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Ord från redaktör’n

inledare
Som sittande redaktör, faller det på mig att skriva en ledare,
en inledning, till det här särskilda jubileumsnumret. Vi
får läsa historier från ett par personer som var med från
den allra första början, höra lite visioner om samfundets
framtid, personliga berättelser från förtroendevalda, och en
religionshistorikers egna syn på våra första 25 år.
”Historien skrivs av de som segrar” – Winston Churchill
”Historien skrivs aldrig av andra än vinnarna.” – Robert
Brasillach
Vi har gjort vårt allra bästa, ordförar’n och
redaktör’n, för att jaga rätt på alla som, genom
hela vår historia, innehaft vissa poster. Vi anser
därför att vi uttömt alla möjligheter att få kontakt med
dessa, och anser inte att någon kan komma i efterhand och
tycka sig bortglömd.
Inledningen ska väl anslå en ton för resten av skriften,
men i det här fallet är det svårt eftersom skribenterna har
så inbördes olika sätt, som vi givetvis har behållit i deras
texter.
Vi önskar mycket nöje med läsningen av detta rekordtjocka
nummer!
redaktör Edward Rosén

Vill du komma i kontakt med andra samfundsmedlemmar via sociala medier?
Välkommen till vår interna facebookgrupp! För att gå med, fyll i enkäten här:
https://www.samfundetfornsed.se/medlem/samfundets-facebookgrupp-26623000
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Första ordförande
Våren 1994 hyrde jag två stugor vid
bäcken i Tyresta by där jag arbetade
med nya runstenar.
Jag var ny och passiv medlem i en förening
som vi sedan döpte om till Bjarka efter en
björk uppe i hästhagen som vi vårdade.
Eftersom föreningen inte hade någon lokal
bjöd jag ner den till Tyresta och det blev
föreningens mötesplats.
Föreningen levandegjorde vikingatid
och prövade på allt från matlagning till
hantverk.
Forn sed dyker upp hela tiden på något sätt
i någon form och mot sensommaren ansåg
jag att Sverige även behöver forn sed som
religiöst alternativ. Jag vet att jag skrev ett
helt A4 om varför
och hur det skulle
gå till och tog med
mig på ett möte.

med mera, där det stod
om plats och ett första
möte.
Mötet var nog under tidig höst 1994 i en
lokal på Gudö, Haninge.
När dagen kom stod jag utanför och bara
såg hur okänt folk kom och tog plats, den
ena märkligare än den andre.
Den lilla lokalen blev i stort sett fylld med
folk men en saknades, min högra hand
Pehrman. Jag väntade, vi väntade och till
slut gick det inte längre. Som att hoppa
fallskärm första gången, ingen återvändo,
startade jag mötet utan Pehrman och utan
några minnesanteckningar.

Mikael Pehrman
tyckte det lät bra
och påstod att han
också gått i samma
tankar och också
skrivit ner lite.
Han hade gjort
det också, men
hundrafalt mer.
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Medlemmar i
Bjarka spred
nu flygblad i
Stockholm, smög
in lappar i utvalda
böcker på bibliotek Första ristade runhunden finns bevarad på planka.

Till min förvåning
gick det bra och de
som var på mötet
uppmuntrade
till mer och i
slutänden hade
vi fått ihop en
styrelse och
redaktör. Så efter
det var det bara
att starta Sveriges
Asatrosamfund.
I september 1994
registrerades
samfundet som
en förening hos
Skatteverket
och fick ett
organisationsnummer.

Begreppet forn sed var med hela tiden
från början och när vi skulle välja namn
så diskuterades forn sed kors och tvärs.
Vi hade ofta diskussioner om namnet
asatrosamfund men vi gick på det eftersom
det skulle förstås bättre än det mer okända
forn sed.
Jim Engström som var ett datageni och som
även gillade runstenar som jag, skapade vår
första hemsida 1997.
Redan från början så var runhunden med,
och i en bastu ute i Tyresta som hade blivit
mitt kontor, gjorde jag de första skisserna på
ett papper. Senare ristade jag in runhunden
i en loftsäng, och vid en flytt så sågade jag
ut plankan med runhunden och den finns

fortfarande kvar i mitt arkiv.
Jag var runt 30 år och hade de effektivaste
åren av mitt liv. Jag drev företag som
runristare, körde taxi på nätterna, jagade
på Kaos som redaktör, svarade på mängder
av nyfikna brev, intervjuades av media och
kopplade av med arkeologi och forskning på
eget bevåg. Idag har jag fullt upp bara med
att skriva det här.
Grunden för min del att starta samfundet
var helt enkelt att jag ville vara medlem i en
sån förening men att det inte fanns någon.
Nu har det gått några år, typ 25, och det
samfund jag letade efter då existerar idag.
Och jag är en nöjd och glad medlem.
Kalle runristare

Kalle Runristare och Tor vid en namngivning i Tyresta september 1994.
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Vårblotets ursprung i nutid
Alla föreningar har sina toppar och
dalar, och det gäller förstås även
vårt samfund. Vid millennieskiftet
år 2000 var samfundet bara några
år gammalt, men ändå ganska trött.
Det hände inte mycket, eftersom
entusiasmen hos medlemmarna
saknades.
Det ledde i sin tur till att uppslutningen på
årstinget var mycket gles. Vad värre är – alla
i styrelsen ville avgå, inklusive ordföranden.
Det fanns därtill ingen valberedning, så när
frågan om kommande års styrelse dök upp
på dagordningen blev det väldigt tyst.
Eftersom jag har en del föreningserfarenhet,
och därför som föregående år påtagit
mig uppgiften som årsmötesordförande,
så föreslog jag lite försiktigt under
diskussionen att jag kunde tänka
mig att vara med i styrelsen – något
som omedelbart väckte entusiasm på
mötet. Flera föreslog att jag skulle bli
ordförande för samfundet, något jag var
helt oförberedd på, men smickrad av
förtroendet accepterade jag, och så fick
det bli så. Sen följde det knepiga arbetet
att få några fler att vara med i styrelsen,
en uppgift som komplicerades avsevärt av
att få medlemmar ens var närvarande på
årstinget. Vi fick t.o.m. ringa några och
smöra hårt för att få ihop en styrelse.
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Så – för att vara helt ärlig var det nog i
ytterst liten grad mina eventuella förmågor
och meriter som väckte denna entusiasm
– det var nog snarare så att de närvarande
blev glada för att någon över huvud taget
kunde tänka sig att ta över rollen som
ordförande, eller att någon ville göra något

över huvud taget. Den
gamla välkända ”nånannan-ismen”, med
andra ord – jag blev
ordförande för att ingen
annan ville. Men jag
lyckades i alla fall lansera
en idé, som faktiskt fick
ett sådant genomslag att den fortfarande
präglar en del av samfundets verksamhet.
Vårbloten vid Uppsala Högar.
Under vintern 1999-2000 pågick en del
diskussioner om påvens sten vid Uppsala
Högar, på samfundets debattsida. Somliga
uttryckte att de ville spränga den, andra att
vi bara skulle ignorera den. Mitt förslag var
att stjäla stenen, utan att behöva flytta den
– vi bara anordnar blot på den, helt enkelt,
och gör den till vår. Det där fastnade, och
på årstinget 2000 blev mitt första förslag
som ordförande just det – att vi håller ett
blot vid Uppsala Högar, på påskdagen – väl
medveten att just på påskdagen så kommer
sannolikt många besökare till kyrkan.
Kristna besökare, som sannolikt skulle se att
det också pågår ett hedniskt blot på påvens
sten. Alla blev entusiastiska, och vi började
planera. Vi hade två veckor på oss, så det
var bråttom att få ihop det.
En lätt komisk komplikation tillstötte på
vägen. Det lokala kyrkorådet hade fått reda
på våra planer, vilket resulterade i mycket
upprörda känslor. Jag blev uppringd av en
gläfsande herre, som nästan skrek åt mig,
att det var ”helgerån”, ”djävulsdyrkan”, att
vi skulle ”skända platsen”. Diplomatiskt
nog undvek jag att nämna att nämna att vi
hedningar lika väl kunde uppfatta påvens

sten som ett helgerån, och talade istället
varmt om försoning och samexistens. Men
kyrkorådet lyssnade inte på det örat. Därtill
stod stenen på kyrkans mark, så där fick vi
förstås inget bifall. Riksantikvarieämbetet
var dock betydligt mer tillmötesgående,
och föreslog att vi istället kunde hålla till på
tingshögen – vilket var en alldeles utmärkt
plats för ett blot, så där fick det bli.
Det blev påsk, och dags för blot. Ryktet
spred sig fort, och på plats fanns ett 80-tal
deltagare, samt flera journalister – från
Expressen, UNT, och ett par ytterligare
publikationer. Som blotgode och
blotgydja tjänstgjorde jag och Odendisa,
och vi gjorde så gott vi kunde med vår
nyskapade ceremoni. Det blev hur som
helst väl mottaget, och vi fick helsidor i
flera dagstidningar, och nytt intresse för
samfundet vaknade – både internt och
externt.
Ökad mediabevakning, ny hemsida och
annan utåtriktad verksamhet räckte dock

inte för att få fart på samfundet, särskilt
som styrelsen snabbt eroderade ner till tre
personer, och få medlemmar ville dra igång
aktiviteter. Självklart måste jag åtminstone
delvis ta på mig ansvaret för denna svacka,
som otillräcklig ordförande, men överlag
var det ett mycket lågt engagemang bland
medlemmarna, något vi i styrelsen inte
lyckades bryta. Vi lyckades förvisso hålla
samfundet halvt om halvt levande med
konstgjord andning ett par-tre år, men
så mycket mer än så var det inte, till dess
att vi äntligen lyckades få ihop ett årsting
2003 – som i sin tur ledde till ”den stora
Finnkampen” 2003-2004. Därefter inträdde
en betydligt lugnare period. Men det är en
annan historia, som förtjänar en egen plats.
Men våra vårblot har trots allt fortsatt,
år efter år, och 2019 blir den 20:e gången
i ordningen, vilket jag är både stolt och
tacksam över. Jag hoppas verkligen att
denna tradition fortsätter även i framtiden.
Carl Johan Rehbinder 2018
Ordförande 2000-2003

Emma Hernejärvi, Bruse Persson och Räv Skogsberg leder processionen till blotplasten för
vårblotet i Gamla Uppsala 2019.
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Ordförande?! - Ajdå!
Vadå ”Ajdå”? Jag har varit
ordförande i det som då hette
Sveriges Asatrosamfund, även kallat
SAs. Min tid som ordförande var
inte speciellt lång, bara 1 år. Jag ville
aldrig bli ordförande, utan det blev
jag för att jag ville ställa upp och
trots allt få samfundet att leva vidare.
Och överlämna till någon som var
mer lämpad för en sådan syssla.
Eftersom jag numera är i det närmaste
osynlig för resten av samfundet måste jag
nog presentera mig för Mimers Källas
läsare. Jag är född 1959, så i år blir jag 60 år.
Jag var med för 25 år sedan, ja till och med
på det första, konstitutionella mötet, och
har varit medlem sedan dess. Numera bor
jag i Småland, Fliseryd, och det har jag gjort
sedan 2006, då jag och min fru lämnade
Stockholmsområdet (Tullinge) och flyttade
ut på ”landet”.
Min ”andliga” bakgrund har jag i den
nyschamanska rörelsen, där jag var medlem
sedan mina senare 20-år. Att jag hamnade
just där är en tillfällighet, men jag kände
inte att jag hade speciellt mycket att välja
på. Jag är en så kallad ”naturlig mystiker”,
vilket betyder att jag har ett ganska stort
antal spontana andliga upplevelser som
grund. Och det har jag haft sedan jag var
barn. I början var dessa upplevelser ganska
skrämmande, så jag försökte hitta en väg att
kontrollera och förstå dem.
Tiden som ordförande (och även innan
och efter) präglades bland annat av
motsättningen mellan ”sed och sejd”. Vid
denna tid så var det många inom SAs som
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hade en bakgrund inom
den nyschamanska
rörelsen. De ville ju
ha mer av detta inom
SAs, och det kom att
kallas ”sejd”, även om
beteckningen inte
är korrekt. ”Sed” var
beteckningen för det som skulle kunna
kallas en inriktning med mer ceremonier i
form av Blot och passageriter. Ibland var det
till och med så att de som stod för sed ansåg
sig ha en traderad tradition att falla tillbaka
på. (Vilket förstås inte stämde, utom i små,
små smulor.)
Mellan dessa grupper fanns alltså
en motsättning. Som förstås var helt
korkad. Och som tog sitt uttryck främst
genom att debatteras överfriskt på
diverse diskussionssidor. Min fördel som
ordförande (om jag nu hade någon), var att
försöka jämka samman dessa grupper och
ge respektive grupp lite förståelse för den
andra gruppen.
Men jag var inte lyckad som ordförande,
särskilt som jag inte hade tid till att gå in
för uppgiften helt och hållet. Jag gjorde det
jag såg som nödvändigt, och försökte så
långt det gick få till ett lokalt arbete ute hos
medlemmarna. Men vad tog då upp min
tid? Ja, arbete förstås, ett arbete där jag reste
mycket, både i Sverige och utanför Sverige.
Renovering av hus, d.v.s de hus som jag
bodde i. Men det viktigaste var förstås mina
grubblerier, och det är väl här som det finns
en koppling till samfundet.
Jag hade ju sedan barnsben haft spontana,
andliga upplevelser. De var min grund.

t
Jag visste att det fanns någon form av
sanning i detta med religion. Men jag såg
att denna sanning inte hade speciellt stort
genomslag i mer ”normala” religioner.
Jag trodde vid denna tid att här var den
nyschamanska rörelsen mer nära ”själva
kärnan” av religionen. Ja, jag såg att det
fanns fungerande andlig kontakt inom
den nyschamanska rörelsen, men många
var istället präglade av effektsökeri,
självbedrägeri, ja rent utav stolligheter.
Det fanns en oönskad och ovidkommande
”svans” inom den nyschamanska rörelsen,
som sed-förespråkarna sköt in sig på och
kritiserade. (Med all rätt!)
Men seden då? Ja om man är snäll, kan
man säga att traderad kunskap inte är

komplett. Så ett samfund uppbyggd enbart
kring skriftliga källor och de få kornen av
traderad andlig kunskap, blir inte komplett.
Inte på långa vägar komplett. (Även om
jag har en del sådana korn själv, från min
farmor.) Framför allt saknades till stor del
innerligheten och uppgående i en andlig
upplevelse inom seden. Det blev mer
av tämligen tomma ceremonier. Ibland
urartade det till ren ”kostymteater”. Då
tyckte jag att det var gräsligt. Detta sköt
sejd-anhängarna in sig på. (Med all rätt!)
Jag vet att jag inte var ensam att se denna
tomhet. Det var flera medlemmar som
försvann från SAs då. Och den låg säkert
med i botten för den identitetskris som SAs
hade just då. Och det har varit den främsta
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orsaken till min osynlighet. Men inte enda
orsaken.
Sedan ca 15 år tillbaka har jag mer och mer
sett det så att det finns tre skilda vägar till
någon form av andlighet i sitt liv. Den första
är förstås sed, alltså tradition och social
miljö. Men den vägen är problematisk idag,
eftersom detta är uppbrutet och till allra
största delen försvunnet. Man kan knappast
ens hitta det inom kristendomen längre, och
där försvinner det i snabb takt. Det levde
fortfarande på Gotland, när min numera
80-åriga mor var ung, alltså på slutet av
30-talet och 40-talet. Hon kan fortfarande
den kristna trosbekännelsen utantill. Detta
insåg jag som ordförande.
För mig är alltså sed något som måste
nyskapas. Vilket förstås innebär en
motsägelse i sig. När seden omskapas
långsamt, ett litet steg i taget, ja då fungerar
det bra. Men nu? Hur ska det fungera? Jag
påstår att den verkligt stora fördelen med
att få en fungerande Sed, är att den just är
medvetet föränderlig. Den förändras steg
för steg, bara förändringstakten inte är för
snabb. Det kräver hur som helst ett väldigt
stort mått av lyhördhet, stor kunskap och
förståelse för vår moderna livssituation.
Att sejden, i vid mening, är en av vägarna
för mig, är kanske klart? Alltså den direkta
upplevelsen. Genom känslan. Men mitt
personliga problem här har ju varit att mitt
liv har präglats av spontana upplevelser.
Hur omformar man spontana upplevelser
till något som är mer kontrollerat? Utom
genom tillgång till fungerande och kloka
lärare? Och var finns dessa lärare?
Den tredje vägen för andlig kunskap,
kommer att överraska en del. Det är
genom kunskap och mer logisk tanke.
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Och vetenskapen och vår kunskap om
världsalltet och kunskapen om det
komplexa nätverket i universum, är
grunden till en hänförelse och andlig
upplevelse av helheten. Den som vill
kan ju läsa till exempel Michio Kaku-s
Hyperspace. Inte direkt lättläst, men värd
ansträngningen, tycker jag.
En annan orsak till min osynlighet, är att
jag har försökt att skapa ett ekologiskt,
uthålligt boende för mig och min fru.
Som ett exempel på att det är möjligt. Det
betyder att jag numera har solceller på
taket och vindkraftsandelar för el och lokalt
producerad ved för resten av mitt elbehov.
Jag kör elbil. Jag har energiminimerat mitt
boende genom aktiva val av vitvaror och
belysning. Jag har komposter och har egna
odlingar. Jag äter framför allt vilt och fisk
och en del kyckling. Jag återvinner allt som
går att återvinna. Jag har gått ner i arbetstid.
Men jag har ALDRIG trott att det går att få
alla människor att vilja försaka sitt bekväma
liv, för att någon miljöaktivist säger att de
ska det. Det skapar istället motstånd och
är totalt kontraproduktivt. När det började
komma nya lampor, till exempel med LEDteknik, ja då kan folk byta. Speciellt om
de tjänar pengar på det. Det samma gäller
att byta ut sin bensinbil mot en elbil. Och
så vidare, och så vidare. Medvetenhet om
naturen måste vila på andlig grund, och
förändras steg för steg. Som en del av Sed.
Har vi tid med det? Kanske inte, men då får
vi gå in för ekonomisk förtjänst istället.
Eftersom många inom samfundet har ett
starkt miljötänk, så anser jag att det borde
finnas som en del av andligheten. Men utan
att kasta pekfingrar omkring sig, eller urarta
till någon form av grön fascism.
Mikael Pehrman

Frej på vårblotet i Gamla Uppsala 2019.
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Samfundets krisartade år
Efter den första ”generationsväxlingen” av förtroendevalda i
samfundet så kom aktivitetsnivån
att minska i början av 2000-talet.
Det var inte så många som var
beredda att ställa upp i rådet och
på andra poster, så samfundet
förde en tynande tillvaro. Det stora
blotet i Uppsala startade visserligen
som tradition och samfundets
diskussionsforum på nätet var
synnerligen aktivt, men i övrigt
fanns det en hel del att önska. Under
tre år kom Mimers källa ut endast en
gång.
Samfundet hade på den tiden någonstans
mellan 250 och 300 medlemmar (+ familjemedlemmar), men medlemsregistret
förlorades, dels i ett datorhaveri och
dels i strul med postgirot. Eftersom
samfundet knappt hade någon aktivitet
uppmanade ordföranden Carl Johan
Rehbinder medlemmarna att inte betala
medlemsavgift. Det påbörjades ett arbete
med att återskapa medlemsregistret för

att nå alla medlemmarna igen. Förutom
ordföranden och viceordföranden hade alla
förtroendevalda hoppat av.
Till slut lyckades samfundet få till ett
årsting i mars 2003 och då två personer
som tidigare inte varit aktiva dök upp
och var beredda att axla ordförande- och
kassörsrollen så var de flesta positiva.
Årstinget kunde även utse flera andra
ledamöter i rådet och den förre ordföranden
Rehbinder blev rådsgode i det nya rådet.
Den nye ordföranden Jóhannes Ágústsson
la fram en handlingsplan för hur man skulle
få samfundet på fötter, men främst var det
den nye kassören Finn som direkt tog över
rodret med fast hand i samfundet. Han
ringde runt och kontaktade medlemmar
och försökte också skaffa sig kontroll över
hemsidan och diskussionsforumet. Redan
efter de första rådsmötena skar det sig rejält
mellan Finn och Rehbinder, som menade
att den nye kassören manipulerade, hotade
och bröt mot stadgarna. Rehbinder och
en annan av rådsmedlemmarna hoppade
av rådet i protest redan efter två månader
och det blev en intensiv diskussion på
samfundets diskussionsforum.
De flesta upplevde vid denna tidpunkt
att kassören Finn var en stor tillgång som
fick fart på samfundet. Han tillbringade
många timmar om dagen med att ringa
runt till medlemmar. Flera blotlag blev
aktiva på nytt och fick representanter i
rådet. Visserligen hände inte så mycket
konkret, Mimers Källa och den utlovade
Forn sed i nutid utkom inte. Men många
uttalade ändå sitt tydliga stöd för kassören
när han fick kritik från de avhoppade
rådsmedlemmarna.
Snart började emellertid problemen
att bli allt mer tydliga. Kassören ville
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utesluta sin främsta kritiker och försökte
övertala rådsmedlemmarna att ställa
upp på detta, Jóhannes Ágústsson tog
time-out som ordförande på hösten och
tillförordnad ordförande blev en helt okänd
figur som ingen visste vem var, utom
kassören, och kassören försökte styra och
strypa informationsflödet och den fria
diskussionen på forumet, for med osanning
och det upptäcktes att stadgarna hade
ändrats i smyg.
I januari 2004 avgick så ordförande och
den okände tillförordnade ordföranden tog
över också formellt. Av 240 medlemmar i
det rekonstruerade medlemsregistret var
det nu endast 43 kvar. De som kritiserade
rådet/kassören, förtalades eller stängdes
av från diskussionsforumet och Carl Johan
Rehbinder uteslöts.
Ett nytt diskussionsforum bildades för att
kunna prata öppet om samfundets problem,
vilket medförde att rådsmedlemmar och
godeorden blev uppmärksammade på
konstigheter de tidigare inte känt till, och
när allt detta kom i dagen blev det ohållbart
för kassören och hans krympande krets av
rådsmedlemmar och sympatisörer.
Kassören och rådet avgick i början av
mars 2004 och förklarade samtidigt
på samfundets hemsida att Sveriges
Asatrosamfund var nedlagt (trots att det
krävs beslut på årstinget för att lägga ner
samfundet). Beslutet var undertecknat med
flera namn som inte var tillfrågade – bland
annat godeordens representanter.
Det medförde att samtliga godeord, Sunna,
Regin, Uma och och Tyresta, tog avstånd
från kassören och förklarade att de blivit
förda bakom ljuset och sedan lämnade de
kollektivt samfundet.
De enda förtroendevalda som var kvar var
två representanter för valberedningen, så
dessa tog initiativet till att vaska fram en
interimsstyrelse ledd av samfundets förste

ordförande Kalle Dahlberg och andra
veteraner från samfundet, men även Henrik
Hallgren som blivit vald vid årstinget 2003
(men avgått när konstigheterna i rådet tog
fart). När den avgångne kassören insåg att
en interimsstyrelse bildats så hävdade han
att rådet inte alls avgått och att samfundet
visst fanns kvar. Så under ett par dagar
fanns det två styrelser för samfundet.
Per Lundberg lyckades få lösenord till
diskussionsforumet och tillsatte nya
moderatorer så att diskussionerna åter
kunde fortsätta på samfundets arena.
Kassören ville sedan förhandla med
interimsstyrelsen och sade sig vara beredd
att lämna över koder till hemsidan samt
samfundets tillgångar. Ett tag såg det ut som
om det skulle bli någon slags fredlig och
ordnad överlämning, men när det visade
sig att kassören tömt kassan och det endast
fanns 65 kronor kvar på kontot, så slutade
det med polisanmälan.
Interimsstyrelsen arrangerade ett årsting
och ett nytt råd valdes och sakta men säkert
började man bygga upp samfundet igen
och försöka reparera dess skamfilade rykte.
Mimers källa började komma ut på nytt
och ett arbete med att uppdatera stadgarna
påbörjades.
Blotlagen som lämnat samfundet bildade
Nätverket Forn sed och kompletterades med
flera andra blotlag, som Forn Sed Småland,
Torsgillet, hbtq-blotlaget Bilröst. 2007 la
nätverket ner sin verksamhet och många av
medlemmarna återvände så småningom till
samfundet och blev aktiva.
Krisen tog hårt på samfundet, men
samtidigt var den nog, så här i backspegeln,
också nyttig. Den ledde fram till ett nytt
engagemang, nya stadgar och ett nytt namn
och en mer ödmjuk inställning till varför ett
samfund ska finnas till. Krisen födde dagens
samfund.
Tveskägg
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Ett samfund i ständig förändring
Samfundet Forn Sed Sverige är nu
ett kvarts århundrade gammalt.
Det är tillräckligt gammalt för att
kunna säga att samfundet har sin
egen biografi. Det har skapats och
utvecklats genom åren, sökt sig
fram och hittat sina former, blivit
omskakat, genomgått kriser, repat
sig, förnyat sig och stabiliserat sig på
nytt.
Genom åren har olika ”strömningar” satt
sin prägel på samfundets identitet. Under
vissa perioder har samfundet haft fokus
på alkohol, berusning och fest. Under
andra perioder har samfundet varit mer
shamanskt inriktat för att sedan utvecklats
mer till att likna en mer etablerad religion.
Och även om huvudfåran skiftat karaktär
genom åren har det alltid funnits många
olika underströmmar med olika fokus.
Jag har själv haft en relation tills samfundet
under större delen av dess existens. Jag
gick med i samfundet 1997 – tre år efter
bildandet – och har sedan dess i stort sett
varit aktiv. Men på olika sätt. I början var
jag nyfiken och engagerad deltagare. Jag
minns när jag åkte på min första träff med
samfundet. Det var nog när jag just gått
med - kanske var det 1997 – och vi reste
ett gäng från Göteborg till Österlen där
vårblotet skulle hållas. Det var en sagolikt
vacker plats, med skirt grönskande träd
och en rent magisk, brusande fors. Det
hölls ett fint blot, men jag tyckte det var
förvånansvärt kort. ”Så bra” sa någon som
stod bredvid mig. ”Då kan vi börja supa”.
Och det gjorde de. Söp. Och ja… det var
väl det. Personen som jag hade haft kontakt
med innan träffen och som skulle hålla i
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en sejdceremoni senare
på kvällen, hittade jag
spyende i buskarna. Det
blev ingen sejdceremoni.
När jag kom hem från
träffen kände jag nog
ganska stark besvikelse.
Var fanns andligheten? Personen som
varit för full för att hålla i sejdceremonin
kontaktade mig någon dag efteråt och
bad om ursäkt. Och på något sätt fanns
det fortfarande en dragning hos mig till
samfundet, så jag stannade kvar och fick
med tiden andra mer positiva erfarenheter.
1999 startades det upp en godegydjeutbildning ledd av Mikael Pehrman,
men den rann ut i sanden. Jag själv gjorde
ett försök till att starta upp en ny variant
tillsammans med Mikael men det blev det
inte heller något med.
Runt millennieskiftet gick jag med i rådet
då också Johannes Agustsson valdes till
ordförande och Finn Jensen till kassör. Vad
som hände under den perioden återges i
andra artiklar, men jag kan bara säga att jag
själv snabbt började ana oråd och efter ett
kort tag hoppade jag av rådet i protest mot
Finn Jensens agerande.
Efter ”Finnkampen” låg samfundet närmast
i ruiner och vi var några som tog oss an
att bygga upp det igen. Jag blev med tiden
ordförande och var så under ett antal år.
Jag kanske inte var den mest spektakuläre
ordföranden och kanske inte heller den
mest initiativrike. Jag tror nog att mitt
bidrag låg i att skapa ett lugn efter den
stormiga period som varit. Det möjliggjorde
att samfundet kunde ägna sig åt sin inre

verksamhet och sin organisation, anta nya
stadgar och nytt namn.

trygga och bekväma formerna kan det leda
till att dessa former med tiden blir tomma.

När jag ett antal år senare avgick som
ordförande kunde jag istället fokusera på
uppdraget som gode i samfundet vilket nog
var det jag egentligen längtade efter.
Idag har vi ett välfungerande trossamfund,
även om saker givetvis alltid kan utvecklas
än mer. Det sker en hel del kreativt arbete
inom samfundet – utvecklande av bloten,
skapande av musik, nya blotlag, helger med
fördjupning inom olika teman. Vi är med i
interreligiösa rådet och börjar erkännas som
en seriös organisation i samhället.

Då riskerar samfundet blir mer byråkrati
och form, istället för en levande sed. Jag
säger inte att det har skett, bara att det
finns en risk för det, i den fas samfundet
nu befinner sig. Därför tror jag det är
viktigt att samfundet inte ägnar sig för
mycket åt formalisering, standardisering
och kontroll, utan låter seden leva. Seden
vi utövar är alltid något mer, större och
rikare än samfundet. Seden är den bas,
den källa som ger samfundet dess näring
och livskraft. Paradoxalt nog finns risken
att samfundet glömmer bort seden. Att
formerna blir viktigare än innehållet. Det
behöver vi ständigt vara uppmärksamma
på. Samfundets uppgift – som jag ser det –
är att hjälpa och skapa möjligheter för den
levande seden att hitta sitt uttryck i dagens
samhälle.
Henrik Hallgren, F.d. Ordförande
Nuvarande riksgode

Kanske befinner sig samfundet i en
formaliseringsfas, när vi mognar och
utvecklar vår identitet som ett stabilt och
seriöst trossamfund. Alla faser har sina
möjligheter och kvalitéer, men även sina
utmaningar. När det nu utvecklats stabila
former för blot och liknande, finns risken
för stagnation. Om vi nöjer oss med de
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Jubileumsåret
För 25 år sedan bildades den
förening som idag är Samfundet
Forn Sed Sverige. Vi hette då Sverige
Asatrosamfund och blev registrerade
som trossamfund 2007. Vårt nya
namn fick vi 2010, och sedan dess
har vårt medlemsantal bara ökat och
nu är vi över 500 medlemmar.
25 år, det måste vi så klart fira! Det tyckte
åtminstone rådet som 2018 satte ihop en
grupp som skulle planera firandet.
Först ut var en kalender. Illustrationerna
i kalendern var en återpublicering av
Alexander Bågenholms vackra teckningar
från kalendern 2012, men med nya texter.
Intresset för kalender var stort!
Förbokningarna vällde in och vi sålde även
till några butiker. De extra kalendrarna som
vi beställde för att sälja i Samfundets butik
på nätet tog också slut.
Nästa steg var en fest – ett måste när man
fyller 25! Men när, och var?
Det smarta var väl att lägga det i samband
med det blot som är mest besökt, vilket är
det stora vårblotet i Gamla Uppsala. På det
sättet var tidpunkten given, frågan var nu
vilken lokal vi skulle vara i. Redan under
hösten 2018 började jubileumskommittén
(som gruppen nu kallade sig med glimten
i ögat) bestående av mig, Edward Rosén,
och Bruse Persson, att ta kontakt med olika
restauranger och lokaler i Stockholm och
Uppsala. När vi hörde ryktas att Odinsborg
eventuellt skulle öppna till våren blev vi
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genast upprymda. Det vore perfekt!
Gångavstånd från blotplatsen och dessutom
mysiga lokaler. Att boka en restaurang
innan den hade öppnat efter två års
renovering var inte helt lätt. Konstigt nog
verkade ägarna ha annat att tänka på än att
vi ville hinna ut med plats och pris i god tid
till medlemmarna. Som att bygga kök och
anställa kökspersonal till exempel. Men till
slut lyckades och vi fick till ett bra pris.
Snabbt skickades inbjudningar ut till
både medlemmar och till utländska
samfund som vi hoppades skulle vilja
fira med oss. Kontakt togs också med
bryggaren Mjödhamnen och den hedniske
musikern Vendelkorp, vi ville ju gärna
ha både god dricka och musik på vårt
stora gille. Plötsligt föll allt på plats, fler
anmälningar till festen än vi hade räknat
med, tre utländska samfund valde att skicka
representanter, Mjödhamnen kom med
mjöd till både blot och gille, Vendelkorp
drog ihop sitt band, Vendelkorps Drängar.
Jubileumskommittén började bli lite trötta,
och beslöt att fråga deltagare om hjälp.
För under själva dagen skulle vi behöva
hjälp! Saker skulle bäras till samlingsplats,
blotplats och gillessal. Och det var ganska
mycket. Sa jag att vi beställde specialtryckta
muggar för jubileumsåret också? (Det finns
säkert några muggar kvar att köpa om du är
snabb). Och strandflaggor med samfundets
logga och namn köptes in. Sånghäften
trycktes. Och så klart Frej och Freja skulle
vara med på gillet! Allt skulle på plats. En
toastmaster raggades upp också (eller ja,

Lagetom med mjöd sponsrat av Mjödhamnen på vårblotet i Gamla Uppsala 2019.
han är ju gift med en i jubileumskommittén,
så så mycket raggande behövdes inte).
Många ställde upp och bar saker och fixade
och donade och fotade, jag blir alldeles
varm när jag tänker på det. Tack!
Nu ska jag inte skriva allt för mycket om
festen – men den var BRA! Sagor berättades,
hedersutnämnande utdelades, musik, dans,
mat, vår nye gode fick sin låne-dräkt. Och
vi fick presenter. Finska Karhun Kansa gav
ett symboliskt ägg (ägget är viktigt i deras
skapelsehistoria och sed) med blomfröer för
framtida honungsmjöd. Det tyska Eldaring
gav en bok som har varit tongivande i
utvecklingen av deras sed. Norska Bifrost
gav en benflöjt skapad av en av de mer
kända hedniska instrumenttillverkarna. Det
danska Tingsfälig kunde inte närvara, men
skickade över fyra flaskor riktigt gott öl som
dracks under festen, vi delade så klart.

Jubileumsåret är inte slut än. Till hösten ger
Samfundet ut ett blothäfte som goderingen
har skrivit. Den beskriver olika blot och
den blotsordning Samfundet har. Perfekt
för både nybörjare, nystartade blotlag och
de mer erfarna som ändå vill lära sig något
nytt.
Och vet ni vad? Ytterligare en större
festlighet är planerad. 21-22:a
september bjuder Frejas blotlag alla
samfundsmedlemmar till ett höstfirande på
Genesmons arkeologiska friluftsmuseum i
Domsjö strax söder om Örnsköldsvik.
Förutom blot och gille planeras arkeologisk
vandring, vistelse (och kanske övernattning)
i det rekonstruerade långhuset, hednisk
marknad, eld, trumning och mys.
Aktiviteter för barn planeras också. Sista
anmälan är 1:a september, skynda skynda!
Linda Stiernberg, riksgydja
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Hedersomnämnande
Under Samfundets 25-åriga historia
är det många som gjort Samfundet
till vad det är idag. Men det finns
alltid några som gjort det där lilla
extra eller som på något annat sätt
utmärkt sig i sitt handlande för
Samfundets bästa. Självklart ska
dessa uppmärksammas för sina
insatser och under hösten 2018
fick alla medlemmar chansen att
nominera någon som de ville ska
tackas ordentligt.

Samfundets blot och genom skivor även
tagit hedniska toner in i folks hem.

Efter vårblotet och på gillet i Gamla
Uppsala söndag 21 april delades dessa
hedersomnämnande ut i form av ett vackert
inramat ”diplom” och en medaljong. Den
sista överlämnades i Lund 21 maj.

Kalle Runristare
Kalle Dahlberg har som medgrundare och
förste ordförande varit en viktig person
för Samfundets existens. Han har även
verkat för dess fortbestånd genom att ta
på sig rollen som interimsordförande
under en krisartad period. Vidare är han
upphovsman till Samfundets symbol
Runhunden.

Linda Stiernberg
Linda har genom att under lång tid vara
drivande bakom Frejas Blotlag utgjort en
stark röst för Forn Sed i norra Sverige. Hon
har genom sitt gydjeskap och sin energi
bidragit till att Samfundet fått flertalet
aktiva nya medlemmar.
Yens Wahlgren
Yens har verkat för seden huvudsakligen
i det fördolda, men hans bidrag som
redaktör för Mimers källa och som delaktig
i utgivningen av Forn Sed i Nutid och Ord
om sed och annat har kunnat uppskattas av
många medlemmar.
Johan ”Vendelkorp” Sandström
Johan har med stämma och olika
instrument bidragit till stämningen vid

Henrik Hallgren
Henrik har med självklar pondus som
gode förrättat många stämningsfulla
blot i Samfundets namn, men även som
ordförande hjälpt till att utveckla det.
Dessutom har han genom kloka bidrag i
radio samt genom böcker och skrifter varit
en utmärkt ambassadör för Seden.

Carl Johan Rehbinder
Calle har under lång tid varit aktiv
i Samfundet och är bland annat
initiativtagare till den numera fasta
traditionen med vårblot vid Uppsala Högar.
Han har också med skarp penna och tunga
varit en tydlig röst i debatt kring hedendom.
Tack till Peter Engelbrektsson för de fina
medaljongerna i eneträ och Aldo för den
slingrande ramen.
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Hur samfundet fick sitt namn
Yggdrasil – samfundet för forn sed.
Så beslöt medlemmarna på årstinget
2009 att Sveriges Asatrosamfunds
nya namn skulle bli. Men varför
heter samfundet inte det då? Det här
är historien om när samfundet fick
sitt namn.
Efter samfundets stora kris i början av
2000-talet, då aktiviteten sjönk och en
kassör ”tog över” samfundet, förskingrade
kassan, uteslöt medlemmar och till sist
försökte lägga ner samfundet så nystartade
det 2005. På det första tinget så stakades
vägen för nystarten ut och i den ingick det
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att skriva nya stadgar för samfundet.
Stadgeskrivande var en lång och noggrann
process och de nya stadgarna var inte
framarbetade och förankrade förrän 2009.
Under många år hade också samfundet
namn diskuterats, ända sedan 1990-talet
och samfundets första år hade forn sed
används parallellt med asatro och många
tyckte att begreppet asatro var för snävt för
att korrekt beskriva samfundets hedniska
bruk. I samband med arbetet med nya
stadgar väcktes då också frågan om
samfundet inte borde byta namn i samband
med att nya stadgar antogs. I de nya

stadgarna användes främst begreppet forn
sed, som också definieras tydligt, men ordet
asatro nämns också.
Diskussionen fördes bland rådet och
medlemmarna och inte minst på
samfundets gamla internetforum där många
förslag stöttes och blöttes under lång tid av
både medlemmar och icke-medlemmar. Vid
2009 års början hade rådet vaskat fram tre
förslag:
Samfundet Forn sed
Forn sed – Sveriges Asatrosamfund
Forn sed – samfundet för hednisk tro och
sed
På diskussionsforumet hölls en omröstning,
i två omgångar, bland alla de förslag som
varit upp till diskussion och de fyra främsta
förslagen blev:
Sveriges Asatrosamfund
Samfundet Forn sed
Yggdrasil – samfundet för asatro och forn
sed
Samfundet för hednisk tro och sed
Samfundet dåvarande namn fick alltså flest
röster, men sammanlagt var det fler röster
för ett nytt namn.
Så kom då årstinget 2009 i slutet av april
på Öland och till tingsdeltagarnas stora
förvåning kunde de relativt lätt enas om
namnet Yggdrasil – samfundet för forn sed!
Ett namnbyte måste dock tas av två ting och
ett extra årsting var redan utlyst till hösten
för att ta det andra beslutet om de nya
stadgarna. Dessutom måste ju namnbytet
vara förankrat bland medlemmarna, så i
följande nummer av Mimers källa skrev
man om det nya namnet och samtidigt
skickade man med en enkät med tidningen
där man bad medlemmar ge sin syn på ett

eventuellt namnbyte.
60 svar kom in på enkäten (ca 20 procent
av medlemmarna). En majoritet ville byta
namn, men flest röster fick det nuvarande
namnet:
Sveriges Asatrossamfund: 40 %
Yggdrasil – Samfundet för Forn Sed: 33 %
Annat alternativ (många förslag innehöll
Forn sed): 27 %
Extra-tinget hösten 2009 tolkade detta som
att det fanns en majoritet för namnbyte,
men att förslaget med Yggdrasil inte hade
tillräckligt stöd. Eftersom många förslag
innehöll forn sed och det tidigare varit
upp för förslag så valde tinget att anta
namnet Samfundet Forn Sed Sverige. Att
lägga till Sverige, motiverades med att det
fanns det danska Forn Sidr och den norska
Foreningen Forn Sed.
Men tinget beslöt också att göra en ännu
mer grundläggande remissomgång och
kontaktpersonerna fick i uppdrag att
kontakta samtliga 300 medlemmar för att
förhöra sig hur de ställde sig till det nya
namnet. Det nya namnet presenterades
i Mimers källa och en ny omröstning
genomfördes. Denna gång fick de röstande
välja mellan det gamla namnet och det nya.
De 49 rösterna som inkom fördelade sig så
här:
Sveriges Asatrosamfund: 35 %
Samfundet Forn Sed Sverige 63%
Blanka röster: 2%
Sålunda en majoritet för det nya namnet
som slutligen antogs enhälligt av årstinget
2010 som hölls på Värmdö i Stockholm. För
säkerhet skulle la man också under många
år framöver till ”fd Sveriges Asatrosamfund”
till det nya namnet för att inget tvivel skulle
råda.
Tveskägg

21

Angående gudastöttorna Frej och Freja
Ja, hörni... Det är ju det här med
att skapa. Att låta sina händer
göra något som kommer att bli
ihågkommet av andra. Runorna
i graniten. Det glödande järnet.
Bilderna i hällen. Stöttorna i
mossen... För det var lite där det
började. Eller... det började med en
motorsåg.
Jag har under större delen av mitt
yrkesverksamma liv arbetat med
motorsågen som redskap, gallrat skog, fällt
träd bland hus och sist men inte minst:
skulpterat i trä. Under största delen av
mitt liv har jag varit hedning. För cirka
fem-sex år sedan kom jag på att jag kunde
kombinera de två områdena, och med
bipolaritetens omfamning infann sig snart
en manisk period av återskapande av
gudastöttor och mossfynd från Danmark
och Tyskland och nyskapande av egna

representationer av mina
gudar och gudinnor.
Många är de skapelser
från denna period, och
nu gör jag gudabilder på
beställning för den som
vill.
De två stöttor som Samfundet nu har i sin
ägo är skapade någon gång 2015-2016. De
är naivistiskt stiliserade med grova uttryck
och med fokus på fruktbarhet: bröst, fallos,
vulva, och med små platser att offra på: en
famn, en mun. De är mycket enkla men
uttrycker allt de behöver uttrycka.
Så, till blotet i Gamla Uppsala 2016 släpade
jag med dem i min skåpbil och som en
total överraskning beslutade jag mig för
att skänka dem till Samfundet Forn Sed
Sverige.
Blotet var fantastiskt. Vädret var härligt,
stöttorna bars i procession till blotplatsen
(något som gav en mycket mäktig känsla)
och själv gick jag under ceremonin in i nån
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Första kvinnliga ordförande
Jag tror att det var 2008, eller om
det var 2007, som jag hittade ”hem”.
Länge hade jag sökt efter likar och
av en slump hittade jag Sveriges
Asatrosamfund. Jag lusläste hela
hemsidan för att försäkra mig om
att de hade sunda värderingar och
vänlig ton.

ett blot i Bagarmossen,
kort efter det var jag
på mitt första vårblot i
Uppsala. Det var bland
de bästa beslut jag
någonsin tagit! Vilka
underbara människor
jag har lärt känna genom
samfundet. Det var en ära att få vara med
när beslutet om namnbytet togs, 2010.

Efter att ha studerat dem på håll en tid tog
jag kontakt med Per Lundberg och gick på

2014 valdes jag in som ledamot i rådet
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sorts trans-dans med ramtrumman
i högsta hugg. (Finns att beskåda på
Survive the jive´s youtube-kanal).
Men då det märkligt nog visade sig
att ingen i samfundet kunde frakta
ett par gudastöttor som var 2 meter
långa och med en diameter på 25
cm (Skalle-Per vägrade) så fick jag ta
dem med mig hem till skogen igen.
Det kom att dröja till april 2017
innan de hämtades hem till
Samfundet igen. Då hade se stått
vakt vid vårt hus utanför Lindesberg
i ungefär ett år. Fruktbarhetens
väktare, vaners herre och vanadis.
Frej och Freja.
Det är med stor glädje och
ödmjukhet jag ser dessa gudabilder
användas vid Uppsala-bloten nu,
och jag hoppas att de kan skänka en
känsla av helighet och högtidlighet
även till alla er som besöker denna
fantastiska tillställning!
Johan Vendelkorp Sandström
och 2015 hade jag den stora äran att bli
vald till ordförande för samfundet. Vilket
i sig är en ära, inte tala om att jag även
var den första kvinnliga ordföranden för
samfundet. Jag kände mig otroligt hedrad
men också en väldig press att komma efter
mina företrädare. Min tid som ordförande
skulle visa sig bli ganska utmanande. Vi
hade stora ambitioner, bra möten och jag
hade ett fantastiskt råd vid min sida. Det
var första gången som ordföranden inte
var en del av goderingen, så de andliga och
organisatoriska delarna blev mer separerade
på ett positivt sätt.

Det hände en del i det andliga landskapet.
Vi fann oss utmanade på flera fronter
av ett nytt samfund på framväxt. Ett
samfund som vi fann att vi skilde oss
från. Det är så klart mycket bra att vår
religion får fler anhängare och får mer tid
i media där vi kan visa att vi är ett seriöst
nalternativ till de abrahamitiska tre. Med
nya stjärnor på himlen är bra, då måste
vi verkligen rannsaka oss och stå upp för
våra värderingar. Detta har visat sig vara
en framgångsfaktor. Samfundet Forn Sed
fick mer tid i media, och vi växte i antalet
medlemmar.
Jorunn Steiner
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Linda och Freja
Egentligen är min berättelse om
hur jag blev aktiv i Samfundet en
berättelse om Frejas blotlag. Allt
började på det forum som fanns
på samfundets hemsida. Där
kunde man skriva om allt möjligt
inom seden, det var min enda
kontakt med andra fornsedare/
asatroende. Hedningar och häxor
hade jag kontakt med via Hedniska
Nätverket Vitka, men inte heller i
den föreningen fanns det så många
som bodde nära mig, och den stora
föreningen träffades bara nån gång
per år.

Jag saknade kontakten med andra
hedningar, jag ville ha andra att dela min
sed med. Det är så värdefullt att kunna prata
tillsammans, att kunna bygga vidare och
utveckla både tro och sed.
Plötsligt såg jag ett inlägg i forumet av
en Görgen, en fråga om någon bodde i
Västernorrland och var intresserad av att
träffas. Kanske bilda ett blotlag. Ja! Skrev
jag, och en till tjej, Ida. Vi bestämde oss för
att träffas i Härnösand, både jag och Görgen
bor där.
Ida blev tvungen att ställa in i sista sekund,
så nu skulle jag träffa en främmande karl
vid havet, själv, nån kilometer utanför
bebyggd miljö. Jag var nervös! Tänk om han
var konstig. Det var han inte, inte konstigare
än mig, en hedning, precis som jag. Perfekt.
Nu kunde vi köra igång. Det här var 2011
om jag minns rätt, så min nästa minnesbild
om blotlaget är när jag ska träffa Ida för
första gången.
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Jag hämtade upp henne
på järnvägsstationen i
Härnösand. Vi skulle
hålla vårt första blot
tillsammans som blotlag.
Jag var så glad när jag
mötte henne, och vi
pratade så mycket i bilen
hem till mig att jag (nästan) körde mot rött.
Det första större blotet var på
järnåldersröset bakom Nickebo i
Härnösand. Det var en midsommar, och vi
var lite färre än 10 personer. Det var vårt
blotlag (på tre personer) och fyra vänner
till mig från Hedniska Nätverket. Maken
min stod för markservicen och gjorde
smörgåstårta till oss alla. Den natten sov
alla över hos oss – på luftmadrasser och
soffkuddar. Väldigt mysigt!
Ett annat starkt minne jag har från blotlaget
är också från den första tiden. Vi skulle
blota vid Sälsten, vi tre. Och jag tog med
min äldsta son, då runt sex å. Det bar sig
inte bättre än att han halkade på en sten, våt
av havsstänk. Han slog hakan illa, det sprack
och blödde. Pang satt vi alla i bilen, jag höll
om sonen och tryckte ett papper mot hakan,
Görgen körde till sjukhuset (som lyckligtvis
var öppet, nån timme senare och vi skulle
ha behövt åka fem mil söderut). Görgen bar
in sonen min från bilen, och sedan väntade
både han och Ida i väntrummet medan
sköterskan limmade såret.
Det äventyret slutade med att vi blotade på
min gräsmatta (två meter från grannens
veranda), medan sonen åt godis inne,
insvept i filtar. Sen såg vi på Thor (den
första Marvels-Thor-filmen alltså) och åt

efter några år i utlandet så
tog vår lilla facebookgrupp
fart. Hon fixade en ”gillasida” på Facebook, så att vi
kunde lägga våra blot som
öppna event och fler kunde
få information om dem. Hon
införde också ”onsdagsord”
i facebook-gruppen, så att
intressanta diskussioner tog fart
åtminstone en gång i veckan.
Jag gick Samfundets
gydjeutbildning och vigdes till
gydja 2018, vi fick på så sätt
mer kontakt med andra blotlag
och hur de utövar seden (det är
härligt att se de olika kulturerna
som växer fram i blotlagen runt
om i Sverige). Nu är vi över 70
personer i vår facebookgrupp,
och ungefär 10-15 personer
som utgör blotlaget.

popcorn. Jag kommer alltid tycka om den
filmen för den påminner om den vänskap
och hjälpsamhet och kärlek som finns i vårt
blotlag. Vi blev som en liten familj.
Sedan följde några år då vi oftast var två-tre
personer på bloten. Vi försökte bjuda in
vänner som var intresserade, men de som
deltog kom inte tillbaka. Det var ok, men
lite tråkigt.
Sen kom Bettan. Jag vet inte riktigt vad
som hände, men med Bettan kom det liv i
blotlaget! Fler dök upp på bloten, och när
det ändå bara var ”vi” så var det ett djup
i ceremoni och samtal som var väldigt
upplyftande. Och när Ida kom tillbaka

Västernorrland är fortfarande
vårt ”huvudområde”, men vi har
medlemmar i både Hälsingland
och Västerbotten. Det är ett
stort område, vi försöker hålla
bloten på olika platser. Vårt favoritställe
att vara på är Genesmons arkeologiska
friluftsmuseum i Örnsköldsvik. Vi har till
och med fått lov av kommunen att slyröja
en liten bit i en skogsdunge för vår blotplats.
Oavsett var vi håller till blir det alltid långt
att åka för någon, så ungefär hälften av
blotlaget kommer på varje blot. Vi börjar
delas upp i ett Frejas Norra och Frejas
Södra. Kanske kommer ett nytt blotlag snart
bildas av Frejas Södra? Det ser jag fram
emot, med en vemodig glädje. För vilken
resa vi har haft!
Linda på FrejasÖ (som jag kallade mig
på samfundets forum)
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Forsete och
ordförandehammaren
På årstingen och våra
rådmöten har vi alltid
med oss gudabilden
Forsete och en
ordförandeklubba.

Gudabilden Forsete är
gjord av Johan Vendelkorp
och Henrik Hallgren fick
den som tackgåva när
han slutade efter sex år
som ordförande 2010.
Men Henrik tyckte det
var lite konstigt att han
skulle få Forsete just
när han inte längre var
ordförande, utan gav den
istället vidare till den nye
ordföranden som då var
Erik Otterberg. Därefter
har den lämnats över till
sittande ordförande Martin
Domeij, Jorunn Steiner
och nu slutligen står den
hos Bruse Persson.
Ordförandehammaren är
från samfundets barndom
och var från början inte en
ordförandehammare utan
mer ceremoniellt använd i
blot. Sedan fick Samfundet
kopparhammaren istället,
och då blev trähammaren
en ordförandehammare
istället. Tyvärr vet vi inte
vem som tillverkat den.
Men även den lämnas över
till sittande ordförande.
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Men varför inte du?
Jag är inne på mitt nionde år i
samfundet. Kom med för att de som
var aktivast då tyckte att jag skulle
ha positionen ”ansvarig för HBTfrågor” och dessutom korrekturläsa
tidningen och samfundets
trycksaker.
Sedan dess har jag lämnat över HBTpinnen till Emma Hernejärvi, varit
verksamhetsgranskare i två år, och har
hamnat på redaktörsstolen till slut.
Det är ett tråkigt jobb att jaga efter material,
helst vill jag bara fixa korrektur. Jag tror
att det tyvärr finns en känsla av ”men inte
ska väl jag”, medan jag tycker ”men varför
inte du? Varför inte skriva en artikel om
det där intressanta du skrev mycket kort

Bröllop i Gnesta 18 juni 1998.

om på samfundets
facebookgrupp?” Men
medlemmarna vill ha
tidning, och det är
viktigt med något fysiskt
hem i lådan för de av
våra medlemmar som
inte känner eller umgås
med andra hedningar, så jag, tillsammans
med ordförande Bruse Persson och
layoutare Suvi Andersson, gör så gott vi kan.
För min och andras religiösa utveckling
driver jag ett slags öppen studiecirkel,
Samtal om Sed, som träffas en gång i
månaden i Göteborg. (Under högtiden Vänt
är det en gång i veckan.)
Edward Rosén
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Första rådsgydjan
2006 fick jag en oväntad
födelsedagspresent. Ett medlemskap
i Sveriges Asatrosamfund med
uppmaningen att jag behövdes där.
Jag visste inte då på vilket sätt, men
jag hade i många år praktiserat
nordisk shamanism i olika former
så den då så kallade asatron låg
nära till hands med sin animistiska,
odogmatiska livssyn och de nordiska
gudarna var inte några främlingar.

en ceremoni i anslutning
till att goderingen, som
ett forum och lärosäte för
samfundets godar och
gydjor, hade bildats.
Under åren som följt har mycket hänt i
Samfundet och godeskapets utövare har
funnit en stabil form att verka i där inte
bara blot utan också skaldekonst, myter,
hugflykt och olika initiationsriter och
övergångsceremonier ingår i den service vi
ger medlemmarna.

Något år senare satt jag till bords med
Per Lundberg och Henrik Hallgren på en
IKEA-restaurang på väg till årstinget vid
Ale Stenar. Per hade då grunnat på om
inte samfundet borde ha en rådsgydja- och
gode. Ville jag? Utan att egentligen veta vad
detta nyskapade uppdrag kunde innebära
sade jag ja och på tinget godtogs förslaget
om rådsgodeskapet och Per och jag valdes
att förvalta ansvaret.

Numera har vi ett aktivt blotlag i Stockholm
där vi håller årshjulet rullande med blot, vi
informerar skolor och allmänhet om Forn
Sed och vi utbildar oss själva med samtal,
föreläsningar och utforskar runorna, gör
utglykter till kultplatser o s v. En mångfald
uppgifter som gör gydjeskapet spännande
och flexibelt.
Sylvia Hild
Fotnot: På årstinget 2018 ändrades titeln till
riksgydja.

Med tiden finmejslades
innehållet i
godeskapets uppgifter,
i början var det bara
en villkorlig uppgift
och det var att se till
att Vårblotet i Uppsala
hölls varje år. Men
vi höll fanan högt
och ordnade även
höstmöten och en rad
andra aktiviteter inom
den sediska sfären.
Fem år senare
överlämnade jag mitt
ansvar som rådsgydja Sylvia Hild, Mikael Pehrman, Per Lundberg vårblot Gamla Uppsala
till Birka Skogsberg vid
2006.
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Tidsaxel

Efter 25 år har vi passerat många milstolpar. Det här är
några av dem:
• 1994 Hösten flera möten med ett konstituerande ting
• 1994 Sveriges asatrosamfund registrerat som förening
hos Skatteverket den 24 september
• 1996 Första numret av Mimers Källa
• 1996 Samfundet första webbplats
• 1997 Samfundet medverkar för första gången i
radioprogrammet Vid dagens början i P1. Medverkar sedan
regelbundet tills programmet läggs ner 2017.
• 2000 Första vårblotet i Gamla Uppsala
• 2007 Registrerat som trossamfund hos
Kammarkollegiet
• 2007 Goderingen bildas
• 2008 Första versionen av Forn sed i nutid kommer ut
• 2009 Representanter för samfundet deltar i Pride för
första gången
• 2010 Antogs det nya namnet, Samfundet Forn Sed
Sverige, av årstinget
• 2010 Samfundet får en facebooksida och ny domän,
samfundetfornsed.se
• 2010 Mimers Källas Förlag bildas och första boken, Ord
om sed, ges ut
• 2018 Över 500 medlemmar
• 2019 Det 20:e vårblotet hålls i Gamla Uppsala den 21
april
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Den tionde ordföranden
Kombon av för mycket kaffe och för
liten blåsa resulterade i att jag blev
vald till ordförande.
Men vi tar det från början.
Sedan ungdomen hade jag läst Eddan, men
då jag var yngre läste jag myterna bara på
det yttersta av lökens alla lager. Med tiden
har mitt mytläsande tagit mig lager för
lager allt djupare ned genom myternas olika
nivåer.
När samfundet med sitt dåvarande namn
Sveriges Asatrosamfund kom upp med en
hemsida runt 1997, började jag följa den
med stort intresse. Men skeenden i mitt liv
gjorde att jag inte hade så mycket energi
kvar till annat än mitt eget privatliv. Så det
skulle dröja ända till våren 2015 innan jag
ansökte om medlemskap.
Det kändes
väldigt
välkomnande
och inkluderande
när Per Lundberg
som då var
medlemsansvarig,
ringde upp för att
kolla vad jag var
för typ som hade
sökt medlemskap.
Jag tror att vi
utan problem
babblade på i
över en timme.
Sedan dess har
Edsring och hammare.
min andlighet
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gått från klarhet till
klarhet, eller djupare
in genom lökens olika
lager. Våren 2016 var jag
på mitt första vårblot i
Gamla Uppsala och på
något sätt så hamnade
jag på årstinget. När
jag mitt under tingsförhandlingarna kom
tillbaka från toaletten upptäckte jag att jag
blivit nominerad som ledamot i rådet och
överraskad som jag blev fann jag mig inte
att protestera, varvid jag blev invald. Så går
det när man är pissnödig.
Ordförandeskapet
Med tiden började en del fråga om jag skulle
bli ordförande, vissa uttryckte det mer som
ett påstående. Men jag urskuldade mig hela
tiden med att jag bara varit medlem i lite
över ett år och kan och vet för lite, samt att
det fanns de som var mycket mer erfarna
och kompetenta än jag. Men någonstans
var det väl flera som anade att mitt då låga
självförtroende
inte var något
att bry sig om,
utan att mina
erfarenheter från
yrkeslivet att
skapa struktur
och ordning var
något positivt.
Och så blev det,
på årstinget 2017
blev jag vald till
ordförande och
2019 blev jag
omvald till två år
till.

Vad har jag gjort för seden och Samfundet
då? Här blir det risk för att det tidigare
låga självförtroendet bytts ut till högmod,
men det här ska ju ända spegla min syn på
Samfundets historia. Så håll till godo.

att det fattades många nummer. Efter ett
idogt letande, tjatande och påminnande
så lyckades jag samla ihop alla nummer av
Mimers Källa som pdf, vilka nu finns att
ladda ned och läsa via vår hemsida.

Ganska snabbt insåg jag att Samfundet
led av samma problem som många
organisationer gör, stora som små, och det
är att det kollektiva minnet är väldigt kort.
Det glöms lätt bort vad som diskuterats och
beslutats tidigare genom åren, för ingen
sitter och läser gamla protokoll. Utom jag
då. Så jag började arbeta med något jag
kallade för Arbetsordning, ett stödjande
dokument där jag samlade ihop alla gamla
beslut och andra rutiner för att vi inte
skulle behöva slösa energi på frågor som
redan behandlats, samt att det skulle göra
en smidig övergång när ny ordförande eller
rådsmedlemmar väljs.

När jag ändå höll på och jagade, så
lyckades jag även jaga ihop alla tings- och
rådsprotokoll sedan 2004. Vilka jag med
stort intresse läst, allihopa, och därmed
skapat mig en bra bild av Samfundets
historia. Iallafall den protokollförda
historien, den teoretiska historien. Den
praktiska historien har jag i omgångar fått
mig muntligt traderat, och det har varit
både högt och lågt.

Ända sedan internets uppkomst i början
på 1990-talet har jag haft devisen att
”syns du inte så finns du inte”. Samfundet
har en väldigt snygg och välstrukturerad
hemsida och vi har en bra Facebooksida.
Det anordnas väldigt många aktiviteter
som blot med mera, men jag tyckte inte
vi utnyttjade våra kanaler utåt tillräckligt,
vilket medförde att det var få som deltog på
bloten. Jag kände att vi var ganska okända
för allmänheten, främst vad vi gjorde men
även vad vi står för. Som ett led i att öka
vår närvaro på nätet skaffade jag oss ett
Instagramkonto och jag såg även till att
hemsidan och Facebooksidan uppdaterades
mer regelbundet med alla Samfundets och
blotlagens aktiviteter. Hela tiden. Utan
undantag.
Som ny medlem försökte jag läsa ikapp
och jag började läsa gamla nummer av
Mimers Källa. Men fann ganska snabbt

Blot, gille, ting
I häftet Forn Sed i Nutid som alla nya
medlemmar får, men som även finns att
köpa via vår hemsida, omnämns seden
som en pall med tre ben, där benen
representerar blot, gille och ting. Under
påskhelgen våren 2019 fick vi alla delar i
seden när vi genomförde det 20:e vårblotet
i Gamla Uppsala där uppåt 300 personer
deltog vilket är ett ordentligt rekord. Mycket
tack vare att jag tjatade på allt och alla att
komma, både på nätet och vid träffar. Jag
lyckades även få Mjödhamnen att stå för
mjödet på blotet utan kostnad.
På kvällen hade vi sedan ett stort
jubileumsgille med anledning av att
Samfundet fyller 25 år under 2019. Vi
hade bjudit in flera europeiska hedniska
samfund och det kom medlemmar
från tyska Eldaring, norska Bifrost och
finska Karhun Kansa. Vi var lite över 60
personer som umgicks, åt och drack,
lyssnade på Vendelkorps drängar, delade ut
hedersomnämnande, lämnade över gåvor,
dansade och höll tal. Hela dagen gick helt
enligt plan, men så hade Linda och jag
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planerat allt i detalj vem som gör vad, var
någonstans och när. Vi kände båda efteråt
helt utan ödmjukhet att vi varit fantastiskt
duktiga.
På det toppade vi dagen efter med ett
årsting där bland annat ett nytt råd valdes,
men även flera funktionärer. Jag är glad
och stolt att vi nu i rådet har representanter
från nästan alla blotlag och att jag fick
förtroendet att leda ännu två år.
Resor i landet
I tjänsten har jag förmånen att resa en
del, men det är tyvärr bara till vissa orter
där mina tekniker finns, men jag passar
då på att bjuda in både medlemmar och
andra nyfikna på seden till opretentiösa
pubträffar där det kommit allt från ingen
till ett tiotal. Orter där jag haft dessa träffar
har varit Härnösand, Sundsvall, Göteborg,
Gävle, Linköping, Borlänge, Malmö,
Karlstad, Luleå och Jönköping. Träffarna
har resulterat i många intressanta samtal,
men även nya medlemmar och artiklar i
lokalpressen.
Andligt alternativ
Denna ökade synlighet och träffarna med
medlemmar och nyfikna har resulterat i
att vi idag har över 500 medlemmar, samt
att allt fler betalar sin årsavgift. Vilket är
bra, pengarna behövs, bland annat till två
tryckta nummer av Mimers Källa. För
många medlemmar är det den enda fysiska
kontakten de har med Samfundet. Därför
tycker jag det är mycket viktigt att vi har råd
att trycka den.
Antalet medlemmar ser inte jag som ett
mål, utan som ett medel. Ett verktyg för att
uppnå det vi vill åstadkomma, exempelvis
att ”Samfundet ska arbeta för att den forna
seden blir ett andligt alternativ, jämställd
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med andra religioner i Sverige”, som det står
i sista meningen i §2 i stadgarna.
Just den meningen har jag tagit fasta på hela
tiden, att ska vi vara ett andligt alternativ
jämställd med andra religioner – det är
ett mål att sträva mot. När jag fick höra
talas om att det finns något som heter
Sveriges Interreligiösa Råd sa jag direkt
till rådet att ”där ska vi vara med”. Sagt och
gjort, och i februari 2019 blev Samfundet
Forn Sed invalda i SIR som det elfte
medlemssamfundet där Lars Goldammer
är vår representant. Nu lirar vi i samma
division som de andra stora religionerna
och är nu verkligen på god väg att bli ett
andligt alternativ jämställt med andra
religioner i Sverige.
Tydliga mål och visioner
Men det här är bara början. En vision är
att ha ett eget ställe, en egen gillessal. Men
för det behövs det pengar och därför så
återuppväckte vi hovkontot, som fanns i
Samfundets barndom, där medlemmar och
andra kan skänka pengar till införskaffandet
av eget hus. Men med den takten vi har nu
lär det ta väldigt lång tid innan vi når dit.
Därför ser jag fram mot den föreslagna
lagändringen som troligen kommer 2020
efter en utredning om statens stöd till
trossamfund som lades fram till regeringen
mars 2018. Där föreslås bland annat att
gränsen för att erhålla statligt stöd sänks
till tusen medlemmar. Jag ser det som
ett fullkomligt realistiskt mål att vi når
tusen medlemmar inom 10 år om vi bara
bestämmer oss för det. För då kan vi söka
projektstöd för inköp eller byggande av
ett eget ställe. Vill man så kan man! Och
är det något livet lärt mig, är att vill man
tillräckligt mycket så når man sina mål. Det
gäller bara att vara att vara tillräckligt stôni!
nuvarande ordförande Bruse Persson

Namngivning i Tyresta september 1994.

Henrik Hallgren, Per Lundberg och Sylvia Hild med årsting och blot vid Ale stenar 2008.
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Reflektioner kring Samfundet Forn Sed Sverige
Samfundet Forn Sed Sverige fyller
i år 25 år. Det är i sig en bedrift, de
flesta nya religiösa organisationer
som grundas har sällan en
livslängd längre än några år. 25
kan i jämförelse med etablerade
religiösa samfund låta kort men är i
många avseenden en imponerande
bedrift, speciellt då samfundet trots
perioder av stora interna konflikter
inte upphört att existera eller vara
verksam. När jag tittar på min egen
avhandling från 2008, Modern
Asatro: Att konstruera etnisk och
kulturell identitet, slås jag av att
de flesta av de organisationer som
passerar förbi idag tillhör den
moderna hedendomens avslutade
historia.
Historien om Samfundet Forn Sed Sverige
är därmed en intressant studie kring hur
en organisation kan hantera konflikter och
överleva och vilka faktorer som bidragit
till detta. Men det är även en historia som
följer ett Sverige som på gott och ont ser allt
mer annorlunda än det gjorde 1994. Vi ser
idag både hur Samfundet Forn Sed Sverige
är en del av en allt mer mångfacetterad
och färgrik blandning av religioner och
kulturer som tillsammans kontinuerligt
formar Sverige, men också ett samfund
som behöver möta ett allt mer polariserat
samhälle där allt högre röster höjs med
visioner om enhet och homogenitet som
normen för att skapa en känsla av kulturell
och nationell enhet.
Vårt samhälle av sociala medier och ett
allt snabbare informationsflöde kan skapa
missriktade och ibland rent felaktiga

34

tolkningar av aktuella
händelseförlopp.
I den kontexten kan
organisationer som
Samfundet Forn Sed
Sverige en fylla en
viktig roll genom att
visa på alternativa sätt att förhålla sig till
skandinavisk och nordisk identitet som inte
är exkluderande eller baserat på ett uppställt
”vi” mot ”dem”. Och ett sådant alternativ
kan visa sig vara viktigare än vi tidigare har
förstått. Människor behöver en känsla av
sammanhang, en relation till något större än
oss själva, men en återkommande fara med
identitet är att det tenderar att lyfta fram det
man inte är.
I min egen undervisning kan jag ibland
uppleva att det blir lätt parodiskt med att
behöva lyfta fram hur vid varje nytt möte
med andra kulturer ”väst” tenderar att
definiera det nya man möter som ”den
andre”, något man kan definiera sig emot,
må det vara hinduism, islam eller afrikanska
religioner. ”Vi” är de civiliserade, ”de” är
barbarerna. På samma sätt var under en
lång period i det kristna Europas historia
synen på ”hedendomen”. Men med den
problematiska situationen att den andre
plötsligt samtidigt också var rötterna för
den egna kulturen. Men om man väljer
att inte se gränser som absoluta kan
föreställningar om identitet snarare fungera
som en brygga mellan olika människor.
Min egen forskning har tidigare framförallt
baserat sig på att studera religioner och
samfund genom att se det som aktörer
på en religiös marknad där framgång i
likhet med kommersiella marknader är

beroende av den
inre logiken varje
fält själv följer. Det
är inte en perfekt
analogi, religion är
långt mer komplext
än kommersiella
företag men det
finns likheter.
Tyvärr inte enbart
positiva. En av de
mer nedslående
aspekterna
av religiösa
marknadsteorier är
att det sällan är de
Höstträff 2008
mer sofistikerade
eller komplexa
trossystemen som vinner. Snarare tenderar
det vara de som lyckas presentera sitt
budskap på ett enkelt och igenkännande
sätt. Scientologin blev under en period
en av de mest framgångsrika nya
religiösa rörelserna i efterkrigstiden, och
presenterade sig framförallt som en form
av psykoterapi, och ser man på de mest
framgångsrika formerna av amerikansk
kristendom så tenderar det att vara
megakyrkor och framgångsteologi.

Samtidigt är ovan
inte en perfekt
analogi, och religiösa
organisationer
följer sin egen logik,
starkt beroende av
kontext och hur
det omgivande
samhället ser ut.
För etableringen
av nya religioner är
troligen situationen
idag bättre än på
länge i Sverige. Trots
bilden av Sverige
som ett av världens
mest sekulariserade
länder präglas den
svenska kulturen av ett flertal religiösa och
andliga rörelser och föreställningar. Genom
invandring har nya religiösa traditioner
etablerat sig, en del välkända som islam i
dess olika former, en del mindre kända som
yazidism och alevism. Men det har inte
enbart varit genom invandring som Sverige.
Av det 80-talet registrerade trossamfund,
vilkas antal ständigt växer sedan år 2000, är
ett flertal skapade genom att personer födda
i Sverige registrerat dem.

Den största kyrkobyggnaden i USA är
idag varken katolsk eller konventionellt
protestantisk utan den framgångsteologiska
väckelsepredikanten Joels Osteens
Lackewood Church i Houston. Vi vet
även att den absolut mest framgångsrika
restaurangkedjan är McDonalds. Därmed är
det sällan den bästa produkten som vinner,
snarare den enklaste och mest lättillgängliga
och den som redan innan hade starka
marknadsandelar eller som i fallet med
kristendomen och islam, etablerat ett
svårslaget monopol som under lång tid
understöddes av statsmakten.

Nordisk hedendom i dess olika former kan
anses ha en viss särställning. I kontrast till
andra nya religioner refererar den nordiska
hedendomen direkt till den kultur man har
uppstått ur, även om man därmed inte med
nödvändighet framhåller en essentialistisk
syn på svenskhet. Även om det skrivits ett
flertal artiklar och avhandlingar om hur
vår bild av det fornnordiska skapas under
1800-talets nationalromantiska sökande
efter ursprung går det inte att förneka att
det finns en speciell relation mellan dagens
svenska kultur och receptionen av det
fornnordiska och därmed har även de nya
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religioner som formas kring detta en annan
relation till det omgivande samhället.
Samfundet Forn Sed Sverige har även idag
blivit mer strukturerade och formaliserade.
Nya samfund formas ofta av personer som
kan vara väldigt viljestarka, vilket även kan
leda till att de sällan är speciellt intresserade
av att ge vika för sin vision. Det som från
början kan vara en tillgång för att förmå en
organisation att överhuvudtaget etablera
sig kan vara samma faktorer som leder till
stagnation och konflikter. Samfundet Forn
Sed Sverige har onekligen gått igenom faser,
speciellt i dess tidiga historia där det skett
starka slitningar mellan personer, men det
går att se hur utvecklingen har gått mot att
styrelser byts ut utan revolutioner eller att
de tidigare medlemmarna lämnar, därmed
skapas en rutin kring ledarskapsbyte som
leder till en ökad stabilitet. Demokratisering
och formalisering gör att beslut tar längre
tid men leder i längden till mer stabila
rörelser.
Samfundet Forn Sed Sveriges historia har
som jag tror alla vet inte varit en enkel
framgångssaga, snarare har det varit en
historia som präglats av uppgångar och
nedgångar, kriser och splittringar, men
med ett utfall av ökad strukturering och
stabilitet. Det avgörande är inte om kriser
uppstår utan hur man hanterar dem och
där har Samfundet Forn Sed Sverige visat
att man har klarat av att gå vidare. Det kan
vara lockande att få en snabb ökning av
medlemmar eller driva igenom sin egen
starka vision men det kan lätt bli en form av
pyrrhusseger, då organisationer som växer
allt för fort även lätt kan märka att de inte
har en organisationsstruktur att hantera de
oundvikliga konflikter som kommer uppstå.
Som avslutning till denna korta reflektion
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kring Samfundet Forn Sed Sverige och
dess framtida roll tänkte jag avsluta med
några korta reflektioner över de utmaningar
och möjligheter som man kan tänka sig
att den framtida nordiska hedendomen
står för, oberoende om man går under
namnet forn sed eller asatro. De kanske
tydligaste är självklart frågan hur man ska
hantera framväxten av nationalistiska och
främlingsfientliga rörelser som historiskt
har använt sig av fornnordiska symboler.
Troligen har inte bruket ökat, men genom
sociala medier kan mindre gruppers bruk av
symboler snabbt leda till att associationen
stärks även om det inte finns något
kvantitativt stöd för föreställningen. Och det
är den andra stora utmaningen, att hantera
sociala medier som lätt kan skapa drev och
spridning av desinformation samtidigt som
det är ett många gånger oumbärligt och
ekonomiskt sätt att sprida information och
bevara kontakter mellan personer som kan
leva långt ifrån varandra.
I slutändan tror jag dock att framtiden för
den nordiska hedendomen är ljus och kan
ha en betydande roll i framtiden för att
erbjuda ett andligt och religiöst alternativ
till ett allt mer konsumtionsinriktat
samhälle. Med en ökande oro inför
klimatkriser kan en hednisk och polyteistisk
hållning visa sig vara den mest hållbara
andligheten för att återknyta oss till en
känsla av helighet och vördnad inför
världen; något som vi behöver mer
än någonsin idag. Därmed önskar jag
Samfundet Forn Sed Sverige all lycka i
framtiden.
Fredrik Gregorius
Fredrik Gregorius är universitetslektor och
religionshistoriker på Linköpings universitet. Han
doktorerade 2009 med avhandlingen ”Modern
asatro” på Lunds universitet (Finns att köpa på
nätet, ISBN 9789197721264).

Levande blot
Jag hittade Sveriges Asatrosamfund
online när jag var 17 år. Jag minns
inte exakt vad jag sökte på, men jag
minns att jag jämförde samfundet
med några andra grupper för
hedendom.

Eftersom Asatrosamfundet verkade både
aktivt, välkomnande gentemot nykomlingar
och var tydligt emot rasism och homofobi,
så föll valet på det. Jag gick ur kyrkan
det året, och vintern efter att ha fyllt 18
så skickade jag in min medlemsansökan.
Ungefär en månad senare fick jag ett
välkomstbrev.
Våren därpå besökte jag mitt första
samfundsblot. Det var vårblotet 2008.
Redan på bussen anade jag att flera andra
passagerare var på väg dit. Där lärde jag
känna bland annat Gunnar Creutz och
Urban Johansson. Blotet hölls på tingshögen
det året, och jag blev ”hooked”! Sedan dess
har vårblotet i Uppsala alltid varit mitt
hjärta nära.
Sommaren 2011 åkte jag och vännen
Alexander Bågenholm, en medlem jag
också lärde känna på ett vårblot, till
årstinget. Det hölls under pingsthelgen på
en scoutgård i Skåne. Vi hade väl mest tänkt
att se vad det hela handlade om, få lite bättre
koll på samfundet. Men så blev vi båda
invalda i rådet istället. Från en medlem som
vilken som helst, så blev jag plötsligt vice
ordförande. Ordförande på den här tiden
var Erik Otterberg.
Jag har lärt mig mycket om föreningsarbete
genom att sitta i rådet. Ibland är det
slitsamt, men jag tänker på hur mycket

viktigt vi uträttar. Vi
håller hjulen igång
mellan ting och ting.
Några år senare fick
jag ett mail, en fråga
om huruvida jag skulle
vara intresserad att gå
en utbildning till att bli gydja. Jag tvekade.
Visst ville jag lära mig mer om seden,
men jag, en gydja? Lite förutsättningslöst,
med tanken att jag inte måste ansöka om
gydjeskap i slutändan, hoppade jag på. Men
efter utbildningen ansökte jag om att bli en
officiell gydja ändå. På den vägen var det.
Sedan 2017 är jag dessutom riksgydja (det
som förr hette rådsgydja).
Vad har då förändrats under min tid som
aktiv i samfundet? Jo, bloten har blivit mer
självständigt norröna, och vi har fått mer
rutin på vårbloten. Bloten har också blivit
mer levande, vi sjunger mer, man vågar
gå fram flera åt gången till stallen. Detta i
kontrast mot förr, då långa köer bildades.
Dessutom har samfundet bytt namn, från
Sveriges Asatrosamfund till Samfundet Forn
Sed Sverige. För mig gör det ingen större
skillnad, vi sysslar ju ändå med samma sak.
När det gäller mina egna prestationer
är jag väldigt stolt över att ha varit
chefredaktör för Mimers Källa (2014-2015),
fått in blotlaget Forn Sed Stockholm till
Interreligiöst Råd i Stockholm och för att ha
informerat nyfikna skolelever om seden.
Grattis samfundet, för 25 år! Nu satsar vi på
åtminstone 25 år till!
Emma Hernejärvi
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En vandringssaga - 2001 till 2019
Min vandring i Sverige
Asatrosamfund och senare
Samfundet Forn Sed Sverige började
1998 med klickande på skärm in på
hemsidan. Boende då i USA kändes
asatro långt bort. Återvändande
till Sverige blev jag medlem och
sedermera aktiv.
Mitt första stora Vårblot vid högarna i
Gamla Uppsala skedde 2003. Uppvuxen
med föreningsliv så var det lätt att kliva in
i Samfundet Forn Sed och flera omgångar i
Rådet har det blivit.
Vi har vuxit i medlemsantal och även
bättre administrativa rutiner sedan början
av 2000-talet. Främst från 2016 till 2019
som kassör och medlemsansvarig. Både
bokföring och Medlemsregister finns idag
via professionella tjänster som gör att
många kan både använda och ha tillgång
dessa. Vårt system är idag mer stabil
jämfört med tidigare år då både bokföring
och medlemsregister fanns endast hos
en person. Försvann denne eller datorn
kraschade så försvinner då allt.
I skrivande stund har vi 513 medlemmar
och när jag först blev medlem låg det på
200-300, det var osäkert hur många för
dåvarande registeransvarig ville ej delge
det antalet. Jag var verksamhetsgranskare
och valberedning 2003 då den så kallade
Finnkampen skedde. Det var likt ett
Ragnarök för Samfundet då kassören tog
över och försvann med de pengar vi hade
i kassan, ca 40 000 kr. Det polisanmäldes
men lades ned för det var för lite pengar. Vi
var många som jobbade för att Samfundet
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skulle fortsätta vara
demokratiskt och finnas
kvar och lyckades få
tag i koder till hemsida
och dåvarande gamla
diskussionsforum.
Samfundet skulle ha
kunnat dö ut då och
jag är glad för det slit som vi lade ned och
känner stolthet och glädje för vi vann den
kampen och vi har skapat mer och tydligare
organisation med mer blotlag och gydjor
och godar.
Vid årstinget 2008 så skapades funktionen
rådsgydja och rådsgode. Sylvia Hild och
jag var de första. Sedan dess har det skett
mycket för religiös ledarskap och vi har
idag en grupp av sju gydjor/godar för
tjänstgöring till Makterna och till dig som
sedvandrare. Jag blev själv vald till gode i
september 2014. Utförande och fördjupande
av hedniskt liv, filosofi och andligt bruk
är en vandring med många olika typer
av göranden, blot under året med gillen
och ting är det vanligaste och den egna
sedens görande och varande, vardagssed,
med fördjupad relation med Makterna.
Det allra senaste är en avslutat studiecirkel
i grunderna i Forn Sed som Emma
Hernejärvi och jag planerat och utfört.
Förhoppningen är att detta material kan
föras vidare på andra platser och grupper i
Samfundet Forn Sed Sverige.
Vi firar 25-år i år och jag hoppas på en till
period av 25 år då vi är fler i antalet, fler
blotlag, kanske ett blotlag i varje stad med
10 000 boende, eget hov och mötesplats. Jag
hoppas även på att Seden/Asatron är mer
känd bland allmänheten om 25 år.
Per Lundberg, gode

Förtroendevalda i urval
årsting

ordförande

1994

Kalle ”Runristare” Dahlberg

vice ordförande

rådsgydja 1)

rådsgode 1)

1995

Kalle ”Runristare” Dahlberg

1996

Kalle ”Runristare” Dahlberg

1997

Dennis Simlin

Helena Ängebrink

1998

Mikael Pehrman

Kent Brattehag

1999

Mikael Pehrman

2000

Carl Johan Rehbinder

2001

Carl Johan Rehbinder

2002

Carl Johan Rehbinder

Mikael Pehrman

2003

Jóhannes Ágústsson

Sven Westblom

2004

Kalle ”Runristare” Dahlberg

2005

Henrik Hallgren

2006

Henrik Hallgren

Per Lundberg

2007

Henrik Hallgren

Per Lundberg

2008

Henrik Hallgren

Per Lundberg

Sylvia Hild

Per Lundberg

2009
2010

Henrik Hallgren

Erik Otterberg

Sylvia Hild

Henrik Hallgren

Erik Otterberg

Sylvia Hild

2011

Erik Otterberg

Emma Hernejärvi Sylvia Hild

2012

Erik Otterberg

Sylvia Hild

2013

Martin Domeij

2014

Martin Domeij

2015

Jorunn Steiner

Per Lundberg

Henrik Hallgren

2016

Jorunn Steiner

Emma Hernejärvi

Henrik Hallgren

2017

Bruse Persson

Lars Goldammer

Emma Hernejärvi Henrik Hallgren

2018

Bruse Persson

Lars Goldammer

Emma Hernejärvi Henrik Hallgren

2019

Bruse Persson

Linda Stiernberg

Henrik Hallgren

2020 2)

Bruse Persson

Linda Stiernberg

Henrik Hallgren

Mikael Pehrman

Per Lundberg

Birka Skogsberg

Martin Domeij

Henrik Hallgren
Henrik Hallgren

1) efter årstinget 2018 ändrades benämningen till riksgode respektive riksgydja
2) vid årstinget 2019 valdes dessa för två år, därav namnen vid 2020
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internationella kontakter
Samfundet har alltid varit utåtriktat
och öppet så det faller sig naturligt
att ha kontakt med både andra
religioner och andra hedningar från
när och fjärran.
International Asatru Summer Camp
2009 enades startades International Asatru
Summer Camp (IASC). Lägren görs “by the
community, for the community”, av nätverket
för nätverket. De är en vecka långa och
sker vart tredje år. Oftast i månadsskiftet
juli, augusti. Första lägret hölls i Danmark
och tre år senare var det dags för Tyskland
och 2015 hölls det i Sverige. 120 hedningar
samlades i halländska Unnaryd. 2018 var
det dags för nästa IASC i västra Tyskland.

Inom sommarlägret växte också fram en ett
inofficiellt nätverk. Under åren har gruppen
förtydligats med nätverket Asatru-Eu. Man
började göra en internationell tidning
tillsammans ”ASC Herald” den kommer
ofta ut före och efter lägren. Sedan 2016 har
även en Asatru-EU Herald skapats. Det är
mer generella artiklar och händelser inom
Asatro i Europa, eller det som skribenter
skickar in. Du kan ladda ned alla IASC
Herald på hemsidan
http://www.asatru-summercamp.org/
Där finns även annat som kan vara av
intresse.
Under IASC 2018 så diskuterades behov
om att skapa någon form av mer officiell
gemensam organisation som en stiftelse

International Asatru Summer Camp (IASC) i Gerolsten i Tyskland 2018.
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eller liknande. Några orsaker är ökad
synlighet och bättre kunna hantera de
pengar som finns och som betalas av
deltagarna på lägren. Hur det kommer att
bli och i vilket land som organisationen
kommer startas är fortfarande mycket
oklart. Samtal förs mellan representanter
från de olika organisationerna.
Organisationer i nätverket är idag:
Eldaring – Tyskland
VfGH Tyskland
Åsatrufellesskapet Bifrost-Norge
Samfundet Forn Sed Sverige – Sverige
Nordisk Tingsfaellig – Danmark
Kith of the Tree and the Well (KTW) –
England
Asatru-UK – England
Het Rad – Nederländerna
De Negen Werelden – Nederländerna
Gotland Forn Sed – Spanien
Asatru Polska – Poland
Les Enfants d’Yggdrasil – Frankrike
Clan Ostara – Frankrike
Asatru Schweiz – Switzerland
Frith Forge - samarbete mellan hedningar
i USA och Europa
I oktober 2017 organiserades det en
konferens i Berlin som kallades Frith Forge
- Frids ässja.
Detta var organiserat av Verein für
Germanisches Heidentum - Förening för
Germansk Hedendom - och the Troth i
främst baserad i USA. Detta var speciellt
då det var första gången som europeisk
organisation samarbetade med hednisk
organisation från USA. The Troth har
medlemmar internationellt också men har
främst fokus i USA. Per Lundberg var
med och representerade samt presenterade
Samfundet Forn Sed Sverige. Föredrag hölls
och så klart flera blot och ritualer.
Gruppsamtal om icke-rasism hölls och

ordet som används är ”inkluderande”. Att
inkluderande organisationer och individer
bör vara mer synliga och tillgängliga, och
hur detta skall ske, fortsattes även samtal
om under sommarlägret IASC 2018.
En gemensam strategi är en så kallad
hashtag: #heathenryisinclusive. En följd av
konferensen Frith Forge är en samlande
hemsida för inkluderande organisationer;
http://inclusiveheathenry.com/
På denna kan organisationer och grupper
anmäla sig som inkluderande.
Internationella medlemmar
Vi har i skrivande stund 19 medlemmar
som bor i andra länder. Som före detta
medlems- och registeransvarig var jag alltid
tydlig med de som vill bli medlemmar och
bor i andra länder att vår verksamhet har
fokus på de som bor i Sverige och att texter
såsom hemsida, Rune Hund, Mimers Källa
och skrifter inte översätts från svenska. Våra
medlemmar som bor utomlands kommer
från de här länderna: Finland, Kanada,
Thailand, Storbritannien, Schweiz, Israel,
Tyskland, och USA.
Som enskild sedvandrare så kan det vara lätt
att missa och inte förstå att man är med i ett
större hedniskt sammanhang. Mycket av
kontakterna sker via Facebook i olika typer
av grupper. Jag rekommenderar dig att
komma på IASC 2021. Vilket land lägret
kommer att vara i är ännu oklart. Det pratas
om Storbritannien eller Norge. Det vore
väldigt roligt om vi är många sedvandrare
från Sverige som kommer, vi är mycket
välkomna i gemenskapen.
Per Lundberg, ansvarig internationella
kontakter
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Mimers Källas Förlag
Redan från allra första början
planerade Samfundet för skrifter och
böcker. Det fanns, och finns, ett stort
behov av hednisk litteratur. Dels för
dem som undrar ”hur man gör” och
dels för dem som vill dela tankar och
funderingar med andra.
Den första skriften som Samfundet
planerade gick under titeln Högtider
och blot som Mikael Pehrman skrev och
sammanställde. 1996 talades det om att
skriften var i stort sett färdig och skulle
tryckas. 150 sidor planerades den bli. Det
publicerades utdrag ur den både i Mimers
Källa och på Samfundet forum. Ett år
senare meddelades att skriften fått mycket
synpunkter och feedback när den gått på
remiss så den skulle arbetas om. 1998 läser
vi att bokidén nu övergetts och det ska bli
en pärm med lösbladssystem som är lättare

42

att ”uppdatera”. Och skriften hade växt till 1
000 sidor ... Dessvärre kom aldrig Högtider
och blot ut - den växte författaren och
samfundet över huvudet helt enkelt.
1998 gjordes också ett upprop i
medlemstidningen Mimers Källa om ett
bokprojekt om modern asatro och sökte
författare som ville skriva om sin egen
historia, men inte heller det projektet
resulterade i en bok.
På Samfundets gamla debattforum kom
diskussionen upp om en skrift som
förklarade vad forn sed är för något och vad
det innebar att vara hedning. Efter mycket
tjat tog två erfarna hedningar på sig att göra
en sådan skrift, och namnet var redan klart
Forn sed i nutid. När skriften nästan var klar
så hoppade redaktören av, han tyckte att det
blivit för mycket kompromisser och att den

blivit för ”bred” och ”allmän” så han tyckte
att han inte längre kunde stå helhjärtat för
innehållet. Så skriften försenades något
och byggdes ut av fler författare innan den
till slut kom ut 2008. En andra, kraftigt
reviderad version av skriften kom ut 2015.
Sedan 1997 hade representanter från
Samfundet hållit i morgonandakter i
programmet Vid dagens början i Sveriges
radios P1 (som finns att lyssna på vår
hemsida). Framåt 2009-2010 hade det
blivit en hel del små tänkvärda texter om
hedendom och då väcktes tanken att ge ut
dem i bokform. Det blev Samfundet första
riktiga bok, Ord om sed som kom ut på det
nybildade förlaget Mimers Källas Förlag.
Sedan 2010 har det kommit ut fyra böcker
på förlaget och flera kalendrar.
Böcker på Mimers Källas Förlag: Forn sed
i nutid, Ord om sed - Hedniska betraktelser
vid dagens början, På gudarnas stigar,
Hávamál - den Höges sång och Jordens
ande - om nordisk naturreligion.
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Cirka 300 personer gick i processionen till blotplatsen på vårblotet i Gamla Uppsala 2019.
Det här numret av medlemstidningen Mimers Källa, nummer 41, är en jubileumsskrift. Samtliga
nuvarande och tidigare ordförande, godar och gydjor, redaktörer, och utvalda andra förtroendevalda
har fått frågan om att delta. Det här numret innehåller texter från alla som ville vara med.
Med den här skriften lägger vi de första 25 åren till handlingarna, och blickar fram mot 25 nya,
fräscha, år, att fylla med allt vårt samfund står för.
”En epoks altarduk är ofta nästa epoks dörrmatta. Till och med det bläck som historien skrivs
med är ingenting annat än fördomar och personliga värderingar i flytande form.” – Mark Twain
Edward Rosén
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