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2016 var et litt tyngre år for noen
og enhver, og vinteren ble værmessig så som så, med grå og våte
vinterdøgn som mest sannsynelig
gav folk om et gladere håp for 2017.
Med litt startproblemer for en
skikkelig vår, så er vi her i mai med
sommervarme og kan nå nyte alt
som spirer og gror.
Våren har også satt sitt preg på
dette nummeret av Ni Heimer med
forslag til forskjellige ritualer, samt
Forn Sed sitt vårblot og et trommemakerkurs.
Håper du lar deg inspirere til å titte
på runene og tyde dem på din måte.
Vi vil gjerne høre fra flere andre
som jobber med runene. Dette er
jo så spennende.

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.

Vi nevner det igjen – del gjerne dine
interesser. Som kan være opplevelser
fra blot og andre arrangementer,
eller noe du spesielt interesserer
deg for.
Hornhev - og god sommer!
Ved Cathrine Sudenius
(Nordbundet)
Bidrag til Ni Heimer?
Send gjerne ditt bidrag innen
1.Oktober til niheimer@forn-sed.no
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LEDEREN
Det har vært noen hektiske måneder i styret til Forn Sed Norge.
Det var et lite, men allikevel hyggelig årsmøte på Sandbakken i Østmarka i februar.
Etter at formalitetene var i orden gikk vi få
som møtte opp denne gangen som vanlig
opp skiløypa for å komme til stedet vi
skulle blote. Det ligger på oversiden av en
bergrygg i skogen. På fjellsiden finnes en
kontrast til den frodige skogen vi bloter i.
Der er det grafitti av en opphøyd jesusfigur
hvor skogen har blitt mørk og vissen etter
at det kom. Det er nesten som man skulle
tro mørke makter ville drive gjøn med oss
og vårt hellige blotsted, men den logisk
tenkene delen av hjernen min prøver å
overbevise meg om at det er tilfeldig. Der
vi bloter på oversiden lenger bort på bergryggen har det holdt seg fruktbart og det
er ikke så rart når vi skåler til fruktbarheten
og våre fruktbare guder og gudinner med
livgivende mjød.
Tilbake til det mer kjedelige praktiske så
fant vi ut på årsmøtet at vi har vokst jevnt
og trutt i flere år nå slik at det var på tide å
bruke revisor. Vår valgte revisor i Tinn satte
hele styret i sving i ukesvis med å finne
frem bilag og dokumentasjon for å få regnskapets formaliteter godkjent. Vi måtte til
og med ha et styremøte over Skype på kort
varsel for at revisoren skulle få bekreftet at
hun hadde tillatelse til å revidere regnskapet vårt. Revisoren godkjente regnskapet i
siste liten så jeg fikk sendt det inn før fris-
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ten til Fylkesmannen. Det var med lettet
hjertet jeg da tok ferie for å feire gudinnen Austr (Easter på engelsk) og naturens
fødsel i form av egg og knopper. Slutten
av min Austr ble feiret på FSNs vårblot til
fjells i Tinn. Min kjæreste var med på blot
for første gang og var veldig spendt på hva
hun ble med på. Det ble stemningsfullt og
fint med hyggelig samvær etterpå. Takk til
Ine som organiserte det hele. Hun serverte blant annet en spennende saft laget av
vann som siver fra bjørk. Bjørken var et
av det helligste trærne til våre forfedre og
trolig det viktigste når det kom til overlevelse. Bjørkenever ble brukt til å få ved til
å brenne skikkelig som sikkert mange vet
og gjør bruk av fremdeles. Never var også
mye brukt til å lage nyttige bruksgjenstander som kurver, sko og vesker. Veden i seg
selv brenner godt og spraker lite. Som materiale er bjørken slitesterk og har ingen
giftstoffer slik at den egner seg godt til
kjøkkenredskaper, inventar og leker. Flammebjørk har et vakkert utseende innvendig og egner seg til pyntegjenstander og
fine møbler. Sevjen fra bjørk er næringsrik
og styrket helsen. I tillegg kan man bruke
«kreftkulene» som vokser på dem til å lage
alternativ medisin. Oppsummert kan man
si at bjørken har en rekke egenskaper som
gjorde den uunnværlig til mange typer
bruk. Den hedenske skikken med å pynte
bjørkeris til fastelaven er derfor en god

tradisjon for å hedre bjørka og fruktbarhet.
Det er litt trist at flere og flere ser ut til å
bli plaget av allergi mot bjørkepollen. Det
blir diskutert om det kan skyldes moderne
hus og matvarer som er minde naturlige
enn før. Jeg skulle gjerne visst hvordan slik
allergi kan forebygges og jeg håper vitenskapen finner et ordentlig svar på det så
bjørka kan bli til bedre glede for alle.
Neste post på programmet til FSN blir sommerblotet i juli. Så hold gjerne av helgen
rundt den 15. I skrivende stund er den nøyaktige lokasjonen noe usikker ennå, men
det blir et sted i Bærum i alle fall. Så håper
jeg vi blir heldige med været. Minner om
at det er ønskelig med flere aktive medlemmer. Vi vokser jevnt i medlemsmassen,
men ikke så mye blant de som er aktive
og deltar på blot eller møter. Ta gjerne
med familie og kjære også hvis de vil og
er åpen for å delta på blot. De som ikke er
troende kan under seremonien skåle uten
å nevne noe spesielt, med mindre det er
noe de selv ønsker å ære med mjød eller
annen drikke. Invitasjon med flere detaljer
kommer per e-post. Det er også ønske om
en ny kasserer i styret fra neste år. Ine har
bidratt i mange år og ønsker at noen andre tar over stafettpinnen. Det gis et årlig
honorar for vervet som kan være greit å ha
med seg utover erfaringen. Det er verdt å
nevne at man kan ha verv i styret uavhen-

gig av hvor man bor i landet så lenge man
kan møte opp på årsmøtet. Det er bare å ta
kontakt med styret om det er av interesse.
Det hender at medlemmer melder seg ut
fordi de føler at de må være aktive. Det er
ikke ment å være slik. Man kan føle tilhørighet til FSN uten å delta på noe. Det er
også mulig å være med oss i ånden og trives med det. Det er bedre enn at statstøtten går til noe annet man ikke støtter. Folk
er forskjellige og har ulike behov og ønsker.
Det er opp til deg hva du vil få ut av medlemskapet ditt og det respekterer vi. Nå får
dere kose dere med et nytt Ni Heimer.
Da vil jeg ønske dere alle en god hedensk
sommer, både folk og guder!
Hilsen Ivar L. Hille
Leder, FSN

Tekst og foto Ivar L. Hille
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VÅR, VÅR VÅR!!
En gang mellom midtvinter og vårjevndøgn kommer følelsen. En følelse av at noe skjer i
naturen. Det er som et løfte om at noe er på vei. Det kan være en slags duft, eller et enkelt
vindpust. En stille hvisken fra Vindenes Herrer om at våren er på vei. Selv om det kanskje er
en meter snø, så føler man det, og det vekker til live en følelse av håp og optimisme.

Plutselig legger man for alvor merke til at
dagene har blitt ganske mye lenger enn de
var for bare litt siden, og man kan føle en
slags sitring, og det er jammen ikke lett å
vite om det er i seg selv eller i naturen eller begge deler.. (Kan være noiaen for pollen, for de som er plaga med det, kanskje)
For min del er dette en spesielt digg tid,
for jeg er skikkelig ikke glad i snø. Faktisk er
jeg litt redd for snø. Javisst er det vakkert
med et glitrende hvitt teppe og snøtunge
greiner på trærne, men altså.. Veldig fint å se
på det fra innsiden av vinduet. Uansett, så er
det en lettelse når snøen begynner å forsvinne. Frøene skal snart settes i potter, og urtehagen planlegges. På denne tiden våkner
kreativiteten i meg. Jeg pleier å bli litt lat på
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senvinteren, og bruker mest tid på å drikke te
og skrive. Og mange tulleting. Men, når det
begynner å nærme seg vårjevndøgn, da blir
det travelt i heksehuset! Jeg feirer som regel
hver sabbat, men ikke alle like omfattende.
Vårjevndøgn har blitt til at jeg heller maler
egg og lager en skikkelig søndagslunsj full
av styrke og suksess, og inviterer familie og
gode venner, fremfor å ha et digert rite.
Her i huset skjer det en ganske stor forandring på denne tiden. Vinduene pusses
for å slippe lyset inn, og lilla gardiner og duker blir bytta ut med vårgrønne. Det bugner
av påskeliljer og tulipaner, og alle de lilla og
sølvfarga lysene etter Imbolc blir bytta ut til
grønne. Kan jo ikke se HELT påske ut heller,
da. Frøene blir planta og pleiet etter alle heksekunstens regler, og det bobler av iver og
energi.
Snøen smelter, og tiltaksløsheten forsvinner i takt med den. Fantastisk følelse! Av og
til kan man fly barbeint rundt ute og plante
snille stemødre på Vårjevndøgn, men andre
ganger er det en meter snø. Fryktelig frustrerende. Men så kommer Beltane! Det er etter
Samhain min favoritteste feiring! En ordentlig fest, som blir forberedt på mange plan!
Vårjevndøgn og Beltane flyter litt over
i hverandre når det kommer til symbolikk,
føler jeg. Vårjevndøgn er balanse, natt og
dag er like lange, og Beltane er foreningen
mellom Gudinnen og Guden. Endringene
mellom de to sabbatene blir derfor ikke så

store. Alteret pyntes med et symbol for det
feminine/Gudinnen og et symbol for det
maskuline/Guden. Gjerne et lys for hver av
de, for eksempel hvitt og rødt, eller grønt og
orange, eller grønt og rosa. Spirer, hvitveis,
krokus, hestehov hvis det har kommet. Frø,
egg og alt som symboliserer vekst og livskraft
er fine symboler til denne sabbaten.
Det er vanlig med en Maistang mange steder i verden, men på våre breddegrader er
det mer naturlig med dette på neste sabbat,
som er sommersolverv.
Beltanebålet er imidlertid en sentral del
av feiringen. Vi feirer tross alt at Guden har
blitt stor nok til å befrukte Gudinnen, og et
bål er potent og styrkende!
Det sies at navnet Beltane kan ha opphav i
«balefire», og det er ganske sannsynlig ettersom det på Beltanekvelden var svært vanlig å
tenne bål for den første sommerdagen. Spesielt i Irland og England er dette en tradisjon
som fortsatt blir holdt i hevd. Det sies også
at dette er noe den engelske kongefamilien
også gjør hver Beltaneaften, for å opprettholde familiens videreførelse.
Et tradisjonelt Beltanebål skal brennes
med ni tresorter: Bjørk, Hassel, Eik, Rogn,
Eple, Gran, Pil, Hagtorn, Vinranke.
Her til lands er det ikke lett å få tak i vinranke eller hagtorn over alt, og personlig
mener jeg at furu ikke kan utelates. Furu er
svært forskjellig fra både hagtorn og vinranke både symbolsk og energimessig, men jeg
tenker at eple og vinranke innehar mange av
de samme kvalitetene, så man går uansett
ikke glipp av noe. Furu vokser stort sett over
hele landet, og er en sterk ambassadør for
Saturn. Einer bør også med, siden den er

kraftig rensende, men man kan hive litt einer
på bålet som en avslutning på ritet. Det er
en gammel tradisjon at man skal hoppe over
Beltanebålet, det gir styrke og fruktbarhet. Vi
snakker som vanlig ikke bare om fysisk fruktbarhet, men frodighet til alle prosjekter på
alle plan! Dog er det spesielt gunstig for de
som ønsker å bli besvangret å jobbe magisk
denne sabbaten. Man kan gjerne legge på litt
einer før man hopper over bålet, så får man
den rensende effekten i tillegg! Det sies at
man ikke skal brenne hyll på Beltanebålet.
Det er veldig varierende værforhold denne sabbaten her i landet. Noen steder kan
det være godt og varmt, være bar mark, og
blomster og trær kan ha begynt å spire. Men,
det er heller ikke unormalt at det fortsatt er
snø, spesielt i skogen og på fjellet, og det er
rimelig kaldt å danse naken rundt bålet, som
mange synes er en helt naturlig ting å gjøre
ved Beltane. Uansett er det godt med et stort
bål man kan varme seg ved, og har man klær
og utstyr, kan man kose seg ute hele natten,
med tromming, latter og sang.
Har man ikke mulighet til å være ute, får
man det like fint til å feire det innendørs!
Det er begrensa hvor stort Beltanebålet får
blitt, i hvertfall hvis man vil unngå besøk av
brannvesenet, men det går fint an å lage et
symbolsk bål i en liten gryte, med fliser av de
nevnte treslagene, og heller bruke det som
røkelse enn bål. Bare pass på røykvarsleren ;)
Har man en balkong er det enda enklere.
Beltane er vel den morsomste av alle sabbatene! Det er da Guden og Gudinnen forenes, og det er fruktbarhetssabbaten over
alle! Det oser av energi og virilitet, man hører og føler at naturen våkner, og det skaper
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ofte en lidenskap og lengsel i mennesker. En
lengsel etter å skape, komme seg videre, utforske, eller å styrke det som allerede er, og å
generelt styrke seg selv.
Fra gammelt av var dette en tid da åkrene
ble velsignet for å sikre gode avlinger. Dette
ble gjort på flere måter. Noen steder sendte
man unge jomfruer ut på jordene, andre velsignet marken med melk og honning, mens
noen tok i for en god sak og hadde sex på
åkrene.
Det er en lystig og munter sabbat, og feiringen kan fort bli svært løssluppen. Vi feirer
tross alt våren og livskrafta, og det er på ingen måte rart det bruser litt hekstra i blodet
denne sabbaten!
Man kan kalle på fruktbarhets-guder og
-gudinner, for de fleste av disse er de man
også henvender seg til når det gjelder vekst
og fremgang, og for å sikre verdiene sine.
Man kan gjøre riter for å gi styrke og vekst
til sine magiske redskaper og forskjellige
prosjekter, og ikke minst kan man jobbe magisk med livsglede, styrke og personlig vekst.
Mange trenger litt hekstra påfyll av det etter
en kanskje lang vinter.
Det er en glimrende anledning for å påkalle en guddom som har kvaliteter som går på
styrke, kreativitet, livsglede, kjærlighet, vekst
og innsikt, for å komme seg etter en vond
periode, eller for å forbedre helsen eller
selvtilliten, og for å se sin egen skjønnhet og
gode kvaliteter. Man kan jobbe med denne
Guden eller Gudinnen en periode, for å tilegne seg de egenskapene man ønsker. Det er
veldig effektfullt, og spesielt kraftig blir det
hvis man kombinerer med runer som passer.
Dette er også en flott mulighet for «bare»
å feire vennskap og samhold, og ikke gjøre
så mye blodseriøs magi. En av Beltanes viktigste elementer er vennskap. Relasjoner på
alle plan. Det er en tid for å vise takknemlig-
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het over å få være så heldig å kjenne de man
kjenner, å få være en del av menneskeheten,
det å få lov til å ha forhold til helt andre type
vesener enn oss selv, både dyr, naturvesener
og andre krefter.
Dette er tiden da alvene og småfolket
kommer tilbake, etter at de på Samhain gikk
i vinterdvale. Dette er altså den andre sabbaten i året hvor sløret mellom verdenene

er på det tynneste, og det er ikke vanskelig
å merke. Kanskje er det nettopp derfor at
stemningen blir så sorgløs og livlig. Ser man
tusser og vetter denne natten, kan man nok
ikke bare skylde på mjødinntaket! -Og man
bør heller ikke blir overraska over å bli utsatt
for rampestreker av ymse slag! En fin skikk
er å gå ut og by dem velkommen tilbake på
jorda, og bringe gaver. Det kan være mjød,
øl eller vin, og kaker, honning eller brød. Alt
man selv liker, og spesielt noe godt å spise
eller drikke. Har man ærlige intensjoner og
gjør seg litt flidfår man med stor sannsynlighet kontakt.
Naturvesener kommer i mange variasjoner. De kan vise seg som det man selv forbinder med alver, de kan vise seg som energipunkter, de kan fremstå som små, store,
noen eteriske og flyktige som luften, mens
andre igjen er mer materialiserte og gnomaktige. Noen elementaler finner man i og
ved vann, og noen finnes i og rundt ilden. De
kan gjøre seg til kjenne på mange andre måter enn å vise seg for det blotte øyet, så det
gjelder å stenge av skepsisen og være åpen
for at alt kan skje! Det er viktig at man har
en positiv holdning og vennlig innstilling til
dem, da oppnår man lettest kontakt, og ikke
minst er det da de viser sine beste sider. Det
er uflax å bli mislikt av naturvesnene. De passer på folk og fe, og de liker ikke folk som forsøpler eller skader naturen eller dens liv. De
følger med, og de kan være både rampete på
en gøyal måte, og de kan være ondskapsfulle. Alt ettersom hva de mener folk fortjener.
Det tar kanskje litt tid å oppdage dem. De
er der, men de vil ikke alltid gi seg til kjenne. Noen er fryktelig nysgjerrige og er lettere å komme i kontakt med enn andre. De er
overalt. De er lettest å oppdage i skogen, det
er i hvertfall min erfaring, men jeg har sett
noen i storbyer også. Helst der det er noen

trær. Hvis man virkelig vil bli kjent med disse vesenene, kan man finne seg et sted man
føler passer, og komme dit med jevne mellomrom.. Bring små gaver, og snakk til dem.
Presenter deg og si hvorfor du kommer. Syng
en sang, trom for dem, eller gi av deg selv på
andre måter. En dag får du plutselig kontakt,
og dere kan kommunisere. Mange av dem
er veldig kloke, så man kan faktisk få svært
gode svar på ting man lurer på. Det er ikke
sikkert de kommuniserer med ord, men kanskje får man bilder i hodet, kanskje drømmer
man noe som gir svar. Uansett, så er det en
utrolig opplevelse å være i kontakt med et
slikt vesen. De har ikke særlig mye til overs
for menneskeheten som helhet, spesielt ikke
her i den vestlige verden. Det er svært få
mennesker som faktisk anerkjenner alvenes
eksistens, og alvene er heller ikke interessert
i å vise seg for folk som ikke er genuint opptatt av å oppnå kontakt. Det kan dog være
at de viser seg eller gjøre seg til kjenne på
andre måter, hvis folk skader eller forsøpler
naturen, og gjør ødeleggelser som kan være
til fare for dyr eller andre.
Man kan av og til komme i kontakt med
naturånder man kan oppleve som truende.
Da bør man ikke trenge seg på. Gå en liten
omvei eller tilbake dit du kom fra. Det er en
grunn til at man opplever det man gjør. Det
vil ikke si at de er «onde» eller skumle, men
kanskje er de opptatt med noe og ikke vil forstyrres, eller de kan verne om et skadet dyr.
Det kan også være at de til og med advarer
deg mot å gå akkurat der for å spare deg for
en ubehagelig opplevelse.
Personlig synes jeg det er lettere å komme i kontakt med disse på Beltane spesielt,
og i sommerhalvåret generelt. Som sagt
er sløret like tynt på Samhain, og man kan
oppnå god kontakt da også. Men jeg føler
at de da er forberedt på ferden til der de
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tilbringer vinteren, og de gleder seg litt til å
komme dit, så de tar seg liksom ikke like god
tid til oss mennesker da. På Beltane blir de
gjerne med i feiringen hvis de blir invitert,
i glede over at den varme årstiden har begynt, og jeg tror nok også at de nyter den
energien vi mennesker utstråler denne sabbaten. Det er fordelaktig å bruke spesielle
runer, eller å bære steiner/krystaller/urter,
eller innta brygg som symboliserer og stimulerer kommunikasjon, vennskap, forståelse, samarbeid og klarsyn.
Mytologisk er dette sabbaten da Guden
besvangrer Gudinnen, og vi feirer den store
foreningen. Enten kan man ha rituell sex med
en partner, det som ofte kalles Det Store Ritet, eller man kan ha et symbolsk rite. Der
fører mannen en dolk ned i begeret kvinnen
holder og symbolikken er vel åpenbar. Sannsynligvis er det sistnevnte det de fleste hadde
foretrukket i store fellesriter, men for all del,
man gjør som man vil, så lenge det er i orden
for alle som skal være tilstede. Hvis partneren ikke er helt inni det du driver med spirituelt, så blir det kanskje litt corny å begynne
med påkallelser og rensing og sirkeltrekking
og slikt, men man kan allikevel forberede seg
og stedet man skal utføre den hellige handlingen. Enten kan man invitere sin utkårede
med på piknik og pakke med et fint pledd, et
godt brygg man kan ofre litt av sånn i smug,
man kan legge igjen noen kaker eller kjeks
eller et lite brød, putte noen frø i jorda eller
andre ting man finner ut at er smart.
Dette er spesielt gunstig om man ønsker
å bli fysisk befruktet eller å befrukte noen.
Bruk gjerne runer for fruktbarhet og samarbeid. Man kan lage en spesiell bindrune for
forening og fruktbarhet og vekst, som man
kan bære på seg eller ha i klærne. Man kan
tegne de på seg, det går fint å tegne med
vann eller spytt, så de ikke er synlige for an-
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dre. Det er ikke så pent å la seg befrukte eller å befrukte noen med overlegg hvis man
ikke er enige om det, så tenk godt på Karma
og konsekvenser. Er man derimot enige, er
dette en spesielt magisk tid! Skal man være
hjemme, så kan man tilrettelegge for en rensende dusj eller et rensende bad, og man kan
legge på rent sengetøy og rense soverommet
skikkelig ved å vaske litt nøyere enn man pleier, ha i noen urter eller oljer for romantikk eller fruktbarhet i vaskevannet, man kan henge opp rene gardiner, sette frem blomster og
kanskje litt konfekt. Røkelse eller oljer i en
oljebrenner er også fint, hvis man orker dette på soverommet. Gjør det ekstra delikat og
inspirerende, og uttal ønsket om befruktning
høyt i rommet eller på stedet foreningen skal
skje. Legg en amulettpose eller en bindrune
i nærheten.
Det er ikke alle som har mulighet for å
bli gravide, men denne sabbaten egner seg
også for å jobbe med å få barn på alternative måter. Det kan være en fin tid å kontakte
adopsjonsbyråer, fylle ut skjemaer, kontakte
etater vedrørende fosterbarn eller klinikker
som kan være behjelpelige. Nå handler ikke
Beltane bare om alver og sex, man kan også
ta tak i andre ting som kan oppleves alvorlig
og negativt, men som allikevel går på fruktbarhet og vekst. Det oser som sagt av stigende livskraft på denne tiden, av jorda og av
sola. Jorda våkner til liv, man hører det tydelig i naturen, og man kan kjenne krafta sitrer.
Jeg tenker at denne energien kan brukes til å
jobbe med ting som er vanskelige. Man kan
bruke krafta til å transformere det negative
til noe positivt. Man kan aldri ha kontroll på
hva som kommer i ens vei, men man kan få
fullstendig kontroll på hvordan man velger å
oppleve det! Man kan velge å være et offer
for omstendighetene, eller man kan velge å
ta i mot situasjonene som oppstår som en

mulighet til å lære, til å forvandle negativt til
positivt, til å tenke konstruktivt og kreativt.
Og jeg snakker om i de aller fleste situasjoner. Jada, ting kan være skikkelig dritkjipt,
og man kan få seg en på trynet så man går
rett i bakken og ikke ha lyst til å prøve å reise
seg engang. Og det er greit. Ligg en stund og
ha det kjipt, men jo lenger man blir liggende, jo kjedeligere blir det. Man er sin egen
beste venn, og også sin egen verste fiende.
Men man kan velge hva man vil være. Hvis
man for heksempel kommer i en situasjon
hvor man plutselig ikke har penger på grunn
av uforutsette ting, så kan man enten velge
å være et offer og synes fryktelig synd på
seg selv og klage og syte og ha det skikkelig
kjipt, eller så kan man velge å ta det som en
utfordring, og å prøve å tenke i nye baner.
Man får kanskje ikke vært med på alle sosiale ting man har lyst til, men man trenger
på ingen måte å sitte på baken og kjede seg
og tenke over hvor dritt det er å være blakk.
Man kan prøve å finne på noe som ikke koster penger, eller enda bedre; man kan prøve
å finne noe man kan tjene penger på. Man
kan gjøre magi for å styrke kreativiteten og
fantasien, og se hva som kommer ut av det.
Man kan tenke at man må leve på brød og
vann en evighet, eller man kan prøve å finne
noen morsomme nye retter med de få ingrediensene man faktisk har til rådighet. Det går
også an å trekke en rune eller et kort for å se
hva man kan ta lærdom av i den gitte situasjonen, og også for hvordan man skal komme
ut av den, på best mulig måte. Er man blakk
og føler seg nedfor av den grunn, kan man be
Karmakontoret pent om noen gaver, og man
kan lage en amulettpose for velstand, og veldig gjerne bruke Gyfu. Gyfu betyr jo gaver, og
at man opplever gjestfrihet og gavmildhet.
Har man en kronisk lidelse eller plage,
eller har man blitt utsatt for noe som virker

fysisk hemmende for en periode, kan man
også velge hvordan man vil oppleve det.
Man kan velge å føle seg slått og syk, eller
man kan velge å finne nye tankemåter på,
man kan velge å se etter nye muligheter. Lag
en amulettpose for innsikt og styrke, og bruk
gjerne Uruz, som gir helbred og fysisk kraft,
og ikke minst gir en god styrke innenfra.
Det er selvfølgelig ikke mulig å fikse alt
mulig så det blir helt «perfekt». Man får de
leksene man skal, og med de følger også styrken til å håndtere dem. Det kan virke litt vanskelig av og til, men på akkurat denne tiden
av året så har man mulighet til å oppnå stor
kraft, og det er lettere å velge, i og med at
energien rundt denne årsiden er så kraftfull
og optimistisk.
Beltane er kjærlighetens og vennskapets
sabbat, men har man kjærlighetssorg virker
det kanskje svært lite fristende å feire akkurat dette. Det kan være at man allikevel
kan ha nytte av det! Man kan kanskje finne
styrken til å gå videre, og ikke minst kan man
benytte anledningen til å gi en gave til maktene man jobber med for det man har fått
oppleve av kjærlighet, de gode minnene, de
gode egenskapene man har funnet i seg selv,
og gode egenskaper den andre parten har
tilført en. Takknemlighet er viktig, og spesielt
i en vond situasjon, for da kan det være til
hjelp for å komme seg videre. Man tar med
det gode, og legger vekk det vonde. Beltane
har fokus på det gode. Det er ingen som har
godt av å gå rundt med masse bitterhet i seg,
så kanskje det kan hjelpe å få ut sinnet og aggresjonen over et kraftig Beltanebål!
Kjærlighetsmagi er det mange delte meninger om. Jeg tenker at så lenge man ikke
manipulerer noen, og heller styrker sine
egne gode egenskaper og jobber konstruktivt med å styrke et heksisterende forhold,
så er det bare positivt. Og det er aldri galt å
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åpne seg for kjærligheten. Beltane er en god
tid for slikt arbeide. Lag gjerne en amulettpose for å tiltrekke deg riktig partner, lag et
kjærlighetsbrygg, komponer et lite rituale du
kan utføre med jevne mellomrom, og ikke
minst; sett deg ned og tenk over hva dine
beste kvaliteter er. Dyrk dine gode kvaliteter,
og prøv å bli den beste utgaven av deg selv.
Fortell deg selv og universet at du er et fantastisk menneske, og at det er på tide at du
finner en partner, hvis du ønsker det.
Er man i et forhold, så kan man med stor
fordel jobbe for å styrke forholdet, Det er alltid noe som kan forbedres! Det er jo kjempefint om begge er med i det magiske arbeidet,
men det er jo på ingen måte noe som er naturlig for alle, og hvis partneren ikke interesserer seg, så går det fint an å gjøre det på
egenhånd.
Forberedelser til denne sabbaten kan gå
på å finne sine beste sider og måter å forsterke disse på. Man kan se etter sine dårligere
sider og finne metoder å snu disse dårlige
egenskapene til noe positivt. Hvis man sådde noe på Vårjevndøgn kan det være at det
noen steder er varmt nok til at man våger å
plante dette ut, og i alle tilfeller kan man gi
spirene sine litt hekstra oppmerksomhet og
næring til Beltane.
Sabbatmat er litt vanskelig på Beltane av
og til, for det bør jo være sesongens mat.
Mange sier at epler er typisk og selvsagt for
Beltane. Jo da, epler er fint for kjærlighet, og
også et symbol for den ungdommelige lekenheten og nysgjerrigheten, når man trekker
paralleller til Iduns epler som gir Gudene evig
ungdom. Men det er allikevel ikke en selvsagt
frukt å ha tilgjengelig, sånn bortsett fra i butikken. Er man kjempeheldig, så finner man
brennesle og kan lage en god neslesuppe
eller bruke den som en del av et måltid, for
heksempel smørdampet. Den er veldig fin
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å bruke som surrogat for spinat. Nesle er i
hvertfall både proppfull av næring, og symboliserer styrke, kraft og renselse!
Siden Beltane er en munter og lett feiring
synes jeg dette bør gjenspeiles i maten. Vær
kreativ, og lag leken og lett mat. Bugnende
ostefat med deilige kjeks og frukt, eller tapas,
salater, cupcakes, supper i sterke farger, og
egg! Egg er flax på hver eneste sabbat!
Aktiviteter denne feiringen, kan være
mange. I tillegg til å lage alvekaker og å gjøre en variant av Det Store Ritet, som for min
del er obligatoriske Beltaneaktiviteter, så kan
man for heksempel holde en liten fest, lage
noe pirrende mat og servere mjød. Tapas kan
man gjerne lage, det er mange muligheter til
å uttrykke seg litt lekent med spekeskinke,
små pølser og noen saftige frukter!
Feire vennskap og samhold, og skål gjerne
for hver person som er der, og fortell hva du
sette pris på hos hver enkelt.
Skål for Gudene, for Livet og Gleden!

Tekst og foto Lena Rangvaldsdatter Skarning

TROMMEMAKERKURS
Inspirerende og gjennomført
Våren ble kickstartet på et intensivt trommemakerkurs i Hølen, Østfold - hjemme hos Yngvild
Linnestad i regi av Huldrehagen og Inger Johanne Syverud den 8. april i år.
Jeg pleier å være ganske forbredt på utflukter, som innehar litt forskjellig pakking med
overnatting. Denne gangen tok jeg alt litt på
sparket, og hadde ikke ventet meg en så flott
og intens helg!
16 trommerammer, skåret og formet for hånd
i Danmark, var brakt til Hølen av kursleder
Inger Johanne. Rammene er av Ask, som gir
fin symbolikk til Ask Yggdrasil, der hvor alt liv
stammer fra. Rammene ble dampet i regnvann over bål og formet i uken i forveien.
Inger Johanne laget sin første tromme i 1999,
og har siden laget både på bestilling og holdt
en rekke trommemakerkurs.
Vi ble samlet ute, og Inger Johanne holdt en
åpningssermoni med fokus på trommerammene. Vi valgte hver vår ramme som så ble
renset. Nå skulle vi fram med verktøy, noe
medbragt og noe lånt. Vi høvlet og pusset, og
høvlet en hel del mer. –Endene på rammen
måtte få gjevn overlapping før vi til slutt limet,
og tørket dem inne ved ovnen.
Vi hadde lunsj fra Huldrehagen i mellom
arbeidene gjennom helgen, og det manglet
ikke noe. Det ble servert store mengder hummus, deilig pesto, hjemmebakt knekkebrød,
tahini, pasta salat, gulrotsuppe, tomatsuppe
med røde linser, kombucha, bjørkesaft, blissballs og masse forskjellige spirer. Mat med
masse energi! –Dette trengte vi, for det var
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FRA HULDREHAGEN

Knekkebrød

ganske intenst arbeid og mange timer med
dyp konsentrasjon.
Mens rammene tørket, så farget vi skinnene
om kvelden. Skinn som var valgt av hver deltager på forhånd var kronhjort, hjort, geit og
rådyr. Fargingen var kun med naturlige farger
som plantefarge av røtter, bark, forskjellige
urter, krapp, valnøtt og oker. Det var også
noen som la tørkede planter på skinnet før
fargingen slik at det ble spennende avtrykk.
Noen ville ha mørke og sterke farger og andre
gikk for naturlig look uten farge.
Lørdagskvelden bydde på hygge inne ved
ovnen og vi falt til ro etter en stund med støle
rygger og litt slitene hender.

Morgenen etter var det montering av skinn på
rammen, og alle var veldig spente på hvordan
skinnene ble etter fargingen. Vi jobbet også
stadig med håndtak som skulle monteres bak
på trommen.
Alle trommene endte opp med å bli veldig
forskjellig og alle skapte en helt personlig
tromme gjennom trearbeid, farging og montering av skinnet. I etterkant, når trommene
har tørket, har det blitt arrangert en trommesirkel i Huldrehagen ved nymåne. Jeg fikk ikke
til å komme på dette –men jeg regner med
det ble kraftfullt, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med min tromme.
Nytt trommemakerkurs er i juli –og plassene
ble fort fyllt opp. Er du interessert i et slikt
kurs kan du følge med på den nye facebooksiden, ING-BORG, som Inger Johanne og
kjæresten hennes Magnus Tromborg har
startet. Her får man informasjon om diverse
kurs som de holder i Norge og Danmark.
De lager også mye annet på bestilling innen
hedensk inspirert håndverk, i tre, ben, horn
og sten.
Tekst og foto Nordbundet
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Vi slumsa litt når vi laget og gikk litt på
intuisjon, men det så ca sånn her ut:
1 dl rapsolje 8 dl lunka vann 1 dl gresskarkjerner 4 dl glutenfrie havregryn 2 dl sesamfrø 1 dl linfrø 2 dl solsikkefrø Litt soltørket
tomat og frisk bladpersille Bland ingrediensene godt før de skal stå og svelle i minst
10 minutter. Deretter tilsetter du:
4-5 dl glutenfritt mel 1 ts salt 1 1/2 ts
bakepulver Røra, som skal ha grøtkonsistens,
fordeles tynt på 4 papirkledde stekeovnsplater. De fire brettene kan stekes samtidig i
varmluftsovn (men anbefaler to av gangen),
eller ett og ett i vanlig ovn. I varmluftsovn
skal de stekes i 180 °C i 15 min før du tar
dem ut og ruter dem i ønsket størrelse med
pizzaskjærer eller lignende. Deretter stekes
knekkebrødene videre i 15-35 min. Følg med
underveis, de skal være sprø og litt brune når
de er ferdige. Avkjøles på rist. I vanlig ovn
kan du steke brødene i 30-40 minutter midt
i ovnen på 200 °C.

Pesto (vegansk)

1 bunt basilikum 50g solsikkekjerner 1 fedd
hvitløk 1 dl olivenolje 1 ss sitronsaft Litt yeast
(næringsgjær) salt pepper.

Huldrehagen
Huldrehagen består av Ylva Linnestad
og Inger Line Skurdal Ødegård. De er i
startfasen av samarbeidet, og foreløpig
følger de magefølelsen og gleden dit dem
skal. De skreller løken lag for lag, for selv
å finne ut hva Huldrehagen faktisk skal
være, sier Ylva.
– Vi liker å lage mat, helst av økologiske
glade ingredienser og aller helst vill mat
eller egenprodusert mat. Vi er interessert i
astrologi, healing og permakultur. Vi lager
til kurs, sånn som dette trommemakerkurset, vi holder fullmåneritualer, vi lager
hager, og vi holder kurs i ville vekster og
matauke. Vi brenner for HELhet.
Jentene driver også økologisk innkjøpslag,
som heter Såna økologiske innkjøpslag.

Inger Line Skurdal Ødegård - har bachelorgrad i kunst fra kunsthøyskolen i Bergen,
studerer astrologi ved astrologiskolen
Herkules, og buddhisme ved Karma
Tashi Ling buddhistsamfunn i Oslo.
Ylva Linnestad - er litteraturviter fra UIO,
og utdannet White feather sjaman og
Rainbow Reiki healer 1. og 2. grad. Er under
utdannelse som rebirthing terapeut, permakulturdesigner og coach. Jobber som healer
og som barne- og ungdomsbibliotekar, i
tillegg til å jobbe med Huldrehagen.

Tekst og foto Huldrehagen
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Hvordan jobbe med
runene
Først og fremst skal jeg si at jeg ikke har lest mye om runer, og kun benytter meg av den eldre
futharken enn så lenge. Jeg foretrekker å erfare ting fremfor å lese meg opp, og det er sikkert
mange som er uenige i mye av det jeg skriver her. Men jeg hekser meg opp og deler
med dere selvom!
Jeg skal på ingen måte gå inn på tolkningen
av hver enkelt rune, for det er noe hver og
en bør gjøre sjøl. Det er et utrolig spennende
arbeide! Jeg har holdt på i ganske mange år
nå, og føler meg fortsatt som en nybegynner.
Men jeg kan dele litt om hvordan jeg jobber.
En god måte å bli kjent med runene på er å
ta de for seg, en etter en. Hvor lang tid man
vil bruke/trenger på hver rune varierer veldig. Man kan velge om det føles mest riktig
å ta futharken fra begynnelse til slutt, eller
om man vil trekke en ny rune for hver gang
og gjøre det på den måten. Uansett synes jeg
det er en fin ting å lage en liten seremoni hvor
man risser runen på et stearinlys som tennes,
og så presenterer seg for runa, og ber om at
den viser sine egenskaper den perioden man
har valgt. Bær gjerne den aktuelle runa på
deg, for å kjenne på den. Noen av runene kan
virke veldig intense, og da er det helt greit å
legge de på alteret eller et annet sted. Noen
av de er det veldig interessant å ha under
puta også.
Det er spennende å jobbe i gruppe om dette,
for hvis hver og en kan fortelle om sine opplevelser, og man kjenner personen, så ser man
flere sider enn ved å gjøre det alene. Veldig
ok for par å samarbeide om dette også.
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Jeg har hatt «runder» med runene som har
vart alt fra en uke pr rune, tre dager, og av
og til gjenoppfrisker jeg med bare en dag. For
min del er det naturlig å starte på Samhain
med et slikt arbeid, og ha et blot som takk når
man er ferdig (for min del er det da Beltane).
Men, det er også spennende å begynne ved
Beltane og avslutte på Samhain, for å se forskjellen på effekten/erfaringene i forhold til
den mørke/introverte årstiden, og den lyse/
ekstroverte. Av og til fordyper jeg meg i en
rune over lengre tid. Men da tar jeg ikke hele
futharken.
Det er mange måter å bruke runene i magisk
arbeide. Bare fantasien setter grenser, egentlig. Noe som imidlertid er viktig å huske på, er
at ved lengre tids bruk blir som regel runens
negative egenskaper mer fremtredende, og
virker derfor kanskje mot sin hensikt. Det er
avgjørende å bruke intuisjonen, så man kjenner når nok er nok. Av og til skjer dette av seg
selv, eller man får tegn på at man er ferdig.
Enten begynner man å glemme å putte den
i lomma,/tegne den på, glemmer å ta på
amulettposen den ligger i, eller så forsvinner
runen rett og slett fysisk. Den dukker som regel frem igjen så fort man skjønner tegninga,
Man kan dog ikke ta det som en selvfølge at
de sier fra sjøl, så vær litt på vakt!

En veldig grei
måte er jo selvfølgelig å bære
runen på seg i
form av en runebrikke eller runestein. Den kan
tegnes på kroppen.
Raskt og effektivt i
akuttsituasjoner, som ved
smerteanfall, angst, fare osv.
Den kan brukes «usynlig» ved at det
for eksempel tegnes med fingeren eller en
klar væske. Det er noe jeg gjerne gjør når det
kommer til juridiske dokumenter og søknader jeg gjerne vil påvirke. Den kan pjuskes på
ryggen til noen, den kan tegnes på bilder av
folk og så videre. Det går selvfølgelig også an
å legge en runebrikke/stein oppå et bilde hvis
man vil påvirke noen som ikke er fysisk tilstede. Som vanlig er det viktig når man gjør slike
ting, å tenke over konsekvenser.
Bindruner:
Mange runer har en del felles kvaliteter, og
da forsterker disse runene hverandres virkning om de brukes sammen. Noen ganger
trenger man en kombinasjon av flere runers
egenskaper, og hvis man da lager en bindrune av disse, blir virkningen enda mer kraftfull!
Det er greit å ikke bruke for mange på en
gang, maks tre-fire som utgangspunkt. Sett
deg gjerne ned og tegn disse runene hver for
seg på et ark, og prøv så forskjellige kombinasjoner hvor de henger sammen. Bruk litt

tid, og ikke gi
deg før du føler at du har en
måte å sette den
sammen på, som
virker harmonisk
og kraftfull på en
gang. Noen ganger
finner man det ut med
det samme, andre ganger
må man gjøre flere forsøk, og
kanskje ta en pause og fordøye det
litt før man prøver igjen. Men man føler når
man har den «riktige». Hvis man har en rune
som man synes er viktigere til formålet enn
de andre, prøver man å bruke den i sentrum,
som hovedpunktet i kombinasjonen, og
prøver seg ut i fra det. Av og til oppstår det
”bonus”runer ut av kombinasjonene, og som
regel viser det seg at de passer veldig godt
inn. Jeg har en egen bindrune jeg bruker ved
operasjoner. Det tegner jeg på flere steder på
kroppen like før jeg skal inn på operasjonssalen. Jeg bruker runer for at operasjonen skal
bli vellykket, for at kirurgen skal være presis,
for at jeg skal våkne opp av narkosen (jeg trives litt for godt i den, og det er flere anestesileger som sier jeg er litt vanskelig å vekke.)
og for raskt helbred i etterkant.
Jeg har også en bindrune for rideturer, som
jeg har trykka på ridejakka mi. Den er for
trygt ritt, god kommunikasjon mellom hesten og meg, urkraft, ridelykke, balanse og
beskyttelse.
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Det er flere måter å komponere bindruner
på. Jeg har foretrukket å bruke en hovedrune
som utgangspunkt, og jobba med ut fra den,

men etter workshpen i Danmark, som jeg
skrev referat fra i forrige utgave av Ni Heimer,
har jeg også brukt andre måter. Jeg liker godt
konseptet med å bruke et kryss, og tegne runer på disse strekene som da representerer
himmelretningene. Elementene og retningene er viktige i min praksis, så det å be hver
enkelt retning om hjelp sammen med en eller flere runer føles veldig bra.
Samstavsruner vet jeg foreløpig særdeles lite
om, så jeg oppforder noen som kan, til å skrive om det, til neste utgave!
Amulettposer:
Det er fint å forsterke runens virkning ved
å legge den i en amulettpose sammen med
andre ting som korresponderer med runens
kvaliteter.
Hvis man vil lage en amulett for eiendommen og buskapen (husdyra) kan man lage en
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liten pose, svært gjerne i grønt stoff, eller binde den sammen med grønn tråd. I posen kan
man legge Fehu sammen med litt jernurt,
som tiltrekker seg velstand, Algiz for beskyttelse, sammen med litt kvann, einer og salt,
som også er beskyttende. (Man kan ha i steiner, oljer, røtter og andre ting man liker å jobbe med også, selvsagt) Henger man dette på
en bjørkekvist, eller til og med lager en liten
sopelime av bjørk, som man henger ved inngangsdøra eller inngangen til eiendommen,
da er man godt beskytta!
Runer i ritualer:
Man kan bruke runer i ritualer på mange vis.
En metode er å trekke en runesirkel som en
del av et større rituale. Dette for å få beskyttelse og bistand av runene i det magiske arbeidet. Senere i ritet kan de som er tilstede
få trekke runer, for heksempel for å få en
indikasjon på hvordan veien blir videre etter
ritualet, litt avhengig av hva det magiske arbeidet gikk ut på. Man kan trekke flere runer,
og se disse i sammenheng. Greit å ikke ta for
mange, da blir det fort litt vanskelig å vite hva
som er hva. Man kan for heksempel trekke
en for hva man oppnådde med ritualet, og
en for hvordan veien videre blir.
Runer kan også brukes som offergaver i forskjellige sammenhenger. Skal man jobbe
med energi og livsglede, kan man blant annet bruke Sowelu, eller lage en bindrune som
passer, og ofre den på bålet. Man kan brenne runebrikker, bake kaker eller brød i runens
fasong, eller dekorere med runer, man kan
lage runer i forskjellige materialer som leire, metall osv, og ofre. Man kan selvfølgelig
også gjøre et offer ved å gi bort en ting med
en rune, til en god venn, som kan fungere
som en slags ambassadør for det man jobber med. (Det forutsetter jo at man kan noe

om de forskjellige korrespondansene.) Hvis
man gjør et rituale hvor flere er tilstede, og
skal reise til Helheim, kan man etter tur kaste
ni Perthoruner på bålet, mens man for hver
gang sier «Helgrind, åpne deg!» En for hver
grind.
Guder/gudinner:
En spennende fremgangsmåte å tilnærme
seg en gud eller gudinne på, er å se hvilke
runer/bokstaver navnet inneholder, og se
hvilke kvaliteter som er i navnet. Dette forutsetter at man vet hvordan navnet skrives, og
reglene for å skrive med runer.
Runeyoga:
Dette er forholdsvis nytt, så vidt jeg vet.
Det er mange som synes dette er en fin og
kraftfull måte å jobbe på. Personlig synes
jeg mange av stillingene blir unaturlige, og
dermed kraftløse. Runer som Algiz og Tiwaz
har mye mer naturlige positurer (kjente positurer fra blant annet seremoniell magi) og
kan fungere veldig bra i passende settinger.
Gebo/Gyfu og noen av de andre kan selvfølgelig også brukes. Jeg har ikke tegneskills
nok til å illustrere, og tør ikke å legge ved noe
bilde fra nettet, med tanke på copyright osv,
men det finnes endel bilder hvis man vil se.

mulerer spørsmålet sitt, og kaster runene på
bordet. De som ligger med blanksiden opp
kan man fjerne, for å få et bedre overblikk
over de som ligger igjen. Legg merke til hvilke
som ligger i senter, de er ofte de som beskriver situasjonen mest. De som ligger i klynger
kan fortelle mye når man ser hvilken kombinasjon av runer det er, og de som ligger litt i
utkant, er som regel litt ytre påvirkninger eller perifere energier. Dette er en kopp te jeg
ikke har kommet langt ned i ennå, men jeg
tar stadig noen slurker!
Runemester/veileder
Hvis man vil, kan man be om å få en runemester/læremester for å hjelpe seg i runearbeid. Ofte er det en av hjelperne man allerede har, men det kan også være andre. Man
kan prøve å møte vedkommende i meditasjon/reise som foretaes nettopp med dette
som intensjon. Kjenner man kraftdyret sitt
fra før, kan man be denne om å lede seg til
sin runemester.

Innfallsvinkler
Hvis man skal gjøre magi for noe, men ikke
vet helt hvordan man skal gå til verks kan
man trekke en rune for å se hvilken innfallsvinkel som kan lønne seg.
Spådom
Som sagt kan man trekke runer. Det er flax
og ganske enkelt, og krever heller ikke enorm
kunnskap. Litt mer komplisert er det å kaste
runer. Men ååå, så spennende! Man tar hele
runesettet og holder det i hendene og for-

Når man har møtt denne, kan man be om
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hjelp i situasjoner man jobber med runene.
Situasjoner man kanskje føler behov for litt
mer innblikk eller hjelp til å ta avgjørelser.
Det er ikke alltid så lett å komme i kontakt, og
det kan være vanskelig å vite om det er fantasien som spille en et puss, men min erfaring
er at det uansett pleier å ha noe for seg.
Meditasjon/reiser
For å bli kjent med hver rune på en veldig
spennende og intens måte kan man reise til
det jeg kaller runenes sted gjennom trommereise eller annen type meditasjon. Man kan
da be runemesteren sin om bistand, og be
kraftdyret sitt om å føre seg dit. Det oppleves
forskjellig fra person til person hvordan runenes sted er, men en felles ting jeg har hørt,
er at alle kjenner en veldig sterk urkraft. Det
er som sagt veldig individuelt hvordan man
opplever dette, og selv om jeg ikke vil farge
noens erfaringer, vil jeg gjerne avslutningsvis
få dele min første runereise med dere.
Jeg fikk gleden av å være med en gjeng som
hadde jobba med runene en stund, i gruppe.
Vi skulle jobbe med Raidho. Tromma førte oss avgårde. Jeg kom meg, ved hjelp av
kraftdyret mitt, til Runenes Sted. Det bar
oppover og oppover en vill fjellside, og på
toppen steg jeg av, og ble stående i et disig
og mektig landskap med digre steiner i en
sirkel. Jeg gikk bort til Raidho, presenterte
meg, og sa at jeg ønsket å bli kjent med dens
kvaliteter. Jeg sto der en stund og prøvde å ta
inn energien. Med ett var det som om mosen på steinen krakelerte, og mange kvinnebryst åpenbarte seg. Det rant melk fra alle,
og det var akkurat som om noen hvisket til
meg «du skal nære verden med din viten»
I samme øyeblikk ble jeg trukket baklengs,
nærmest sugd, ut i himmelrommet, så jeg
så hele jorda langt utenfra. «Du skal erobre
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verden!» hørte jeg. Jeg ble sendt tilbake i
samme vanvittige fart, og sto ved steinen
igjen. Så kalte tromma oss tilbake fra reisen. Jeg ble sittende en stund å tenke over
det som hadde skjedd. Det var nesten så jeg
var litt flau da jeg fortalte de andre hva jeg
hadde opplevd, for det var liksom litt teit. Litt
FOR mye til å være et første møte, og ikke
minst synes jeg budskapet virka litt vel dramatisk. Er det noe jeg ikke er, er det å være
høy på meg sjæl, så jeg tvilte litt på dette.
Men, fire eller fem dager senere fikk jeg en
telefon, hvor jeg ble fortalt at jeg hadde fått
tilskudd fra SND (nå Innovasjon Norge) basert på min forretningsidè som faktisk kun
såvidt var påbegynt.
Jeg ble kjent som Norges første heks med
statsstøtte, og i løpet av de neste tre døgnene
eller så spredte nyheten seg så godt som over
hele verden. Jeg snakka med reportere fra
tilsammen nitten land. Alt fra livesendinger
på Radio Karasjok, til God Morgen Norge, Radio Latinamerika, lokale, nasjonale og internasjonale aviser. Jeg ble tilbudt å være med
på et morgenprogram i Paris, og det kom et
tysk tv-team og filmet meg i tre dager. Saken
ble tatt opp i Stortingets spørretime, og det
havna på Dagsrevyen. Så ja. Det var hele verden, og jeg fikk vist hva jeg kunne tilby, hva
jeg kan nære mennesker med. Og ikke minst,
så gikk det veldig fort, det rittet med Raidho.
Vill gallopp!

VÅRBLOTET I TINN
15. april i beste påskeferie tid hadde vi vårblot i Tinn.
Jeg har flyttet til nytt/gammelt hus i et boligområde med stor inngjerdet hage. I hagen
er det en egen røkeovn. Den har vi testet, så
alt kjøttet, lammekjøtt og en elgestek, ble
forsøkt røket. Til dessert hadde vi en mango
gele. Men dette var til gildet.
Før gildet hadde vi blot på det samme
blotsstedet som vi brukte før jeg flyttet. Vi
snek oss mannsterke forbi Jehovas vitne na-

boene med hundelufting som kamuflasje. Vel
fremme har vi stener og gamle trær helt for
oss selv.
Det var til sammen 7 deltakere på dette
blotet, litt flaks siden jeg hadde redd opp til
7 gjester uten helt å vite sikkert hvem som
kom. Alle overnattet og det var kjempe koselig. Til frokost neste morgen ble det restemat.

Tekst og foto Ine Rosland

Tekst og foto Lena Rangvaldsdatter Skarning

Det har flere ganger blitt skrevet om
runer i Ni Heimer av personer som har
ulike tilnærminger til runene. Kanskje
du også vil dele dine erfaringer i Ni
Heimer? Send gjerne ditt bidrag til
niheimer@forn-sed.no
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REFERAT ÅRSMØTE
2017

ÅRSMELDING 2016

ÅRSMØTE 2017

• Torreblotet ble avholdt 9. til 10. januar
i Skjærviken ved Fredrikstad.

BUDSJETT 2017

DAGSORDEN

Utgifter

1. Inkalling til dagsorden, opprop og
oppsummering av de som har formelt
stemmerett.

• Årsmøtet ble avholdt 27. februar på
Sandbakken i Østmarka.
• Innvielse av den nye gudestøtten til
Frigg ble avholdt 20. mars ved Folkenborg
museum i Eidsberg.
• Vårblotet ble avholdt 9. april ved Kolsås
i Bærum.

Internett kr. 6 000,Post og utsending av medlemsbladet
Ni Heimer kr. 10 000,Postboks kr. 900,Møter og sammenkomster ca. Kr. 25 000,-

3. Valg av møteleder

Utstyr (hov) kr. 5 000,-

4. Kort oppsummering av trossamfunnets
tilstand. Årsmelding ved Ivar.

T-skjorter kr. 5 100,• Sommerblotet ble avholdt 8. til 11. juli
ved Gaustadtoppen i Telemark.

2. Valg av referent og 2 personer til å
signere referatet.

Eiendomssparing kr. 21 000,-

5. Økonomi, fjorårets regnskap 2016 og
dagens situasjon og budsjett 2017 ved Ine.

Styrehonorar kr. 5 000,• Høstblotet ble avholdt 15. til 16. oktober
på Skogtunet i Fredrikstad.

Webside design kr. 5000,-

• Det ble avholdt et blot for NRK 5.
november i Skjærviken ved Fredrikstad.

Sum kr. 77 900,Kommunale og statlige overføringer
ca kr. 729 000,-

6. Godkjennelse av årsmelding, årsregnskap for 2016 og budsjett for 2017
med ansvarsfrihet for styret.
7. Utestengelse fra styreverv for et medlem etter problematisk oppførsel

• Et styremøte er avholdt 10. september
i Lier.

8. Valg av forstander, kasserer, og et
styremedlem

• Østfold lokallag har vært aktivt og har
blant annet hatt et pubtreff.

9. Innkomne forslag:
– Oppdatering av aktivitetskalender

• En knesetting er utført.

10. Eventuelt

• Nye t-skjorter med logo er trykket opp.
• FSN hadde 100 tilskuddsberettige
medlemmer av 112 innsendte.
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REFERAT
1. INNKALLING TIL DAGSORDEN,
opprop og oppsummering av de som har
formelt stemmerett. – Godkjent
2. VALG AV REFERENT OG 2 PERSONER
TIL Å SIGNERE REFERATET
– Referent: Vidar
– Signere: Øyvind og Iris.
3. VALG AV MØTELEDER
– Ivar Hille
4. KORT OPPSUMMERING AV TROSSAMFUNNETS TILSTAND.
ÅRSMELDING VED IVAR
– Årsmelding godkjent.
5. ØKONOMI
Fjorårsregnskap for 2016 og budsjett for
2017 med ansvarsfrihet for styret.
6. FJORÅRETS REGNSKAP FOR 2016 OG
BUDSJETT FOR 2017
– Godkjent. Med forbehold at revisor
godkjenner det.
– Setter av kr. 5 000,- til webutvikling.
7.UTESTENGELSE FRA STYREVERV FOR
ET MEDLEM ETTER PROBLEMATISK
OPPFØRSEL
– Medlemmet sier seg selv fra framtidige
styreverv.

8. VALG AV FORSTANDER, KASSERER
OG ET STYREMEDLEM
Forstander: Ivar valgt med 4 stemmer og
1 blank.
Kasserer: Ine valgt med 4 stemmer og 1
blank. Ønsker å forsette kun 1 år.
Styremedlem: Ravn valgt enstemmig.
9. VALG AV UTENLANDSKONTAKT
Utenlandskontakt:
Vidar valgt enstemmig.

11. EVENTUELT
Forslag om at vår nye logo kan lages
til smykke.
Øyvind tar saken med vår smed.
Bankkort.
Bestilling av bankkort vedtatt.

25. februar 2017
Styret, Forn Sed Norge

FORN SED NORGE
Postboks 8851 St. Olavs Plass,
0028 Oslo, Norge
styret@forn-sed.no • www.forn-sed.no

10. INNKOMMENDE FORSLAG
Oppdatering av aktivitetskalender.
– Vårblot 15. april Tinn.
– Sommerblot 15. juli Østlandsregionen
ved Ivar.
– Høstblot 21. oktober ved Fredrikstad.
– Torreblot 13. januar
– Årsmøte 2018 24. februar Sandbakken.
Assisterende redaktør Ni heimer.
Det åpnes for at redaktøren kan ha en
assisterende redaktør. Honoraret setter til
1000 kr og blir justert på neste årsmøte.
Bestille flere smykker av Ægishjalmur
Øyvind hører med Per, følges opp av Ine.
Trykke kalender.
God ide, men legges på is foreløpig.

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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FORN SED I UENIGHET ENS 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. 1. del trykkes nå
i Ni Heimer.

Finnes det en Gud?
Ja, det finnes, ifølge norrøn tro og nordisk
folketro som Forn Sed Norge har sitt trosgrunnlag i, flere guder og åndevesener av
ulike slag som mange av oss tror kan overskride det vi tenker på som det naturlige i
form av den etablerte vitenskapen.
Våre medlemmer har ofte et individuelt forhold til guddommer og andre åndelige makter. Å bruke begrepet overnaturlig passer
ikke så godt inn i vår religion siden mange
av oss ser på gudene som naturguddommer
som er en naturlig del av naturen selv om
de ikke er beskrevet på vitenskapelig vis.
Det magiske eller åndelige er kanskje bedre begreper som ligner. Et kjennetegn er at
mange føler de får konkret hjelp i enkelte
tilfeller fra høyere makter.
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Hvordan ble mennesket til? (ev. hvorfor?)
Ifølge norrøn tro ble de to første menneskene Ask og Embla skapt av norrøne guder.
I kildene som omtaler vikingtiden er det
Odin og hans to brødre som skaper dem.
Men det er også åpent for å ha andre syn
på dette.
Hvordan ser dere på kvinner og menns forhold til hverandre, og deres roller i samfunnet?
Vi har ingen offentlig formening om akkurat
dette da det blir mer en privatsak hvordan
folk ser på sine kjønnsroller. Men vi støtter
menneskerettigheter og det innebærer at
alle kjønn har like mye verdi uansett om de
er kvinner, menn eller en annen kategori.
Er mennesket i utgangspunktet gode, onde,
begge eller ingen av delene?
De fleste av oss i Forn Sed deler ikke opp i
det gode og det onde, slik det ofte er i andre
tradisjoner. Det er kanskje mer fornuftig å
dele opp i ordenskrefter og kaoskrefter hvor
mennesker kan bli påvirket av begge deler.
Har mennesket en særstilling i naturen, som
kanskje gir det en særlig råderett, ansvar
eller forpliktelse ovenfor naturen og andre
arter?
Da gudene og ånder kan knyttes til naturkreftene vil naturen for mange av oss være
enten hellig eller i det minste svært viktig.
Det vil derfor gi mennesket et naturlig ansvar for å ta vare på naturen og alle dens
vesener.

Når og hvordan blir man innviet i deres livssynsfellesskap?
Man blir en del av trossamfunnet vårt når
man blir medlem og har fått medlemsattest.
Man kan innlemmes offisielt fra man er null
år om man er meldt inn av foreldre.

Hva betyr ekteskapet for dere?
I bunnen er ekteskapet en juridisk kontrakt
mellom to mennesker om å leve sammen
som er godkjent av myndighetene. I ritualet
vårt er det også et viktig løfte overfor gudene de forholder seg til.

Foreldrene velger selv hvordan de introduserer barna til tro og lære osv. Fra man er 15
år kan man melde seg inn selv.

Man kan skille seg og gifte seg på nytt. De
som skal gifte seg må ha en godkjent prøvelsesattest. Hvis den ikke er godkjent av
myndighetene kan de ikke gifte seg.

Er det noe man må tro eller gjøre, eller avstå
fra å tro eller gjøre, om man skal kunne være
en del av deres livssynsfellesskap?
Forn Seds sentrale prinsipper er følgende:
– Hovedinnholdet til den hedenske sed er at
hvert menneske er ansvarlig for seg selv og
sine handlinger.
– Vi erkjenner alle guder og vetter innen norrøn mytologi og nordisk folketro, f.eks. æser,
landvetter, alver, diser, vaner, jotner, dverger,
nisser, troll, tusser, Huldra, Sol, Måne, fylgjer
og andre skikkelser i naturen, samt forfedre.
– Foreningens medlemmer praktiserer sin
tro slik det passer for hver og en, så lenge det
ikke strider i mot Norges lover.
– Det er tillatt å hellige gudebilder og andre
tegn til maktene, men det er ikke en plikt å
tilbe disse.
– Det er en dårlig skikk å vanære guder eller
annet som hellig er. Dette vil si at man må
vise respekt for gudestøtter, hov og horg,
samt oldtidsminner.
– Det er lov å informere andre om foreningen
og den gamle sed, men organisert misjonering er unødvendig og bør ikke forekomme.

Hvordan forholder deres livssyn seg til sex?
Forn Sed har ingen føringer rundt sex utover at man skal følge norsk lov. Sexlivet er
ellers en privatsak.
Hvordan ser dere på andre livssyn?
Et hvert medlem forholder seg til sannheten
slik de selv ønsker eller tror. Medlemmer
kan ha hvilke venner de ønsker selv, uavhengig av hvilket livssyn de tilhører.
Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes det?
Det finnes alle mulige kilder til kunnskap og
medlemmene velger selv hvilke kilder eller
erfaringer de vil vektlegge. Noen muligheter er skriftlige kilder som Eddadiktningen
og egne erfaringer fra kontakt med det åndelige.
Hvordan forholder deres livssyn seg til vitenskap?
Forn Seds medlemmer bestemmer selv
hvordan de forholder seg til vitenskap og
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liv. Hovedinnholdet til den hedenske sed er
at hvert menneske er ansvarlig for seg selv
og sine handlinger.
Hva er viktigst av likeverd og likebehandling (likhet)?
Generelt forholder vi oss til likestilling og likeverd slik det står i loven.
Vi har veldig mange ulike medlemmer med
ulike syn på slike spørsmål, og dette er ikke
knyttet direkte til troen vår. Forn Sed som
trossamfunn har derfor ikke noe konkret
svar på dette spørsmålet.

religion. Religiøse tekster kan tolkes enten
bokstavelig eller metaforisk og er ikke nødvendigvis i motsetning til vitenskapen.
Kan man selv, som individ eller lekmann,
søke kunnskap gjennom meditasjon,bønn,
refleksjon eller i hellige tekster, eller trenger
man veiledning?
Ja
I hvilken grad ønsker deres livssynssamfunn å påvirke eller delta i det politiske liv?
Vi ønsker ikke det med mindre noe vi anser
som hellig, slik som kulturminner, er i fare
for å bli ødelagt. FSN er en upolitisk organisasjon.
Bør livssynssamfunn motta støtte fra staten?
Det er et politisk spørsmål som vi i Forn Sed
ikke kan uttale oss om.
Har dere noen spesielle symboler knyttet
til deres livssynssamfunn?
Ja. Torshammer, solkors og valknute, samt
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skrekkhjelm og andre runesymboler er blant
de mest brukte. De brukes ofte som amuletter som gir beskyttelse, til vielse, eller til
pryd, men kan også ha flere funksjoner.
Har mennesker fri vilje, og er vi helt eller
delvis ansvarlig for våre egne handlinger?
Hovedinnholdet til den hedenske sed er at
hvert menneske er ansvarlig for seg selv og
sine handlinger.
Det er opp til medlemmer om man tror man
er bundet til en bestemt skjebne.
Hva bør vi bygge våre lover, verdier og normer på?
Dette med lover er et politisk spørsmål. Vi
er en upolitisk organisasjon som ikke tar stilling til dette.
Våre verdier bygger både på gamle tradisjoner fra norrøn tro, og nye moderne tradisjoner som individualisme og menneskerettigheter. Den gamle sed er basert på toleranse,
ærlighet, troskap, respekt for naturen og alt

Hva skjer med oss når vi dør?
I norrøn tro finnes det dødsriker og gjengangere som man kan tro på. Det kan da være
mulig at gudene velger å ta deg dit du kommer basert på dine handlinger. Men det er
også mulig å tolke dette metaforisk.

Forn Sed Norge ble formelt stiftet i 1998 og
vårt mål er å 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.
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. I Håvamål, talt av Odin,
finnes det bl.a. moralregler til det hedenske
menneske. Verdensbildet er beskrevet bl.a. i
Voluspå. I religiøse spørsmål tar vi primært
utgangspunkt i de gamle Eddaer og nordisk
folketro. Å kalle seden åsatro er egentlig
misvisende, da troen ikke bare er knyttet til
æser alene. Det er lov å erkjenne flere mak-

ter innen norrøn mytologi og folketro, feks.
landvetter, gjenferd, alver, diser, vaner, jotner, dverger, nisser og andre skikkelser. Forn
Sed Norges 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.
I Forn Sed Norge ønsker vi å skape et levedyktig forum for alle som ønsker å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt
forståelse og interesse for den norrøne
kulturarv. Dette kan være forskjellige kulturformidlingsprosjekter, temakurs og ekspedisjoner i tillegg til andre arrangementer. Forn
Sed Norge gir også ut medlemsbladet Ni
Heimer, og på våre nettsider presenteres det
et stort utvalg tidligere publiserte artikler.
Av andre like viktige aktiviteter holder vi
noen sammenkomster i året hvor vi hedrer
våre guder, makter og andre vesener i naturen gjennom blot. Se Ni Heimer for nærmere
informasjon. Forn Sed Norges øverste organ
er årsmøtet. For nærmere informasjon om
blot og andre arrangementer, besøk hjemmesiden vår.
Forn Sed er et offentlig godkjent trossamfunn i Norge og mottar stats- og kommunale tilskudd, og det koster ikke noe å være
medlem i trossamfunnet.
Per januar 2017 er vi litt over hundre medlemmer i Forn Sed Norge, spredt utover hele
landet.
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AKTIVITETER 2017,
UTENFOR FSN
På websiden vikingliv.no
finnes det en oversikt over
festivaler og markeder for
2017, samt en oversikt
over håndverkere og
forskjellige grupper.

Ni Heimer #1 2017

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

Lena Rangvaldsdatter Skarning
Bor i et lite pepperkakehus i Odalens dype
skoger sammen med mannen sin og fire
katter. Hun praktiserer en salig blanding
av heksekunst, planetarisk magi og norrøn
sjamanisme. Spesialiteten er hverdagsmagi.
I tillegg til å holde kurs i dette, tilbyr hun individuelle hverdagsmagiske opplegg og bruker mye tid på dette, samt å holde større årstidsfeiringer. Ellers er hun glad i spå i tarot,
jobbe med runer, guder og gudinner, tromme, lage mjød, og jobber aktivt i forhold til
både dagene og årstidene. All hennes praksis er erfaringsbasert.

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.
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14. JANUAR

TORREBLOT – BÆRUM, KALVØYA

25. FEBRUAR 2017
ÅRSMØTE – ØSTMARKA

15. APRIL
VÅRBLOT – TINN

15. JULI

SOMMERBLOT – ØSTLANDSREGIONEN

21. OKTOBER
HØSTBLOT – FREDRIKSTAD

13. JANUAR
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.

aktivitet

Tips:

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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