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Med anledning av EU:s nya 
dataskyddsförordning (GDPR) vill 
Samfundet Forn Sed Sverige informera 
om hur vi behandlar personuppgifter i 
vårt medlemsregister.

Vi är ett registrerat trossamfund och 
som sådant registrerar vi uppgifter 
som namn, adress, e-postadress, 
telefonnummer och andra liknande 
uppgifter som medlem meddelat oss 
liksom betalningar som behövs för 
samfundets administration.

Personnummer kan registreras när det 
är klart motiverat. Vi använder inte 
personnummer som medlemsnummer.
Uppgifter i vårt medlemsregister lämnas 
inte ut till tredje man, med undantag för 
tryckeriet som sköter distributionen av 
vår medlemstidning Mimers Källa och 
behöver adressuppgifter för uppdraget.
Om du som medlem önskar ta del av 
eller ändra uppgifter om dig själv i vårt 
medlemsregister kan du göra det i ett 
formulär du hittar på hemsidan, eller 
kontakta vår medlemsansvarige Per, 
per.lundberg@samfundetfornsed.se.
Det är rådet som ansvarar för att 
medlemsuppgifterna hanteras på ett sätt 
som överensstämmer med GDPR.

Med vänliga hälsningar Bruse LF 
Persson, ordförande Samfundet Forn 
Sed Sverige
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Ord från redaktör’n och ordförar’n

Ord och begrepp är temat 
för det här numret av 

Mimers Källa. Vi har inte hållit 
hårt på temat, utan det har 
mer varit ett förslag att låta sig 
inspireras av. Det här är tredje 
numret jag roddar ihop och 
jag tror att vi nu hittat formen, 
från skribent till layout. En liten 
teknikalitet är att undertecknad 
gått från ”tillförordnad redaktör” 
till ”redaktör”, sedan förra numret. 

En nyhet är att man nu kan 
prenumerera på Mimers Källa 
utan att vara medlem i samfundet. 
Vi har upptäckt att det finns 
intresserade som av en eller 
annan anledning inte vill vara 
med i vårt religiösa samfund, 
men gärna skulle läsa tidningen. 
Prenumeration kostar 195 kr 
per år.

En annan nyhet är att jag har 
letat på hjortronmyrar och i 
lingonskogar, och har lyckats hitta 
en illustratös, vars teckningar 
du får se lite här och var i detta 
sommarnummer.

Nästa nummer kommer till 
hösten. Jag ser gärna att ännu fler 
medlemmar deltar i tidningen, 
med artiklar, dikter, recensioner, 
bilder. Skicka era alster till, eller 
bolla idéer med, 
edward.rosen@samfundetfornsed.se
Redaktör’n 

Vill du komma i kontakt med andra samfundsmedlemmar via sociala medier? 
Välkommen till vår interna facebookgrupp! För att gå med, fyll i enkäten här: 
http://www.samfundetfornsed.se/medlem/fss-facebookgrupp-26623000
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Hej, asatroende viking!
Tålamod, mod att tåla, är något vi får kämpa med när vi ofta får 
frågan om vi håller på med vikingagrejer. Ordet viking skapar 
olika associationer hos många människor då det antingen 
kan beskriva en tidsepok som även benämns järnåldern, 
hornhjälmsbeklädda kvinnor på scen, lajvare och historiska 
återskapare eller krigarkulturen som frodas i amerikansk film. 

Ordet viking nämndes första gången i dikten Widsith som 
nedtecknades på 900-talet, men den moderna bilden av vikingen 
formades under nationalromantiken på 1800-talet. Främst 
genom det Götiska förbundet som bildades efter förlusten 
av östra rikshalvan Finland 1809, vilket var ett hårt slag för 
den nationalistiska självkänslan. Götiska förbundet skapade 
det nya ordet asatro och vikingen beskrevs som stor, stark 
och övermänsklig vilket skulle frammana ”de gamle göters 
frihetsanda, mannamod och rediga sinne”.

Lagom är ett gammalt ord, ursprungligen laghum, där lag avsåg 
gemenskap, men med tiden förändrats till varken för mycket 
eller för lite. Lagom är den mängd som behövs för att något ska 
komma i lag, som det ska vara. Det är en efterkonstruktion av 
Götiska förbundet att det skulle härstamma från laget om. Förty, 
är det så vi idag brukar ordet på våra blot där hornets innehåll 
ska räcka hela cirkeln runt.

Hälsningsfrasen hej var ett ord som Götiska förbundet 
återinförde på sina sammankomster då de ansåg att det var 
från vikingatiden. Det finns belägg för att det användes i 
svenskan redan på 1500-talet, men då som ett utropsord som 
uttryck för glädje och munterhet, lite som ordet hurra! Ett 
närbesläktat ord är hell som vi frekvent använder på våra blot 
och sammankomster för att uttrycka just glädje, tacksamhet och 
munterhet, vilket är en känsla vi bär med oss när vi vandrar med 
seden.

Sedvandrare som Per skriver om i det här numret tycker jag 
därför är ett bättre beskrivande ord för vad vi ”håller på med” – 
vi lever med seden.
Ordförar’n
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Skogsrået, liksom många andra 
folktroväsen, hade förr en 
mycket större regional variation. 
Hon kunde gå under namn som 
Skogsnuvan, Skogsfrun och 
Talle-Maja. I sydligaste Sverige 
berättas det även om ett manligt 
skogsrå.

Folktron likriktas under 
1800-talet

Den viktigaste anledningen till den stora 
regionala och lokala variationen var att folk 
i allmänhet inte var läs- och skrivkunniga 
innan folkskolans införande i mitten av 
1800-talet. Sägnerna fördes vidare muntligt 
och spred sig därför rätt långsamt. När 
sedan de flesta blev läskunniga spreds 
berättelser från olika delar av landet. 
Människor började återge sägner de läst i 
tidningen istället för lokala sägner, och man 
uppfattade även det som var nedskrivet som 
mer sant. Resultatet blev att folktrons olika 
väsen började beskrivas alltmer enhetligt 
och nya populära varianter uppkom. I den 
äldre folktron var Näcken ett väsen som 
bodde i sjöar och lurade folk att drunkna, 
medan Strömgubben var en liten gubbe 

klädd i traditionella kläder som satt vid 
en fors och spelade fiol. I den nya folktron 
smälte dessa båda samman och blev till den 
nakna karl som spelar fiol i en fors. 

Skogsråets olika namn

Den viktigaste regionala variationen 
när det gäller Skogsrået är att hon i 
Götaland främst uppträder med ihålig 
eller barkklädd rygg, medan hon i 
Svealand uppträder med svans. Det 
vanliga namnet i stora delar av Götaland 
och delar av Svealand var Skogsrået, men 
i Västergötland, Östergötland, Uppland 
och Österbotten förekom även namnet 
Skogsfrun. I Östergötland var även namnet 
Skogsjungfrun vanligt. I Skåne, Blekinge, 
södra Halland och södra Småland kallas 
hon för Skogsnuvan och i östra Småland 
för Skogstippan. I Jämtland och Härjedalen 
talades det om Skogskäringen. I Värmland 
och angränsande delar av Närke och 
Västmanland kallas hon ofta för Talle-
Maja och i västra Värmland förekom 
namnet Grankotte-Kari. I Kållands härad 
i Västergötland kallades hon för Skogela. I 
Dalarna finns flera olika namn där Rånda, 
Råhanda eller liknande var vanligast. I 
Älvdalen kallades hon Gonna och i östra 
Dalarna Besta. I delar av Hälsingland kunde 

Skogråets 
regionala variation
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hon heta Sigrid. Dessa namnvariationer 
kan man läsa om i Gunnar Granbergs bok 
Skogsrået i yngre nordisk folktradition 
från 1935. Det är främst i Götaland och 
Svealand som Skogsrået är ett solitärt väsen, 
medan motsvarande väsen i andra delar av 
Skandinavien har familj. 

Det manliga skogsrået

I Skåne, Blekinge och södra Småland finns 
sägner där Skogsrået, i området kallad 
Skogsnuvan, ropar på sin man, som kallas 
Skogmannen eller har namn som Hulte, 
Hunte eller Böjom. Om det kvinnliga 
skogsrået vet vi att hon kan byta skepnad så 
att hon liknar hustrun eller fästmön till den 
man hon förför. Om det manliga skogsrået 
berättas att han kan växa sig lika hög som 
träden, men det finns även några sägner om 
hur det kvinnliga skogsrået växer sig lång. 
Att skogsrån kan ändra storlek och utseende 
är alltså tydligt.
Folklivsforskaren Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius framförde i sin bok Wärend och 
Wirdarne – Ett försök i Svensk Ethnologi 
(första delen 1864) idén att Hultes namn 
kan härledas från det småländska ordet 
hult som betyder ”lövskog”. Vidare menade 
han att det manliga skogsrået är lövskogens 
rådare medan det kvinnliga skogsrået är 
barrskogens rådare. Skogsråets genus verkar 
alltså vara förknippat med skogstypen. 
Jämför man en karta över det manliga 
skogsråets utbredning i Sverige med kartor 
över olika trädslags utbredning så finner 
man en god överensstämmelse med det 
område där det finns större bokskogar. De 
värmländska namnen Grankotte-Kari och 
Talle-Maja knyter ju det kvinnliga skogsrået 
till just barrskogen. En vanlig sägen är ju att 

Skogs-
rået väcker 
kolaren 
när kolmilan 
börjar brinna. 
Jag frågar mig 
då om kolningen 
skedde i barrskog 
eller lövskog? Ska träkolet 
användas till järnframställning 
och smide så är dock barrvedskol 
att föredra, vilket medför att kolning 
i barrskog har varit det vanligaste under 
historien. Vi kan iallafall säga att det 
manliga skogsrået tenderar att föredra 
lövskog, medan det kvinnliga skogsrået 
tenderar att föredra barrskog.

Om Skogsrået kan byta skepnad så kanske 
det även kan byta kön. Men det kan också 
vara som med det androgyna skogsväsendet 
Missne i Inger Edelfeldts roman Missne och 
Robin (1980) att för män framstår Missne 
som kvinnlig och för kvinnor framstår hen 
som manlig. Kanske är det personens egen 
sexualitet som avgör vilket kön det mötta 
Skogsrået har? I ett eko från min barndom 
på en tuva där ligger ett väsen ihoprullat 
som en katt. Hon tittar upp och säger lojt, 
Allt setter i hûgen. Sedan växer hon sig 
större och med ett kast med sitt långa hår 
försvinner hon bland träden. Själv står jag 
kvar och undrar hur hennes ord ska tolkas.
Gunnar Creutz
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I rörelse Sommartid, med sommarlov eller 
semester för de flesta av oss, är tid 
för äventyr. Och ingen annan dikt 
illustrerar ”äventyr” bättre för mig 
än Karin Boyes ’I rörelse’. 
Redaktör’n

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
Karin Boye

Junikväll
Svärdssysslan smäckra
svänger i vinden,
sommarens svala
smäktande bris.
Hackspett och hök,
höga i skyn,
kvittrande och kväkande.
Korpen klagar i mossen.
Emma Hernejärvi

Dikter
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Dead in 
Vinland 
– PC/Mac
Utvecklare: CCCP

Berättelsen börjar med 
att en vikingafamilj som 
flyr till sjöss från angripare 
hamnar vilse på en okänd 
ö någonstans långt västerut. 
På ön måste de kämpa med 
överlevnad: samla ihop mat och 
virke, skapa verktyg och hitta 
allierade. Men det är någonting 
mystiskt med ön: märkliga föremål 
märkta med runor eller, för den delen, 
Vanadisen självt sittande på en tron 
omgiven av sina katter! 

Kunskap om nordisk mytologi kan hjälpa 
spelaren, då man ibland behöver svara 
rätt på frågor om det. Men ibland kan 
det bli frustrerande när spelaren själv vet 
svaret på gåtan, men karaktärerna man 
spelar inte vet. Det är ju lite märkligt när 
en völva, som dessutom skryter om sin 
runkunskap, inte känner igen Feh-runan 
ens när den är inristad på en oxe! 
Men på det stora hela är det ett 
beroendeframkallande turbaserat spel, 
inspirerat av vikingatid och nordisk 
mytologi.
Emma Hernejärvi

Hel är världen - 
bok

”/…/ Det svåra blir att skiljas åt
att släppa taget om ditt ljus

när du vänder bort blicken
och den andra sidan

blir allt jag ser”

Nyutgivna 
diktsamlingen Hel är 

världen, av Love Kölle, är en 
tunn bok med tungt innehåll. 

Heltrogne Kölle väver med orden, 
så att läsaren formligen kan se hur 

han tänker sig henne. Hel får sällan 
vara fokus i böcker eller berättelser, men 

här är hennes utrymme.

Kölle låter oss minnas att det faktiskt 
finns två sidor av Hel; lika delar ljus och 
mörker, liv och död. Boken känns som ett 
kärleksprojekt, ett blot i sig, där han har 
givit av sin tid och sin poetiska konst till 
Hel. Det enda boken saknar, är ett förord, 
något som anger temat för boken. Det 
hade varit intressant att få veta mer om 
Kölles tanke bakom.

Boken är utgiven på Sigill Förlag, ISBN: 
978-91-87189-11-7, och finns ute i 
bokhandeln.
Edward Rosén

Recensioner
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Poesi och hedendom
Finns det inte ganska många 
kopplingar mellan poesi och 
hedendom? Den cyniske svarar 
väl att båda uppskattas av varsin 
underlig skärva av befolkningen 
medan resten ägnar sig åt förnuftiga 
saker som sval ateism och 
melodifestivalen. Men ändå; jag, 
som tillhör båda dessa udda skärvor, 
vill peta lite på begreppen och se om 
där finns något som överlappar.

För hedningen finns ju en självklar 
poetisk källa – den poetiska Eddan. Den 
mest betydelsefulla skriftliga källan till 
mytologisk kunskap är ju ett poetiskt verk, 
skrivet eller snarare traderat i versform. För 
det är ju ursprungligen grunden till poesin 
– ett versbundet berättande som dels gör det 
enklare att minnas i en tid före skriftspråket, 
dels berättar på ett suggestivt sätt. Att 
förhålla sig till Eddan idag är inte helt 
okomplicerat av just det skälet. Jag vågar 
säga att de flesta som tar sig an Eddan idag 
inte har någon större koll på versmått. 

Har man inte heller grepp om begrepp som 
kenning och heiti blir läsningen troligen 
ganska förvirrad även om man naturligtvis 
ändå kan finna glädje i de gamla verserna. 
En bildad islänning av idag kan, med 

hjälpande kommentarer, ta sig genom 
Eddan, men vi andra behöver – om vi inte 
har flera års studier i fornskandinaviska – 
översättningshjälp. Jag har själv fyra olika 
tolkningar av Eddan och en upplaga på 
originalspråk och kan lätt konstatera att 
olika översättare läser texten på olika vis. 
Finns det ett som är rätt? 

Poesi har för mig många likheter med 
en central del av hedendomen: blotet. 
Blotet ser jag som en konstform. Ett bra 
blot är ett sätt att uttrycka något som inte 
kan uttryckas på annat vis, i alla fall inte 
bättre eller mer noggrant. Blotet består 
av ett flertal olika intryck och delar som 
tillsammans utgör en kommunikation 
med makterna men också en öppning in i 
blotdeltagarens inre. Lite liknande förhåller 
det sig med en lyckad dikt. Som jurist är det 
oftast mitt mål att använda det skrivna ordet 
så precist som möjligt; att utesluta möjliga 
feltolkningar och att skära ut det man vill 
skriva med vass språklig skalpell. Men vissa 
saker låter sig inte definieras med vassa 
verktyg. Kanterna blir för skarpa och man 
skär sönder helheten. Vid sådana tillfällen 
lämpar sig diktformen mycket bättre. 

Så ser jag på exempelvis på makterna och 
deras påverkan på oss. Om man försöker att 
definiera dem med vetenskaplig precision 
kommer man oundvikligen att skära bort 
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Poesi och hedendom
aspekter som kan verka ovidkommande, 
men förutan vilka de inte längre är sig 
själva. På samma sätt som var och en 
som närmar sig makterna kommer att 
ha sin egen bild av vad de egentligen 
är och representerar kommer var och 
en som läser en dikt att ha sin egen 
tolkning, kanske bara en nyans bort 
från grannens, men ändå en egen. Både 
blotet, eller undersökandet av makterna, 
och poesin, ger i bästa fall en ny bild 
som beskriver det som normalt inte kan 
beskrivas. 

Var poesiläsare hittar sina favoriter och 
kan göra en läsning utifrån sina egna 
erfarenheter. Det behöver inte ha varit 
poetens avsikt. På samma sätt som man 
kan bära med sig saker från ett blot som 
blotförättaren aldrig anat. Ibland kan 
jag som hedning hitta små genklanger 
av ett hedniskt synsätt hos författare och 
poeter som är kristna eller ateister eller 
kanske inte över huvud taget funderat 
på saken. Till exempel hittar jag en fin 
bild av Frejs megin i ett par rader av 
nobelpristagaren Tomas Tranströmer:

”Tre svarta ekar ur snön
Så grova, men fingerfärdiga
Ur deras väldiga flaskor
Ska grönskan skumma i vår” 

Lars Goldammer

Om ordet 
sedvandrare
Ett ord jag vill ha med är sedvandrare: ordet 
upplever jag som poetiskt vackert och så 
även funktionen. Att vandra med sedens 
olika synsätt, metoder och ha en pågående 
aktiv relation med Makterna i mer eller 
mindre varje nu. 

Självklart lever vi ständigt med Verdandi 
och samväver tillsammans med henne livet 
med minnen från det som varit, det vill säga 
Urd, och skapar intentioner, önskningar och 
syften inför framtiden, det vill säga Skuld. 
Det här sättet att uppleva och förstå livets 
danande i ständig aktivitet är att applicera 
Urd, Verdandi och Skuld på mikrokosmos – 
det som pågår inombords i varje människa. 
Makrokosmologiskt perspektiv är en annan 
spännande del i sammanhanget. Mer om 
det en annan gång. Vandringen med Seden 
sker i var stund även då vi fyller hågen med 
sådant vi inte tänker eller sätter etiketter på, 
som har med Seden att göra. I funktionen 
av arbete så finns Ödets tre nornor med i 
processen även om deras namn inte är med 
i hågen/medvetandet/tanken. Naturens 
skiftningar vandrar vi också igenom när 
Makterna manifesterar sina materiella 
aspekter i årstidsskiften. Poetiskt uttryckt 
är det som om vi går i årshjulet och att vi 
genom att hålla våra årstidsblot och vandra 
med seden håller hjulet snurrande. 
Per Lundberg
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Hur hänger egentligen det här med blot, 
offer och mjöd ihop? Eller gör det inte det?
Jag har förstått att offret är en viktig och 
känslig fråga för många och även att en hel 
del har haft svårt för offerdelen från början, 
så även jag.  Här följer mina personliga 
reflektioner och hoppas att detta bidrar till 
att väcka frågan hos fler att reflektera över 
hur och varför vi handlar som vi gör. 

Blot och offer
I den höges sång kan vi läsa följande, 
vilket blir lättare att förstå om man läser 
förklaringen till höger enligt min tolkning. 
Ord som börjar på samma bokstav hör ihop 
med varandra, d v s rad 1-2 handlar om 
tanke, 3-4 om vilja, 5-6 om andligt fokus 
och 7-8 om fysisk utförande, men jag ser 
inte att något av dessa ord skulle vara mer 
värt än något annat, utan alla kan tillämpas 
oberoende av varandra.

144. Vet du, hur du rista skall? 
Rista = skriva, uttrycka, meddela 
Vet du, hur du råda skall?  
Råda = uppmana, ge råd 
Vet du, hur du färga skall?  
Färga = påverka, influera 
Vet du, hur du fresta skall?  
Fresta = locka, pröva, utmana 
Vet du, hur du bedja skall? 
Bedja = begära, uppmana, inbjuda  
Vet du, hur du blota skall?  
Blota = åkalla, lovorda, välsigna 
Vet du, hur du sända skall?  
Sända = skicka, leverera 
Vet du, hur du slopa skall?  
Slopa = avvara, slakta, offra. 

Tyvärr är det allt för vanligt att ordet blot 
likställs med ordet offer i olika tolkningar, 
men jag har hittills inte hittat någon 
forntida källa som bevisligen säger att så är 
fallet. Däremot finns det många källor som 
påtalar att offer förekommit under ett blot. 
I versen ovan hör blota ihop med bedja, 
precis som slopa hör ihop med sända, 
därför blir det så galet när blota blandas 
ihop med slopa anser jag. I nästa vers 
synliggörs detta tydligare, vilka ord som hör 
ihop med varandra.

145. Bättre är intet bedja  
än att blota för mycket,  
gåva önskar, att 
gengåva gives;  
bättre är intet sända  
än alltför mycket 
slopa.
 
Så ristade Tund  
före tidsåldrarna,  
när han reste sig upp,  
när han återkom.

Och vad menas då med detta? Jag tolkar det 
som att man skall vara sparsam, måttfull 
och tänka igenom saker före man handlar 
och ha balans i tillvaron.

Andlighet
För mig handlar det framförallt om att 
bli medveten, att reflektera över och vara 
tacksam för det liv och de förutsättningar 
jag har och får. Att genom det jag gör dela 
med mig till andra för att på så sätt bidra 
till en bättre värld för oss alla. För mig finns 

Funderingar kring 
blot, offer och mjöd
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gudarna som naturkrafter i allt levande 
och allt som händer och sker i våra liv och 
i naturen, därför gäller det att försöka göra 
saker på rätt sätt. Och vad är då rätt sätt? – 
Vet du hur du rista/råda/färga/fresta/bedja/
blota/sända/slopa skall? 
Att åka kommunalt eller cykla istället för 
att ta bilen till jobbet, eller låta bli att köpa 
produkter som förstör miljön, likaväl som 
att lägga undan mobilen och vara mer 
närvarande tillsammans med sina barn och 
vänner, eller att bjuda på mat o dryck att 
förtära tillsammans med andra ser jag t.ex. 
som bättre offer än att avstå något som jag 
precis blivit tilldelad av det allmänt inköpta. 
D.v.s. jag avstår något för att bidra till 
helheten, samtidigt som jag hushåller med 
resurser.

Honung och mjöd
Som biodlare så förstår jag värdet av 
honung på ett annat sätt än jag gjorde innan 
jag skaffade kunskap om bin. Bin tillverkar 
honung av den enkla anledningen att kunna 
överleva vintern. En biodlare tar honungen 
från bina under sensommaren och matar 
sedan bina med sockerlösning att övervintra 
på. Egen honung är dock mycket nyttigare 
vilket gör att bina står emot sjukdomar 
bättre och blir starkare än på sockerlösning.

Mjöd är ingenting annat än förädlad 
honung och bör därför förtäras med 
vördnad och användas där den gör mest 
nytta, annars vore det bättre för naturen om 
bina fick behålla honungen själva. 
Jag har inte hittat några forntida källor 
som påstår att mjöd offrades genom att 
hälla ut det, däremot så finns det källor 
som visar på att mjöd var dyrbart och att 
det var gudarnas dryck som delades med 

människorna. Så var kommer då denna 
nutida tradition ifrån och varför? 
Jag misstänker att ordet hell (Ave, var 
hälsad) har haft ett litet finger med i spelet 
att det blivit som en uppmaning att hälla 
ut något samtidigt som man uttrycker en 
hälsning till en gudom genom att säga 
hell. Jag ser också komiken i det, men har 
numera aktivt valt att bara skåla till gudars 
ära utan att hälla ut mjöd! 

Blodsoffer
Ja, jag vet att samfundet forn sed tagit 
avstånd från detta, men själv så tillämpar 
jag det, men det beror endast på att vi har 
egna får som slaktas på hösten. För mig 
känns det helt främmande att inte ta tillvara 
på allt jag kan från djuren, med vördnad 
för livet och med respekt för världsalltet 
vid slakten. Och det är själva avslutandet av 
livet som menas när man pratar om att offra 
ett djur, inte att avstå från att äta det.

Själv utför jag alltid en liten ceremoni 
tillsammans med djuren strax innan 
slakten, då jag tackar dem för den tid vi fått 
tillsammans och tackar för det vi får genom 
att avsluta deras liv. Efter slakten så riktar 
jag min tanke till gudarna och tackar även 
dem.

Ett annat blodsoffer som jag gärna tillämpar 
är offrandet av Spanska kannibalsniglar 
eftersom jag råkar veta att gudarna älskar 
dem, särskilt Loke, som genom detta offer 
håller sig borta från allmänt trubbel i 
grönsakslandet ett tag till! 

Glad sommar alla blotande, slopande och 
mjöddrickande vänner!
Erik Hedbring i Göteborg

Funderingar kring 
blot, offer och mjöd
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Linda Stiernberg är 38 år gammal, 
och bor i Härnösand med make 
och två barn. Hon är också vår 
nyaste gydja, som genomförde 
gode/gydja-utbildningen under 
2017 och blev vigd av Goderingen 
under våren 2018. Emma 
Hernejärvi fick en telefonintervju 
med henne, precis när hon 
var upptagen med att boka 
tågbiljetter:

Vart ska du åka? 

”Till Mjölby, det är hedniska nätverket 
Vitka som har årsmöte. Men vi kommer 
antagligen lägga ner föreningen. Jag sitter 
i valberedningen där, så vi har inte tagit 
fram några nya, för vi hoppas ju att kunna 
lägga ner allting”, säger Linda med ett skratt. 
”Eller jaja, det är ju lite sorgligt såklart, 
det var så jag liksom kom ut som hedning, 
genom den föreningen”, tillägger hon och 
säger att hon varit aktiv där sedan 2005.

Hur ramlade du in på hedendom på 
överhuvudtaget, för jag antar att du hade 

Vem är Linda Stiernberg?
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ett intresse innan du blev medlem i Vitka?

”När jag var liten, så gick jag alltid och 
pratade med vinden och vattnet och sådana 
saker. Så egentligen började det väl redan 
där, även om jag inte visste vad det var för 
någonting. Det kunde vara gamla berättelser 
från farmor om hur man skulle ropa innan 
man kissade på marken, till exempel”, 
säger Linda och fortsätter, ”sen hade jag en 
religiös upplevelse när jag var runt 15. Då 
satt jag i bilen med min familj och vi skulle 
åka iväg, och då såg jag solnedgången. Då 
kände jag hur hela jag blev liksom helt fylld 
med kärlek, den andliga kärleken. Och då 
tänkte jag att ’det här måste jag söka vidare 
på’.”

Och nu har ni Frejas blotlag i 
Västernorrland. Vill du berätta lite om 
blotlaget?

”Vi är inte så många som kommer på alla 
bloten, det är kanske tre stycken som är 
själva kärnan. Men intresset har vuxit mer 
och mer för Frejas blotlag, och vi hade en 
fb-grupp som plötsligt fick 50 medlemmar. 
Då tänkte jag att vi måste ju fråga vilka som 
faktiskt ÄR medlemmar, och vill träffas 
på bloten.” Linda förklarar att det var tio 
stycken från gruppen som anser sig tillhöra 
blotlaget, och att det kommer mellan två 
och femton personer på deras blot. 

Du gick ju den här gode/
gydjautbildningen, vad tyckte om den?

”Det var ju jättebra att träffas. I början 
träffades vi inte, utan hade mailkontakt 
för att vi var så utspridda. Jag tyckte det 
var riktigt bra med ett blothäfte, där 

blotordningen beskrevs bland annat. Sen 
fick vi uppgifter att göra, det var också 
intressant, som att hålla ett blot enligt 
blotordningen till exempel. Och det var lite 
annorlunda faktiskt från hur vi brukar göra, 
så det var spännande.”

Har du något särskilt minne från något 
blot du vill dela med dig av?

”På Alvatid brukar vi åka upp till Gene 
fornby, söder om Örnsköldsvik. De har 
byggt upp ett gammalt långhus, och det är 
jättemysigt. Någon gång där var det väldigt 
starkt, det var både väldigt roligt och seriöst. 
Lite sorgetid, du vet, när man talar om 
förfäder och anmödrar, men så slutade det 
med att vi alla sjöng Völsekvädet, så det var 
också väldigt roligt. Så många olika känslor 
där, och man bär med sig energin efteråt. 
Det var bra att sluta med lite Frej-energi!”

Är det någon särskild gud eller makt som 
står dig nära?

”Det är egentligen tre. Freja, såklart. Men på 
vintern är det mycket Skade, och så tar jag 
mycket stöd från Siv.”

Vad brinner du för i Samfundet, vad vill 
du åstadkomma i ditt gydjeskap? En stor 
fråga, kanske.

”Ja, verkligen, en seriös fråga. Jag hoppas på 
att jag kan hjälpa fler att våga ta steget att 
vara öppna hedningar. Vara med på blot och 
vara tillsammans med andra. Jag tror det 
är många som drar sig, kanske, för att vara 
med.”
Emma Hernejärvi
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Godeord Nord 
Godar och gydjor 
Linda Stiernberg: 
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se
Frejas blotlag, 
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Godeord Öst 
Godar och gydjor:
Henrik Hallgren, 
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Sylvia Hild, 
sylvia.hild@samfundetfornsed.se
Emma Hernejärvi, 
emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se
Per Lundberg, 
per.lundberg@samfundetfornsed.se
Blotlag: 
Forn Sed Stockholm, 
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se 
Forn Sed Uppland, 
jorunnhouvenaghel@samfundetfornsed.se

Godeord Väst 
Godar och gydjor 
Martin Domeij, 
martin.domeij@samfundetfornsed.se
Markus Räv Skogsberg, 
markus.skogsberg@samfundetfornsed.se
Blotlag: 
Forn Sed Göteborg, 
joel.grip@samfundetfornsed.se 
Forn Sed Värm-Dal, 
markus.skogsberg@samfundetfornsed.se

Godeord Syd 
Godar och gydjor
Än så länge har samfundet inte några godar eller 
gydjor i godeord Syd. Till dess godeordet får egna 
godar och gydjor ansvarar Henrik Hallgren från 
godeord Öst för den andliga verksamheten. 

Instagram
@samfundetfornsed

Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation och för att nå ut 
till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i fyra administrativa regioner, som 
kallas godeord. Dessa är Syd, Öst, Väst och Nord. Inom varje godeord finns gydjor 
och godar som medlemmarna kan vända sig till för att få hjälp med till exempel 
bröllop, namngivning och hugsvala (själavård).

Hej medlem i Samfundet Forn Sed Sverige! 
Vi vill tacka för att du har betalat årsavgiften. Det är den främsta inkomstkällan vi har 
i vårt samfund, och den ger oss möjligheten att fortsätta göra den forna seden levande. 
Pengarna går till exempel till att skapa denna medlemstidning, utföra livsstegsriter så som 
knäsättning och begravningar, samt ge stöd till lokala blotlag. Glömt att betala årsavgift? 
Betala in 200 kr via plusgiro 51 91 25-9  eller med swish till nummer: 123 219 51 54. 

Skriv ditt namn som meddelande, så vi kan lätt hitta dig i registret.

samfundsinformation
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Hur luktar en religion? Luktar en 
religion? Jo det vill jag nog påstå, att 
alla religioner har en viss säregen 
doft, som oftast kan härledas till dess 
utövare och ritualer. Jag försöker 
mig på en liten sammanfattning 
utifrån egna erfarenheter, men även 
hörsägen.

Alla har vi någon gång besökt ett 
församlingshus - kanske efter ett dop, 
ett bröllop eller en begravning. Oavsett 
var eller vilket så luktar alla likadant, det 
liksom sitter i väggarna. Doften som vi 
möts av är kaffe och blandsaft. Ja, så luktar 
protestantisk kristendom; kyrkkaffe och 
saft.

Vi fornsedare är å andra sidan mer vana 
vid en mustig jordnära blandning av söt 
honung och rök från öppen eld. Med en viss 
dragning mot gammal timmerstuga och en 
lätt ton av fuktig vadmal. Där har ni oss.

Lukten av eld förekommer även inom 

hinduismen och då tillsammans med lukten 
av mässing sägs det. Men luktar mässing? 
Jodå, lukten av metall är i själva verket en 
lukt som kommer från vår egen kropp. 
Järnjoner bryter ner hudens oljor och bildar 
luktämnen som människan tycker luktar 
metall. 

Däremot påstås det att buddhismens dofter 
är från rökelse och frukt med en hint av 
vitlök. Lite matigt helt enkelt.

Katolicismen kan upplevas som väldigt 
konservativ och fyrkantig, och en katolik 
sa inte helt oväntat en gång att den 
kännetecknas av doften från gamla kläder 
och den där lukten som kan infinna sig hos 
äldre människor. Lite unken instängd lukt 
helt enkelt.

Tänk om en religion skulle skapas utifrån 
de lukter vi gillar mest? Jag skulle då basera 
religionen på lukten av kaffe och choklad. 
Mm, vilken aromatisk religion det skulle 
kunna bli.
Bruse LF Persson

Religionens dofter
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