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Bidrag til Ni Heimer?
Send gjerne ditt bidrag innen 

1. April til niheimer@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.

OM Forn Sed Norge 

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

FSN ønsker å skape et levedyktig forum for 
alle som ønsker å videreføre gamle tradisjo-
ner, sed og skikk, samt forståelse og interes-
se 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 nor-
røn mytologi og folketro, feks. landvetter, 
gjenferd, alver, diser, vaner, jotner, dver-
ger, nisser og andre skikkelser. Foreningens 
medlemmer praktiserer sin tro slik det pas-
ser for hver og en, så lenge det ikke strider i 
mot norsk lov. De kan hellige gudebilder og 
andre tegn til maktene, men det er ikke plikt 
for andre å tilbe disse.

Den gamle sed er basert på toleranse, ær-
lighet, troskap, respekt for naturen og alt liv. 

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

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

Betegnelsen «forn sed» (norrønt: forn siðr) 
dukker opp i kristenmiddelalderlitteratur 
som en motsetning til «ny sed» (norrønt: 
nýsiðr), altså kristendom. «Forn sed» hen-
speiler derfor på førkristen tro og praksis, 
og kan oversettes til moderne norsk som  
«gammel skikk».

Les mer om FSN på www.forn-sed.no

RED-
AKSJONEN
Ser frem til fler «Ni Heimer» i et 
nytt år. Det har vært veldig moro å 
få sette opp to utgaver i 2016. 
Og jeg håper skrivegleden vil være 
med dem som vil bidra med flere 
innlegg også i det nye året.

I dette nummeret kan du lese om en 
vielse, og en lett blanding av gave-
tips, historie, mjødlaging, referater 
og reisebrev, samt kanskje få litt god 
jólestemning.

Håper vinteren og det nye året vil 
bringe med seg noen varme stunder 
og mange gode opplevelser.

Del gjerne dine stunder og interes-
ser i Ni Heimer. Bidragene som 
sendes inn kan være opplevelser fra 
blot og andre arrangementer eller 
det du interesserer deg for. Det kan  
være alt fra reisedestinasjoner, kul-
turprosjekter, musikk- og bokanmel-
delser, oppskrifter, gode tips osv.

År og fred!
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11 
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Ved Cathrine Sudenius
(Nordbundet)
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LEDEREN 

I skrivende stund er det mange som feirer 
Halloween som stammer fra den keltiske 
feiringen Samhain i førkristen tid. Det pyn-
tes med lysende gresskar med skumle smil, 
dødningehoder og spøkelser. De fleste norske 
barn går «knask eller knep» utkledd i kosty-
mer og spiser seg fete på godteri. Det er ikke 
en norrøn feiring, men har mye til felles med 
deler av julefeiringen og folketroens forestil-
linger knyttet til den. Det er mye debattert 
om vi burde omfavne den nye amerikaniserte 
skikken eller om vi heller burde blåse mer liv 
i våre egne gamle skikker som å gå julebukk 
og hedre de døde i jula. Jeg skal ikke ta opp 
den debatten nå. Det kan hver og en gjøre 
sine tanker om. Men jeg vil heller gjøre opp-
merksom på hvordan vi kan nyttigjøre oss av 
skikkene til å føle på tilknytningen vår til na-
turen, syklusen vi opplever på den mørkeste 
årstiden, livets egen syklus. Høsten og vinte-
ren er tiden da kulde og mørke omslutter oss 
igjen, blomster og blader visner og mange 
føler seg kanskje mer dystre til sinns. Det er 
da naturlig at vi markerer dette på vår eget 
vis, enten det er med skumle temafester, kose 
oss med å lese gotiske grøssere foran peisen 
i måneskinnet eller tenne lys for vår døde og 
minnes dem. Jeg tror dette kan hjelpe oss til å 
håndtere denne syklusen i vårt eget sinn slik 
at man ikke bare går og kjeder seg, blir rast-
løs og går inn i vinterdepresjoner. Selv setter 
jeg pris på å kose meg med grøssere både i 

høstmørket og om vinteren, på film og i bøker. 
Dessverre er disse sjangrene ofte fullstappet 
med et underliggende kirkelige budskap om 
at man trenger kors og prester for å redde seg 
unna de mørke farene. Heldigvis finnes det 
unntak fra dette hvor redningen heller finnes 
i ens egen indre styrke eller ved hjelp av me-
dium og sjamaner. Det finnes ikke lenger bare 
onde hekser og trollmenn i underholdnings-
verdenen. Det legges mer vekt på at magi kan 
brukes i gode hensikter slik F. Eks Harry Potter 
kan sies å ha blitt et ikon på. Selv liker jeg å 
lese H.P Lovecrafts gotiske fortellinger på sene 
vinterkvelder. Han var en pioner i forhold til å 
skrive i et univers hvor kristendommen ikke er 
en dominerende bakgrunn. Istedenfor er det 
først og fremst urgamle gudevesener som for-
mer hans fantasifulle verden. Hans fortellin-
ger har inspirert mange, blant annet den store 
kunstneren kunstneren H.R Giger og den nye 
humoristiske dyrkelsen av Spaghettimonste-
ret blant pastafarianere.

Denne vinteren er det en av gudenes flotteste 
skapninger som jeg må si får en særdeles mørk 
tid i vente her i landet. Vi var mange som ve-
modig skålte til ulven på høstblotet. Det har 
også vært litt ulvedebatt på vår facebookside. 
Bakgrunnen er at Rovviltnemndene med politi-
kernes velsignelse har fattet vedtak om å skyte 
47 ulver, blant annet flere ulvefamilier inne i 
ulvesonene. Det vil si at rundt 40 % av ulvene i 

Norge skal utryddes. De norske ulvene er alle-
rede svært sårbare på grunn av fare for innavl. 
At det blir langt færre ulver vil bare gjøre dette 
problemet større. For de fleste åsatroere jeg 
har møtt er ulven et særdeles viktig dyr. Det er 
et sterkt bånd til ulven både til guder og men-
nesker i den norrøne troen og historien. Ulve-
ne Gere og Freke er Odins nære følgesvenner 
og dyrets kraft var viktig inspirasjon for de ster-
keste germanske krigerne  i gamle Germania. 
Det var en tradisjon som ble ført videre av vi-
kingene, særlig de som kunne skifte ham. Selv 
har jeg vært fascinert av ulver siden jeg var 
barn, lenge før jeg fant åsatroen. Det føles spe-
sielt for meg at ulven ble fredet i Norge i 1979, 
samme år som jeg ble født. Nå er det også slik 
at det er to sider av en sak og det gjelder også i 
ulvedebatten. Ulven tar en del sau som går løst 
på beite. Den tar også hunder og elg. Det synes 
mange sauebønder og jegere er ille. Jeg kom-
mer aldri til å forstå hvorfor de vil utrydde det 
flotte rovdyret av den grunn, men jeg skjønner 
at det kan være problematisk både følsesmes-
sig og økonomisk. Jeg håper heller at vi kan 

finne måter å tilpasse husdyrholdet på slik at 
tap av sau og andre husdyr blir mindre og mer 
overkommelig i ulvesonene. Alternative løs-
ninger med gjeterhunder og bruk av villsauer 
som har større sjans til å flykte bør det kunne 
tilrettelegges for. Det bør kanskje også under-
søkes om bøndene får nok økonomiske erstat-
ninger for sine tap. Ellers er ulven et skummelt 
dyr for mange mennesker som gir mye frykt. 
Det er nok en årsak til at Fenris ble fremstilt 
som en truende ulv, en mulig iboende frykt fra 
gammel tid. Det er også en utfordring det bør 
tas tak i slik at vi kan lære oss å leve med ulven 
rundt oss på en god måte uten angst. Selv er 
jeg mer redd for veps som er mye farligere. 
Men jeg skjønner at man for sikkerhets skyld 
ikke vil la små barn gå alene på steder hvor det 
er mye ulv. Det bør man heller ikke gjøre der 
hvor det ferdes andre mennesker, det farligste 
rovdyret på kloden. Til slutt vil jeg si det er trist 
når ulvedebatten skaper konflikter mellom 
meningsmotstandere. Vi som liker ulv må ikke 
hetse sauebønder eller andre åsatroere som 
har et annet synspunkt enn oss selv. Det er vik-
tig å ta vare på bondeyrket og vise hensyn til 
mennesker som lever tett på naturen. Det er 
tid for å nyte fårikål og pinnekjøtt. Det håper 
jeg alle som spiser kjøtt har mulighet til. Jeg 
vil takke for en fin høst og ønske alle en god 
hedensk jul.

Skål til godt år og fred!

Hilsen Ivar L. Hille
Leder, FSN

Tekst og foto Ivar L. Hille
 

Da har jeg hatt en fin høst og det håper jeg medlemmene også har hatt. Det ble markert med et 
flott høstblot i Fredrikstad. Vintermånedene står for tur nå og bjørnen går i hi. Men Forn Sed Norge 
går ikke i hi. Vi fortsetter med stø kurs med nye medlemmer på «skuta» vår. Vi skal blant annet ha 
nye opptak med NRK hvor vi viser frem et blot og forteller om vår norrøne tro og folketro. Vi skal 
også ha Torreblot i Bærum den 14. januar hvor jeg håper mange stiller opp.
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MAGISK MJØD
Det er Søndag, Solas dag, Månen er tett op-
punder full, og Sola står i Løven. I dag ville en 
ny mjød fødes, og den skulle være for styrke, 
fruktbarhet, vekst og suksess!

Jeg vet denne utgaven av Ni Heimer er plan-
lagt å komme ut til jól, og det var ønskelig å ha 
fokus på det. Dog er det i skrivende stund 20 
varmegrader ute, mange glade bier som surrer 
rundt, det dufter  intenst av nyvaska skog uten-
fra, som blander seg med dampen av kokende 
honning fra kjøkkenet. Skikkelig Julistemning 
med andre ord. Men, jeg har skrevet en annen 
greie som passer i julenummeret, så jeg håper 
dette bidraget kan bringe litt lys og varme til 
dere alle!

De siste årene har jeg fått litt dilla på mjød-
brygging. De første forsøkene var heller mis-
lykkede, selv om noen sier at det er den beste 
mjøden de har smakt.
 Jeg begynte å brygge med vanlig gjær, så 
testa jeg med hetvinsgjær, men det var først 
da jeg begynte å bruke mjødgjær at det falt 
ordentlig på plass. 
 Takk og pris har mannen min også blitt litt 
bitt av bryggebasillen. Akkurat nå har vi bare 
sju liter ferdig mjød stående, men i brygger-
rommet (som vi så fjongt kaller det) har vi fire 
30-litersdunker med forskjellige typer. På kjøk-
kenet står det en 25-liter og blupper blidt, og 
jammen meg brygga jeg ikke 30 nye liter i dag 
tidlig! Hvis alt går etter planen, så blir det 30 til 
om noen dager. Men det spørs.. Her i Hekse-
huset er det nemlig mjøden selv som bestem-
mer. Vi kan planlegge og handle inn til bryg-
ging, men når dagen kommer, så er det liksom 
helt uinteressant å gjennomføre planen. Så da 

venter vi. Som med alt annet magisk arbeide 
er det ingen vits i å gjøre det uten den rette 
inspirasjonen, uten den boblende følelsen i 
kroppen, uten det påtrengende behovet for 
å måtte gjøre noe hvis det skal ha noen som 
helst effekt. Og, siden mjød er gudenes drikke, 
og her i huset kun brukes til hellige handlinger, 
så er akkurat det der med den magiske gnisten 
et must.
 I dag var en sånn dag at en ny mjød ville bli 
til. Jeg våkna kvart over fem, og det første jeg 
tenkte var at jeg måtte ned i kjelleren og hente 
honning og utstyr! Jeg hadde ikke engang fått 
i meg min første morgenkaffe, før bena mine 
tok resten av kroppen min med og pilte ned i 
honningland. 
 På Sommersolverv lagde vi løvetannsirup, 
og i dag var visst dagen den skulle brukes. (Jeg 
hadde faktisk planer om å sove lenge og gjøre 
heeelt andre ting i dag, men så har disse Mjø-
dene egne viljer, da)
 Det er mange som bruker mye sukker i for-
hold til honning, men jeg synes det blir litt juks, 
så jeg lager heller veldig sterke siruper og til-
setter. Allerhelst bruker jeg avkok. I dag ble det 
altså sirup. Det skal sies at jeg kun har brukt 2 
liter sirup til 30 liter mjød, og nesten halvpar-
ten av de 30 literene er honning. Om det er søt 
mjød? Jaggu! Søt og sterkt og krystallklar. Vi 
pleier å lande på mellom 10% og 18%.
 Vi pleier å la den få bluppe fra seg på egen-
hånd, og av og til kan den stå og kose seg i et 
år før vi stopper den. Det er uhyre sjeldent vi 
trenger å ettersøte. 
 I noen få tilfeller har bluppinga avtatt etter 
noen få dager/et par uker, og da siler vi den 
og lar den få et nytt gjæringskar før vi tilsetter 
gjærnæring. Etter det får den stå til den me-

ner den er ferdig, eller til vi trenger den, og så 
stopper vi den og lar den stå noen dager, før vi 
stikker den om på flasker. Vi bruker gjærstopp 
så vi er helt sikre, for vi vet jo hva som skjer hvis 
det ikke har stoppa helt, og det gidder vi ikke! 
Hverken å kaste bort en dullion magiske drå-
per, eller å  måtte vaske og plukke glass resten 
av Livet!
 Det jeg synes er så gøy med mjød, er at 
man kan leke seg med smaker. Enda viktigere 
for min del, er at det skal ha magiske korre-
spondanser, så vi har passende mjød til en-
hver anledning.
 Som sagt ble det en løvetannmjød for styr-
ke, suksess, fruktbarhet og vekst i dag. Den blir 
perfekt til neste års feiring av sommersolverv.
Andre typer vi har laget er granskuddmjød, 
den er for nye begynnelser. Fin til både kne-
setting, vårjevndøgnfeiring og oppstart av nye 
prosjekter. Fantastisk frisk og god smak!
 Til bryllupet vårt lagde vi en kjærlighet-
smjød med bjørnebær. Vi ble håndfestet på 
høstjevndøgn, så vi tenkte at bjørnebær passet 
både fordi det var en innhøstningssabbat, og 
fordi det er bær med mye sødme, og som gir 
en vakker dyp nyanse. Denne mjøden ble satt 
høstjevndøgn året før, så den ble god og mo-
den. Imidlertid vil jeg anbefale å bruke bringe-
bær istedet, for bjørnebær ga en litt gjæraktig 
smak. Men gudene vet den ble sterk!
 Til Samhain lager vi naturligvis mjød for 
klarsyn, da er stjerneanis en selvfølge. Likele-
des er hyll til Beltane særdeles passende, men 
jeg liker ikke så godt hyll i mjød, synes fort den 
kan vippe over til noe som minner om katte-
tiss, og det er uflax. Men med rett balanse blir 
det en lett og frisk mjød, og alle vet jo at alver 
digger hyll!
 Til vintersolverv lager vi gjerne en mjød som 
er krydret med tradisjonelle julesmaker. Inge-
fær, kanel, allehånde, muskat, nellik og slikt. 
Alle disse krydderiene korresponderer med 

kjærlighet, og det er jo perfekt! Jól handler jo 
mye om gavmildhet, kjærlighet, vennskap og 
slektsbånd. 
 Det er tidkrevende å lage en god mjød, men 
hvis man setter av en dag til koking (ta det for 
gudenes skyld før julerengjøringa, dere som 
driver med slikt) så kan man pusle med denne 
et helt år, og gi bort  gaver til slekt og venner 
året etter. Lager man noen fine personlige eti-
ketter, har man ganske jålete gaver. Ikke minst 
slipper man å stresse, for disse flaskene kan 
med fordel stå en stund og godgjøre seg.
 En egnet dag å lage en mjød med type 
julekrydder, vil være en Fredag. Det er fami-
liens dag. Dagen for kjærlighet, vennskap og 
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romantikk. Selvfølgeligvis bør månen være 
tiltagende eller full.
 Min mest magiske mjød koker jeg på svart-
ovnen. Jeg føler meg utrolig heldig som faktisk 
har mulighet til det! Fyre med ved vi har jobba 
med, for å koke opp brygget, det gjør noe med 
steminga. Det tar mye lenger tid enn om vi had-
de brukt komfyren, men det er så verdt det! 
 Vi bruker aldri en konkret oppskrift, så det 
kan jeg ikke skrive. Men vi bruker som sagt for-
holdsvis mye honning. Når vi først skal lage en 
ny batch, så setter vi som regel 30 liter. Det er 
det tankene vi bruker, rommer. Til 30 liter mjød 
bruker vi mellom tretten og femten liter hon-
ning. Det går fint an å bruke en god del mindre, 
men jeg tror jeg ville ha brukt en ølgjær eller en 
vanlig mjødgjær da. Om man vil bruke humle i 
tillegg til andre krydderier er helt valgfritt, og 
må egentlig bare testes. Personlig synes jeg at 
mjød skal smake mjød, og ikke så himla mye 
annet. Det er kjempeflax med urter og kryd-
der i, men jeg synes det bare skal være et hint. 
Man skal måtte kjenne etter litt.                                                                                                                                             
 Kok opp vann, og trekk urtene i, som til en 
litt svak te. Da synes jeg det er passe, i hvertfall. 
Kok brygget sammen med honningen. Det er 
delte meninger om hvor lenge honninga skal 
koke, om den skal koke, og stort sett. Vi lar det 
koke så lenge at vi får skummet godt av. Sann-
synligvis derfor den blir så klar og fin.
 En annen veldig viktig ting, er at alt som 
brukes av redskaper som kommer i kontakt 
med mjøden, både under laging og senere 
målinger og sjekkinger skal være sterilt. Det er 
ikke så mye som skal til før en god mjød blir 
ødelagt, hvis det kommer uhumskheter i den!
 Når honningbrygget har fått passelig tem-
peratur (det står på gjærpakkene hva som er 
optimalt) tilsetter vi gjæra. Det er et magisk øy-
eblikk! Vi pleier å snakke litt med mjøden, ut-
tale hvilke intensjoner vi ønsker å tilegne den, 
ønske den styrke, gjerne tegner vi på noen 

runer, både for beskyttelse og god gjæring, og 
kanskje en bindrune for intensjonen. Vi dedi-
kerer den til en spesiell gud eller gudinne, eller 
vettene. Noen ganger hekshyler jeg for mjø-
den, andre ganger galdrer vi, av og til trommer 
vi for den med trommer, eller trommer på 
selve dunken. Jeg ønsker alltid de yngste blan-
dingene god morgen, for de står på kjøkkenet. 
Der er det minst tiltak å riste dem, og det gjør 
vi daglig i et par uker. De andre dunkene pleier 
jeg å hilse på når jeg er i kjelleren. For min del 
er det viktig å ha et personlig forhold til mjø-
den sin. Den er jo levende!
 De siste ukene har vi fått endel henvendel-
ser fra fremmede folk som har hørt godord om 
mjøden vår, og det synes vi er kjempegøy! Tar 
det som et tegn på at vi er på rett spor!
 Når denne artikkelen sendes inn har vi 1o 
dunker bluppende, og en nystoppa som straks 
skal over på flasker. Det er like spennende å 
smake hver gang!

Skål folkens, og husk å drikke med spissen inn!

«Velkommen til en spændende, intens og be-
rigende dag med fokus på norrøn mystik og magi. 
Der vil spredt over dagen være foredrag og works-
hops. Dagen afsluttes ved, at nyde en intimkon-
cert med Einar Selvik fra Wardruna.»

Slik lød de første setningene i invitasjonen. Sam-
tidig som jeg leste dette ringte Tuula, min yngste 
datter. «Mamma, har du sett inviten? Ååå, jeg 
har lyst asså, skal du og Walenti??» 
 Sjøl hadde jeg fått i meg fem kopper kaffe og 
var godt våken, og hadde en veldig god dag i min 
bipolare verden. «Ja, vi GJØR det, åsså får Walen-
ti det i bursdagsgave av oss, så reiser vi alle tre!» 
Vi satsa på at husbonden og stefaren ville like en 
slik bursdagsgave, for vi hadde ikke tid til å vente 
på at han skulle våkne og bli våken nok til å sva-
re. Småhysteriske og dødsstressa tok vi kontakt, 
og fikk booka og betalt depositum. Først etterpå 
begynte vi å tenke. Hva pokker var det vi hadde 
gjort? Vi har sosialangst begge to.Eller, egentlig 
alle tre. Vi fikk sjekka tarotkortene, og det var klar 
beskjed. Det var bare å reise! Store begivenheter, 
mye følelser, magiske opplevelser og nye bekjent-
skaper. Så vi reiste. Takk gudene for det!
 «Spennende, intens og berikende» kan man 
mildt sagt kalle det. Det gikk slag i slag, og det 
var bare å holde tunga rett i munnen. Og for en 
språkdøv nordkvinne er ikke det barebare. 
 Tirssøn var først ut, og han fortalte om rune-
ne. Han er en energisk foreleser, og han snakket 
ivrig  om den yngre og eldre futharken, og viste 
bilder fra en rekke inskripsjoner, og funn av runer 
fra mange steder.
 Så delte vi oss inn i grupper. Den ene gruppa 
skulle være med Tirssøn og temaet deres var 

den yngre futharken.  Hvordan man skal bruke 
den som skrift, hvorfor, og reglene for å skrive 
med de. Vi andre ble med Inger Johanne ut, og 
satt oss på gresset og snakket om bruk og opp-
sett av bindruner. Vi tok utgangspunkt i å lage 
en bindrune som var spesielt for denne dagen, 
hvor intensjonene var god kommunikasjon, både 
mellom mennesker og mellom oss og  gudene, 
evnen til å ta inn lærdom, og å få godt utbytte 
av det. I løpet av noe som virket som ti minutter 
hadde vi diskutert oss frem til hvilke runer som 
skulle brukes, og om bruk av villruner, og å kom-
ponere samstavsruner.
 Etter å ha inhalert en brødskive var det på’n 
igjen, og Tirssøn gikk på temaet galdring og gal-
derstaver. Hvordan disse skal komponeres med 
intensjon, regler for allitterasjon, og hvordan de 
kan aktiveres. Et utrolig spennende tema, men 
ganske utfordrende også, i og med alle reglene. 
Vi ble delt inn i grupper, og det var naturlig for 
oss nordmenn å danne vår egen gruppe. Nord-
mark, Veronica, Tuula, Walenti og jeg ble enige 
om å lage en galder med fokus på Sola, for styrke 
og suksess. Det var tross alt en konkurranse, hvor 
vinnergalderen skulle brukes senere. 

Tekst og foto Lena Rangvaldsdatter Skarning

Grafisk og verbal trolldom i Norrøn 
tradisjon – Runer, Galdring og Seid

VED CAMILLA WINTER BANG, INGER JOHANNE SYVERUD, MORTEN TIRSSØN MATHISEN OG EINAR SELVIK

REFERAT FRA DANMARK
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VANNOFFER OG KILDENE 
i Indre Østfold

Vi finner levninger etter vannoffer i grunne inn-
sjøer, kilder og våtmarker. Vannoffer i Skandi-
navia strekker seg fra yngre jernalder til rundt 
500 evt., om man ikke regner med senere tids 
myntoffer. 

Rundt denne tiden skjer det en endring i re-
ligionutførelsen, mest sannsynlig grunnet 
endringer i den sosiale strukturen. Offer i våt-
marker blir sjeldnere, og offer ved bebygde 
steder blir mer dominant. Høvdingdømmer er 
gjeldende, og høvdingene legger offerrituale-
ne til sine gårder for å vise og øke sin makt. Det 
er trolig her godeverdigheten trer mer frem. 
Av offergaver finner vi flint og leirkar, smykker, 
hårfletter, våpen i store mengder, klær og skip. 
Matoffer, dyreoffer og menneskeoffer fore-
kommer også. Senere blir mynter også ofret. 
Ofte var gjenstandene ødelagt før de ble ofret, 
delene ble ofte plassert hver for seg på for-
skjellige steder i myra. Dette var gjort med vilje 
for å unngå tyveri i en tid med mye krig. 

Hvem ble det så ofret til i vann? Det er et godt 
spørsmål uten et godt svar. Sannheten er at 
vi ikke kan si med sikkerhet hvem offeret var 
til. Men vi kjenner til en håndfull gudinner 
som det kan ha vært tiltenkt; Frigg, som bor 
i Fensalar (Myrsalene), Saga i Søkkvabekk, og 
Urd med hennes brønn. Den germanske gu-
dinnen Nerthus (Moder Jord) har også sterke 
tilknyttinger til vann, og ifølge legenden også 
menneskeofring. 

Der kristendommen spredde seg, fulgte som 
regel også kristne regler som skulle forby til-

beding av såkalte «avguder». Dette innebar 
forbud mot å ofre ved gudenes templer, til 
steiner, kilder, veikryss og trær, samt lunder og 
hauger. Kristenretten i Norden skiller seg fra 
forbud andre steder ved at vannoffer ikke ble 
forbudt. Kanskje stod denne skikken for sterkt 
i folketroen, eller var den allerede adoptert av 
kirken som så mye annet? Mest sannsynlig en 
kombinasjon. Særlig ser vi at kildeofferet er 
tatt over av kristne helgener. Mytene fortel-
ler ofte at kildene springer ut der noen led en 
urettferdig død. Likevel har historiene rundt 
kildene et før-kristent preg, det samme har 
måten folk tilnærmet seg kildene og kildenes 
kraft. Det ble ofret mat og verdigjenstander, da 
særlig mynter, i vannet. Klær fra syke skal vist 
også ha vært vanlig. 

For de av våre medlemmer som har vært i 
Eidsberg (Østfold) på sommerblot i regi av 
Forn Sed Norge, og vært med på utflukt til 
Trømborg gravfelt, har nok hørt undertegnete 
fortelle ivrig om den  berømte «Kjella». Den 
skal ha ligget på sørsiden av kirka som står der 
i dag. Denne eldgamle kilden var godt kjent. 
Ofret du sølvmynter her, og tok vannet med 
hjem til syke, ville de straks bli bedre. Natt til 
torsdag var den natten vannet hadde best 
virkning. Vannet hadde rykte på seg for dette, 
og folk kom langveis fra for å søke dens kraft. 
På begynnelsen av 1900-tallet fant noen loka-
le folk på at de skulle tappe og selge vannet. 
Dette er det siste vi veit om «kjella» før den 
forsvinner. Selv i dag er det ikke mulig å finne 
den igjen (selv om kilden til utspringet mulig 
er funnet - så vi veit at den ikke gikk tom).  

Og gjett hvem som vant? Det stemmer! Det Nor-
ske Hold! Vi hadde ikke den mest korrekte galde-
ren etter reglene, men vi hadde vist at vi hadde 
forstått greia, og ikke minst hadde vi en galder 
med et innhold som alle deltagerene på works-
hopen kunne relatere til.
 Den ble lest opp og vist på storskjermen, og 
alle tilstede måtte pugge den. Vi fikk hele ti mi-
nutter på det også. Så var det ut igjen, og i en stor 
sirkel galdra vi. Om ikke av all kraft, så med mye! 
Og litt latter og banning. 
 Vi fikk en halvtimes pause, og etter dette satt 
vi oss på plassene våre og fikk en god innføring  i 
språkbruk og kraftspråk  og seid, av Einar.  Han 
lagde en helt annen stemning enn Tirssøn, som 
er veldig inspirerende og energisk, nå ble det 
liksom litt saktere, mer dempa, men like intenst, 
bare på en annen måte.
 Han fortalte om ting fra barndommen sin, 
hvorfor og hvordan han hadde blitt så interessert 
i norrøn historie og kultur, og det var både koselig 
og inspirerende. 
 Til sist lærte han oss en tostemt seidsang. 
Vi øvde litt, tok en lynrask pause og stabla vekk 
bord og stoler. 

Vi dannet en sirkel, innendørs denne gangen, og 
begynte å synge sangen Einar hadde lært oss. 
Noe av det han sa, var at de som synger er anke-
ret til de som skal reise, så de har et stort ansvar. 
Det er utrolig lett å bli revet med av sangen, og 
miste seg selv, fremfor å gi energi og kraft til de 
som skal reise. Og det er det ingen tvil om. Det 
er fryktelig fristende å la seg sveve avgårde, og 
utrolig hardt å klare å holde fokus hele tiden. 
 Det var mørkt, og vi sto i en pulserende sirkel 
og sang. Det kom tre personer inn og satt seg i 
sirkelens midte. De skulle reise. Dette skulle være 
en spådomsseid, og når de ga tegn, kunne man 
komme frem og stille spørsmål. 
 Inger Johanne oppfordra meg til å gå frem, og 
jeg prøvde å samle tankene nok til å formulere 
en smart spørsmål. Jeg stilte det hviskende til de 
som var på reise, og fikk hviskende svar «Shvøbli-
bæbeeeeh» Veldig mye klokere gikk jeg tilbake 
til plassen min og fortsatte å synge, og tenkte på 
at jeg nok både bør ta meg en time for hørsel-
stest, samt å lære meg dansk litt bedre.
 Etter seidseansen fikk vi tid til å summe oss 
litt. Det ble servert middag, og så var det konsert 
med Einar. Hele dagen var en magisk opplevelse, 
og at den ble avslutta på dette viset, det gjorde 
det hele perfekt. Ikke bare fikk vi en nydelig kon-
sertopplevelse, men i tillegg fortalte han masse 
spennende! Det var en fantastisk stemning der. 
Vi satt på skinn på gulvet, det var kun levende 
lys i rommet, og jeg tror ikke det var mange som 
klarte å holde tilbake tårene da han avsluttet 
med Helvegen.
 Jeg er så takknemlig for at vi fikk muligheten (og 
tok den) og var med på dette! Det ga så mersmak, 
det var så lærerikt og så inspirerende! Og ikke 
minst; den galderen var jammen meg effektiv!!
 Takk alle sammen, for en fantastisk dag og 
opplevelse! Spesielt takk til Camilla, Inger Johan-
ne, Tirssøn og Einar.

Tekst Lena Rangvaldsdatter Skarning
Foto  Nordmark
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Kanskje ble maktene fornærmet over at noen 
stjal deres offer? 

I Indre har vi et stort område med skog og fjell, 
Trømborgfjella. Dette stedet, som var noe av 
det første som dukket opp under isens tilbake-
trekning, har vært et ferdselsted  for mennes-
ker siden menneskene først kom hit – da som 
frodige øyer. Området har opp til moderne 
tider vært et knutepunkt, et nettverk av stier 
mellom bygdene. Og her finner vi offervann 
ved stiene. En det er verdt å merke seg, ligger 
langt inne i skogen, på grensa mellom Marker 
og Rakkestad. Her har det i alle tider gått en 
sti mellom bygdene. I tusentall har folk i år-
hundrer gått forbi denne kilden, og ofret en 
mynt eller annet av verdi for en trygg reise, 
god helse eller bedring. Nok en gang ser vi 
best virkning helsemessig dersom vannet ble 
hentet torsdag ved midnatt, helst ved nymåne. 
Man skulle alltid hente vannet alene, og passe 
seg for å snakke med noen på veien. 

Kilden er blitt tømt flere ganger, sist i 1903. 
Da fant husmann Jens Frøne 228 mynter, de 
fleste av sølv. Den eldste mynten var fra 1625, 
og var en dansk 2-skilling. Den yngste mynten 
var fra 1809. I tillegg ble det funnet sølvspen-
ner, halsknapper og tinnknapper. Ut i fra dette 
kan vi anta at kilden ble tømt en gang tidlig 
1600-tallet. Når myntfunnet ble undersøkt 
ved Myntkabinettet ved Universitetet i Oslo 
ble det ansett som et oppsiktsvekkende funn, 
da det ikke har vært oppdaget en slik samling 
av gamle mynter fra et enkelt funnområde 
i Norge. I dag vet vi ikke hvor disse myntene 
befinner seg. Sannsynligvis ble de gitt tilbake 
til eierne ved Lie gård i Marker. Dagens eiere 
av Lie gård kjenner ikke til saken utover dette. 

Kilder: Blot: Tro og offer i det førkristne Norden av Britt- 
Mari Nasstrøm, ISBN 82-530-2146-1, Fjella i Indre Østfold av 
Svein Syversen, ISBN 82-303-0582-X og Store Norske Leksikon

Tekst Skade Villtokt

T-skjorter 
bestilles ved å sende mail til styret

styret@forn-sed.no
1 stk. kr. 120,-    + porto.
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VIELSE PÅ SOLÅS GÅRD
En av de mest gledelige oppgavene til en for-
stander er å utføre vielser for medlemmer 
som ønsker å gifte seg med en seremoni ba-
sert på norrøn tro. Jeg har de siste to årene 
hatt gleden av å utføre fire vielser i Forn Sed 
Norge. Alle bryllupene har vært flotte og kre-
ative. Jeg har opplevd bryllup på Vikinggården 
på Nannestad hvor brudeparet kom ridende 
til hest og det var arrangert oppvisning med 
sverdkamp. På Kyrksæterøra var det vielse på 
et mc-treff som ble avsluttet med en lang og 
stilig motorsykkelkortesje. På Solås gård ble 
brudeparet viet i høyden med flott utsikt mot 
vann og fjell og det ble spilt hedensk musikk 
til langt på natt i måneskinnet. Min fjerde og 
siste vielse var også en flott opplevelse. Bru-
den kom til seremonistedet i vikingskip mens 
det ble blåst i neverlur utover Feforvannet ved 
Fefor Høyfjellshotell. Jeg vil her fortelle mer 

detaljert om mine opplevelser rundt bryllupet 
på Solås 12. juli 2014. 

Jeg tok nattoget over fjellet fredag kveld, byt-
tet neste morgen til lokaltoget og gikk av på 
Trengereid. Der ble jeg møtt av brudgommen 
Bjørn Dahl og hans venn Terje som var sjåfør. 
Bjørn og hans brud Brenda Dahl har giftet seg 
tidligere, men ikke med en hedensk seremoni 
basert på norrøn tro. Det var derfor viktig for 
dem å love hverandre ekteskap med gudenes 
velsignelse. For at det skulle bringe ekstra hell 
og lykke ble vielsen satt nærme den gamle 
midtsommerfeiringen i Norge som var i midt-
en av juli i førkristen tid.

Terje kjørte en hvit Tesla oppover de brat-
te bakkene mot gården. Merket til Tesla fikk 
meg til å tenke på Mjølnir, Tors hammer. Den  

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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hadde ganske lik form. Mon tro om det er be-
vist med tanke på hammerens kraft og tilknyt-
ning til elektrisitet gjennom lyn og torden. Vi 
hadde mye hyggelig å prate om i bilen så tiden 
gikk fort. Jeg forstod fort at jeg var blant folk 
som hadde mye kunnskap om religion, his-
torie og samfunn. Etter omtrent en times tid 
kjørte vi opp en bratt dalside og var fremme 
på Solås Gård. Det første som slo meg var den 
flotte utsikten. Jeg så utover grønne daler, fjell 
med snødekte topper som tronet over et vann 
kalt Eidsvatnet. Gården til Bjørn og Brenda er 
et økologisk småbruk. De hadde blant annet 
sau og lam ute på beite, kyllinger, og dyrket 
grønnsaker og bær. Jeg ble tatt med inn i stua 
og fikk hilst på de andre som var på gården 
blant annet moren til Brenda og en åsatroer 
fra Tyskland som het Thomas. Noen var gjester 
mens andre bodde der. Det var en ung dame 
fra Frankrike og en mann Skottland som job-
bet til daglig på gården og trivdes godt med 
det. Jeg ble servert godt hjemmelaget brød 
og saft og hadde fine samtaler med Terje om 
gammel historie i Rogaland. Terje fortalte om 
arkeologiske funn av et tohåndssverd og om 
Rosslandsguden. På 1700-tallet ble det funnet 
et flott bevart steinhode av en hedensk gud i 
en steinrøys på Rossland i Sokndal kommune. 
Det ble også funnet to blotskåler, skålgroper 
og et horg der som er med på å bekrefte he-
densk gudedyrkelse kunne jeg lese på Wikipe-
dia. Dette overrasket meg stort og gledet meg 
da jeg ikke hadde hørt om dette før selv om jeg 
har lest tykke bøker om førkristen tro i Norge. 
Jeg fikk også vite mye spennende om det før-
kristne kultstedet Tysnesøya under oppholdet. 
Bjørn Dahl hadde også tid til å slå av en prat. Vi 
snakket litt om bøndenes situasjon i Norge og 
om hvor viktig det var å bevare småbrukene, 
særlig med hensyn til matvareproduksjonen 
og sikkerheten det gir for forsyningen til lan-
dets innbyggere. Krig og klimaforandringer kan 

raskt gi mindre import av mat. 
 Når de andre var opptatt med arbeid og 
forberedelser fikk jeg en del tid for meg selv, 
både til å se meg litt rundt, beundre utsikten 
og til å slappe av med en bok. Jeg hadde nylig 
kjøpt «Germanerne Mytene, historien, språ-
ket» av Tore Janson, fersk fra bokhandelen på 
Skøyen. Den brakte meg tilbake til gamle even-
tyrlige tider mens jeg satt i den koselige stua 
med store drikkehorn på hyllene. Etter hvert 
var tiden inne for å gjøre seg klar til vielsen. 
Ting og tang ble lesset på traktoren før vi dro 
oppover stien fra huset til et flott utsiktspunkt 
i nærheten av skogen. Bjørn tente et bål. Bru-
deparet og brudefølget gikk i prosesjon frem til 
et vakkert oppsett med bjørkekvister, blomster 
og reinsdyrgevir som de tok plass under. Det 
ga inntrykk av en vakker symbolikk for vekst, 
fruktbarhet og beskyttelse. Jeg slo på en stor 
tromme som ga en sterk lyd utover området 
mens jeg hilset maktene med kvad fra Sigurd-
drivamål (vers 3 og 4):
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Tekst og foto Ivar L. Hille

«Heil vere Dag,
heile Dags søner,
heil Natt med nærskylde!
Med milde augo
på oss de skode,
signe oss sitjande her!

Heile æser,
heile åsynjor, 
heil deg, heilage jord,
mål og mannvit
vere meg og deg gjevi
og lækjande hender i livet.»

Jeg hilset til brudeparet og holdt 
en kort tale om forpliktelsene de skulle love 
hverandre. Deretter hentet jeg vår edsring, 
en håndsmidd tykk ring i sølv som fletter seg 
sammen og ender i to hammere som er smel-
tet fast i hverandre. Etter at Bjørn og Brenda 
sa ja til hverandre med hånden på edsringen 
erklærte jeg dem for rette ektefolk og det var 
tid for å ta frem drikkehornet. Mens brude-
paret drakk gårdens hjemmelagde solbærvin 
trommet jeg en siste gang mens jeg kvad vi-
dere på vers 5:

«Øl byr jeg deg,
brynjetings apal,
fylt med styrke
og sterkeste heder,
tryllesanger
og trøstende ord,
gode galder
og gledesruner.»

Så drakk vi alle høytidelig og glade av hornet 
med den gode vinen. Vi blotet og avsluttet 
med å fylle hornet med bobler. Etterpå var det 
tid for lek, dans og musikk. Vi hadde tautrek-
king, og med min tyngde på rundt 100 kg kan 
jeg ha vært en viktig årsak til at mitt lag vant 

drakampen vil jeg tro. Det var også 
flere ritualer som ble gjort 

etter vielsen. Brenda og 
Bjørn plantet et eiketre 

som kan bli et nytt tun-
tre til styrke og vekst 
for nye generasjoner. 
De hoppet også over 
bålet senere som et 
fruktbarhetsritual og 

dro inn i skogen for 
et privat offer. Vi spiste 

grillet reinsdyrkjøtt som 
var saftig og godt og fortsatte 

festen med musikk på trommer 
og gitar. Jeg praten en del om åsatro med 

en som het Thomas som var en likesinnet fra 
Tyskland. Da Bjørn og Brenda kom tilbake fra 
skogen spiste vi store hjemmelagde cookies 
som var kjempegode. Fullmånen kom frem og 
lyste over fjell og daler. Bjørn og Brenda spiller 
i bandet Eliwagar som har inspirerende musikk 
knyttet til norrøn tro og nordisk natur. Det var 
derfor ikke rart at det ble spilt musikk til langt 
på natt. Trommene dundret voldsomt og vi 
ulte til fullmånen så jeg følte jeg kom nærme-
re det dyriske og ville i meg selv. Tankene van-
dret til fortidens berserkere, ulfhedninger og 
seidkvinner i det vakre landskapet. En lanterne 
sendt med ønsker gikk høyt til vers langt opp 
på himmelen før den sakte kom ned igjen på 
nesten samme sted. Det ble etter hvert kjølig 
og jeg varmet meg en stund på en pels foran 
bålet før jeg tuslet tilbake til huset og la meg. 
Neste dag hvilte jeg ut etter festen og tok toget 
hjemover igjen på ettermiddagen etter mine 
uforglemmelige opplevelser på Solås gård.
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Solsnu – Vintersolverv 
Jól – Yule 

Jeg vokste opp med det jeg vil tro var «norma-
le» juletradisjoner på søttitallet. Juletre, gaver, 
kongerøkelse, familie, god mat og eviglange 
måltider.  Det var ikke så mye personlig religi-
øst, sånn bortsett fra mine bestemødres bar-
netro, og det vi lærte på skolen i vanlig kristen-
domsundervisning. Flax for meg var det ofte vi 
feira jul hos tanta og onkelen min på Hedmar-
ken, og noe av det mest magiske jeg visste om 
var å være med å sette ut grøt til nissen. 

Da jeg ble voksen og skulle lage egne julefei-
ringer for meg selv og barna mine, ble jeg mer 
og mer bevisst på hvorfor ting ble feira som de 
gjør, og hvordan jeg kunne legge egne inten-
sjoner i det uten å skape for store avvik. Grøt-
tradisjonen hadde jeg jo med, men nå var det 
ikke lenger til julenissen jeg lagde den. Nå lages 
den til alle som vil ha, av vetter og gnomer og 
fugler og firbeinte.  Og det er fortsatt magisk 
å sette den ut på julaften! Selv om det ikke er 
så mange som er kjempeglade i grøt, tar vi en 
liten skål på formiddagen, så barnebarna kan 
finne mandelen sin. Resten går til riskrem, så 
det er mye glede i en diger heksegryte graut!

For min del er det Solverv det er fokus på, og 
feiringa varer derfor i flere dager. Det er egent-
lig veldig flax, for da har jeg liksom en frist for 
å være ferdig med ting litt før julaften. For det 
er jo 24. Desember som er dagen vi feirer med 

barn og barnebarn og pakker og den tradisjo-
nelle julemiddagen. På solvervsdagen har vi 
gjerne en enkel markering med mat som kor-
responderer med Sola, vi pynter trær med lys 
ute, og med lys og kuler inne, og henger opp 
pepperkaker med solsymboler  i vinduene. 
Tørka skiver av sitrusfrukter er også både pent 
og passende, og drypper man på noen dråper 
eterisk olje, så dufter det helt fantastisk!

Vi tar gjerne en skålerunde rundt bålet på rite-
plassen hvis det ikke er for bitende kaldt ute, 
ellers fyrer vi spesielt opp for Sola i ovnen inne, 
og skåler der.  Vi skåler til Sola for suksess og 
seier, tradisjonen tro til Odin, for makt og sei-
er til Kongen, og til Njord og Frøy for godt år 
og fred. Vi setter også ut en gave på alteret i 
nord: pepperkaker og annen bakst, solverv-
mat og litt mjød, som regel. (Et under at ikke 
kattene i huset her er overvektige, men jeg er 
litt bekymra over den eldste hannkatten, som 
gjerne sover mer enn vanlig etter hver gang 
det er ofra noe med alkohol) Frøya og Frigga 
blir også gjort ære på i forhold til jula. Frigga 
fordi husfruer bør hedres for alt arbeidet som 
skal ordnes og koordineres i forbindelse med 
forberedelser til feiringa, og Frøya for kjær-
ligheten og fruktbarheten. Mange mener det 
er nærliggende å tro at hjertet er et så vanlig 
symbol som brukes i forbindelse med jula, 
nettopp på grunn av Frøya.

For Sola og den stigende krafta tenner vi fakler 
ute, og vi prøver å huske på å bytte dem ut så 
de brenner mest mulig sammenhengende til i 
hvertfall 2. juledag, og gjerne ennå lenger. 
Hvis det er kaldt nok dagene før solverv, prø-
ver jeg å få laget noen islykter også. Gudene 
vet hvor mange pakker ballonger det går her 
mellom vintersolverv og til slutten av februar!
Men islykter er magisk! For meg symboliserer 
isen den frosne jorda, og det å tenne lys i de 
går både på å gi av seg sjøl og kjærligheten og 
varmen man har i seg ved å glede andre, og på 
at Sola skal tine opp Verden igjen. 

Siden jeg er en rampete mormor, synes bar-
nebarna mine at det er ganske kuult å mekke 
marsipan og pepperkaker sammen med meg, 
for vi hyller Sola, og Frøy er en god ambassa-
dør for Sola. Ikke bare er det morsomt å lage 
pepperkaker og marsipanfigurer i potente 
varianter, men vi må jo forte oss å spise opp 
bevisene før foreldrene kan arrestere meg for 
dårlig barneoppdragelse! Det er nemlig ikke 
alle i familien her som er helt med på alle mine 
greier, og da jeg innførte Brageskålen under 
julemiddagen var det fler som himla med øy-
nene. Men det er da vel ikke noe galt i å utta-
le høyt hva man lover å prøve å gjennomføre 
det kommende året? Ikke alle har mulighet 
til å gå ut og velge ut julegrisen, så istedetfor 
setter jeg gaffelen min i den ferdigstekte ribba 

og tar en Brageskål som en innledning på jule-
middagen. Jeg prøver å få alle til å være med 
på det, men bortsett fra mannen og det eldste 
barnebarnet er det ikke så høy stemning for 
det, dessverre. Yngstedattra mi setter til nød 
gaffelen sin i vegisterkaka si og gråter litt for 
alle de stakkars dyra som etes til jul. Det igjen 
gjør oss kanskje hekstra takknemlige over det 
vi spiser, og gjør oss en god del mer bevisste 
på hva vi putter i oss, og ikke minst hvordan 
de har levd før vi kjøper dem. Vi blir bedre og 
bedre på det!

Miljøbevissthet er noe jeg øver hardt på hver 
dag. I julestria er det fort gjort å glemme det 
bort litt, for med det forbruket som dessverre 
har blitt vanlig for mange her til lands, ender 
man fort opp med sinnsykt mye søppel og 
matrester i disse tider! Pent gavepapir er fint 
det, men det er søren meg gråpapir med noen 
fine tråder og kanskje noen kongler eller kanel-
stenger på også! Og kjøp noe folk trenger og 
ønsker seg, og ikke masse ræl som blir kasta, 
og som lager plastøyene i havet enda større! 
Lag noe selv! Badesalt, massasjeoljer, spiselige 
gaver eller en flaske god mjød, et hjemmelaget 
runesett eller en amulettpose for noe man vet 
en person trenger, det er mye mer magisk å få 
enn en plastdings man ikke veit hvor man skal 
gjøre av. Eller? 

Det er mange forklaringer og teorier om hvorfor man feirer jul, og hvordan de forskjellige tradisjo-
nene har oppstått. Siden jeg på ingen måte en hekspert i historie, velger jeg derfor å fokusere på 
mitt eget forhold til julefeiring og håper det kan være en inspirasjon for andre.
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Et par enkle gaver man kan lage selv, og som 
har god holdbarhet er feks solvervslikør og 
smakssatt sukker.

Likør:
1 patentglass
1 appelsin som passer hel i glasset
40 brune sukkerbiter
4 nellikspiker
4 små biter kanel
brunt brennevin (Brun rom er ganske så flax til 
dette)
Evt kan man bytte ut rom med whiskey, og til-
sette fire små chilier med noen snitt i.

Stikk 40 hull i appelsinen og legg den i patent-
glasset. Ha i nellikspikerene og kanelbitene, og 
fyll opp med brennevin. Etter 40 dager er den-
ne klar for å skåles i.

Nok en variant er å bruke sitron og lime, hvite 
suketter og blankt brennevin.

Husk å bruke økologiske frukter da!

Det er på ingen måte meninga å komme med 
noen moralpreken angående miljø og slikt, for 
jeg er så dårlig på så mye sjøl.. Men jeg prøver 
i hvertfall å være litt bevisst. Det tar på ingen 
måte noe av magien vekk fra alt det vintersol-
verv og julefeiringa har med seg, det gir bare 
litt bedre samvittighet. Det er så mange som 
sier at det ikke er noen vits i å kildesortere, 
at alt havner samme sted uansett, men hvert 
eneste menneskes valg hjelper en dråpe, og en 
dråpe er bedre enn absolutt ingenting!

Det er jo mange alternativer til veldig mye, og 
hvis man kan plante en gran eller noe ute, og 
bruke det som fast juletre er det jo fint å slip-
pe å ha en trehogging på samvittigheten. Visst 
finnes det mange juksetrær, noen er faktisk 
ganske fine også, og ikke minst enkle å skaffe 

osv, men så var det den plasten, da..  Synes det 
er vanskelig jeg, å vite hva som er best å gjøre.
Sjøl er vi utrolig heldige, så vi bor i skogen og 
har et halvt mål tomt hvor ting vokser ganske 
villt. Stua vår er også veldig liten, så vi trenger 
veldig små juletrær. Så da tar vi det største av 
de små trærne som driver og prøver å snike 
seg opp på riteplassen. Ute pynter vi barlind 
med lys. 

En gammel tradisjon var å sette ut to grantrær 
ved inngangen til gården. Dette var for å hol-
de julereia borte. Jeg har lest at presten Hans 
Jacob Wille i 1786 beskrev reisa slik: « De ere 
Aander som ei have giort saa meget Ondt, at 
de kan tildømmes Helvete, da de bestaae af 
Drukkenbolter, Slagskiemper, Viseqvædere og 
fine Bedragere, derfor bliver deres Straf at ride 
om indtil Verdens Ende». Dette med grantrær 
har jeg sett gjøres i forbindelse med dødsfall 
her i bygda jeg bor. Når noen på en gård dør, 
så settes det et grantre på hver side av veien til 
gården, og ofte legges det granbar tvers over 
veien også. Jeg blir veldig nysgjerrig på om folk 
veit hvorfor dette er en tradisjon, men jeg går 
jo ikke og banker på hos folk og spør. Litt folke-
skikk har jeg, tro det eller ei.

Men jula er også en fin tid for å minnes de i 
slekta som har gått før oss. Det er en fin skikk 
å utbringe en skål for dem, og gjerne dekke på 
til dem. Det er jo vanlig å dra på gravlunder og 
pynte med kranser og lys, men jeg foretrekker 
å lage et eget alter. Det kan gjøres inne, på bal-
kongen, i hagen, eller på en ritualplass. 
Samhain er som regel tiden jeg jobber mest 
med forfedrene/formødrene og folk jeg kjen-
ner som har gått bort, men jeg har de på en 
måte alltid med meg, så jeg har mange steder 
jeg hedrer dem. 

Det er en glidende overgang mellom Sam-
hain og jul for min del. Av og til varer Samhain 
nesten frem til Vintersolverv, og andre ganger 
føler jeg behov for å begynne solvervsforbe-
redelser allerede et par uker etter Samhain. 
Det kommer ofte an på været, for er det en 
gnistrende høst med duften av høstløv til 
laaaaangt uti November holder den deilige 
Samhainfølelsen seg godt fast, men begynner 
snøen å lave ned uka etter  De Dødes Dag, er 
det nesten så gresskarene synker sammen 
i depresjon fordi de forstår at nå er deres tid 
over. Uansett om det er Samhainmodus eller 
om det begynner å rykke i heksefingrene etter 
å forberede Jol, er det ting man kan gjøre som 
passer. Jeg er glad i å lage ting, og ting som rø-
kelse og lys, og ikke minst gaver, er perfekt å 
bruke tiden på nå.

Til vintersolverv bruker jeg gjerne å lage rø-
kelse med skall av sitrus, litt nellik, endel in-
gefær, litt kardemomme, kanel og allehånde. 
Patchouli og sandeltre kan tilsettes for en dy-
pere mer sensuell duft, og tilsammen er dette 
en røkelse som magisk korresponderer med 
kjærlighet og vennskap. Alle de tradisjonel-
le julekrydderiene er som sagt perfekt for alt 
som har med kjærlighet og vennskap, og sitrus 
forsterker og gir suksess, så det er veldig beha-
gelige remedier å jobbe med.

Det er kjempekoselig å samle familie og ven-
ner og lage egne lys til denne høytiden. Man 
kan gjøre det veldig enkelt ved å rulle plater av 
bivoks rundt veker. Bivoks fåes i mange farger, 
og det blir en spesielt koselig duft av å brenne 
dem. En litt mindre barnevennlig måte, er å 
dyppe veker på den ordentlige gamle måten. 
Det er litt mer krevende, men en kjempefin 
aktivitet å gjøre i fellesskap. Det går også an å 
støpe lys i forskjellige former, og tilsette kryd-
der, eller eteriske oljer og eventuelt farger .

Her i huset er vi veldig glade i å lage mat, og 
vi liker å holde gamle mattradisjoner i hevd. Vi 
er så heldige at vi har mye tid til det, og vi har 
endel lokale bekjentskaper og kontakter så vi 
får veldig kortreist og økologisk og gode råva-
rer. Men, uansett om man har en snill bonde 
i nærheten, eller handler i sjappa på hjørnet, 
så kan man jo lage god tradisjonsrik mat! Egen 
sylte, hjemmelaga leverpostei, julemarmelade 
og ribberull og massemasse godt. Man kan 
prøve å lage bønnepostei med julekrydder, og 
andre vegetariske eller veganske vrier på tra-
disjonsmat. Hjemmelagde lefser er for mange 
en nødvendighet, og en mer autentisk vri er 
bygglefser fremfor potetlefser. Men begge de-
ler er godt og tradisjonsrikt! -og man trenger 
ikke en takke, en steikepanne holder lenge.

Bygglefser:
Ca 7 dl byggmel
1 ts salt
2 ts bakepulver
4 dl kefir

Bland det tørre og tilsett kefiren. 
Lag en litt løs deig som kan kjevles. Juster evt 
med mer mel. Del deigen i 12 deler. Kjevl ut 
hver del til en lefse, og bruk gjerne en rutekjev-
le. Har du ikke det, prikk lefsene godt med en 
gaffel før steking.
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Potetlefser:
Kokte poteter
litt salt
litt mel for å få den rette konsistensen
(vanskelig med konsise mål, for potetsortene 
er jo veldig forskjellige) Lag ellers på samme 
måte som bygglefsene, men dropp prikkedø-
den. Spis med en gang, de er best nystekte.

Mjødbrygging er en av de favoritteste tingene 
vi gjør i Heksehuset. Til jul brygger vi gjerne en 
variant med ingefær som hovedsmak. Det er 
godt og varmende, og er ganske så friskt og 
fint i smaken. Spesielt sammen med sitron 
eller lime er det jo en fin blanding til ære for 
Sola, og ikke minst er det en uslåelig kombina-
sjon smaksmessig. En liten variasjon er å bruke 
appelsin eller klementin, og for all del andre 
krydderier som hører jula til, som kanel, nellik, 
allehånde og kardemomme kan brukes. Bare 
pass på at det ikke tar helt av, så mjøden sma-
ker pepperkaker. Det synes jeg pepperkakene 
sjøl kan få ansvaret for.

Vi pleier å brygge julemjøden like etter jul 
hvert år, så den får stå nesten et år.  Det er også 
mange som setter pris på en flaske i julegave, 
så det er noe vi passer på å sette nok av.

Hjemmelaga gløgg er også enkelt og godt, og 
en koselig tradisjon. Vi varierer gjerne med en 
hvit variant, med eplejuice og hvitvin, smak-
satt med vanilje og kanel. Forøvrig et nydelig 
kjærlighetsbrygg når som helst på året!

Skogheksas varmende kjærlighetsbrygg/
lys gløgg
1 flaske hvitvin (Liebfraumilch er jo veldig ma-
gisk passende, om man liker smaken)
3 dl eplejuice
1 vaniljestang
3 kanelstenger
litt honning hvis man vil søte det.

Varm opp eplejuice og la krydderene trekke i 
minst 15 minutter. Tilsett vinen og varm opp, 
og pass på så ikke det koker. Søt evt med hon-
ning, eller server honning ved siden av.

Server rykende varm, gjerne med en kanel-
stang i glasset/kruset

En ganske ny tradisjon vi har innført her, er 
pepperkaker med muggost og madeira attåt. 
Det er helt fantastisk. Hvis man liker muggost 
og madeira, da.. Mange bruker portvin, og det 
går fint an å bruke andre oster, uten mugg. Per-
sonlig synes jeg det er ok å bake egne pepper-
kaker til dette, litt mindre søte enn de vanlige. 
En fin og enkel ting å servere på en sammen-
komst til Solverv i hvertfall.

Det går ikke så himla mye julebakst her i hu-
set egentlig, men vi er noen jævler på å spise 
konfekt! Det er koselig å lage det også. Et lite 
helvete å skolde mandler til mange kilo hjem-
melaga marsipan, men et lite triks er å invitere 
masse folk på middag, og sette alle i sving med 
å skolde noen mandler etter desserten. 

Marsipan blir fort tørr, så jeg liker å lage jule-
kubber og marsipanbrød fremfor å trille kuler 
og slikt. Bortsett fra de vi spiser når vi lager 
det, da.. og som sagt blir det ofte noen spesi-
elle marsipanpølser da. En hjemmelaget grov 
marsipankubbe smakssatt med cognac eller 
madeira, eller romrosiner, og for ikke å snakke 
om mjød, og fylt med nougat eller sjokoladebi-
ter, pensla med et tykt lag blank sjokolade, det 
er en ganske fjong julegave! Og et potent sym-
bol for fruktbarhet og den voksende krafta.

Ja, og de brente mandlene, da.. Skummelt 
godt, og det kan også varierer med forskjellige 
smaker. Lag forskjellige typer, for heksempel 
en med chili og en ørlite dryss kakao, en med 
havsalt, en med litt kanel og kardemomme, og 

min favoritt; vanilje! Et glass brente mandler i 
julegave er som regel populært. Man kan også 
lage en kombopakke med flere smaker, og 
fikse noen fjonge merkelapper med oppskrift 
eller beskrivelse. Kanel for kjærlighet, chili for 
styrke osv.

Alle slike søtsaker er jo fine offergaver til guder 
og gudinner for kjærligheten så jeg synes det 
er helt lovlog, faktisk påkrevd, å lage en god 
del! 

Kort oppsummert er dette feiringa altså til ære 
for Sola som snur, for krafta og styrken det gir. 

Solsymboler og lys er viktig, kryddere som kor-
responderer er kanel, kardemomme, nellik, al-
lehånde og ingefær. Mattradisjoner er koselig, 
det er gøy å lage egne, og det er viktig å være 
miljøbevisste selv om man julestrir, og mjød er 
alltid flax!

Må dere alle få en fredelig Jól og et godt år 
med mange magiske opplevelser!
Hill Sunna!

Tekst og foto Lena Rangvaldsdatter Skarning
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DAG 1
Hver av trosforeningene hadde 15 min til 
rådighet til å fortelle om seg selv og deres 
organisasjon. 

Det var 20 land representert.

1. Den tsjekkiske republikk 
Har to små grupperinger, arrangerende 
gruppe har 20 medlemmer
2. Galithia, i Spania/ Skottland 
Keltisk animisme
3. Tyskland 
To enkelt medlemmer, søker etter jord-
bruks kultur kombinert med åsatro
4. Frankerrike
Druider har holdt på i over 40 år
5. Slovakia 
Lange fruktbarhetsritualer med blomster, 
egg, bål, sang
6. Serbia
Tilpasning av eldre kulturell bruk av religion 
til dagens samfunn og til by fra landsby, 
parallelt med å lengte etter en tapt natur 
religion
7. Bulgaria
Forsøk på å bygge opp panteon og symbo-
likk, sang og kultur
8. Danmark 
Nytt hov, grundig utviklede ferdige seremo-
nier og gravplass
9. Italia 
Romersk tradisjon og panteon, to ulike 
grupper, den ene mer før romersk
10. Litauen
Romuva 5000 medlemmer, levende tradi-
sjon, aldri kristnet
11. Norge 
Forn Sed Norge Åsa- og folketro

12. Nederland /Belgia 
Bryllup, navnedag, seremonier, midtsom-
mer og vinterfester med brennende hjul, 
maistang og tråd dans
13. Latvia 3 ulike grupper 
Religiøs kulturarv gjennom sang de har 
samlet og lært seg, flere tusen sanger
14. Hellas 
Religionen er deres kulturelle identitet. 
De er ekstremt dyktige politisk korrekte
15. Slovenia
16. Ukraina 
Den nasjonale ukrainske folketro
17. Russland 
Åsatro. Kjøper opp land for å samle sine i 
bofellesskap
18. India 
Hinduisme, støtter de Europeiske polyteis-
tiske religionene

Antall medlemmer i foreningene varierer 
fra 4 i en latvisk gruppe til 5000 i Litauen. 
Det er alle polyteistiske religioner med opp-
hav fra historiske kilder i de ulike Europeiske 
landene. Mange har gjenoppstått og organi-
sert seg i løpet av de siste 25 årene.
  
På kvelden spiste vi på en serbisk restaurant. 
Alle gruppene var pålagt å underholde med 
noe sang eller musikk. De fleste sangene var 
oversatt til engelsk. Arrangørene sørget el-
lers for oversetting til Russisk og Engelsk av 
det meste. De hadde selv en artig folkesang. 
Jeg observerte ansiktet til den ene Druiden 
under en lengre oversetting som gikk ut på 
at vest symboliserte Frankrike og død. Det 
ellers så uttrykksløse ansiktet hevet det ene 
øyebrynet ellers kom det ingen kommentar 
til dette.
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DAG 2 
Første del av seminaret, skulle filmes av me-
dia. Dette som pr for de tsjekkiske  forenin-
gene. De hadde gjort et enormt arbeid som 
vertskap i den prosessen hadde de mistet 
en del medlemmer. De håpet på at pr en 
skulle gi dem flere medlemmer. Alle fore-
drag foregikk i Universitets auditorier. 

Dagens seminar starter med at lederen for 
ECER forteller om sitt møte med World Re-
ligions Congress. Vi får se en film fra dette. 
Fantastisk pr for de Europeiske polyteistiske 
(Indigenous) religionene. Indinia den nye 
forstanderen for, Romuva, den Litauiske 
trosforeningen holdt en fantastisk tale i 
kombinasjon med ritualet med kasting av 
korn. Hun fremsto som en trygg, karisma-
tisk leder. Den unge Litauiske presten som 
representerte dem på konferansen kunne 
fortelle at de i fjor hadde 200 bryllup og 50 
knesettinger. 

En moderne religionshistoriker fortalte om 
hvilke polyteistiske religioner vi nå har i Eu-
ropa. Han fremmet forslag for tsjekkerne 
om at de burde forene seg under en hoved-
organisasjon med et paganistisk banner, for 
å få frem et økt antall medlemmer for regje-
ringen men dette var bare et forslag.

En forsker fra Litauen mente å kunne bevise 
at ikke et eneste religionsskifte opp gjen-
nom historien hadde skjedd av noen annen 
årsak enn landovertakelse og skifte av makt.

En minister fra kirke og religionsdepar-
tementet fortalte at de ikke hadde noen 
problemer med disse religionene fordi det 
var religionsfrihet og likhet i den tsjekkiske 
republikk. 

Etter lunsj flyttet vi oss til en annen univer-
sitetsbygning som var åpen for utenforstå-
ende tilhørere. 

Temaet var individuell tro, hver av gruppene 
hadde så i oppgave å holde et nytt 15 minut-
ters foredrag nå om sin tro. 

Noen av gruppene har fulgt en levende tra-
disjon som for eks Hellas og Litauen, mens 
andre har måttet gjenskape, noen fra gode 
kilder som de romerske mens andre nesten 
ikke har hatt noen kilder i det hele tatt som 
for eks Bulgaria og den tsjekkiske republikk.

Grekerne har utviklet sin religion som et 
svar på vandalisering av deres religiøse kul-
turminner. De er voldsomt politisk korrekte, 
samtidig som de bedyrer at de ikke er en 
politisk organisasjon. De er kun en religion 
og kan derfor ikke stå til ansvar for med-
lemmenes politiske overbevisninger. De har 
vunnet en rettssak mot et stort TV selskap 
som sendte en tre minutters film av deres 
ritualet etter en reportasje om masse arres-
tasjon av folk fra en kristen sekt.

Setningene: «En hver økning i en hver av de 
polyteistiske trosforeningene er en seier for 
oss alle. En hver av gruppene som blir ned-
lagt er et tilbakeslag for oss alle. Vi må stå 
sammen så ikke de monoteistiske, Abreha-
mistiske religionene får plukket oss bort en 
etter en.»
Kommer fra dem.

Etter å ha hørt på en tilfeldig litauisk prest 
i 15x15 min må jeg innrømme at jeg var så 
imponert at jeg ikke ville ha nølt med å mel-
de meg inn. Det er ikke det minste rart at de 
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har over 5000 medlemmer i et så lite land 
som Litauen.

DAG 3
Alle dagene hadde opplegg som startet ca 
8.30 og varte til ca 23 om kvelden.

Denne dagen var ikke noe unntak. Men 
dagens aktiviteter foregikk utendørs og 
utenfor byen. Vi skulle besøke hellige steder 
og utføre ritualer der.

Første stopp var et lite fjell. Det var ca 1 
km å gå opp og da fikk man utsikt over et 
vidstrakt flatt åkerlandskap. Med noen små 
spisse fjell topper i horisonten. Jeg må inn-
rømme at selv om dette var et opprinnelig 
hellig sted for de første tsjekkerne, så rant 
tårene av seg selv da jeg hadde gått opp en 
km og så at det var en kirke på toppen. Jeg 
var forberedt på at kirken var bygd opp på 
det hellige stedet. Men jeg syntes allikevel 
det var trist.

Neste severdighet var en 1000 år gammel 
eik. Det viste seg at Latvierne hadde så 
mange sanger om treet eik at de ikke kan 
telle dem. Det var en nærmest ærbødig ma-
jestetisk stemning over området med det 
ærverdige treet.

Neste severdighet var en stor stein i mørk 
farge. Det ble holdt en seremoni med 
einskils. Når 80 mennesker skal drikke og 
skåle og andre skal synge og danse så tar 
det tid.

Dagen ble avsluttet med middag ca kl 22 
også her ble det en del sang.

DAG 4
Denne dagen var det styremøte.

Det viste seg at Øyvind har gjort en glim-
rende jobb med å melde oss inn slik at vi 
hadde en av syv stemmer. Det var kun syv 
foreninger som var innmeldt og på et eller 
annet tidspunkt før møtet hadde betalt. 

Følgende saker ble tatt opp:
1. Organisasjons struktur, endring av ting 
som var uhensiktsmessig, etter bortgang 
av tidligere leder. Vedtektsendringer.
2. Økonomi. Rot i systemet da kontoen 
ble utilgjengelig for alle etter bortgang 
av den tidligere lederen. De er i prosess 
med å ordne opp. Konferansen i år gikk 
med overskudd, takket være overføring 
av midler fra Danmark som har holdt tidli-
gere konferanse.

Vi må melde fra tidligere om hvem som 
kommer, ellers mister vertslandet mulighet 
til å søke om eksterne midler.

3. De føler at det er et problem at folk ikke 
engasjerer seg mellom konferansene. De 
har laget en arbeidskomite som møter må-
nedlig på skype. 
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4. Endring av stemmerettsreglene. Hver 
medlemsgruppe får tre stemmer og hvert 
individuelle medlem en stemme hver.

ECER sin målsetning:
Å spre fakta om opprinnelige kulturer og 
deres religioner mens man ytrer gjensidig 
toleranse mellom folk i Europa og hele ver-
den.

Ved Etniske religioner mener vi, religion, 
spiritualitet og skikker som har røtter i 
folks tradisjon. Gjennom undervisning in-
formasjon og organisasjon med støtte for 
passende prosjekter for å bevare etniske 
kulturer og religioner og trygge dem mot 
utryddelse…….  

Så var jeg ikke rask nok til å skrive mens jeg 
oversatte så her tror jeg  mangler litt tekst.

Vi har alle problemer med:
Nynazister, rasister og andre politiske ek-
stremister som vi ikke vil assosieres med. 
Om de har vert på medlemslisten tidligere 
så er det noen som melder seg ut og andre 
som ikke vil melde seg inn. Eller problemer 
med involvering av New Age, nypaganister, 
okkultister. Om man ikke opptrer politisk 
korrekt blir man raskt stemplet som det ene 
eller andre. Slikt setter ECER i dårlig lys. For-
slag til å motvirke dette. Vitenskapelig støt-
te og politisk korrekthet. Her kan vi hjelpe 
hverandre siden alle har erfaring med dette 
og noen har funnet gode løsninger. 

Hellas sin løsning er. «Vi unnskylder ikke 
medlemmenes politiske standpunkt fordi vi 
er ikke etnisk eller politisk orientert, kun en 
religion.» Dette er deres formel for å unngå 
feil stempel.

Gruppene kan hjelpe hverandre med å dele 
erfaringer og fortelle om hva de har gjort 
som virker.

En gruppe trengte hjelp til å få ut tre av de-
res prester som var fengslet i USA for bruk 
av ild ved en seremoni. Slikt kunne lederen 
hjelpe til med siden han har kontakter der. 

Det ble fremmet forslag om å danne interes-
segrupper som kan jobbe med ulike tema. 

Styret skulle utarbeide et skriv med presse 
info som kan brukes ved behov.

Hellas hadde startet studiegrupper på uni-
versitetsnivå for sin religion. 

Det ble også fremmet forslag om at man 
kan få band eller kjente personer til å mar-
kedsføre sin lokale religion.

Tekst og foto Ine Rosland
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Ut på tur – aldri sur!

«Hytta» viste seg å være en 200 år gammel 
konvertert seter med det vakre navnet Må-
nelia, og med beliggenhet på fjellet ovenfor 
Rjukanfossen. Deltagere på turen - foruten 
Trude – var Sandra og Øyvind, samt to svenske 
venner av dem; Ida og Wolfgang, Jón Július og 
Aud-Jorunn, pluss undertegnede.
 Turen startet fredag ettermiddag fra Oslo 
S, og deltagerne fordelte seg i to biler. Det 
var mye sang og moro på turen, i hvert fall i 
bilen til Øyvind. Ida og Sandra hadde sunget 
sammen før, og det var dem som bidro med 
det meste av sangen. Hva som foregikk i bi-
len til Aud-Jorunn og Jón Július vet jeg ikke, 
siden jeg kjørte første etappe med Øyvind & 
Co. Men jeg tror det hersket en litt mindre 
euforisk stemning i den bilen, for der satt det 
tre som kom rett fra jobb etter en lang arbeids 
uke.
 Da vi ankom Rjukan, inntok vi en enkel mid-
dag på en veikro i Rjukan sentrum, hvoretter 
vi bega oss på den siste kort kjøreturen opp til 
Månelia. Elva Måne har forresten gitt navn til 
området, og det er den samme elva som litt 
nedenfor blir til Rjukanfossen.1

 Bilene ble parkert ved Tipp 8,2 og etter ti 
minutters gåtur i bratt motbakke, åpenbarte 
fjellet seg i all sin prakt, med hytta Månelia lig-
gende i skogkanten. Og det slik en ekte norsk 
fjellhytte skal være; med utedo, og uten inn-
lagt vann eller strøm. Etter en rask rekogno-
seringstur i området, og litt ekstra inntak av 
fôr for dem som trengte dét, ble folket enige 

om å ta kvelden tidlig, da det var planlagt et 
mylder av aktiviteter neste dag. Man fordelte 
seg i senger og madrasser oppfinnsomt plas-
sert rundt omkring på gulvet – det fungerte 
faktisk bra. Trude for eksempel sov under 
stuebordet, og undertegnede på kjøkkengul-
vet. Trude sa at så mange hadde aldri før over-
nattet på Månelia samtidig.
 Lørdagen kom med rimelig bra vær. Frokost 
ble inntatt der folk fant det for godt; det være 
seg ute eller inne; det samme med morgento-
alettet. Øyvind var viking og tok morgenbad 
i bekken, det var visst litt av et temperatur-
sjokk. Slikt blir man i hvert fall godt våken av. 
Wolfgang var en hyggelig fyr, og han viste seg 
å være en skikkelig skøyer. Han hadde tilbrakt 
to år på Stord, og det var sterke indikasjoner 
på at de to årene hadde gjort et uutslettelig 
inntrykk – ikke minst språklig! Og det var umu-
lig å avgjøre om det dreide seg om et positivt 
eller negativt inntrykk.
 Aud-Jorunn ble «mobbeoffer» i all venn-
skapelighet; det hjalp ikke at hun gang på gang 
påpekte at hun faktisk var fra Voss. Voss eller 
Stord; det var ett fett for Wolfgang – det var 
vestlandsdialekt okke som!

Dette utsagnet kan stå som en fellesnevner for Foreningen Forn Seds utflukt til Rjukan  
16.-18.juli 2000. Foreningens nyvalgte leder Trude Engebakken Ausland inviterte da til  
hyttetur med kos og mange innlagte aktiviteter.

1 Navner Rjukan er blitt til av det norrøne verbet rjùka, 
som kan bety både ryke, fyke og falle (så det er lett å 
tenke seg hva som har gitt navn til bygda).
2 Det vil si områder med fyllmasse som ligger langs det 
som tidligere var en anleggsvei. Fyllmassen stammer fra
Norsk Hydros tunnellutgravninger lenger inn i fjellet. 
Tippene var gjort flate på toppen slik at de kunne 
fungere som små parkeringsplasser.
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Da hver og en var ferdige med sin morgen-
ritualer, bar det nedad bakke og inn i bilene 
igjen. Neste stopp var Rauland sentrum. Noen 
trengte å proviantere litt, og andre trengte 
gnagsårplaster. Aud-Jorun hadde nye fjellstøv-
ler, og det kan være en blandet fornøyelse. 

Og videre bar det – videre!

Nå stod helleristninger fra stein- og bron-
sealder og Torsvegen for tur, og det med ut-
gangspunkt i Atles anvisninger fra Ni Heimer 
nr.6, som undertegnede anbefaler for en mer 
detaljert og stemningsfull beskrivelse av de 
aktuelle stedene en den som blir gitt her. Atle 
hadde nemlig foretatt en spennende hedensk 
pilegrimsferd til begge stedene sommeren 
1999, og han anbefalte turen. Etter Atles an-
visning ble bilene parkert på parkeringsplas-
sen ved Rauland kirke, men at det bare skulle 
være 500 meter derfra og til helleristningene 
... Folk gikk og gikk, langs strender og elveløp 
og fant masse spennende saker, men ingen 
helleristninger. «Kanskje Atle mente 500 me-
ter i luftlinje», ble det spekulert. Vel ...
 Men noe som ble oppdaget, var verdens 
mest praktfulle blót- og gildeplass under en 
diger furu. Her var det både ildsted, benker og 
bord, og det rett i strandkanten med den ut-
sikten over Totak! Åstedet for neste årsmøte 
ble uformelt og enstemmig vedtatt der og da. 
Stedet ble utprøvd som bespisningssted, da vi 
inntok lunsj der. Det fungerte aldeles utmer-

ket. Noen av oss benyttet også anledningen til 
å bli som barn igjen. Vi løp rundt som småun-
ger og lekte i strandkanten. Herlig! 
 Helleristningene ble overlatt til seg selv for 
en stund, da forsamlingen returnerte til bilene 
for å ta Torsvegen i nærmere øyesyn. Og nå 
hadde Atle rett – her kunne man virkelig føle 
tordengudens nærvær. Inntykket var mektig, 
og man følte seg akkurat så liten og ydmyk 
som et moderne (by)menneske kan ha godt 
av å føle seg når det står overfor slike merkeli-
ge og storslagne fenomen.
 Her hadde naturkreftene virkelig vært på 
ferde. Den svære ura så ut som en diger foss 
som brått var blitt til stein på sin vei nedover 
fjellsiden, eller at steinene rett og slett var blitt 
tømt nedover. Den delen av Torsvegen som nå 
var tilgjengelig for allmenn ferdsel, gikk på 
tvers nederst i ura. Stedet var magisk, og vi ble 
der lenge. Hvis man trenger inspirason, er Tor-
svegen et godt sted å besøke for hedninger; 
og sikkert for andre óg. Da vi til slutt dro, tok 
Trude farvel fra bilveien med et skikkelig vill-
kvinnehyl opp mot ura. Det likte nok Tor, kan 
jeg tenke meg.
 Nå måtte vi finne Atles helleristninger. Etter 
at Aud-Jorunn hadde spurt en fyr som så ut 
som en raulandsk veiarbeider om veien, fant 
vi fram etter hans beskrivelse. Litt kronglete 
bilvei, og litt gåing langs stranda – og der var 
de, helleristningene, liggende på et svaberg, 
helt nede i vannkanten.
 Foruten et flott skip og et solhjul, besto 
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3 Skipet representerer trolig ikke et virkelig skip, men symbo-
liserer en kosmisk prosess. Kanskje er det de døde som blir 
forflyttet til det hinsidige på denne måten. Skipet kan også 
være symbol for den kraft som hjelper himmellegemene på 
reisen over himmelen, da helst solen (Biedermann, s.123f). 
Fotavtrykket er et symbol som først og fremst markerer 
overnaturlige skapningers nærvær, men de kan også vise til 
menneskelig aktivitet. Foten har direkte kontakt med jorden, 
og det kan tenkes at man trodde en personlig kraft og utståling 
ble overført til bakken. Med tanke på både menneskene og de-
res guder, var det viktig når et nytt område skulle tas i besittelse 
(ibid., s.342f). Solkorset, eller hjulkorset er en struktur som 
begynner å vise seg når mennesket historisk og kulturelt sett 
går over til bronsealderen og begynner å bli bofaste. Det kan 
ha noe med behov for strukturering av universet å gjøre, for 
eksempel inndeling av himmelretninger. Solkorset represente-
rer trolig også makt og kraft, samt jorden selv som element; 
og forbindes senere med Wotan/Odin (Liungman, s.389ff).

4 Sagnet om Torsvegen i ekstrem kortversjon: På to gårder 
i området ble det feiret bryllup, og Tor fikk lyst til å delta. I 
det første bryllupet ble han godt mottatt, bonden der var 
raus med ølet, mens verten i det andre var gjerrig. Som 
hevn over sistnevnte, slo Tor løs store stykker av fjellet som 
begravde gården og alle som var til stede. Tor slo imidlertid 
så hardt at han mistet hammeren, og da han lette etter 
den - og kastet steinblokker hit og dit under letingen - ble 
Torsvegen til.

ristningene nesten utelukkende av fotavtrykk; 
store og små, enkle og parvis, pekende i alle 
retninger. «Er dette et forsøk på å vise gude-
nes energidans, eller hva?» Trude var ikke i 
beita for gode forslag. Noen av fotavtrykkene 
minnet klart om et slags instruksjonsskjema 
for en eller annen mystisk dans, og avstedkom 
en god del ablegøyer og latter da noen av oss 
prøvde å gjøre det etter – vel å merke med all 
repekt for dem som hadde etterlatt fragmen-
ter av sin virkelighetsforståelse til oss. Men 
latter er et universelt fenomen, og stein- og 
bronsealdermenneskene hadde sikkert stor 
sans for humor. Kanskje vår latter der og da 
forente oss med dem og deres guder på en 
eller annen måte; hva vet vi? 3

 Åndelighet og metafysiske spekulasjone-
er er en viktig delav menneskelivet, men nå 
begynte en del mager å rumle og rope etter 
mat. Og hedninger respekterer kroppens rett-
messige behov. Neste post på programmet 
var egentlig en utstilling i forbindelse med 
Kunst- og håndverksdagene som ble arrangert 
i Rauland denne helgen, men vi var litt sent 
ute, så det kokte liksom bort. Dermed bar det 
til Rauland kro i stedet. Jón Július var ikke for-
nøyd med sevicen der fordi han fikk beskjed 
om at barnemeny, med pølser og pommes 
frites som han ville bestille, kun var forbehodt 
barn. 

For den som kjenner sagnet om Torsvegen 
og dens opprinnelse (Atle forteller det i Ni 
Heimer nr.6), er det nærliggende å trekke en 
parallell her, og følgelig engste seg litt over 
Rauland kro sin videre skjebne etter denne 
lite imøtekommende oppførselen overfor en 
hedning. Kanskje viser det seg at Tor stadig 
holder sin hånd – eller rettere sagt hammer 
- over sine. I så fall; stakkars Rauland kro! Jón 
Július fikk seg café avec på Rauland bensinsta-
sjon isteden, så innehaveren der kan sikkert 
vente seg tordengudens velvilje i fleng.
 Hvis neste årsmøte legges til Rauland, kan 
eventuelle følger av disse store og betydnings-
fulle begivenheter være noe å sjekke ut.4

 Etter maten dro vi på konsert. Avgangs-
studentene ved Raulandsakademiet holdt 
folkemusikkkonsert i lokalene til Dyre Vaa- 
samlingene, så her lå det an til en opplevelse 
for båden øyne og ører. Med tanke på frem-
førelsen og utvalget av musikkstykker som 
ble spilt, ble konserten av enkelte oppfattet 
som litt ujevn. Men undertegnede syntes for 
sin egen del at den inneholdt noen skikkelige 
godbiter som ga henne gåsehud av en fryd.
 Det var på tide å returenere til Månelia. 
Folk var slitne etter en lang dag med mye 
frisk luft og mange inntrykk. Vel tilbake i hytta 
stelte vi istand et hyggelig fellesmåltid. Noen 
visste at det var fullmåne den kvelden, derfor 
passet det så godt å være på Månelia akkurat 
da. Dessverre skjulte Måne ansiktet sitt bak et 
skydelkke, men vi visste at han var der. Dette 
ble også en tidlig kveld.
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Søndag morgen kom, og vi våknet til lyden 
av en radio som stod på. Aud-Jorunn var i 
full aktivitet, og Jón Július hadde det ikke så 
bra. Dette var det eneste tilløpet til mismot 
og dårlig humør på hele turen, og med god 
grunn. Via nyhetene hadde Jón Július fått vite 
at det hadde vært et kraftig jordskjelv på Is-
land dagen før – på selveste nasjonaldagen. 
Jón Júlus var naturlig nok bekymret for familie 
og venner, og ville ned til bygda for å telefor-
nere. Det var planlagt en fjelltur den dagen, og 
vi skulle blóte oppe på snaufjellet. Men væ-
ret var blitt nokså utrivelig, og Jón Július var 
stressa og hadde annet å tenke på, så vi blótet 
på en knaus i nærheten av hytta isteden. På 
grunn av jordskjelvet hilste Aud-Jorunn til de 
fire landvettene på Island – dragen, ørnen, 
oksen og bergrisen og ba dem skjepe seg og 
passe på landet sitt (Jón Július har skrevet om 
islandske landvetter i Ni Heimer nr.3). Jón Júli-
us beklaget at han hadde så skrinn kost å by 
sin venn Tor denne gangen – bare salat med 
fetaost og oliven. Sikkert litt uvant kost for tor-
denguden, men jeg har ikke hørt noe i ettertid 
som kan tyde på at gaven ble dårlig mottatt. 
Og som kjent er det jo tanken som teller.
Dessuten er Tor sønn av gudinnen Jord, og 
burde vel derfor kunne tåle litt vegetarkost ...? 
Man kan nesten se scenen for seg: ”Nå må du 
spise grønnsakene dine, gutten min, ellers blir 
du ikke stor og sterk”.
 Felles innsats gjorde at hytta ble raskt 
ryddet og vasket. Folk sa pent takk for seg til 
både hytta og de stedlige vettene, vi baga oss 
til bilene, og satte kurs for Rjukan sentrum. 
Vi tok oss tid til en kort stopp for å betrakt 
Rjukanfossen; et fantastisk syn, selv om den 
ikke viste seg i all sin prakt denne dagen. Det 
kom av at Møsvatn, som ligger et stykke len-
ger oppe, dessverre er regulert store deler 
av året, og følgelig hindrer vannmassene i å 
strømme fritt.

Det anbefales ellers å lese det vakre og ve-
modige Marisagnet som står på et oppslag 
et sted ved den anviste utsikten over fossen. 
Sagnet har sitt opphav i dramatiske hendelser 
som utspant seg ved fossen en gang for lenge 
siden. Det dreier seg om en tragisk kjærlig-
hetshistorie om to som ikke kunne får hver-
andre på grunn av sosiale skiller.
 Selskapet delte seg her; Øyvind og San-
dra, Ida og Wolfgang hadde en lang reise 
foran seg; de skulle til Karlstad i Sverige sam-
me dag. Resten av oss – det vil si Trude, Jón  
Július, Aud-Jorunn og undertegnede – dro for  
å hilse på Trudes bestefar som bor på Rjukan. 
Jón Július fikk telefonert derfra, og heldigvis 
var alt bra med hans kjære på Island. Før vi 
satte kursen for Oslo, fikk de som hadde slekt 
eller venner på Rjukan litt tid til å besøke dem.
 Enda en liten stopp ble foretatt; på hjem-
veien måtte vi bare ta Heddal stavkirke i nær-
mere øyesyn.
 Etter en på alle måter hyggelig og morsom 
helg, drode fire siste av oss - med oppladede 
batterier - til slutt hver til vårt. 

En stor takk for oppholdet til Trude og hennes 
familie.

Tekst Ingvild Linéa Bråthen



Høstblotet på SKOGTUNET

Etter litt om og men ble Skogtunet funnet  
til leie i Fredrikstad, og vi skal ikke se bort 
ifra at Forn Sed kanskje benytter seg av 
denne skogidyllen igjen. Lett skulle det ikke 
være å finne en plass med god fremkomme-
lighet, gode overnattingsmuligheter og til 
rett dato, men det klaffet til slutt.

Skogtunet ligger et lite stykke inn over et 
beiteområde, i kanten av en skog med fine 
turområder. 

Med stor grillhuk og nyoppsatt to etasjers 
hytte hadde vi alt vi trengte for en hyggelig 
helg. Grillhuken ble et sosialt sted med alt 
fra latter, diskusjoner, skålerunder, sang og 
musikk. Inne hadde vi fellesmåltider rundt 
et langbord.

At så mange som 10 personer kunne møte 
opp i Østfold til høstblot med påfølgende 
gilde den 15. oktober var veldig hyggelig. 

Det ble tidlig på dagen gjort en stor grønn-
sakssuppe som fikk stå å putre hele dagen. 
Når ettermiddagen kom var alle på plass. 
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Tekst Nordbundet
Foto Stian Pentha
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Blotet hadde vi i blåtimen litt lengre bort fra 
alt annet på  eiendommen, og en kunne der 
kjenne vinden bite litt og varsle om en ny 
årstid. 

Retningene ble kalt og bålet tent for beskyt-
telse i tiden som kommer, alvene fikk et vers, 
Frigg ble pyntet og vettene på plassen ble 
blidgjort for at vi skulle få holde vårt blot. 

Faklene lyste opp retningene med gude- 
støttene Frigg og Odin, og hornet ble løftet 
mange ganger til guder og makters ære.
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Ivar Lindtvedt Hille 
Er er en engasjert åsatroer og far som er glad 
i familielivet. Han har mastergrad i Nordisk  
viking- og middelalderkultur fra Universite-
tet i Oslo, og jobber til daglig med arkiv. Ivars 
hovedinteresser er norrøn tro, historie, natur-
vern, trening og film. Han ble valgt til leder 
i FSN på årsmøtet i 2011, og ble gjenvalgt i 
2014.

Ingvild Linéa Bråthen
Har en cand. mag.-grad fra Universitetet i Oslo 
med fag fra religionshistorie og nordisk språk 
og litteratur. Ingvild har også fagbrev i søm,  er 
opptatt av tradisjonelt håndverk, og bedriver 
et uhøytidelig selvstudium av historiske drak-
ter. Hun besøker jevnlig på historiske treff og 
festivaler, og er interessert i mange former for 
kunst- og kulturuttrykk. 

Skade Villtokt
Er utenlands kontakt og styremedlem i orga-
nisasjonen, og  er utdannet innen kontor- og 
administrasjonsfag. Hun bedriver selvstudium  
av norrøn religion og runer, og trives best i 
skog og mark. På fritiden trener hun både 
hund og katt i lydighet, gift med Ravn, spiller 
Amerikansk fotball og har en stor entusiasme 
for metal.  

Cathrine D. N. Sudenius
Er designer for Ni Heimer, styremedlem i  
organisasjonen og kontaktperson for Østfold  
lokallag. Kommer fra Tønsberg, bor og reno-
verer en 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. 

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 indi-
viduelle hverdagsmagiske opplegg og bruker 
mye tid på dette, samt å holde større års- 
tidsfeiringer. Ellers er hun glad i spå i tarot, 
jobbe med runer, guder og gudinner, trom-
me, lage mjød,  og jobber aktivt i forhold til 
både dagene og årstidene. All hennes prak-
sis er erfaringsbasert.

OM Bidragsytere KONTAKT
INFO
Styret: styret@forn-sed.no

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

Redaksjonen: niheimer@forn-sed.no

9. JANUAR 
TORREBLOT – ØSTFOLD, SKJÆRVIKEN

20. MARS 
FRIGG INNVIELSE – ØSTFOLD, MYSEN

9. APRIL
VÅRBLOT – AKERSHUS, BÆRUM 

9. JULI
SOMMERBLOT – TINN KOMMUNE 

15. OKTOBER 
HØSTBLOT – ØSTFOLD, FREDRIKSTAD
 
14. JANUAR 2017
TORREBLOT – BÆRUM, KALVØYA
 
25. FEBRUAR 2017
ÅRSMØTE – ØSTMARKA

VELKOMMEN!

ak
ti
vi
te
t Alle hoved arrangementer i 

regi av FSN sendes på mail. 
Det skjer stadig noe i lokal- 
lagene 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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..VISSTE DU AT?

– Forn Sed Norge har nå to 
Facebook sider.

I år ble det, i tillegg til den  
offesielle facebooksiden, 
opprettet en lukket gruppe kun 
for medlemmer. Gruppen er 
bl.a. ment for å lettere kunne 
planlegge eventer. 

Er du medlem så er du 
velkommen til å ta del i
denne siden.
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