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Sedens traditioner
”Den forna seden är arvet från våra förfäder 
och förmödrar. Den har vuxit fram genom 
årtusenden i samspel med naturen och i 
öppen kontakt med andra kulturer.”

Så står det i våra stadgar och att leva med 
seden handlar i grunden om att upprätt-
hålla goda relationer mellan människor, 
natur och makter. Redan för 1000 år sedan 
användes begreppet ”den forna seden” som 
en benämning på den hedniska traditionen.

Men vad är sed i allmänhet? Sedvänja 
eller sedvana är gammalt vedertaget hand-
lingsmönster som blivit en oskriven regel, 
en praxis eller kutym. Ett exempel för oss 
som bor i städerna är att vi står till höger i 
rulltrappan och går till vänster. Föralldel så 
springer de flesta till vänster. Men det finns 
ingen regel hur du ska stå eller gå i rulltrap-
pan, det har med tiden utvecklats till en 
oskriven regel, en praxis, en vardagens sed 
helt enkelt. Förty, nåde den som står fel.

Vana till skillnad från sed är en återkom-
mande handling som vanligtvis utförs 
omedvetet och som triggas igång av utom-
stående händelser. Som tex att gå upp ur 
sängen när du vaknat och sätta på espresso-
maskinen och därefter sitta och sippa kaffe 
och läsa morgontidningen. En typisk vana 
som er ordförande ägnar allt för stor del av 
sin morgon på.

Tradition kommer från latinska verbet 
tradera som betyder överlämna, att föra vi-
dare det kulturella och sociala arvet så som 
värderingar, språk, arbetsformer, seder och 
sagor. Vi som lever med seden för över den 
organiskt till nästkommande generation 
och därmed skapar vi tillsammans tradi-
tioner. Vi utövar seden här och nu och den 
växer och utvecklas med oss och nya seder 
läggs till gamla vilket gör att den forna 
seden aldrig har en början eller ett slut, den 
lever med och i oss alla hela tiden.
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Under min uppväxt så utövade min 
familj den kristna traditionen med 
adventsljusstaken. Jag vet inte hur 

vitt denna tradition är i bruk utanför Skan-
dinavien (traditionen har sitt ursprung i 
Tyskland under 1500-talet). Men det är 
enkelt: det är fyra ljus som representerar de 
fyra söndagarna innan jul, varje söndag så 
tänds ett nytt ljus. Som barn så tyckte jag 
verkligen om denna tradition. 

Då min fru och jag väntade vårt första 
barn började vi tänka mycket på hednisk 
tradition kring julen. Samt hur många 
traditioner som var kopplade till kristen-
domen på något sätt. Jag vet att det finns 
hedningar som bara har fortsatt tända ett 
nytt ljus varje söndag fram till vintersol-

Väntljusstake. Foto: Beatrice Håkansson

ståndet för solen. Men jag ville att antalet 
ljus skulle vara meningsfullt från ett hed-
niskt perspektiv och inte bara imitation av 
en kristen tradition. På grund av orsaker 
som tar för lång tid att förklara här så har 
jag firat alvablot omkring Mårtengås sedan 
jag gick med i mitt första blotlag för cirka 
20 år sedan. Som det hände sig så var det 
just sex torsdagar mellan Mårtengås och 
Vintersolståndet det året. Även nästkom-
mande år var det så. Det skulle faktiskt ta 
fem eller sex år innan det kom ett år då det 
inte var så. Det fick jag helt enkelt hantera 
på något sätt. 

Varför torsdagar? Den korta versionen är 
helt enkelt att torsdagar verkar ha varit spe-
ciella dagar i nordisk kultur så länge som 
vi har haft torsdagar eller i alla fall så länge 

Väntan på ljuset

Årsväntan är bland annat en sådan ny 
sed som en del hedningar utövar där ett 
ljus tänds i en väntljusstake varje torsdag 
sex veckor fram till vintersolståndet. Den 
har redan efter mer än 10 år gått från en 
generation till nästa och därmed blivit en 
tradition. Den har till och med spridit sig 
ut i Europa och ända bort till Amerika. I 
detta numret av Mimers Källa kan du läsa 
hela den avslöjande och sanna sagan om 
tillkomsten av väntljusstaken.

God jul och til árs ok friðar, önskar ordfö-
rande Bruse LF Persson
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som vi har haft någon nedtecknad källa om 
dem. På svenska så finns det spår av folk-
tradition – torshelgd – för att fira torsdag 
kväll med god mat. Jag skapade min första 
ljusstake med sex ljus i tid för min först-
föddes första jul. Vi tände ljusen på tors-
helgden mellan alvablot och julblot och 
jag måste säga att jag skapade det som jag 
hoppades att jag skulle göra. Det gav mig 
den där julstämningen. Sedan blev ett par 
av våra vänner nyfikna och en eller två av 
dem började göra sin egen version av ljus-
staken. En av dessa, jag tror det var Martin, 
ritade var och en av de första sex runorna 
i den äldre runraden, futharken, på ljusen. 
Ursprungligen, tror jag, var det bara en 
form av räknesystem. Men sedan tänkte 
någon på att den sista av dessa runor var 
Kenaz/Kaunan, och eftersom Kenaz bety-
der fackla, ja, då kan det tänkas att facklan 
är ljuset som återföds vid solståndet, eller 
hur?

Efter detta så tog sig traditionen sitt eget 
liv. Jag är säker på att det finns många me-
ningar om varje runas betydelse efter varan-
dra på ljusen. Jag är själv speciellt glad över 
dikterna som är kopplade till varje ljus som 
de bakom Facebooksidan – Väntljusstaken 
– har skrivit. Sedan alla vackra bilder från 
olika människors versioner av denna tradi-
tionen. Det finns människor i flera länder 
som gör detta och Facebooksidan har över 
1400 följare nu (september 2020). Tecknet 
på en verklig tradition är att den utvecklas 
och omformar sig själv efter behov hos dem 
som anammar bruket av traditionen. 

Utan behov så skulle ingen bry sig. 

Är detta en påhittad sak stulen från de 
kristna? Klart som fan! Till och med nam-
net är en ironisk kommentar till originalet. 
På svenska så låter ju väntan och advent så 
lika. Men eftersom ingen faktiskt hävdar 
något annat och för att det verkar fylla ett 
behov, eller annars så skulle den inte spridit 
sig som den gjort. För mig är det ett tecken 
på att modern hedendom är kapabel att ut-
vecklas, växa och anpassa sig. Naturligtvis 
eftersom detta är nödvändigt för en religi-
ons överlevnad.

Räv Skogsberg, översatt från engelska av Per 
Lundberg

Hitta mer på 
https://fornkunskap.wordpress.com/tag/
forn-sed/

Väntljusstake. Foto: Emma Lind
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Många hedningar som jag känner 
försöker rekonstruera gamla käl-
lor och ritualer på ett så urtida 

sätt som möjligt. Sällan så vågar någon 
av dem att prova något nytt eller etablera 
nya ritualer. Men med Väntljusstaken så 
var det det som hände. Under ett antal år 
så har nätverket för de som sätter sex ljus i 
en ljusstake växt år från år. Sedan 2010 så 
finns det en svensk Facebooksida, Vänt-
ljusstaken (https://www.facebook.com/
vantljusstaken/), nätverket har i dag över 
1400 följare (september 2020).  På tyska 
kallar vi den för Vänt-Leuchter, på eng-
elska LightAnticipation-Candlesticks. 
Svenskan Stina Christersdotter Jarenskog 
skrev Väntljusversen och med lite hjälp 
från Martin Domeij blev den publicerad. 
Hon berättar för oss: “Jag har inga upp-
hovsrättsliga anspråk på versen, utan ser 
gärna att den sprids, utvecklas och får eget 
liv. Denna dikt förklarar också varför vi 
lägger på de sex första runorna i den Äldre 
Futharken på ljusen. Det skapar ordet  
F U TH A R K.”

Vad är det väntande ljuset? Väntljusstaken 
är ett alternativ till den kristna adventsljus-
staken. En del hedningar, som inte väntar 
på Jesu födelse, känner ändå behovet av att 
tända ljus under den mörkaste tiden av året 
och räkna ned dagarna till vintersolståndet 
och Solens födelse. Väntljusstaken har 
sex ljus och på var och en av torsdagarna 
fram till vintersolståndet så tänds ett till 

ljus. Det spelar inte någon roll vilken form 
som ljusen har eller hur de är dekorerade. 
En del målar de första sex runorna på lju-
sen. Andra bränner in runorna på trä som 
de sedan använder som ljusstake. Första 
gången jag hörde om detta var 2015 då 
Ulrike Pohl delade med sig av det på El-
daringens Facebooksida. Då skrev hon att 
hon tycker att det är en vacker ny tradition, 
speciellt när det finns barn i hemmet. Och 
ja, vi var medvetna om att orden ’ny’ och 
’tradition’ motsäger varandra men bara vid 
första anblicken. Kanske bruket skulle ha 
minskat en del om det inte var tack vare en 
del entusiastiska röster, min är en av dem. 
Jag försökte att översätta Väntljusversen till 
tyska och lägga upp den på internet. Efter-
som jag driver en hobbyverksamhet med 
ljusdekoration under konstnärspseudony-
men Schabernacks Untiefen så var det så 
klart mitt ämne. 2017 skrev jag mitt första 
inlägg som publicerades på Schabernacks 
Untiefens Facebooksida. Detta hade inom 
två veckor delats världsvitt 50 gånger och 
har nått över 600 människor. Speciellt med 
att Väntljusversen översattes till engelska. 
Många hedniska grupper kände till den 
och jag har upptäckt mina egna bilder på 
väntljusen i många olika grupper. Bilderna 
delas ibland utan länk så jag kan inte veta 
hur många de har nått.

Det som svenskarna startat växer och fro-
das och med detta så är en ny tradition 
född. 

En ny traditions födelse
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I denna anda: Glad Vänt! Frohes Warten! 
Happy Waiting!

Annika Krieger, översatt av Per Lundberg

Denna artiklel samt artikeln ”Väntan 
på ljuset” är tidigare publicerade i Asa-
tru-EU Herald #2 Edition Yule 2017  

http://www.asatru-summercamp.org/the-
herald-archive/

Annika Krieger är medlem i tyska Eldaring 
och brukar komma på Internationella Asa-
tro sommarlägren. Eldaring är en tysk hed-
nisk organisation som Samfundet Forn Sed 
är med i nätverket för inkluderande hed-
ningar. https://eldaring.de/ [översättarens 
anmärkning]

Vi tänder det första ljuset i vänt
och låter det i färunans tecken brinna
Tills solens drottning på nytt återvänt
må det om hennes prakt åminna

Vi tänder det andra ljuset i vänt
och låter det i urrunans tecken brinna
Med allting som kommer och allting som 
hänt
må det om tidernas gång åminna

Vi tänder det tredje ljuset i vänt
och låter det i þursrunans tecken brinna
När vinterns förödande krafter vi känt
må det om vårens återkomst åminna

Vi tänder det fjärde ljuset i vänt
och låter det i assrunans tecken brinna
I vördnad till guden som solen tänt
må det om regins makt åminna

Vi tänder det femte ljuset i vänt
och låter det i reiðrunans tecken brinna
I längtan till det som en dag skall ha  
återvänt
må det om resan mot mål åminna
 
Vi tänder det sjätte ljuset i vänt
och låter det i kenrunans tecken brinna
Ett ljus som åter i mörkret är tänt
må det om julens hopp åminna

Stina Christersdotter Jarenskog  
och Martin Domeij

Väntljusstake. Foto: Sandra Lindholm-Svensson

Väntljusversen
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Vårt samfund har nu mer än 25 år 
på nacken. Vi växer i antal med-
lemmar samtidigt som allmänhe-

tens kunskap om oss blir större. Att vi som 
samfund blir äldre har fört oss in på nya 
stigar i seden. Under våren gick en av våra 
tongivande medlemmar vidare, Erik Otter-
berg. Erik var länge medlem i Samfundet 
och hann med att vara ordförande, gode i 
Goderingen samt redaktör för medlems-
tidningen Mimers Källa. Samfundet fick 
äran att hålla i hans begravning, vilket för-
rättades av gode Räv Skogsberg och Martin 
Domeij. 

Under sommaren och hösten fick Sam-
fundet ansvaret för ytterligare två begrav-
ningar. Sommarens begravning förrättades 
av gydja Beatrice Håkansson medan hös-
tens begravning förrättades av gode Per 
Lundberg. 

Seden är något som vi kan luta oss mot, inte 
bara i glädje under blot, gille och ting, utan 
också i tider av sorg. Seden kan hjälpa oss 
att känna oss som en del av något större, i 
en gemenskap med makter och människor. 
Sorg ska ingen behöva bära ensam. Om 
du behöver någon att tala med, ta kontakt 
med  oss i Goderingen. 

Nu när solen står som lägst på himlen, och 
mörkret ruvar över mäniskors dalar så vet 
vi att snart är Sunnas dotter född, snart 
är Sol stark nog att föra sin moders vagn 
högre och högre på himlen. Det är ett 
hopp om ljus i mörkret.

Riksgydja Linda Stiernberg

Under Alvablotet minns vi dem som vandrat före oss. Foto Linda Stiernberg

Seden i döden
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Vill skicka en ros till Beatrice  
Håkansson som på en fantastiskt 
sätt höll i begravningen för min 

syster Sofie den 3/7. Så många tårar men 
ack så vackert det blev med Höje Å i bak-
grunden och denna vackra ceremoni.
 
Tack från familj och vänner till Sofie
 Hälsar Filip

På vilket sätt utformade du ceremonin 
för att fungera både i vår sed och för de 
efterlevande som inte är hedningar? 

 
///

Jag hade bra kontakt med brodern och sam-
bon till den avlidna. De berättade mycket, så 
jag fick en bra uppfattning om vem hon var.  

Inom den forna seden är trosuppfattningen 
bred, det gäller att fånga var personens tro 
låg och vilka gudar/gudinnor/krafter och 
Makter som varit närvarande i personens 
liv. Asatro är bara en del i den forna seden.  

Jag berättade om olika alternativ till cere-
monier och hur det kan gå till.  De efter-
levande var väldigt öppna och tillåtande i 
att låta mig forma ceremonin efter vad den 
avlidna hade önskat. Det viktigaste tror jag 
är att vara lyhörd, att känna in och stämma 
av och därefter utforma ceremonin. 

Gydja Beatrice Håkansson
Foto Linda Stiernberg

Beatrice berättar Tack
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Nu kanske den äntligen kan bli av, 
den där presentationen av mig 
själv som inte riktigt blev till 

något i förra numret!

Det är alltså jag som är redaktören. Jag är 
född och uppvuxen i Halmstad, men har 
hoppat runt lite i Danmark och Skåne 
också, och bor sedan 2018 åter i barn-
domsstaden. Med i flyttlasset hade jag en 
fru (tillika Samfundets granskare), tre kat-
ter och ungefär tre släp fulla med böcker, 
film, musik och manga, eftersom jag är en 
glad ”geek” som älskar att nörda ner sig. 
 
Hedning har jag varit så länge jag kan 
minnas, även om det tog ett tag innan jag 
lyckades sätta in det i sitt sammanhang. Nu 

driver jag och frun ett litet blotlag i Halm-
stad med omnejd. Loke är min fulltrogne, 
vilket ser till att livet aldrig blir tråkigt. 
Vi håller dessutom på att måla om huset, 
starta eget, jobba heltid och lite annat 
som gör att man inte hinner bli allt för 
sömnig. Skorpion är jag också och tillika 
rödhårig, och till de som påstår att sådana 
har ett himla humör vill jag bara säga… ni 
har helt rätt. Oftast är jag dock snäll, och 
i den andan ska jag se till att det här inte 
blir alltför långt – skulle någon mot för-
modan vilja veta mer är det bara att fråga!  

Till äring och frid, 
Sandra 

För alla medlemmar!
Ungefär en gång i månaden mailas 
nyhetsbrevet Rune Hund ut. Om du 

inte får det, kontakta ordförande (se sid 3). 

I Rune Hund får du information om blot 
som hålls runt om i landet. nyheter från 
Rådet och från Goderingen samt tips om 
vad som är på gång i Samfundet.

Senaste numret innehöll också informa-
tion om hur du gör för att få inlogg till 
medlemsregistret så att du kan ta kontakt 
med andra medlemmar som bor i närheten. 

Foto Ann Lindholm-Svensson

Redaktören raljerar

Tips!
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Skrivet av medlem Henrik Nilsson Tröst

Nutidens största problem, Corona-
krisen och klimatförändringarna, 
ställer oss inför kaos. De tjänar 

som en påminnelse om att människan till 
syvende och sist är underställd krafter som 
vi inte till fullo kan kontrollera. Vi kan 
försöka och kanske lyckas, men det kräver 
ansträngning.

I mitt trädgårdsland på sommarstugan 
har vi fått in kirskål. Vi plockar, drar upp 
dem med rötter, rensar och rensar. Sedan 
åker vi hem från stugan, kommer tillbaka 
en vecka senare och givetvis är de tillbaka 
igen. Kaos övertar ordningen. Även om 
vi skulle lyckas hålla trädgården tuktad så 
kommer det att komma en tid när stugan är 
en ruin och naturen återigen återtagit den 
gnutta mark som vi försökt tukta.

Utöver kaos finns det också makter i vår 
tillvaro som vi inte till fullo kan kontrol-
lera. Kärlek är ett exempel. En person kan 
leva ensam under flera år i en ordnad till-
varo med fasta rutiner, och så plötsligt slår 
kärleken ner som en bomb och ställer allt 
på ända. Vi är beroende av goda skördar, 
även om vi numera oftast tar det för givet. 
För bara två år sedan hade vi en sommar 
med lång torka. Några sådana somrar i rad 
och matbristen står för dörren. Goda skör-
dar och fruktbarhet är fortfarande viktiga 

för oss människor. Vi har lärt oss att bota 
mängder av sjukdomar tack vare vetenska-
pen, men likväl kommer liemannen en dag 
att bulta på dörren. Även om mänsklighe-
ten övervinner döden och utökar vår livs-
längd så kommer en dag entropin ifatt våra 
mänskliga kroppar. Allt rör sig långsamt 
mot kaos, oordning.

De grekiska gudarna Dionysos och Apol-
lon är ett uttryck för ordning respektive 
kaos, men på ett mer mänskligt plan. 
Dionysos står för det vilda, exalterade, 
lustfyllda, galna. Apollon står för det förfi-
nade, det lärda och det ordnade. Dionysos 
är punk och Apollon är Bach. Var och en av 
oss har Dionysiska och Apolloniska kraf-
ter inom oss. Hos vissa dominerar den ena 
eller andra sidan. Andra lever i en ständig 
pendel mellan ytterligheterna. För mycket 
av det dionysiska leder till missbruk och 
kaos. För mycket av det Apolloniska leder 
till att man blir en torr kamrerstyp, ensam 
och pedantisk.

I kristendomen är kaos något ont. Kaos 
är syndigt. Vägen till frälsning är att för-
saka det världsliga. Inget gott kommer ur 
berusning och extas. Gud eftersträvar ord-
ning. Kaos, lidande och ondska beror på 
djävulen, den fria viljan, alternativt en del 
av Guds ordnade plan - outgrundlig för 
människan. I polyteistiska religioner är 

Det dionysiska, det apolloniska 
och den forna seden
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saken betydligt enklare. Gudarna är inte 
fullkomliga, allvetande eller allseende. De 
är krafter. Ibland står de för ordning, ibland 
för kaos. De är mänskliga och nyckfulla. 

I forn sed, asatro, är kaos en naturlig del 
av tillvaron. Gudarna står för ordningen 
mot jättarnas kaos. Samtidigt så finns det 
bryggor mellan jättarna och gudarna. Loke 
står med en fot hos jättarna och en fot i 
gudavärlden. Är han god eller ond? Han 
är listig. Han för handlingen framåt. Han 
är den spelevink som behövs i tillvaron för 
att göra den mer intressant. Även Freja har 
en gnutta kaos i sig. Hennes vagn dras av 
katter, ett märkligt dragdjur som går dit de 
känner för. En symbol för kärlekens slump-
mässighet. I det fornnordiska samhället var 
völvorna och sejden viktiga, ritualer där 
kvinnor i mystisk extas siade om framtiden. 
De försatte sig i ett tillstånd av kaos för att 
finna en sanning.

Kärlek kanske bara är några synapser i hjär-
nan som råkar kopplas och som hör ihop 
med vår parningsdrift. Samtidigt vet var 
och en som har blivit riktigt kär att den för-
klaringen är alltför torftig för att fånga upp 
hela kärlekens väsen. Det är den Apollo-
niska förklaringen. Men den behöver också 
den Dionysiska förklaringen. Kärleken 
som upplevelse, extas, ett själsligt tillstånd. 
Vandrar vi i en vacker skog så kan vi säkert 
förklara varenda detalj som vi ser utifrån 
biologiska och biokemiska perspektiv. Men 
helheten, dess skönhet och känsla ligger ut-
anför den torftiga materiella förklaringen. 

Gudarna försöker likt människor upprätt-
hålla någon slags ordning, men i slutändan 
så kommer det ett kaos - Ragnarök - där 
även gudarna går under - även om det finns 
ett hopp om en ny ordning som föds ur det 
kaos som följer. Det handlar inte om kris-
tendomens domedag där den allsmäktige 
guden gör upp med den syndiga mänsklig-
heten för att sedan skilja agnar från vetet, 
de förtappade från de troende. Det handlar 
om att acceptera att ingen ordning är be-
stående. En dag når allt ett slut, det enda vi 
kan göra är att försöka spjärna emot, som 
gudarna vid Ragnarök. Se kaoset i vitögat 
och möta det. Förhoppningsvis upprät-
tas det en ny ordning ur tillvarons kaos, ur 
mörkret, ur depressionen, ur den olyckliga 
kärleken och kanske till och med döden.

Jag har valt att följa den forna seden. För 
mig är gudarna inte några fysiska gestalter. 
Men jag tror på de saker som de represen-
terar. Tors styrka, Friggs vishet och Frejas 
kärlek.  

De moneteistiska religionerna är så ex-

Foto Linda Stiernberg

12



tremt fokuserade på att tro. Den som inte 
tror ska inte ärva Guds rike. Den forna 
seden handlar mer om att sätta ord på till-
varons själsliga aspekter, att acceptera att 
tillvaron förutom en förnuftsbaserad di-
mension även har en andlig. Den avkräver 
inte att du fysiskt tror att världen är om-
ringad av en Midgårdsorm. Den påmin-
ner oss istället om att vi är utelämnade åt 

En helg i slutet av augusti samlades Frejas 
blotlag för att bygga en cermonihydda till-
sammans. Två av blotlagets medlemmar 
bor på en gård i Västerbotten, vi träffades 
där lördag förmiddag och efter lite fika bör-
jade arbetet. På en stomme av järn band vi 
fast slanor och vävde en vägg som tätades 
med gräsvål. 

Den känsla man får av att skapa något till-
sammans, att fysiskt arbeta och se hur den 
gemensamma insatsen leder till något kon-
kret - den känslan är svår att beskriva. Vi 
hade väldigt roligt, och svettigt, och blev 
bjudna på god köttgryta kokad över öppen 
eld på gården. Kaffe ordnades också på lö-
pande band. 

Foto Tony MeadTvå foton:  Katarina Klingberg

När kvällen kom och mörkret lade sig satt 
vi tillsammans vid en eld bredvid den på-
började hyddan. Vi pratade sed, gudar,  
Star Trek och hur dagen gått. Nej, vi hann 
inte bygga klart, men det kommer fler hel-
ger!

Nu i efterhand tänker jag att den här hel-
gen representerar själva seden. Seden 
är väldigt fysisk. Ja, vi studerar, läser, 
lyssnar och känner in. Men den största 
delen i seden är ändå aktiv - vi blotar, vi 
skapar, vi sjunger, vi berättar. Vi bygger. 
 
Linda Stiernberg
 
Frivilligarbete kallas dugnad på norska, det 
ordet tycker jag vi kan införa i svenskan 

Bygga sed

krafter vi inte fullt kan kontrollera och att 
dessa krafter, frånsett deras fysiska dimen-
sion även har en andlig sådan. Den visar att 
vi människor behöver såväl ordning som 
kaos. Dionysos som Apollon. Genom seden 
kan jag genom blotet påminnas om dessa 
krafter och hoppas att de ska stå mig bi. 
 
Henrik Nilsson Tröst
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helg för inkluderande sed/asatro/pagan-
ska organisationer och blotlag. Tid för att 
mötas och lära känna varandra. Organisa-
tionerna berättades om av representanterna 
och så var det flera andra föredrag. Fram-
för allt så var det nog första gången som en 
hednisk organisation baserad i USA sam-
arbetade med europeiska organisationer. 
Och detta samarbete blev en bra start på en 
interkontinental gemenskap som kommer 
att växa och bli ett starkt band. 

I samband med den pandemiska si-
tuationen i världen skedde ”Frith Forge 
2020” online via Zoom. Men trots detta 
hölls konferensen i en mycket vänlig och 
varm atmosfär, och Anna kände att trots de 
hundratusentals kilometer som skilde oss 
människor, fanns det en speciell atmosfär 
som kopplade ihop alla oss i en osynlig ”spi-
rituell väv.”

Per Lundberg och Anna Vulykh deltog i 
Frith Forge 2020 och berättar här om vad 
det är och vad som hände.

Frith Forge 2020 ägde rum den 15-16 
augusti som en digital konferens. 

Namnet Frith Forge kan översät-
tas till frids-smältdegel. Med det fornnor-
diska ordet Frith avses fred/frid och forge 
betyder ässja - eller i detta sammanhang 
är smältdegel mer passande. Så titeln insi-
nuerar en konferens där vi är i gemenskap 
och håller fred, lär oss och växer tillsam-
mans. För att skapa fred och “smälta sam-
man” mellan hedningar. Det första Frith 
Forge hölls i Berlin 2017 och anordnades i 
samarbete med organisationen The Troth, 
thetroth.org och Haimo Grebenstein; Ver-
ein für Germanisches Heidentum, www.
vfgh.de/ i Tyskland. Det var en intensiv 

Screenshot från föreläsningen

Hallgläde tilllsammans
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Konferensformatet hölls i två olika rum, 
“Main Hall” och “Fire Circle”. Main med 
föreläsningar och panelsamtal och Fire 
för öppet samtal mellan deltagare. I “Fire 
Circle” - Eldcirkeln kunde man se och prata 
med de som hade sina inställningar på att 
dela video och ljud. Det var många gånger 
som Per hade en inre bild av hur alla del-
tagare stod runt elden med sina horn och 
samtalade. I föreläsningsrummet kunde 
man bara se och lyssna samt via chatt in-
teragera och ställa frågor. Det var 300 som 
hade anmält sig, som mest såg Per 106 in-
loggade samtidigt.

Konferensen öppnades med en ritual som 
skapades på Frith Forge 2017 av Rob 
Lewis, som symboliserar anslutningen till 
det internationella inkluderande nätverket 
av hedningar som vi skapar tillsammans. 

Alla bjöds in att tända ett levande ljus 
och ha ett dryckeskärl med dryck i. Ljuset 

tändes som symbol för att hålla frithlågan 
och vid tillfälle så drack alla varandra till. 
Detta skedde i rummet Fire Circle så alla 
som hade sina kamera på kunde se varan-
dra. Efter detta följde ett panelsamtal med 
titeln “Inkluderande hedendom världen 
runt”. 

I panelen satt Diana L. Paxon, (The Troth, 
USA);  Gunna Einarsdottir, Negen Werel-
den (Nio Världarna från Nederländerna); 
Per Lundberg (Samfundet Forn Sed Sve-
rige); Jade Pichette (Vindisir Kindred/
Ravens knoll community, Canada), Edgar 
Muela Gómez (Allthing Asatru Mexico, 
Mexico). Paneldeltagarna fick frågor av 
moderatorn Jade Pichette om hur inklu-
sivitet tar sig uttryck i de olika organisa-
tionerna. 

Vidare på konferensens första dag togs 
flera viktiga ämnen för diskussion upp, 
såsom: hedendom i Latinamerika och de 

Screenshot från föreläsningen
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Austin ”Auz” Lawrence gav en virtuell tur 
av Raven’s Knoll och en liten beskrivning 
av traditioner. Raven’s Knoll är  en unik 
hedniskt-ägd campingplats belägen i Egan-
ville, Ontario Kanada. (Denna plats var det 
tänkt att hålla Frith Forge 2020 på fram 
tills Covid-19 kom); Wyrd (Urdaväven), 
Relation och gåvoetik.

Föreläsare: Ann Sheffield (Groa), John 
Potts (Nederländerna), Barbara Jane Davy 
(Vindisir Kindred, Canada), Haimo Gre-
benstein (Verein für Germanisches Hei-
dentum eV (VfGH) Tyskland, Eldaring 
och The Troth, USA), Austin ”Auz” Law-
rence (Ravenknoll.org och Well and Tree 
Gathering, hednisk gemenskap i Kanada), 
Harry Weaver (Kanada).

Glädjande och kanske lite överraskande 
var att två organisationer från Mellana-
merika var representerade, Allting Asatru 

svårigheter de står inför; om extremism och 
rasism i en hednisk miljö och hur vi kan 
skapa en säker och inkluderande miljö för 
tillbedjan, praxis och gemenskap; podcast 
om en historia om hedningar i Costa Rica 
och Sydamerika; stöd till inkluderande 
hedningar i Asien och Stillahavsområdet. 

Tack så mycket till de underbara föreläsarna 
som delade sin kunskap och erfarenhet: 
Esteban Sevilla (Yggdrasil Ásatrú Costa 
Rica-föreningen, Costa Rica), Ethan Stark 
(Hedningar mot hat, NYC Hedningar, 
North North River Kindred, USA), Austin 
”Auz” Lawrence (Hedniska gemenskapen i 
Kanada, www.ravensknoll.ca, Canada), 
Lauren Crow (The Troth, USA), Robert 
L. Schreiwer (The Troth, USA), Amanda 
Leigh-Hawkins (The Troth, USA).
Den andra dagen var full av lika intres-
santa ämnen och diskussioner: Hednisk 
etik - då och nu; ”Forn Siðr” - ”Nyr Siðr”; 

Screenshot från föreläsningen
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Mexico och Aso Yggdrasil i Costa Rica. De 
berättade om sin situation i ett land som 
är dominerat av Katolska kyrkan. Många 
hedningar måste “vara i garderoben”, för de 
riskerar att förlora sina arbeten om arbets-
givaren vet om att de är sedvandrare. De 
utövar ”i skuggorna, i tystnad, hemlighet 
och anonymitet”. Men de har en historia 
att berätta, ord och fantastiska upplevelser 
att dela.

De vill gärna ha kontakt med andra hed-
ningar och du hittar dem på Facebook. 
Allting Asatru Mexico hittar du om du 
söker på Allting Asatru Mexico och i 
Costa Rica så sök på Aso Yggdrasil eller  
asoyggdrasilcr.com. Vill du lyssna på en 
podcast med Esteban Sevilla i Costa Rica 
gå till hemsidan heathenhistory.com > 
episod 21 LIVE at Frith forge: A History 
of Heathenry in Costa Rica with Esteban 
Sevilla.

Hall joy - Hallglädje tillsammans
I någon föreläsning eller samtal i Fire Circle 
så nämndes ett ord på engelska: “Hall Joy” 
- hallglädje. Det förklarades som glädje 
i gemenskapen som finns. Detta ord ut-
trycktes och återkom ofta under resterande 
tiden av FF2020. Det är ett fint uttryck 
för något vackert, och vi vill gärna sprida 
ordet så vi kan förtydliga gemenskap och 
uppleva hallglädje tillsammas! Föreställ 
dig situationen; människor i ett långhus 
som är i gemytlig gemenskap, och känslan 
inombords av varm gemenskap. Det är vad 
hallglädje är. 

Sedens/Hedendomens kärna
Under sitt föredrag, The Origin of Fol-
kish Heathenry, Extremist Appropriation, 
and the Ways to Overcome (Ursprunget 
till Folkish hedendom, beslagtagande av 
extremister och hur man övervinner det) 
gav Ethan Stark förslag på att sedens/he-
dendomens kärna är att gå från isolering 
till anknytning (from isolation to connec-
tion). Isolering på flera sätt, från kontakt 
och anknytning till närmiljön och na-
turen, anknytning till sig själv och andra 
människor och kontakt med Makterna/
det gudomliga. Ethan Starks förslag är 
sprungen ur att många religioner har ett 
kärntema; kristendomen går från synd till 
försoning, buddism från lidande till befri-
else, för att nämna två exempel på struktur. 

Inkluderande
Austin ”Auz” Lawrence berättade under 
sin föreläsning om rötterna till vit rasism 
bland hedningar i Nordamerika. Den 
hette ”Immanentize Ragnarök: Historical 
and Theological Notes on White Racialist 
Heathenry” (Immanentisera Ragnarök: 
Historiska och teologiska anteckningar 
om vita rasistiska hedningar). Han gjorde 
en intressant analys av teologiska aspek-
ter och jämförde, kontrasterande och 
belyste vad som motiverar vita rasistiska 
hedningar jämfört med inkluderande he-
dendom; grunden som motiverar vita ra-
sistiska hedningar.

Hednisk etik, då - och nu?
Detta var Annas favoritföreläsning på 
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konferensen.  Ann Sheffield (“Gróa”), 
John Potts och Barbara Jane Davy dis-
kuterade om etik i modern hedendom i 
sin session ”Heathen Ethics, Then - And 
Now?” (Hednisk etik, då - och nu?). I 
det förkristna samhället så förhandlades 
betydelsen om vad som är ”rätt” och ”fel”, 
bland hedningar. Ann gav en översikt av 
hur den etiska världsbilden har förändrats 
hos folk i Västeuropa genom århundra-
dena, och hur dessa förändringar har orsa-
kat omedvetna antaganden som många av 
oss fortfarande har.

Som Ann Sheffield (“Gróa”) uttryckte det 
finns det tillfällen då den globala kulturen, 
eller majoritetens kultur, inte motsvarar 
våra kulturella värderingar. Och vi kan 
inte anta att världen håller med oss. Och 
medan vi gör vårt val - att avvika från den 
globala kulturen - står vi inför det faktum 
att vi har meningsskiljaktigheter. Öppen-
het i frith pga inkludering.

En observation under Frith Forge 2020 
var att den öppenhet som inkluderande 
värderingar innebär även leder till öppen-
het och nyfikenhet på andra hedningars 
sätt i praxis och värderingar. Det leder till 
acceptans av skillnader, större sådana eller 
nyanser i den mångfald som finns i vårt 
hednakollektiv. Denna öppenhet var inget 
som Per hörde pratas om utan mer något 
som märktes i samtal mellan sedvandrare. 
Oftast så innebär inkluderandet ett fokus 
på t.ex hudfärg/DNA eller sexuell lägg-
ning/HBTQ+. Det som märktes av i sam-

talen var att det fanns just hallglädje och 
värme i nyfikenhet i samtalen. 

Slutet är alltid en ny början
Som avslutning på Frith Forge 2020 sam-
lades alla i ”Fire Circle” och hade en kon-
versation om vad vi hade lärt oss under 
hela sammankomsten. Vi diskuterade po-
tentiella samarbetsprojekt och planer. Och 
vi alla bara njöt av samtalet och den fantas-
tiska atmosfären - hallglädjen - jag (Anna) 
kan inte beskriva denna känsla i ord, men 
det var en ”livlig och stark” känsla av att 
vi alla satt runt ett bål, ett bål som vi alla 
tände på med en eld som brinner i våra 
hjärtan. Och vi kommer att bära denna eld 
genom livet, tills nästa ”Frith Forge.”

Konferensen avslutades med en avslutande 
ritual av Robert Lewis - alla tände sina ljus 
som användes vid öppningsritualen och 
hade en dryck.

Anna Vulykh 
sedvandrare boende i Kiev Ukraina och 
medlem i Samfundet Forn Sed Sverige

Per Lundberg 
gode och internationell kontaktperson för 
Samfundet Forn Sed Sverige

Är du nyfiken kan du se schemat från det 
första Frith Forge 2017 på www.events.
thetroth.org > frith-forge 2017 > schedule
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SBesök hemsidan för att köpa nästa års 
almanacka. Den är illustrerad med 
foton från våra medlemmar och inne-

håller beskrivande texter för de högtider 
och makter som firas de olika månaderna. 
Den innehåller också texter om hur man 
blotar själv och om seden som naturreli-
gion. 

www.samfundetfornsed.se/store

Foto Linda StiernbergFoto Tobias Markusson

Foto: Anders Olsson
Foto Per Lundberg

Foto Nick Lundberg

Samfundets almanacka 2021

Vi önskar dig en god jul!
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Returadress: Samfundet Forn Sed, c/o Persson,
Kärrtorpsvägen 65, 121 55 Johanneshov

Foto: Ann Lindholm-Svensson

Älvors dans

SAMFUNDET FORN SED
Hemsida: www.samfundetfornsed.se
Facebook: www.facebook.com/samfundetfornsed
Instagram: @samfundetfornsed
Youtube: www.youtube.com/SamfundetFornSedSverige

Jag trampa’ långsamt skogens stig och
Vandrade inunder trädens
Kronor, som mot himlen sköt opp;
Ja, där jag mig nära kände,
Närmare min Valfars guds- kraft,
Som mig givit kraft att leva,
Leva i en tid så oviss.

Jag vandrade till kullens topp där
Himmelen vart närmast marken,
såg när solen sjönk i fjärran,
Och när stjärnor tog dess plats där,
På det blåa firmamentet.

Jag kände mig som mitt i myten,
Som jag voro mitt i Eddan,
Eller som om Kalevala,
Sänkt ett mytiskt dis omkring mig.

Jag mötte här en ung en älva,
Men dock äldre än du tror du,
Hon satt sig ned och tala till mig,
Sagor som jag aldrig hört.

Här jag satt o’ lyssna länge,
Till de älvors dans och sagor,
Här jag fann mig en fin tanke:
”Här skall stoftet mitt det spridas!”

Sen jag somna’ där bland älvor,
Mitt i deras älvo-danser,
De, som täcke, gav mig mossa,
Och till kudde alv- sångs- dun.
När jag vakna’, det var morgon,
Solen stod där högt i skyn,
Traskade sen raskt kvickt hemåt,
För att skriva detta ned...

Av Henrik Berntsson


