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Om Forn Sed Norge
Forn Sed Norge ble offentlig godkjent
og registrert som trossamfunn i 1999
av Den norske stat, og fungerer som
en vanlig interesseforening med statsog 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.

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

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.
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, f.eks. 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 imot 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.
Hovedinnholdet til den hedenske sed
er at hvert menneske er ansvarlig for
seg selv og sine handlinger.
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Betegnelsen «forn sed» (norrønt: forn
siðr) dukker opp i
kristenmiddelalderlitteratur som en
motsetning til «ny sed» (norrønt:
nýsiðr), altså kristendom. «Forn sed»
henspiller 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.
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Å skulle trå til som redaktør av Ni Heimer etter
en grafisk designer, får virkelig uttrykket «å
hoppe etter Wirkola» til å dukke opp i hodet
mitt. Jeg håper likevel du synes det er et
spennende blad du holder i hånden, og jeg kan
love deg at jeg har noen godbiter i tankene for
de kommende utgavene.
I denne utgaven finner du blant annet en
spennende artikkel om krigerkulter, og et
reisebrev fra ECER I Roma. Jeg håper også du vil
like aktivitetssiden i slutten av bladet.

God lesning, og god sommer!
Skade Villtokt

Psssst…
Viste du at du kan lese tidligere utgaver av Ni
Heimer på nett?
www.forn-sed.no/ni-heimer

Forside: Horg. Bilde av Ravn Villtokt
Bakside: Vistas gjenværende tempelsøyler
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LEDERENS HILSEN
Tiden flyr. Sommerferien er rett rundt
hjørnet, men det føles ikke lenge
siden vi hadde årsmøtet i Forn Sed
Norge. Det var et hyggelig årsmøte på
Sandbakken 24. februar. Det har blitt
en del nye aktive medlemmer som
kommer godt med hos oss. Vi trenger
alle som ønsker å bidra med noe. Det
var mange nye fjes på Thorreblotet i
vinter og det var folk det var hyggelig
å bli kjent med. I styret har vi fått en
ny sekretær, Magnus Mørk og et nytt
styremedlem Laura Andrea Alfaro
Garcia som også er webansvarlig. I
tillegg har vi fått en ny intern
kontaktperson på Sørlandet som
heter Mads Roar Løland. Formålet
med lokale kontaktpersoner er å
legge til rette for at alle skal kunne ha
noen i sitt område de kan prate med
slik at det bygges lokale nettverk.
Etter hvert som flere medlemmer
kommer til som er aktive i samme
område kan det forhåpentligvis føre
til at det dannes nye lokallag.
Mens nye medlemmer kommer til
hender det også av og til at noen av
våre gamle travere trekker seg
tilbake. Et av de første aktive
medlemmene i FSN Øyvind Siljeholm
har meldt overgang til et annet
trossamfunn. Øyvind har vært en
ildsjel i FSN i mange år og har bidratt
til å holde hjulene i gang. Han var
forstanderen da jeg ble medlem og
var den som lærte meg mest om
styrearbeid og historien til
trossamfunnet tilbake til da
grunnleggeren Jón Júlíus Filippusson
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var aktiv. I våres var han
reiseansvarlig i forbindelse med vår
deltakelse på ECER-konferansen. Selv
om Øyvind og jeg har hatt våre
uenigheter har jeg satt stor pris på
tiden vi har tilbrakt sammen på
aktiviteter i FSN. Jeg vil rette en stor
takk til Øyvind for innsatsen!

Forn Sed Norge gratulerer brudeparet!
I våres fikk jeg æren av å være vigsler i
et flott bryllup i Røyken da Eric Ravn
Wenstrøm og Signe Åsgard giftet seg
på gården. De hadde på seg fine
vikingklær, det ble spilt stemningsfull
musikk fra Wardrunas melodier og
det var god stemning med masse
gjester. Jeg ble intervjuet av Røyken

og Hurums Avis som lagde en bra
reportasje med flotte bilder til. Jeg
har lagt ut lenke til artikkelen og et
radiointervju på NRKP1 på
facebookgruppen vår for de som er
interesserte.
I august skal vi prøve ut et av våre nye
overgangsritualer for ungdom for
første gang. Det er et alternativ til
vanlig konfirmasjon og markerer
overgangen fra barn til voksen. I
forkant av ritualet må ungdommen
lese seg opp litt ekstra om norrøn tro
og menneskerettigheter som vi skal
ha samtaler om. Når jeg tenker på
norrøn tro i forhold til
menneskerettigheter gir det meg
mange spennende tanker rundt
hvordan det er å være en moderne
hedning. Mange tror kanskje at vi i
FSN ønsker oss tilbake til vikingtiden
eller tidligere tider i Norden. Det
hadde helt sikkert vært fantastisk å se
hvordan det var her da, men vi legger
allikevel ikke moderne fremskritt til

er en nødvendighet for et godt
fungerende samfunn.
Medmenneskelighet og omsorg for
andre mennesker er verdier de fleste
hedninger trakter etter selv om vi kan
kose oss i sofaen med blodig
sagalitteratur og filmer om krigerske
vikinger.
Mens vi ser frem til sommerblotet 20.
til 22. juli er det en fin tid for å
komme seg ut i naturen og få
inspirasjon. Når vi er tett på naturen i
fjell, skog eller vann kan vi føle på
hvilke store krefter som er rundt oss.
Vi kan nyte sola eller lyden av et
kraftig tordenvær. Det er da gode
muligheter for å tenke på våre
personlige forhold til norrøne guder
og makter og filosofere over livets
muligheter. Selv liker jeg f. eks å sitte
på Kolsåstoppen i Bærum og skue
utover landskapet i egne tanker.
Jeg ønsker godt år og fred til alle
medlemmer og en god sommer!
Hilsen
Ivar L. Hille
Leder, FSN

side. Vi anerkjenner humanetikk i
forhold til menneskerettigheter som

Kolsåstoppen
Bilde: Ivar L. Hille
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Evolusjonen av hedenske krigerkulter
Av Jon Ivarsson
Oversatt til norsk av Skade Villtokt
Evolusjonen av germanske
krigerkulter er sparsommelig
dokumentert, og det er mye omstridt
eller uklar informasjon. Det har vært
mange og lange akademiske debatter,
så derfor er meningen med denne
artikkelen å utforske og å presentere
bevisene og teoriene som har blitt
foreslått.
Det har blitt foreslått av forskere at
den nordlige krigertradisjonen hadde
sitt opphav i jaktmagi, og at den
første generasjonen med germanske
krigere vi har dokumenterte beviser
for er Harii, som ble nevnt av Tacitus i
det første århundre etter vår
tidsregning. Hans beskrivelse gir oss
mange likheter til hva vi vet om andre
religiøse krigskulter:
«Når det gjelder Hariiene, bortsett fra
deres styrke som overgår den av de
andre stammene jeg nettopp har
listet opp, så hengir de seg til deres
medfødte villskap med ferdighet og
nøye valgt tidspunkt: med sorte skjold
og malte kropper velger de å kjempe
under mørke netter, og ved bruk av
frykt og skygger av en spøkelsesaktig
hær skaper de panikk, siden ingen
hær kan tåle et syn så uventet og
helvetesaktig; i hver eneste kamp er
øynene de første som blir beseiret.»
Lindlow sier om Hariiene at «mange
forskere tror det kan være et grunnlag
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for myten i en eldgammel Odinistisk
kult, som sentrerte rundt unge krigere
som gikk inn i et ekstatisk forhold
med Odin». Forskere har også
foreslått at Hariiene ble arketypen for
vikingkonseptet einherjer som er
diskutert i den norrøne mytologien,
og også at Hariiene er den tidlige
legemegjørelsen av Den ville jakt (The
Wild Hunt). Du må huske at Hariiene
er forut for deres mulige berserkeretterkommere med omtrent 800 år.
Tacitus skrev om Aestiene (Baltikum)
at de snakket et språk mer likt britisk
enn Suebisk (Suebic), og de som tilba
«Gudenes mor» (en teori er at dette
var en analog for eller en forgjenger
av Frøya), og at deres krigere bar
«som et emblem for denne kulten et
villsvin, som nytter dem i stedet for
rustning eller menneskelig
beskyttelse, og gir tilbederen en
følelse av beskyttelse selv mellom
hans fiender»

I denne beskrivelsen ser vi igjen
vanlige temaer som samsvarer med
beviser fra andre varianter av
dyretransformasjoner.
Også nevnt av Tacitus er en germansk
stamme kjent som Chatii, som bodde i
det som nå er nord-Tyskland. De ble
dokumentert så sent som 723 av St.
Boniface. Det har blitt foreslått at
Chatiiene bar skinn av store
europeiske kattedyr, slik som eurasisk
gaupe, men det finnes ingenting som
kobler det til en religiøs kult eller
noen spesifikk guddom.
Suebiene er den tidligste germanske
stammen med forbindelser til den
(relative) mer moderne norrøne kilder
og runesteiner. Sváfa (som betyr
“Suebier”) var en Valkyrie som dukker
opp i edda-diktet Helgakviða
Hjörvarðssonar. Kongeriket Sváfaland
dukker også opp i dette diktet og i
Þiðrekssaga. Forskere har koblet
Suebikrigere til fugler, og denne
teorien holder også mål med bildet av
valkyrjer som fugler i tillegg.
Endelig ender vi ved vikingtiden og
berserkene, som etymologisk er
sammensatt av ‘ber’ (bjørn) og
‘serker’ (skinn eller klær). Men Snorre
og hans etterfølgere langt inn i det 19.
århundre, forvekslet ‘ber’ med ‘berr’,
altså naken. Fra dette konkluderte de
feilaktig med at krigere gikk i krig uten
ringbrynje. I stedet burde de blitt
oppfattet som krigere hvis fylgje er en
bjørn, som kjempet i dens skikkelse,

men ikke nødvendigvis ikledd
bjørnepels eller frakk. I den gamle
norrøne litteraturen blir berserkene
beskrevet som den mest fryktede av
alle krigere, og de blir nevnt sammen
med ulfheðnar som Odins krigere. Det
er ofte sett som et dyr som er mer
koblet til samene og Finland, men er
også veldig tett assosiert med
sjamanisme, inkludert
dyretransformasjon. Bjørneklør i
norske graver fra folkevandringstiden
er tolket som et symbolsk uttrykk for
‘hamskifte’ (å felle eller endre
skikkelse til et dyr) tilknyttet
sjamanistisk karakteristikk av
Odinkulter.
Forskeren Hilda Ellis-Davidson trekker
paralleller mellom berserkene og
beskrivelsen gjort av den Bysantinske
keiseren Constantine VII (AD 905-959)
i hans bok De cerimoniis aulae
byzantinae (“Book of Ceremonies of
the Byzantine court”), om en «gotisk
dans» utført av medlemmer av hans
Varangiske garde (norrøne krigere
som jobbet for det Bysantinske
imperiet) som deltok iført dyreskinn
og masker: hun tror det kan være en
sammenheng med dette og
berserker-riter.
Úlfhéðnar er ganske godt
dokumentert, med sterke
arkeologiske bevis og god
dokumentasjon gjennom historiske
kilder slik som Vatnsdælasaga,
Haraldskvæði og Völsungasaga, som
krigere dedikert til Odin. Úlfhéðnar
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«hamask» («endre form»), hvilket var
i grunn en måte å si «Gå berserk» på.
Lotte Hedas bok “Iron Age Myth and
Materiality” dedikerer flere kapittel til
temaet menneske-/dyreskifte hos
vikingtidsmennesker og spesielt
krigskulter. Nevnt og dokumentert
der er ulv, villsvin, kronhjort og
ravn/ørn knyttet til militærutstyr.
Flere arkeologiske funn viser krigere
som halvt menneske, halvt villsvin,
slik som den fra Vendel, Sverige:

oversettes heller til ‘ulvehette’ enn til
‘skjorte’ eller lignende, noe som er
interessant. Hjelmplate- trykket fra
Torslunda er tolket av Simek til å vise
en scene mellom Odin og en
Úlfhéðnar. Forsker Stephan Grundy
beskriver det som «en ulvekledd
kriger med en tydeligvis enøyd danser
i en fuglehornet hjelm, som generelt
er tolket til å vise en scene indikativt
av et forhold mellom berserkergang
og guden Odin», med ulveskinn og
spyd som særtrekk.
Angående krigerkultene av ulv
(úlfheðnar), bjørn (berserker) og
andre mindre kjente dyrekulter slik
som villsvin, så var utøverne kjent
som “hamrammr” som betyr
«formsterk». Med andre ord hadde
de evnen til å forandre deres form, i
dette tilfellet å ta til seg animalske
karakteristikker. Denne
transformasjonen var kjent som
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Hun går i nøye detalj om forbindelsen
mellom villsvinkrigere og Frøy/Frøya. I
boken er det også et interessant
avsnitt hvor hun diskuterer på hvilken
måte dyret som ble påkalt ville
definere hvordan krigeren kjempet:
«Ulvekrigeren, bjørnekrigeren og
villsvinkrigeren representerer tre
forskjellige kampformer, symbolisert

av de tre dyreartene. Bjørnen
representerer den enslige,
selvstendige og majestetiske figuren
med stor makt og edel oppførsel som
allikevel i raseri kan ødelegge alt og
alle i sin nærhet. Ulven, derimot,
kjemper alltid som en del av en flokk
med sterk solidaritet. Den er slu og
blodtørstig. Derfor representerer
berserkere og ulfheðnar to forskjellige
måter å kjempe på i vikingtiden og
sen jernalder. Berserken er den
individualistiske krigeren hvis rykte
ble skapt gjennom hans imponerende
mot og evne til å kjempe. Samtidig
burde han aldri angripe en
ubevæpnet eller forsvarsløs fiende.
Slik står berserker i kontrast til
ulfheðnar, vikingkrigerne som fremfor
alt angrep i styrker for å plyndre og
ødelegge. Mens bjørnen var en edel
fiende, var ulven grusom og slu. I
tillegg kom villsvinet, assosiert med
ødeleggende kraft og villskap.
Svínfylking er navnet for krigere i
kileformasjon med en person i front,
så to, tre osv., hvilket vil si i formasjon
av et villsvins snute. I gammel norrøn
litteratur synes villsvinets hamr (ham)
å være mest knyttet til
beskyttelseshandlinger.»
Til slutt når vi vårt nyeste eksempel
“trollaukin”, som betyr å være besatt
av troll eller ånder. Det var en tilstand
som ble nevnt så sent som i det 19.
århundre i regelbøker for wrestling
som forbudt praksis. Det er ikke fult
ut kjent hva det ville si å være «besatt
av troll/ånder». Det kan være at etter

kristningen ble den norrøne
gudeverdenen sett på som demoner,
djevler og andre overnaturlige
ånder/troll, og at å påkalle disse
kreftene ble sett på som å påkalle
troll eller ånder. Kanskje det er en
mer moderne tolkning, hvor de
trollene eller åndene fortsatt holdt
religiøs status (slik som i folketro) og
påkallelsen ble brukt til ta på seg en
trollham, hvor trollene ofte ble sett på
som naturkrefter og etterkommere av
jotner på denne tiden.
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Hest, hund, ulv?
Begby helleristningsfelt

Original på engelsk vil bli lagt ut på
www.forn-sed.no

T-skjorter

Den grønne har kun trykk foran, den sorte
har trykk foran og bak (bilde 2 og 3)
Størrelser tilgjengelig: M-XXL og
damefasong M
Bestilles ved å sende mail til:
styret@forn-sed.no

10

NI HEIMER #1 2018

120,- + porto stk
Porto 1 stk: 35,Porto 2-3 stk: 75,Totalbeløp settes inn på
kontonummer:
5079.06.03653

Naturens grøde og andre gode ting
Av Skade Villtokt

Brennesle er en av våre mest
næringsrike planter. Bøndene før i
tiden viste å ta vare på tidlige
planter for å gi til dyra som ikke
fikk i seg nok mat. Vi mennesker
kan også nyte godt av denne
planten. Den skal være godt for så
mangt, og inneholder masse gode
næringsstoffer.
Planten er best tidlig på året, men
yngre deler av planten kan brukes
så lenge de gror. Smaken og
næringsinnholdet kan derimot
være noe annerledes. Pass på så
du ikke plukker for nært veien,
hvor det kan ha vært påvirket av
stoffer du ikke vil ha i maten din.
Planten kan brukes på mange
måter. Min favoritt er å tørke de,
og bruke som krydder eller te. Det
er kjempegodt til vilt og kjøtt, men
kan også brukes som et fint
innslag i salat.
Ønsker du å bruke de rå, kan du
fjerne brennhårene ved å legge de
raskt i varmt vann, så i kaldt et par
ganger.
Du kan lage en frisk sommerdrikk
ved å ha noen blader i en mugge
med kaldt vann og sitron.

Brenneslechips
Plukk unge og friske brennesleblader,
fjern stilkene og vask bladene.
Legg de utover tørkepapir eller et
rent håndkle og la de renne av seg.
Bland et par spiseskjeer olje (jeg
bruker raps eller oliven), urtesalt,
pepper eller eventuelle andre smaker
du vil ha (Chili og sitron, for
eksempel).
Vend brennesle inn i blandingen.
Legg bladene utover en stekeplate
med et bakepapir.
Stekes i ca. 15 minutter på 175 grader
til de er sprø. Pass på så de ikke svir
seg de siste minuttene.
Nydelig tilbehør til kjøtt, eller som
sunn snacks.

Vær litt forsiktig med bruk ved
diabetes, for brennesle kan senke
blodsukkeret. Bruk aldri nesle
overdrevent. Nesle er generelt en
veldig sikker urt å bruke, men man
må alltid anta at den kan ha effekt
på enkelte sykdommer og
medisiner.
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Reisebrev ECER 19. april – 22. april
Av Skade Villtokt
Annet hvert år holdes det en kongress
for såkalte etniske religioner i Europa,
European Congress for Ethnic
Religions. Med dette menes religioner
som var til før kristendommen fikk
fotfeste. Formålet med kongressen er
å dele erfaringer og kunnskap. Dette
året ble den holdt i Roma, Italia. Vi var
tre som dro fra Forn Sed Norge,
Øyvind Siljeholm, Ravn Villtokt og jeg.
Vi fikk også selskap på turen av
Christoffer Skauge Eid fra Sjamanistisk
Forbund når vi dro Onsdag 19. april.
Vi ankom Roma på kvelden, lufta var
varm og sommerlig. Vi fikk stablet oss
inn i en taxi. Italienerne er berømte
for sin kjørestil, og jeg må si at det var
noen turer jeg virkelig lurte på om det
skulle gå galt. Jeg kan ikke huske å ha
sett et eneste fartsskilt under
oppholdet, og kjørekulturen kan best
beskrives som «kjør så fort du kan
(forhåpentligvis) uten å kjøre på
noen».
Vel fremme på hotellet, som viste seg
å være flere hoteller blandet sammen
i et par bygg, kom vi oss på rommet.

Første kongressdag
Det viste seg at hotellfrokosten
bestod av søte bakervarer og syltetøy.
Vi møtte en annen deltager fra
Tyskland, og bestemte oss for å ta
bussen til kongressen. Det var en liten
utfordring, for få italienere snakker
engelsk. Med hjelp fra litt moderne

12

NI HEIMER #1 2018

teknologi og reisevante Ravn, kom vi
frem til riktig sted. Kongressen ble
holdt i Pallazzo Ferrajoli, i sentrum av
Roma. Denne flotte, ærverdige
bygningen har sin første
dokumenterte renovering på 1600tallet, og er betraktelig eldre. Det
ligger i en gammel del av byen, en
kort spasertur fra Pantheon.

Første dag var full av presentasjoner.
De fleste gruppene (fra store deler av
Europa) holdt sine innlegg. Det var
interessant å høre så mange likheter
mellom våre før-kristne religioner,
men også om forskjellene. Vi har
ganske mange likhetstrekk særlig
rundt midsommer. Noen trengte også
støtte for å bli anerkjent av sin egen
stat. Et ofte nevnt problem var
utfordringer gruppene hadde etter
kristningen av landene; mye av deres
kultur og arv var tapt, og mye måtte
pusles sammen av de få fragmentene
som er igjen i folketro og skikker.
Undertegnede holdt også Forn Sed
Norges innlegg mot slutten av
kongressdagen, med fokus på hva vi

tror på, våre ritualer og Ranheim ve.
Temaet for årets kongress var
«hedenske ritualer og deres kilder»
Presidenten for Movimento
Tradizionale Romano (MTR), som var
vert for arrangementet, presiserte
hvor viktig det var for de å holde
kongressen i Roma og Italia, hvor det
er veldig uvanlig å holde møter om
før-kristne religioner. Det var også
andre talere fra MTR, og vi hørte mye
om romerske ritualer og historie.
Den høytidelige delen av dagen ble
avsluttet med et romersk hjemmeritual. Innendørs i palasset ble vi vist
et ritual, og en fra hver delegasjon
kunne delta. Øyvind deltok på våre
vegne. Røkelse og korn ble ofret i
ilden fra et lys. Etter dette dro alle til
en restaurant og holdt et gilde, som vi
ville kalt det. Å holde et felles måltid
er også skikk i mange andre kulturer,
blant annet den romerske.

Andre kongressdag
Jeg klarte å knuse brillene på tur til
lokalet, stresset over å være forsinket.
Det hadde jeg ikke behøvd å være.
Det synes å være en universell ting at
hedninger alltid er forsinket; jeg har
aldri opplevd at noe hedensk
arrangement har startet på tiden.
Denne dagen handler innleggene om
ritualer. Noen av delegasjonene
forteller mer inngående om hvordan
de utøver sine ritualer. Flere
medlemmer av MTR holder innlegg,
en arkeolog om det historiske
fundamentet, en filosof om de
magiske kreftene ved de romerske
ritene, og flere andre.
Ved dagens slutt dro alle til Pantheon.
Dette gamle tempelet er det eneste
romerske tempel som fortsatt har sin
mer eller mindre originale form. Det
er i dag en katolsk kirke, men man kan
tydelig se dets opphav. Rommet inne
er sirkulært, og har et hull i toppen av
kuppelen. Her faller regn og sol inn i
løpet av året. Noen av kongressens
deltagere holder en liten seremoni
under gudenes første øye, som det
kalles. Rett ovenfor døren, der alteret
nå er, pleide Jupiter å stå. Rundt hele
rommet er det nisjer hvor de andre
romerske gudene en gang har stått,
men som nå huser helgener. Gulvet er
nærmest sjakk-mønstret, med store
sirkler og firkanter. I Romersk tro står
firkantene for det maskuline, og
sirklene for det feminine.

Øyvind i romersk seremoni
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Tredje kongressdag
21. april, denne dagen, er feiret som
Romas bursdag. Det skal ha vært
denne dagen Romulus grunnla Roma.
Dagen for kongressen er viet til
Palatine Hill og Imperial Forums. Her
ligger Romas historie tungt over
bakkene, det var her alt startet for det
romerske riket. Vi blir vist rundt av
arkeologene Marina Simeone og
Sandra Mazza, som har vært med på
utgravninger på området. Vi får se
ruiner av palasser som ble bygget der
Romulus skulle ha blitt oppfostret av
en ulv sammen med sin bror Remus,
og arkeologene mener selv at de kan
ha funnet hulen det er snakk om, og
mangler kun et enkelt bevis for å
bekrefte myten. Vi får se noen av de
eldste bygningsmassene, som
Romulus-hyttene der Romulus selv
skal ha bodd og Apollos tempel.

Under et flott tre deltok alle
delegasjonene, og holdt sitt eget lille
ritual inne i det som til sammen ble et
stort og kraftfullt ritual. Der, i det
eldste og dypeste av Roma, ble det
holdt det som sannsynligvis er det
største og mest offentlige ritualet
siden kristendommen fikk fotfeste.
Flere turister stopper og filmer, men
selv ikke det legger demper på den
usedvanlige høytidelige følelsen.
Slavere, druider, åsatroere, sjamaner
og andre med det samme ønske, å få
lov til å utøve sin tro uten å få
negative reaksjoner fra stat og
medmennesker.

Foto: Agnija Saprovska

PhD. Sandra Massa foran Rumulus hut

Kongressen med alle deres deltagere
holdt en seremoni ved Palentino hill.
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Turen gikk videre ned til Imperial
Forums. Her fikk noen kvinner ofre
roser til gudinnen Vesta, ved restene
av hennes tempel. Vesta er gudinnen
for arnestedet og den evige ild, og
kun kvinner, vestainnene, var i hennes
tjeneste. Det ble også lagt ned
blomster og mynter ved Caesars
brennested, hvor liket ble brent etter

det berømte drapet. De som ville
kunne også besøke Colosseum. På
kvelden møttes vi på en bar, og
praten gikk løst.

Siste kongressdag
Kongressens avsluttende møte og
konklusjon ble holdt i MTRs lokaler i
en kjeller innredet som et slags lite
tempel. Det ble konkludert med at
sommersolverv er viktig for de fleste,
og det ble foreslått å legge til en felles
seremoni for hele Europa for de som
holdt arrangementer den dagen. Det
ble også lest opp hva ECER har gjort
de siste to årene, og hva som er
planen fremover. Det ble også tatt
opp problematikk med dårlig

kommunikasjon innad i ECER, og en
komite ble dannet for å se nærmere
på dette. Alt i alt ble det konkludert
med at det var en god og vennlig
kongress, med nyttig utveksling av
kunnskap og meninger.
Siden det siste møtet pågikk lengre
enn det var ment, fikk vi ikke med oss
den historiske paraden i forbindelse
med Romas feiring, men vi dro likevel
til Circus Maximo, den eldgamle
idrettsplassen nedenfor Palentino Hill,
og fikk med oss litt historisk
oppvisning der. Neste dag satte vi
nesa hjemover etter denne flotte og
innholdsrike turen.
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ÅRSMØTE 2018
Tilstede: Ivar Hille, Laura Alfaro,
Øyvind Siljeholm, Ine Rosland,
Ravn Villtokt, Skade Villtokt og
Magnus Mørk.

Webansvarlig: 2000

1. Innkalling godkjent. Syv av syv
stemmeberettigede.

6. Årsmelding godkjent. Regnskap
og budsjett godkjennes med
forbehold om endringer fra revisor.

2. Referent Skade, signering Ine
og Laura.
3. Møteleder Ravn
4. Årsmelding fremlagt. De med
eventuelt dobbelt medlemskap bør
få beskjed om dette.
5. Økonomi: Lokallag bes regne ut
eget kommunalt tilskudd. Det er ett
trekk fra eiendomskontoen som
skulle vært betalt fra den andre
kontoen. Kasserer retter dette, og
det vil føres på neste års
regnskap. Budsjettet fremlagt.
Overskudd spares til uforutsette
hendelser. ECER oppføres med
medlemskap og deltagelse, totalt
17000 kr. Ny total utgiftsum: 99900
kr, Balanse 20100. Tidligere
styrehonorarer: 2000 til forstander,
1000 kr til sekretær, kasser og ev
mer aktive styremedlemmer. 1500
til redaktør. Styret avgjør i
november/desember hvem som
skal få av øvrige styremedlemmer.
Godkjent enstemmig.
Nytt honorarnivå:
Forstander: 5000
Kasserer: 3000 (med 4 stemmer
og 1 blank)
Sekretær: 3000 (6 mot 1 blank)
Eventuelt øvrige: 2000
Redaktør: 3000
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Honoraret blir kun gitt til de som
fyller vervet sitt, og en eventuell
avgjørelse på dette tas av styret.

7. Valg:
Sekretær: Magnus
Varasekretær: Skade fortsetter.
Vara: Terje fortsetter
Styremedlem: Laura
Kasserer: Ine fortsetter (ikke på
valg, men har stilt vervet til
disposisjon) Ine foreslår å hente
inn pris fra regnskapsbyrå, og
legge frem for neste årsmøte.
Godkjent
8. Innkomne forslag.
- Status for Ni Heimer og
redaktøransvaret.
Skade melder seg som ny
redaktør. Godkjent
- Status for hjemmesiden.
Laura tar over ansvaret for
hjemmesiden.
- Informasjon om lokallaget i
Østfold.
Cathrine har sagt fra seg
lederrollen. Per i dag er det ingen
aktivitet. Skade er kontaktperson
ved henvendelser.
- Oppdatering av
aktivitetskalender.
Vårblot: 14 april, Øyvind, Hurum.
Sommerblot: 20-22 juli, styret.

Høstblot: 13 oktober, Magnus,
Hadeland. Torreblot: 12 januar,
Skade og Ravn, Østfold.
Årsmøte: Forslag: Roald
Amundsens Minne i Fredrikstad.
Bør være sentralt. Det ønskes et
roligere lokale enn vi har i dag. Bør
være handikapvennlig. Lokaler
undersøkes, og fastsettes av
styret. Dato: 23 februar 2019.
Sommerblot: Vi har 20 års
jubileum. Kanskje gjøre det litt
større? Arrangeres av styret. Ivar
står for innkalling.
9. Eventuelt.

Dette skjer:
•

Sommerblot 20.-22. juli

•

Deadline for innsending Ni
Heimer 24. september

•

Høstblot 20. oktober

•

Torreblot 12. januar

•

Årsmøte 23. februar

Ønsker du å arrangere et treff i ditt
nærområde? Ta kontakt med styret
på styret@forn-sed.no

- Hente Frigg-statuett. Øyvind
henter
- ECER presentasjon forslag/utarbeide under
medlemsmøte før april. dato: 27
mars. Bærum kl 1900
- Utenlandskontakt. Vidar lage en
egen e-postadresse?
- Øyvind forteller om deltagelse til
the gathering of elders i India.
Sandbakken 24.02.18

NB: Høstblot er flyttet fra 13.
oktober til 20. oktober

NI HEIMER #1 2018
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Budsjett 2018
Utgifter:
Internett: -10000
Post og Ni Heimer: -10000
Postboks: -900
Møter og sammenkomster: ca.
-15000
Utstyr (Hov): -10000
Styrehonorarer: -15000
Overføring eiendomssparing:
-22000
ECER medlemskap og deltagelse:
-17000
Sum: -99900
Inntekter:
Kommunale og statlige
overføringer: ca. 120000

Balanse: 20100 skal spares til
uforutsette utgifter
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Pssst…
Nå kan du lese gamle
folkesagn på nettsidene vår,
www.forn-sed.no
Flere vil bli lagt til etter
hvert.

Årsmelding for Forn Sed Norge
2017
Torreblot ble avholdt 14. januar på
Kalvøya i Bærum
Årsmøtet ble avholdt på
Sandbakken i Østmarka
Vårblotet ble avholdt 15. til 16. i
Tinn i Telemark
Sommerblotet ble avholdt 14. til
16. juli ved Kolsås i Bærum
Høstblotet 20. til 22. oktober ved
Hunnfeltet i Fredrikstad ble avlyst
på grunn av manglende
påmeldinger
Et styremøte ble avholdt 10.
september i Bærum
Opplegg for overgangsrituale fra
barn til voksen med 2 alternative
former er utformet.
Vi har deltatt i et tverreligiøst
prosjekt kalt Uenighetens
fellesskap fra Religioner.no
FSN hadde 110 tilskuddsberettige
medlemmer av 124 innsendte
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Bidragsytere
Ivar Lindtvedt Hille
Er en engasjert åsatroer og far som er glad
i familielivet. Han har mastergrad i vikingog 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 ved årsmøtet i 2011, og
gjenvalgt i 2014 og 2017.

Kontaktinformasjon:
Styret: styret@forn-sed.no
Forstander: Ivar Hille hovding@forn-sed.no
Utenlandskontakt: Vidar vidar@forn-sed.no
Kasserer: kasserer@forn-sed.no
Ni Heimer: Skade niheimer@forn-sed.no

Jon Ivarsson
Er en låtskriver og Dj som for tiden bor i
Newcastle, Storbritannia. Hans interesser
inkluderer nordisk hedendom,
friluftsaktiviteter, bushcraft og kampsport.
Han har vært et internasjonalt medlem av
Forn Sed Norge siden 2014, og er
uteksaminert med en grad i journalisme og
media ved Universitetet i Sør-Carolina, USA
Skade Villtokt
Er hobbyskribent med en forkjærlighet for
historie og norrøn religion. Hennes øvrige
hobbyer er lesing, Black metal og friluftsliv.
Hun bor i Østfold sammen med sin kone,
og har vært aktiv i Forn Sed Norge siden
2012 som styremedlem, sekretær,
lokallagskontakt, utenlandskontakt og
administrator på FSNs åpne Facebookside.
Ravn Villtokt
Liker å ta bilder, er konkurranseskytter og
spiller Dungeons and Dragons på fritiden.

Vi trenger deg!
Ni Heimer trenger artikler for å bli publisert,
og de artiklene blir i all hovedsak skrevet av
våre medlemmer. Har du drevet med glima?
Har du hatt en spesiell blotsopplevelse?
Skriver du dikt, eller maler du? Har du noen
spesielle interesser innenfor vårt
interessefelt? Vi vil høre fra deg! Har du lest
noe spennene om guder og vetter, og ønsker
å fordype deg i det? Å skrive en artikkel er en
spennende og annerledes måte å studere et
tema på, og du kan glede andre ved å dele
det du kom frem til etterpå.
Ønsker du å være anonym, så lover vi
diskresjon.
Kontakt Ni Heimer på: niheimer@forn-sed.no
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Begby helleristningsfelt
Bildeserie av Ravn Villtokt

Vann var viktig: Helleristningene ble skapt i
vannkanten og der vannet sildret over
berg. Jettegryter, som ble formet av is og
sand under istiden, fylte seg med vann som
igjen rant nedover berget. Mange av
helleristningene på Begby ligger i banen fra
denne jettegryta.
Helleristningene er fra bronsealderen, og
Begbyfeltet er det største og mest varierte
i Østfold fylke.
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AKTIVITETSSIDE

1.
2.
3.
4.
5.

Gudinne for legekunst
Ravn
Tors hall i Trudvang
Jarleætt fra Hålogaland
En type vesen nevnt sammen med åser og vaner

I følge Vavtrudnesmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvem kappes Odin i ordstrid med i dette stykket?
Hva heter hesten som trekker natt over gode guder?
Hva heter vollen som blir valplass for Surt og de milde makter?
Hvem er Vinters far?
Hva heter Dags far?
Når får Njord komme hjem igjen til Vanaheim?
Hva skal Liv og Livtrase leve av når de gjemmer seg under
fimbulvinteren?
8. Sol får en datter som skal arve hennes plass på himmelen. Hva heter
hun?
9. Hvilket spørsmål vinner Odin ordstriden med?
22
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FRIGG
FULLA
HOD
IDUN
MANGNE
ODIN
SIV
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I ordsøk skal du finne de ti ordene til høyre. De kan stå i alle
retninger, på kryss og tvers.

Sva fra forrige side:

1.
2.
3.
4.
5.
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Eir
Munin
Bilskirne
Ladejarlene
Alver

Vavtrudnesmål:
1. Vavtrudne, den kloke
jotunen
2. Rimfakse
3. Vigrid
4. Vindsval
5. Delling
6. Når verden går under
7. Morgendugg
8. Alvrodul
9. «Hva hvisket Odin i
øret på sønnen før han
ble båret på bål?»
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