ha et
godt sosialt instinkt og god prosessforvaltning
av menneskene. Så Gudinne vær velkommen,
og Dag Håkon fra FFS som den beste eleven
vår i Norsk Lokalt gudinnemiljø.
Takk Dag Håkon.
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BLOT 2018
Det vil komme oppdateringer
om når det er blot i kalenderen
på www.forn-sed.no for 2018
etter årsmøtet i februar.
Sees vi på årsmøtet har du
mulighet til å bli med å
arrangere blot, finne datoer
og ta større del i året 2018 :)

KONTAKT
INFO
Styret: styret@forn-sed.no

Ivar Lindtvedt Hille
Er er en engasjert åsatroer og far som er glad
i familielivet. Han har mastergrad i Nordisk
viking- og middelalderkultur fra Universitetet
i Oslo, og jobber til daglig med arkiv. Ivars hovedinteresser er norrøn tro, historie, naturvern, trening og film. Han ble valgt til leder
i FSN på årsmøtet i 2011, og ble gjenvalgt i
2014 og 2017.

Forstander: Ivar Hille,
hovding@forn-sed.no
Sekretær/nestleder: Vidar Freddysson
skriver@forn-sed.no
Utenlands kontakt og vara sekretær:
Skade Villtokt, skriver@forn-sed.no
Kasserer: kasserer@forn-sed.no

Cathrine D. N. Sudenius
Er designer for Ni Heimer, styremedlem i
organisasjonen og kontaktperson for Østfold
lokallag. Kommer fra Tønsberg, bor på gård
i indre Østfold med samboer. Jobber i Orkla
Design og har Interesserer innen magedans,
natur, musikk, foto, runer, kunst og håndverk.
Nordbundet er et alias og foretaksnavnet hun
har et ønske å blåse mer liv i på sikt.

Redaksjonen: niheimer@forn-sed.no

TORREBLOT – BÆRUM, KALVØYA

25. FEBRUAR
ÅRSMØTE – ØSTMARKA

15. APRIL
VÅRBLOT – TINN

15. JULI

SOMMERBLOT – ØSTLANDSREGIONEN

21. OKTOBER
HØSTBLOT – FREDRIKSTAD

13. JANUAR 2018
TORREBLOT

24. FEBRUAR

ÅRSMØTE 2018 – SANDBAKKEN

VELKOMMEN!

..VISSTE DU AT
– Forn Sed Norge har to
Facebook sider.
I fjor ble det, i tillegg til den
offesielle facebooksiden,
opprettet en lukket gruppe kun
for medlemmer. Gruppen er
bl.a. ment for å lettere kunne
planlegge eventer.
Er du medlem så er du
velkommen til å ta del i
denne siden.
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14. JANUAR 2017

aktivitet

Info:

BIDRAGSYTERE

Alle hoved arrangementer i
regi av FSN sendes på mail.
Det skjer stadig noe i lokallagene også, det sendes
da ut eventuelt invitasjon
på mail.
Ønsker du å starte et lokal
lag der du bor? ta kontakt
med styret.
– Er du usikker på om det er
registrert riktig mail- eller
post-adresse til deg?
Send styret en oppdatering!
styret@forn-sed.no
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