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Nya rådet hälsar
Samfundet har i skrivande stund över 590 medlemmar. Det är det högsta antalet någon-
sin! Vi hälsar med glädje alla nya medlemmar till vår gemenskap. Var och en av oss berikar 
seden. Vi önskar alla läsare en skön och välbehövlig sommar med mycket sol, värme, kärlek 
och bad. Och fortsatt avstånd. 

Eftersom rådet är representerat från hela Sverige så har vi våra rådsmöten i Zoom.  
Över raden från vänster: Per Lundberg, riksgode; Bruse Persson, ordförande; Bettan Edberg;  
Beatrice Håkansson; Lucas Ericson; Elena Zetterman, kassör och Nick Lundberg.  
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Ask 
Fraxinus excelsior 

”En ask vet jag stå, heter Yggdrasil”. 
Världsträdet har ofta jämförts med 
asken. Nu är det inte den enda arten 

som fått stå som förebild för Yggdrasil, 
men nog är det den kändaste. Asken är ett 
ädellövträd med hårt virke och som växer 
främst i södra och mellersta Sverige. Dess 
blad är parbladiga med uddblad, vilket 
innebär att antalet småblad på ett löv alltid 
är udda. Den exakta mängden varierar, men 
nog tycker jag det är kul att det går att hitta 
asklöv med nio stycken småblad. Asken 
kan bli både gammal och stor, men till skill-
nad från den ständigt gröna Yggdrasil så är 
inte vår ask ständigt lövbärande. Jämfört 
med andra svenska träd får den löv sent 
på våren och tappar dem tidigt på hösten.  

Inte nog med att världsträdet har kall-
lats för en ask – en av de två första män-
niskorna hette ju Ask. När Oden och hans 
bröder såg två trästockar på stranden, gav 

Ek
Quercus robur 

Om man i Norden pratat om världsträ-
det som en ask eller idegran, så kunde man 
på kontinenten jämföra världsträdet med 
en stor ek. En ek som slipper trängas med 
andra träd i skogen, och får plats att växa, 
kan verkligen bli stor och imponerande! 
Eken kan bli gammal, åtminstone tusen år, 
och en gammal ek med sina håligheter kan 

gudarna dem liv och öde. Dessa anfäder 
kallades Ask och Embla enligt Snorre, och 
man kan ju tänka sig då att trästocken som 
blev personen Ask också var just av askträ.  

I senare tiders folktro har man fortsatt 
respektera asken. I Skåne har man pratat 
om att det bor en Askefroa i asken, en rå-
dare som kan hjälpa en och beskydda går-
den om man offrade till den. Men det var 
bäst att förhålla sig med respekt, och inte 
skada trädet som Askfrun bodde i. Det här 
kan vi tänka på även idag, att inte bryta 
kvistar från eller urinera vid en ask, åtmins-
tone inte utan att först be om lov.  

Ask, foto: Wikimedia

Träd i myt och folktro

Ek, foto: Wikimedia
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bli hem åt många olika arter. En del insek-
ter är specialiserade just för att leva på ek. 
Veden är hård och tät, och har förr använts 
för att bygga skepp. 

Enligt en helgonberättelse från 700-
talet, så fanns det en helig ek i det som 
numera är Tyskland. Den kallades för Do-
nars (Tors) ek, och hedningarna i området 
offrade till detta träd trots att den officiella 
religionen i området var kristendom. Mis-
sionären Boniface högg ner trädet, trots att 
detta provocerade hedningarna, och an-
vände virket för att bygga en kyrka, enligt 
berättelsen. Det finns många liknande fall 
där kristna har huggit ner offerträd för att 
omvända befolkningen, och ofta har just 
dessa träd varit lokala symboler för världs-
trädet.  

 
Även i andra kulturer har eken haft en 

särställning. I finska Kalevala står det att 
även efter att alla andra växter och träd 
vuxit fint, så ville eken till en början inte 
gro. Efter magisk hjälp så växer den sig 
dock så stor att den riskerar att skugga 
både solen och månen, och måste huggas 
ner av ytterligare en magisk hjälpare. Även 
keltiska druider respekterade eken och off-
rade vid den. 

 
Inom folktron har eken associerats med 

Tor, och det sägs att åskan slår ner oftare 
i detta träd än i något annat. Eken ansågs 
också ha läkande egenskaper, till exempel 
kunde vattnet som samlas i grenklykor och 
håligheter i eken användas mot vårtor. 

Rönn, foto: Wikimedia

Rönn
Sorbus aucuparia 

”Rönnen är Tors räddning”, sägs det. I en 
myt där Tor måste färdas till jättarnas land 
för att möta Geirröd, så håller Tor på att 
föras iväg av en strid ström som han vadar 
över. Denna ström visar sig ha uppkommit 
eftersom Gjalp, Geirröds dotter, urine-
rar sådana mängder att det bildas en flod. 
Genom att ta tag i en rönn som växer vid 
flodkanten lyckas Tor ta sig upp och fort-
sätta sin resa.  

I samisk mytologi är åskguden Horagal-
les gift med en gudinna som heter Ravdna, 
och i dyrkan av henne är rönnbären heliga. 
Ravdna låter lite likt rönn (eller engelskans 
”rowan”), och Horagalles liknar ju Tor... 
Kanske kan man spekulera i om rönnen 
kanske inte är direkt Tors träd, utan snarare 
Sivs? 

 
Liksom i berättelsen om Gjalp och Tor, 

där rönnen växer så nära den strida ström-
men, så är verklighetens rönn inte kräsen 
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med sin växtplats. Det kan vara nära havs-
stranden, klippigt, trångt, torrt – rönnen 
växer där ändå. Lika bra trivs den även i 
en välvårdad park, där dess färgstarka bär 
skänker oss och fåglarna glädje. Men rön-
nen blir aldrig särskild stor, och inte heller 
blir den gammal, den blir sällan äldre än 60 
år. Rönnens envishet till att växa även där 
det är brist på utrymme och näring gör det 
möjligt för den att t.o.m. gro i grenklykor 
på andra träd. En sådan rönn kallas för flyg-
rönn, och anses inom folktron mycket ma-
gisk. Rönnen överlag har associerats med 
skydd från häxor och trolldom, eller för 
den delen åsknedslag. Men just flygrönnen 
är i detta avseende ännu kraftfullare.  

 
Rönnbären är populära bland fåglar. Det 

vetenskapliga artepitetet aucuparia betyder 
”fågelfångande”, och syftar just på hur fåg-
lar lockas till rönnträden när bären mog-
nar. Men även människor kan äta rönnbär. 
De är väldigt sura (”Surt, sa räven”), men 
har en hög halt av c-vitamin. De är godare 
och mildare för magen efter frosten, men 
har man inte tålamod för detta så kan man 
också frysa in bären i en vanlig frys. Där-
efter kan man göra gelé, saft eller kanske 
smaksätta sprit med dem. 

Fläder
Sambucus nigra 

Huruvida man ser på flädern som en 
buske eller träd är egentligen inte så noga, 
formmässigt är den någonstans mittemel-
lan. Den äkta fläderns blommor används 
ju till både saft och brännvinnskrydda, och 
även bären går att koka saft och sylt på. Un-
dertecknad har gjort mjöd smaksatt med 
fläderbär, och det rekommenderas! Men 
se upp, druvflädern skall inte användas till 
saft. Lättast skiljer man druvflädern från 
äkta fläder genom att titta på blomställ-
ningen. Den äkta fläderns blomställning 
är plattad, medan druvfläderns är rundad 
(nästan som en druvklase).

  
I Danmark och södra Sverige har flädern 

ansetts lyckobringande, och om flädern 
inte vill växa på en plats anses det vara ett 
dåligt tecken. Ett danskt ordspråk lyder: 
”Hvor hylden ej vil gro, kan mennesket 
ikke bo” - där fläder ej vill gro, kan ingen 
människa bo.  

Fläder, foto: Wikimedia

Rönnbärsblommans knopp, 
foto: Linda Stiernberg
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Solens dag, månens dag, Tyrs dag, 
Odens dag, Tors dag, Friggas dag 
och… tvättardagen?

Om det är fler som liksom jag har und-
rat sig över det något ologiska namnet på 
veckans sjunde dag, så erbjuder författaren 
Jan Ekermann en lösning på problemet i en 
serie på tre böcker, Hagtornsgåtan, Lögar-
dagsgåtan och Snorre Sturlasson. Genom 
en serie logiska paralleller kommer Eker-
mann fram till att lördagen ursprungligen 
har tillägnats guden Loke – som långt ifrån 
vad som tidigare antagits dessutom var en 
storgud med inte bara en veckodag upp-
kallad efter sig men även tillägnad ett stort 
blot varje år.

 
För mig, vars fulltrogen under många 

år varit Loke, känns slutsatsen logisk. Jag 
har personligen alltid förknippat Loke 
med just lördagar (inte bara på grund av 
allitterationen, men också på grund av att 
det under alla tider varit min favoritdag på 

Bokrecension

Böcker av Jan Ekermann, 
foto: Sandra Lindholm-Svensson

I södra Sverige har tron på Hyllemor, 
en kvinnlig skyddsande liknande Aske-
froa, förekommit. Flädern ska respekteras 
för att man inte ska drabbas av olycka. Så 
en god vana är att be Hyllemor om tillå-
telse innan man skördar blommor eller bär 
från hennes träd. Samma tro om en kvinn-
lig rådare i flädern har förekommit även i 
Danmark och England. Även om det an-
sågs föra tur med sig att ha en fläderbuske 
på tomten, så ville man ändå inte ha den 
alldeles för nära inpå huset på grund blom-
mornas starka lukt. 

 
Innan fläderblomssaft blev populärt 

att dricka för den goda smakens skull an-
vände man fläder inom folkmedicin för 
diverse krämpor. Det verkar inte finnas 
någon gräns på vad folk använde det för: 
mot förkylning och feber, som kräkmedel, 
svettdrivande med mera. Observera att jag 
tycker man ska ta alla sådana här huskurer 
med en stor nypa salt, och gärna rådgöra 
med läkare innan man försöker sig på att 
bota diverse sjukdomar med örter. Allt 
som kan bota kan ju också skada om man 
använder det fel.  

Emma Hernejärvi, gydja Samfundet Forn 
Sed

Flädermarmelad, foto: Wikimedia

7



För alla medlemmar!
 
Ungefär en gång i månaden mailas nyhets-
brevet 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.

Tips!

veckan. Som liten resonerade jag så att på 
lördagar fick man både sova länge och vara 
uppe länge, och för min egen del håller 
resonemanget än.) Vem annars skulle min 
favoritdag vara uppkallad efter om inte min 
favoritgudom?

 
Ekermann går dock lite mer vetenskap-

ligt till väga. I serien går han igenom inte 
bara varför lördagen egentligen borde ha 
varit uppkallad efter Loke, men även varför 
han tror att den gud som dyrkats i heliga 
hagtornslundar, och som många städer och 
stadsdelar med namnet ”torn” i egentligen 
fått sina namn efter, är Loke. Han sätter 
också tänderna i en teori om varför Loke i 
Snorres sagor fått ett helt annat slags rykte 
som verkar närmast kristet i sitt försök att 
dela den nordiska gudavärlden i ”ont” och 
”gott” (med den så gott som Jesus-like Bal-
der som Lokes raka motsats).

Hur logiska Ekermanns slutsatser är för 
andra får vara osagt. Det är definitivt mer 
logik i hans teorier än i till exempel Åke 
Ohlmarks (Loke associeras med spindeln 
eftersom hans mors namn Laufey bety-
der ”lövön” och Nál betyder ”barr”, och 
spindlar finns i både löv-och barrskog…), 
och hans argument är synnerligen väl un-
derbyggda och bottnar i många års efter-
forskningar. Har man dessutom, som jag, 
upplevt fler sidor av Loke än den klassiska 
trickstern/listige arketypen, är inte tanken 
på att han skulle dyrkats i större omfång än 
vad man tidigare trott det minsta märklig, 
och böckerna är väl värda en läsning. Det 

är inte utan att jag har lust till att plantera 
ett par hagtornsbuskar ute vid min harg i 
trädgården!

Böckerna kan vara svåra att få tag på då 
Ekermanns egen hemsida, credendum.se, 
inte alltid ligger uppe, men de kan även 
hittas på Bokbörsen ibland.

Sandra Lindholm-Svensson

Blot, foto: Beatrice Håkansson
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Årstinget hålls en gång om året, där 
samfundet bestämmer vad vi ska 
göra under nästa år. Det fungerar 

som i stort sett vilken förenings årsmöte 
som helst. Den kanske största skillnaden är 
att sekulära föreningar inte bjuder in några 
gudar för att vägleda i samband med det... 

Precis som andra, har även Samfundet 
Forn Sed behövt ställa om under pande-
min. Både förra årets och detta års årsting 
utfördes alltså mestadels på distans. Det 
märktes att vanan vid digitala möten har 
ökat sedan förra årstinget.

En fördel med den här typen av lös-
ning är att människor inte behöver resa 
för att delta. Det innebär en möjlighet för 
fler, speciellt de som bor långt ifrån andra 
medlemmar, att delta. Det här året deltog 
totalt 33 stycken, vilket är fler än vad det 
har någonsin varit på ett årsting där fysisk 
närvaro krävts. Nackdelen är att digitala 
format inte är bekväma för alla: det krävs 
en del vana, något som visserligen många 
fått öva på under pandemin. Det är också 
svårare att få till naturlig dialog eller lära 
känna personer under ett digitalt årsmöte; 
allt som sägs blir formellt, och den sociala 
samvaron (som kan motivera till delta-
gande) minskar.

Vi får se hur det blir framöver. Det här 
året och förra hölls tinget via Zoom, trots 
att det i stadgarna krävs fysisk närvaro. 

Med anledning av pandemin har rådet valt 
att hellre bryta mot stadgarna än att bryta 
mot folkhälsomyndighetens råd, demo-
kratin i samfundet mår bra av att männ-
iskor inte behöver riskera sin hälsa för att 
få rösta. Därför har också steg tagits för att 
ändra stadgarna, så att det inte specificeras 
om närvaron är fysisk eller av annat slag. 
Det möjliggör att i framtiden ha blandade 
former, kanske att en del sitter fysiskt i 
möteslokalen och en del andra är med på 
videolänk.

Att samlas till ting och bestämma till-
sammans är heligt. Till och med gudarna 
tar sina största beslut på det viset. Jag tackar 
alla som deltog under årstinget och som 
gjorde sin åsikt hörd.

Emma Hernejärvi,
mötesordförande årstinget 2021

Årstinget 2021 - Digital demokrati

Foto: Emma Hernejärvi
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På Samfundets årsting i april 2020 
antogs en motion om att ställa sig 
bakom idén om naturens rättighe-

ter. Henrik Hallgren, gode i Samfundet 
och en av personerna bakom motionen, 
berättar här mer om beslutet. 

 
Vill du berätta lite om hur idén till mo-
tionen kom till? 

 Personligen har jag sedan 2012 varit 
engagerad i frågan om naturens rättigheter 
inom en annan förening som heter Lodyn. 
Där har jag många gånger sett hur urfolks 
animistiska livsförståelse lyfts fram som 
inspiration och filosofisk utgångspunkt 
för naturens rättigheter. På samma sätt 
har vi nordiska hedningar en livsförståelse 
som rimmar väl med denna idé. Inom forn 
sed ser vi ju inte naturen som en död ”re-
surs” som vi bara kan utnyttja som vi vill. 
Vi har en respekt och kärlek till naturen. 
Det är där vi möter våra gudar. Vi strävar 
efter att leva i goda och respektfulla rela-
tioner till naturens olika rådare. Rättighe-
ter handlar just om respekt. Att naturen 
erkänns rättigheter betyder helt enkelt att 
leva med respekt för det ekologiska sam-
manhang vi är en del av.

Inom bland annat Svenska kyrkan finns 
idag en levande diskussion om naturens 
rättigheter. Beslut har där tagits att natu-
rens rättigheter skall inkluderas i kyrkans 
utbildningsuppdrag. Om till och med en 

En väv av liv människocentrerad religion som kristen-
domen börjar tala om att naturen har rät-
tigheter, vore det då inte självklart att även 
Samfundet Forn Sed Sverige gör det? 

När jag skrev motionen var jag även 
inspirerad av arbetet i Afrika där idén 
om naturens rättigheter kopplas samman 
med skydd av traditionella heliga plat-
ser. Något liknande skulle vi i samfundet 
kunna arbeta för. Att våra heliga platser 
blir erkända som egna rättssubjekt som 
skall skyddas i lag. 

I artikeln på samfundets hemsida står 
det bland annat att Samfundet ”aktivt 
kommer verka för att sprida informa-
tion om hur en hednisk livssyn hänger 
samman med idén om naturens rättig-
heter”. Finns det någon plan på hur det 
ska gå till? 

 Inom goderingen har vi börjat disku-
tera frågan, och förslag har kommit om 
att till exempel skriva debattartiklar och 
försöka komma in i den offentliga de-
batten på exempelvis dagstidningarnas 
kultursidor. Den forna seden bär på en 

Sommaräng, foto: Ludde Lundby
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fantastisk mytologisk skatt, där kosmos 
beskrivs som ett träd – asken Yggdrasil – 
som är levande och växande och där allt 
hänger samman. Den forna seden förmed-
lar en djupt ekologisk förståelse av tillva-
ron. Vi kan också aktivt delta i seminarier 
och konferenser där naturens rättigheter 
diskuteras och visa på att det finns ett 
nordiskt, hedniskt perspektiv som kan 
berika förståelsen av naturens rättigheter. 
Naturens rättigheter löper risken att bli 
en ytlig och rätt tom lagstiftning, om den 
inte samtidigt bärs upp av en levande sed. 
Det kan vi i Samfundet Forn Sed Sverige 
bidra med. 

Vad är det i redan existerande lagstift-
ning som inte räcker till? 

Existerande miljölagstiftning ifrågasät-
ter inte grundtanken att jorden och natu-
ren är ett själlöst objekt, en ägodel. Den 
riktar bara in sig på att i någon mån be-
gränsa skadeverkningarna som samhället 
tillfogar denna ”ägodel”. Själva det exploa-
terande förhållningssättet tas fortfarande 
som en utgångspunkt. Vi kan dra en pa-
rallell till slaveriet i USA. Innan slaveriet 
avskaffades fanns det lagar som reglerade 
slaveriet. Det fanns bestämt hur många 
piskrapp som slavägaren fick tilldela sina 
slavar, till exempel. Men dessa regleringar 
ifrågasatte inte slaveriet i sig. När sedan en 
rörelse växte fram som menade att slave-
riet skall avskaffas och att alla har mänsk-
liga rättigheter, oavsett hudfärg, så var det 
en revolution i tänkandet. På samma sätt 

innebär idén att naturen har rättigheter en 
revolution i vårt tänkande. Jorden är inte 
vår slav, vår ägodel. Naturen är det heliga 
sammanhang som vi tillhör. Naturen är en 
väv av liv där vi människor bara utgör en 
av trådarna.

Vad ser du som nästa steg i den här frå-
gan? 

 Det finns många olika steg som kan 
tas samtidigt, på olika nivåer. På inter-
nationell nivå kan vi arbeta för att det 
internationella samfundet i FN erkän-
ner en universell deklaration för Moder 
Jords rättigheter, som kan balansera och 
komplettera deklarationen om de mänsk-
liga rättigheterna. På nationell nivå kan 
vi arbeta för att naturens rättigheter er-
känns i grundlagen. Jag tycker dock inte 
vi som religiöst samfund ska ägna oss åt 
detaljerna i detta. Vi är inte jurister. Vårt 
bidrag är att stärka tanken för naturens 
rättigheter ur ett andligt, filosofiskt och 
moraliskt perspektiv.

Inom Samfundet Forn Sed Sverige kan 
vi samlas och tänka igenom relationen 
till våra heliga platser – viet – ur ett rät-
tighetsperspektiv. Om vi ser den heliga 
platsen som en egen kraft, en egen per-
sonlighet med sina egna rådare och sina 
egna rättigheter, hur kan det kommuni-
ceras? Vi kan förslagsvis börja formulera 
deklarationer för våra heliga platser i land-
skapet som lyfter fram krav på att dessa 
platser behöver respekteras och värnas. 
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Vi kommer att skapa en arbetsgrupp 
inom samfundet som arbetar med dessa 
frågor. Alla som är medlemmar i samfun-
det är välkomna att vara med!

Om du får önsketänka och ta den här 
frågan precis hur långt som helst, hur 
hade lagstiftningen om djur och natur 
sett ut då? 

Då ser jag framför mig ett samhälle där 
naturens rättigheter blir hörda och res-
pekterade i alla de rum där beslut fattas, 
i allt från internationella och nationella 
församlingar till kommunens fullmäkti-
gesalar. Ja, jag skulle gärna se att besluts-
fattarna ibland lämnade sina rum och tog 
sina beslut utomhus i naturen, i närmare 

Skuleskogen, foto: Jerker Lundström

kontakt med den levande världen. Hur 
skulle besluten påverkas av det? Så fung-
erade det i förkristen tid, då besluten togs 
på tingen, under bar himmel, på en helig 
plats. 

Jag ser framför mig hur våra heliga 
platser i landskapet börjar erkännas som 
fundamentala och viktiga, och att bloten 
vi utför där erkänns som viktiga för att 
väcka och stärka dessa platser. Djuren res-
pekteras på ett helt annat sätt. De ses som 
levande varelser, inte som en produkt i en 
industri. Jag tänker mig att vi kan ha djur-
hållning, men denna sker med stor respekt 
och hänsyn till djuren. 

Men lagstiftning är som sagt bara en 
sida av naturens rättigheter. Vi behöver en 
annan kultur, ett annat sätt att leva. Jag ser 
framför mig en kultur där vi återigen bör-
jar hylla våra kraftkällor (som solen, vin-
den och vattnet) och våra livsmedel (som 
djur och växter). Där vi har som fokus att 
koppla samman våra liv och samhällen 
med naturens rytmer och behov. Vi tar 
återigen hänsyn till naturens rådare och 
väsen. Markägande ses inte som att härska 
och dominera över ”sin” mark. I stället ses 
markägande på ett nytt sätt – som ett för-
bund eller partnerskap med jorden med 
respekt för dess rättigheter.

Henrik Hallgren, gode i Samfundet Forn 
Sed
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Gydjor och godar är förtroendevalda 
personer inom samfundet som har 
till uppgift att förse medlemmarna 

med religiös service. Det kan vara allt från 
livsstegsriter som tillexempel namngiv-
ning, vuxenblivande, bröllop och begrav-
ning samt årstidsblot, utbildning i seden 
och själavård. 

Samfundet har under 2020-2021 fått fem 
nya godar och gydjor. Två av dessa, Birka 
Skogsberg och Joel Grip, ställde tålmodigt 
upp på att besvara redaktörens närgångna 
frågor.

Våra nya gydjor och godar

Joel Grip

Berätta lite om dig själv? 

Jag är född 1975 och bor i Göteborg 
med familj och katter. Som många andra 
i samfundet har jag ett starkt intresse för 
kreativ verksamhet med en bakgrund som 
formgivare. Nu arbetar jag i skolan och blir 
snart färdig bildlärare. På fritiden försöker 
jag omvandla hamnstadens intryck till bild 
och repetitiv musik. Jag har varit medlem 
i Samfundet sedan 2011 och mest delta-
git i hedniska sammanhang på västkusten. 
Bland annat har jag varit med och grun-
dat/drivit Forn Sed Göteborg.

Vad hoppas du kunna bidra med till 
Samfundet?

Energi och en vilja att hitta sätt för oss 
moderna människor att knyta nya band 
med den besjälade naturen. Relationer 
som tidigare generationer tagit för givna 
men som gått förlorade i vår supersekulära 
tidsålder.

Tror du att covidpandemin har ändrat 
hur folk ser på inte bara naturen, men 
kanske även på naturreligioner som vår?

Foto: Joel Grip

Jag hoppas förstås det, det verkar som 
att många återupptäcker naturen nu. Kan-
ske kan vi inspirera till att se djupare vär-
den i den? Jag tror också att pandemin satt 
fingret på våra globala problem som kräver 
både samverkan, förståelse och gemensamt 
ansvar. En naturreligion som vår gör det 
lättare att omvärdera vårt ansvar för hela 
jorden. Den som helgar Njord slänger ju 
inte plast i havet!

Om du hade vunnit ett Nobelpris, vad 
hade det varit för?

13



Birka Skogsberg

Berätta lite om dig själv? 

Mamma, förutom gydja även magiker 
och prästinna, gift med Räv, psykolog, 
kompositör, poet och musiker.

Vad hoppas du kunna bidra med till 
Samfundet?

Fördjupning av vårt rituella och andliga 
arbete, psykologiska kunskaper och insik-
ter, ännu mer musik, sång och dans.

Tror du att covidpandemin har ändrat 
hur folk ser på inte bara naturen, men 
kanske även på naturreligioner som vår?

Jag tror att det har gjort det tydligt för 
oss alla vad kroppslig och konkret närhet 
innebär och behövs till, samtidigt som vi 
har upptäckt hur mycket vi kan göra med 
digitala verktyg i brist på det. Jag tror att 
kroppen och sinnena och heligheten som 
bor i dem är centrala för vår religion. Kan-
ske har pandemin gjort detta tydligt även 
för andra.

För alla medlemmar!

Genom att logga in på MyClub får du till-
gång till mer information om Samfundet. 

Till exempel kan du läsa alla äldre Mimers 
Källa och Rune Hund i pdf-format. Är 
du med i ett blotlag eller annan grupp i  
Samfundet kan du nån dem via MyClub. 

Om du inte har inlogg, kontakta ordfö-
rande (se sidan 3 för kontaktuppgifter).

Tips!

Om du hade vunnit ett Nobelpris, vad 
hade det varit för?

Vad jag önskar: En brett och djupt upp-
skattad och välanvänd tonsatt tidegärd för 
hedningar. Vad jag tror: Förmågan att lösa 
rituell logistik på volley.

Foto: Birka Skogsberg

Förhoppningsvis en insats som lett till 
Nobels fredspris. Något som leder till en 
mer hållbar social utveckling. I en mer 
rättvis värld kan vi växa som människor 
utan att göra det på planetens bekostnad 
och det tror jag gudarna definitivt står 
bakom!
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Sedsnack

När sommaren 2020 gick mot sitt 
slut och vi började vara mer in-
omhus och därmed även mer för 

oss själva, fick Nick Lundberg idén att ha 
digitala träffar varje vecka för de som kan-
ske sitter själva. 

Varje lördag från 29 september till 28 
november höll Nick i Samtal online där 
medlemmar och andra kunde samtala om 
vad som helst, högt som lågt, ditt som datt, 
och det kunde vara upp till ett tiotal närva-
rande. Därefter blev det paus, men tillsam-
mans hade vi sedan Zoomjul på julaftons 
kväll och Zoomnyår på nyårsnatten med 
ett tiotal närvarade. Det gemensamma 
umgänget på jul och nyår var uppskattat 
då just dessa kvällar kan kännas extra en-
samma för många.

Intresset var stort och uppenbarligen 
fanns ett behov att kunna träffas, även di-
gitalt, och det hände att en del deltagare 
ställde frågor om seden, asatro och heden-
dom. Jag insåg då att det finns en efterfrå-
gan att få lära sig mer om seden, förutom 
att träffas och umgås. Så föddes idén om 
Sedsnack. Dessa zoommöten har jag hål-
lit den tredje torsdagen i varje månad med 
start 21 januari och med säsongsavslutning 
17 juni.

Grundtanken med Sedsnack är inte 
bara att umgås, utan även att förmedla 
kunskap om seden. Varje gång föreläser 
någon om ett ämne som har anknytning Tor, foto: Peter Engelbrektsson

till seden i cirka 15 minuter. Sedan disku-
terar vi tillsammans om ämnet, delar med 
oss av våra egna erfarenheter och får svar 
på våra frågor. 

Ämnen som hittills avhandlats har varit 
om asar och vaner där Lennart Carlsson var 
värd, sed i vardagen med Linda Stiernberg, 
völvor med Bettan Edberg, runor med 
Edwin Österberg, sejd med Per Lundberg 
och fulltrogen med Alexander Bågenholm.

Nu gör vi ett uppehåll över sommaren 
för att njuta av dess fröjder, men återupp-
tar Sedsnack till hösten med nya intres-
santa ämnen. Med hjälp av Anna Vulykh 
utvecklades idén att även starta en podd 
till hösten där vi att kommer bjuda in olika 
föreläsare som avhandlar olika ämnen rö-
rande seden, asatron och hedendomen. 
Tanken är att även bjuda in de som varit 
värdar under sedsnack. Men det är en 
annan historia det.

Bruse LF Persson, ordförande
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Samtal om sed 

Nu under pandemin har behovet 
av att träffa andra hedningar 
trots fysisk distansiering gett 

upphov till ett intressant nytt fenomen: 
digitala träffar med hedniskt tema. 

Blotlag ordnar digitala Torshelgder och 
samtalskvällar, varvat med digitala gillen 
då kväden läses och mjöd drickes. Plötsligt 
har vår gemenskap blivit mer intensiv, vi 
ses oftare och ”möter” hedningar från olika 
platser i Sverige. Det är något jag hoppas 
vi kommer behålla också efter pandemin. 

Men visst längtar vi tillbaka till att 
kunna träffas på riktigt. Hur var det då? 
Innan? Minns ni?

Jag bad Edward Rosén berätta rörande 
Samtal om Sed som han höll regelbundet 
under flera år.  

Linda Stiernberg

Samtal om sed startade genom en gu-
domlig ingivelse att högtidhålla vänt 
2017. Oden begärde det av mig. Jag 

nämnde det för Linnea Lönnberg, som ge-
nast hakade på. Samtalen hölls på krogen, 
ett i veckan fram till solvändan. Det var 
flera som ville fortsätta att ses, så jag fort-
satte hålla samtal. Vi fortsatte med runra-
den ut och efter det blev det andra teman. 

Under 2018 och 2019 höll jag samtal 
om sed en gång i månaden. Eftersom det 
börjat vid vänt, där vi tände ett ljus och 
läste en vers om veckans runa och sam-
talet sedan utgick från den runan, valde 
jag att behålla det upplägget och fortsätta 
med resterande runor i runraden. De se-
naste åren har jag hållit samtalen mer spo-
radiskt, lite ”på känn” eller på begäran. 
Vi har hållit ett midsommarblot och ett 
disablot under samtal om seds flagg, och 
besökt Göteborgs Stadsmuseum tillsam-
mans.

Samtal om sed går ut på att lära av 
varandra. Som thul och samtalsledare 
kommer temat ofta från mig (vi hade ett 
extrainsatt ”samtal om vädermakter” en 
gång, som exempel), och jag har ju stude-
rat seden under många år nu, så jag lär ut 
sed lika mycket som mina samtalsdelta-
gare lär ut vad de kan till mig, och de har 
ofta intressanta frågor och tankegångar 
som ibland kan fortsätta från samtal till 
samtal. Blot, foto: Beatrice Håkansson
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Flera hedningar i Göteborg sade sig 
sakna ett format där man bara kunde träf-
fas och prata om sed, och det är vad jag 
tillhandahåller. En mötesplats som inte är 
blot. Som inte kräver några förkunskaper, 
bara respekt för gudar och makter.

Sedan pesten utbröt har vi gått över till 
den digitala dimensionen, några samtal 
har vi haft via zoom nu. Den sista fysiska 
träffen var i juli 2020. Första digitala sam-
talsdeltagarna kom till temat ”Preppar vi 
för Ragnarök?”, det var i april 2020.

 I ”väntras” höll vi vänt över zoom och 
det gick för det mesta bra. Vänt har alltså 
högtidlighållits varje vinter sedan 2017.

 Tidigare i år höll Erik Hedbring en 
mycket uppskattad föreläsning om för-
kristen tideräkning, och det ligger i pla-
nerna att köra fler föreläsningar. Tyvärr är 
det så just nu att mina världsliga studier 
får ta lite mer plats. Lärarprogrammet är 
intensivt!

Några personer i samfundet har frågat 
mig om möjlighten att starta egna samtal. 
Jag har bara sagt att om ni vill använda 
namnet, så vill jag vara med på första 
samtalet. Bruse har under våren 2021 valt 
att lansera sedsnack via zoom, som är lite 
efter min förlaga. 

Vi har alltid lagt upp bilder på kvällens 
bord, för att själva minnas och för dem 

Sedsnack, foto: Edward Rosén 

som inte kunde vara med. När vi sågs på 
krogen stod vår flagga på bordet. Flag-
gan, och altarduken som är med på bilden 
nedan är gjorda av Peter Engelbrektsson. 
Ljusstaken med runraden runt tog Linnea 
med sig till ett av de första samtalen, det är 
hon som målat runorna på den. 

Edward, thul för Samtal om sed

Thul är en traditionsbärare, en person som 
för seden vidare genom historieberättande 
och framförande av myter.

Vill du veta mer om olika funktioner 
inom seden? Ta en titt i den första delen av 
blotboken ”Vet du hur du blota skall”. 

Om du inte hittar den på ditt bibliotek 
kan du köpa den via samfundets hemsida. 

www.samfundetfornsed.se/store

Tips!
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På årstinget i år avgick Henrik Hall-
gren som riksgode efter flera år i den 
rollen. Han är kvar som gode i Sam-

fundet och fortsätter att jobba för Samfun-
dets bästa. Stort tack för alla dina år som 
riksgode!

Ny riksgode

Foto: Henrik Hallgren

Till ny riksgode valdes Per Lundberg 
som varit gode i Samfundet sedan 2014. 
Linda Stiernberg valdes om till riksgydja. 

Per, vad ser du fram emot att arbeta med 
som riksgode?

Att samarbeta med Linda Stiernberg 
och de andra i goderingen. 
Jag ser fram emot att samarbeta med rådet 
och skapa utökade möjligheter för seden 
i Sverige i dag och jag ser fram emot att 
skapa vägar i och för seden tillsammans! 
 
Vad tycker du är den viktigaste uppgiften 
för riksgoden?

Hmm viktigaste, jag tycker att många 

uppgifter är viktiga. En sak som jag vill 
fokusera på är verksamhet inom vårt fina 
samfund för de medlemmar som ej är med 
i något blotlag och vill ha kontakt och ak-
tiviteter med andra i samfundet. Jag vill 
verka för att de  får mer uppmärksamhet 
och aktiviteter. 

Det är viktigt med den ibland prekära 
dansen mellan religionshistoria och seden 
i nutid. 

Jag ser det som mycket viktigt med öd-
mjukt ledarskap och att bidra till att alla 
hittar mer hem i sig själva i gemenskap 
med Makterna och varandra. Jag önskar 
vara aktiv i den rörelsen som sker både i 
individ och kollektiv. 

Per Lundberg, foto: Stina Jarenskog
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Almanackan reas ut!
 
Halva året har ju gått och ännu har vi några  
almanackor kvar. Passa på att köpa! 

Om inte annat för de fina fotona och infor-
mationen på svenska och engelska. 

www.samfundetfornsed.se/store

Glad sommar och God äring!

Tips!
Foto: Ludde Lundby
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Returadress: Samfundet Forn Sed, c/o Persson,
Kärrtorpsvägen 65, 121 55 Johanneshov

Bön till Eir

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

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Vattnet vi tvättar oss i 
är ett blot till dig
De uppoffringar vi gör för samhällets väl
är ett blot till dig

För vår heder och din ära 
hjälper vi de gamla, svaga och utsatta
 
Vi hör och stödjer dem som arbetar i ditt 
namn, de som vårdar och sköter, 
läker och söker

Må maten vi äter vara näringsrik
Må vattnet vi dricker vara rent

I ditt namn stärker vi 
våra kroppar i skog och vid hav
vårt sinne i tysnad och stillhet
vår håg med glädje i sång, dans och lek 
med vänner
låt ingen stängas ute, låt ingen bli utan

Hell Eir på Läkeberget
Stärk oss, heliga asynja

Av Linda Stiernberg

Blot och maskrosdryck,  
foton: Beatrice Håkansson


