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Alla bilder i den här tidningen tillhör allmän egendom, 
eller tillåtelse har givits för tryck i den här tidningen.

Urnes drake/Rune Hund: Samfundet Forn Sed.

Sida 3: Rekonstruktion av klintastaven, (Foto: Oskar Kullander/SHM).

Sida 4 “Gammal spåkvinna med spinnstav". Illustration av Hans Holbein 
den yngre, Augsburg 1537, träsnitt.

Sida 4: Thorbjörg Lítilvölva, Saga Museum in Reykjavik, 
(Foto: http://www.sagamuseum.is).

Sida 5: Illustration på Maglehøjkvinden, basaret på gravgåvor och           
samtidiga bronsfigurer, (Foto: Tom Kristensen) 

Omslag, sida 4, sida 5: Sermeq Kangilleq, Vatnahverfi 2014, (Foto:        
Christian Koch Madsen, Danmarks Nationalmuseum.)

Sida 6: Baikal-sjön Shaman, (Foto: Alexander Nikolsky/Siberian Times).

Sida 7: Neil Gaiman, (Foto: BBC).

Sida 7: Ian McShane som Mr. Wednesday, (Foto: Starz).

Sida 8: Peter Stormare som Tjernobog, (Foto: Starz).

Sida 8: Ricky Whittle som Shadow Moon, (Foto: Starz).

Sida 9: Henrik Hallgren. (Foto: Samfundet Forn Sed).

Sida 10: Några medlemmar i goderingen, (Foto: Samfundet Forn Sed).

Sida 11: Henrik Hallgren. (Foto: Samfundet Forn Sed).

Sida 14: Emma Hernejärvi och vänner, (Foto: Emma Hernejärvi).

Sidor 12, 13, 15: Serien Vei, (Foto: Kolik förlag).

Sida 15: Pressbild av Sara Bergmark Elfgren, Karl Johnsson (Foto: Gabriel 
Liljevall).

Sida 16: Neil Gaiman, (Foto: Neil Gaiman).

Sida 17: Emma Hernejärvi och vänner, (Foto: Emma Hernejärvi).

Sidor 21, 22: Bruse Persson, (Foto: Bruse Persson, Samfundet Forn Sed).

Redaktör:

Hross, & FSS Rådet

Korrekturläsare: 

Edward Rosén

Skribenter: 

Sylvia Hild

Emma Hernejärv

Per Lundberg

Omslaget: “Qangatsiarli 
maanga pisimapput-
Nalusuunerup Taarnerani: 
De kom hertil for længe   
siden - Under             
Uvidenhedens Mørke”, ett 
danskt   musikaldrama av 
Teater   Solaris.  Huvud-
rollen (som bilden visar) 
spelas av Nukâka Coster-
Waldau som är gift med den 
danska skådespelaren Niko-
laj Coster-Waldau, känd 
som Jaime Lannister i 
Game of Thrones. 

Teater Solaris arbetar mest 
med mytologi och nordisk 
historia.

För mer info: 
http://teatersolaris.dk/skjold
ungefestival2017/

http://teatersolaris.dk/skjoldungefestival2017/
http://teatersolaris.dk/skjoldungefestival2017/
http://teatersolaris.dk/skjoldungefestival2017/
http://teatersolaris.dk/skjoldungefestival2017/
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Ordförande
 
Det är med glädje vi åter igen kan ge ut ett tryckt nummer av Mimers Källa. Redaktören Hross har 
gjort ett fantastiskt arbete med att lyfta tidningens grafik till nya nivåer.
 
Till nya nivåer hoppas jag också att Samfundet kommer till när vi återstartar hovkontot för insamling 
till egen gillesal med blotplats. Rådet arbetar fortfarande med detaljerna, men när vi är klara kommer 
vi att bjuda in alla att bidra till vår egen plats där vi kan hålla blot, gille, utbildningar, möten, 
ungdomsläger eller annat som samfundets medlemmar önskar göra tillsammans.
 
Vidare arbetar enskilda medlemmar med att producera böcker för att ge ut dessa på vårt eget förlag 
Mimers Källas Förlag. Dessa beräknas att komma ut lagom före jul, så de kan ges bort som de       
perfekta julklapparna.
 

Utlottning av bok 

Vi kommer därför att bland de som betalar sin årsavgift för 2018, mellan den 1:a och den 15:e 
november, lotta ut minst ett exemplar av den ena boken.  Märk inbetalningen med “Årsavgift 2018” 
samt ditt namn, så vi lätt kan hitta dig i medlemsregistret. Det är mycket enkelt att betala, sätt in 200 
kronor på vårt plusgiro 51 91 25-9 eller Swischa till 123 219 51 54.
 
Allt detta är möjligt tack vare att alla medlemmar i Samfundet enskilt eller tillsammans i blotlaget 
kan söka ekonomiskt stöd till olika aktiviteter. Det kan vara studiecirklar, föreläsningar, inköp av 
ceremoniell utrustning, hyra av lokal för gillen, ge ut böcker osv. Listan kan göras lång.
 
Men för att alla aktiviteter i Samfundet som att kunna dela ut aktivitetsstöd, trycka Mimers Källa 
osv, ska kunna vara genomförbara, förutsätter det att vi alla betalar årsavgiften. Det är den största   
inkomstkällan vi har, och utan inkomna årsavgifter vore ingenting av ovanstående möjligt: ingen 
tidning, inga ekonomiska stöd för aktiviteter osv.
 

Vad får du för din årsavgift?  

Du som betalar årsavgiften får medlemstidningen Mimers Källa hemskickad – antingen som tryckt 
tidning, eller som en pdf via epost. Dessutom har bara betalande medlemmar rösträtt på årstinget och 
därför möjlighet att påverka. Som betalande medlem har du också rabatt på vissa arrangemang som 
kostar. För en aktiv medlem kan det alltså löna sig att vara betalande medlem. Som betalande 
medlem har du även möjlighet att söka ekonomiskt bistånd för samfundsaktiviteter.
 
Genom att stödja samfundet ekonomiskt ger du ett stöd till seden och Samfundets värderingar. 
Genom att vara betalande medlem i Samfundet ger du möjlighet för samfundet att vara en starkare 
röst inom och utom den hedniska sfären. 
 
Äring och fred
Bruse LF Persson, ordförande



VoeLVANS aaTERKOMSTvölvans återkomst
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Erik den Rödes saga rymmer en rad märgfulla historier 
från nordbotidens Grönland. Så också om storbonden 
Thorkel och hans gårdsfolk i Österbygden som den       
vintern höll på att duka under för missväxt och sjukdom. 
Fångsten hade uteblivit och några män hade inte kommit 
tillbaka. Svälten härjade i de små husen. I sin stora nöd 
sände Thorkel sina mannar för att hämta Thorbjörg 
Lillvölva. Thorbjörg var som alla völvor kunnig i        
trolldom och utövade spådom i en ritual som kallades 
sejd. En mycket eftersökt kunskap i den tidens samhälle. 

När Thorbjörg gjorde entré i Thorkels hus hade många 
samlats på gården för att med skräckblandad förväntan ta 
del av hennes spådom. Även hennes klädedräkt väckte 
förundran.

Arkeologiska fynd som på bilden till 

höger, är från vikinga-tiden och tolkas som 

sejdstavar.

“En völveboning har dykt upp ur sagans dunkel. Helt oväntat gjorde en 

dansk arkeolog ett märkligt fynd på en enslig plats invid glaciären    

Sermeq Kangilleq på sydvästra Grönland 2014.” 
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Runt midjan bar hon ett bälte av fnöske och 
från det hängde hennes skinnpåse med olika 
sejdredskap som hon behövde för att utföra 
sin spådom. På fötterna slutligen hade hon 
ludna kalvskinnsskor som fästes med tenn-
knappsförsedda remmar och på händerna 
handskar av kattskinn som på insidan var 
vita och ludna. 

När kvällen kom dukades det upp en måltid för 
Thorbjörg. Hon fick en gröt gjord på getmjölk och 
serverades hjärtan från de djur som för tillfället gick 
att få. Hon åt med sin egen mässingssked och en kniv 
av koppar med skaft av valrosstand. Knivspetsen var 
bruten. Ett tecken på att hon använde kniven för 
magiska syften. 

Detta är början på sagan om Lillvölvan Thorbjörg i 
Erik den Rödes saga. En spännande berättelse som har 
varit en stark inspirationskälla när vi, en grupp i       
nätverket Yggdrasil, började utforska och praktisera 
sejd i början på åttiotalet här i Stockholm.               
Sejdtraditionen gick i graven när kristendomen       
infördes i Norden, vilket också antyds i sagan om 
Lillvölvan. Nu var det vi som med outtröttlig andlig 
entusiasm skulle återuppväcka de krafter som våra   
avlägsna förmödrar en gång behärskade.

Thorbjörg i Erik den Rödes saga: Hon täckte sig i en 
blå mantel som bands ihop med remmar och var besatt 
med stenar ända ner till skötet. Kring halsen hade hon 
glaspärlor och på huvudet en lammskinnshätta som 
var fodrad med vitt kattskinn.

“Kanske var det just 
p å g r u n d av m i n      
personliga erfarenhet 
av sejd och mina ofta 
återkommande tankar 
på Thorbjörg som jag 
hoppade högt när en 
d a n s k a r k e o lo g       
offentliggjorde ett 
m är k l i g t f y n d i      
Vat n a h v e r f i p å    
sydvästra Grönland.”



Christian Koch Madsen måste gå 
till Erik den Rödes Saga för att få 
pusselbitarna på plats.  Och där 
mötte han sagan om Thorbjörg 
Lillvölva. Det såg ut som att han 

hade hittat en völveboning. Föremålen hade sannolikt en gång 
varit laddade med magisk kraft som skulle styrka völvan i    
hennes sejdarbete, var den slutsats han drog. Och därmed 
trodde han sig ha funnit det första fysiska beviset för völvor i 
Grönland.  -Hur såg sejdkvinnor ut? Ovan: Nederländska 
gudinnan Nehallenia med stav och djur, från yngre järnåldern. 
Höger: Tolkning på hur Maglehøjkvinden kunde se ut.
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Ännu mer huvudbry fick han när han grävde fram ett    
antal föremål ur hyddan som helt tycktes sakna mening   
eller inbördes sammanhang. Spelbrickor, valrosständer, 
renhorn, en fårtand, en sälknota, ett kohorn och ett          
fårhorn, en kam, lite fettsten, spetsen av en järnkniv, en bit 
av ett kopparspann och eldslagningssten av två olika       
material. Inget av detta hade något värde under medel-
tiden. Det kunde väl bara vara en trollkvinna som hade en 
så märklig kombination av 
ägodelar?

Arkeologen hade två år     
tidigare hittat en ovanlig    
stencirkel som visade sig vara 
översta delen av en båtformad 
hydda. Inuti bara en och en 
halv meter på bredden och 
två meter på längden. Husets 
unika form och extrema 
belägenhet uppe på en 
bergskam bara några få meter 
från inlandsisen och helt 
oskyddat för väder och vind 
gav arkeologen Christian 
Koch Madsen något att         
begrunda. Kunde någon    
överhuvudtaget bo på en så 
utsatt plats?



Hyddans böjda långväggar pekar på vikingatid men 
å andra sidan är hyddans båtform så unik att den inte 
går att tidsangiva. Svaret kommer kanske när               
dateringen av 
föremålen är klara.

-Sylvia Hild
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Hyddan i sig är ett mysterium. Vintertid blev det 
extremt kallt och om det inte vore för britsen och 
eldstaden skulle den aldrig ha kunnat användas 
som boning. Men hyddan kan ha brukats som 
säter. Det var vanligt att nordborna hade sätrar för 
djurhållningen under sommaren. En gård kunde 
ha boskap som betade långt från gården, berättar 
Christian Koch Madsen. Då var det effektivt att 
mjölka, torka kött och skinn eller samla på foder 
på ett ställe nära djuren. Men i takt med att         
klimatet hårdnade och den lilla istiden utbröt 
omkring 1250 så övergavs sätrarna och nordborna 
övergick gradvis till att jaga säl. Kanske var det 
just invid glaciären Sermeq Kangilleq som en 
völva hittade den idealiska platsen för sitt behov 
av avskildhet från nyfikna blickar. Christian Koch 
Madsens slutsatser har mött kritik från kollegor 
som efterlyser bevis. Men Koch Madsen menar att 
föremålen inte är så tillfälliga som det först kan 
verka. De är utvalda, om än på kriterier som 
arkeologerna inte förstår idag. Kammen tror man 
sig kunna datera till efter 1200-talet. 

Redaktionen rekommenderar 

dessa böcker!

Kvinnlig shaman från Baikal-sjön, Sibirien
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American godsAMERICAN GODS
Gudarna finns mitt bland människorna, 
våra nordiska såväl som många andra, eller 
helt enkelt alla. Temat som både boken och 
tv-serien fokuserar på är att det är en        
interaktion mellan gudar (jag menar även 
gudinnor, men för enkelhetens skull skriver 
jag gudar) och människor på så sätt att   
människor skapar gudar genom sina         
aktiviteter. Ramberättelsen i American 
Gods är att det är krig mellan 
nya och gamla gudar. De nya 
är yngre som t.ex.         
teknologiguden som är i sena 
tonåren. Gudar rör sig bland 
människor i seriens värld, och 
det är alltså inte bara Oden 
som är med.

-Vad heter du?  Frågar Shadow
-Vilken dag är det idag? Svarar mannen. 
-Onsdag. 
-Då är det min dag idag.
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Vid början möter tittaren en 
man som sitter i fängelse, 
Shadow Moon, skall släppas fri 
om fem dagar men blir utsläppt 
tidigare för hans fru har dött. 
På flyget träffar han en man 
som vill anställa honom och 
som känner till mycket om 
Shadow. 

Det etableras att det är Oden   
eller som han kallas i serien, 
Mr. Wednesday, den som vill 
anställa Shadow.

Jag har lyssnat på American Gods som talbok 
på engelska för ett antal år sedan och tycker att 
serien följer boken mycket detaljerat, men 
viker ut en del också, vilket är till fördel för 
berättelsen och skapandet av karaktärerna.     
Sagan vänder kanske upp och ned på              
begreppen en del, och temat är relationer     
mellan gudar och människor och vem som 
behöver vem. Jag vill inte avslöja för mycket, 
men seriens  första säsong är avslutad. Den är 
klart för de mer härdade och innehåller en hel 
del vuxenmaterial.

 -Per Lundberg

Huvudkaraktären Shadow Moon, av 

nordisk och afrikansk härkomst, lynchas 

av Odens fiende “Tech Boy” - en ny 

gud som råder över internet, bland  

annat. Scenen påminner om USAs 

skräckhistoria och Ku Klux Klan, men 

tv-kritikerna har även tolkat scenen 

som initiation till Odens tjänst. 

Svensken Peter    
Stormare som den 
Tor-liknande guden 
Tjernobog, från slavisk 
mytologi 
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moetet med goden�MÖTET MED GODEN
Vem är du och vilken roll har du i             
goderingen?

Jag är rådsgode i samfundet, vilket betyder 
att jag tillsammans med rådsgydjan Emma 
Hernejärvi har det övergripande ansvaret för 
samfundets andliga verksamhet, dvs vi har 
ett ansvar att se till att seden och det        
ceremoniella arbetet inom samfundet         
utvecklas och fördjupas. Jag är                
sammankallande i goderingen. 

Vad är goderingen?

Goderingen består av samfundets godar och 
gydjor. Det är en mötesplats där vi delar    
erfarenheter med varandra med ambitionen 
att utveckla seden och samfundet.           
Goderingen har bland annat tagit fram en 
blotordning och utvecklat former för firande 
av olika årshögtider och olika                    
livsstegsceremonier. Goderingen ansvarar 
också för samfundets största blot – vårblotet 
vid Gamla Uppsala på påskdagen. 

Vilka är med i goderingen just nu?

I dagsläget består goderingen av sju stycken godar 
och gydjor från olika delar av landet.

Hur länge har den funnits, och vilka grundade 
den?

Goderingen har funnits som en mötesplats i lite 
olika varianter under åren. Den godering vi har idag 
växte fram i samband med att samfundet beslöt att 
de skulle ha egna, formellt utsedda godar och gydjor. 
Goderingens första formella träff ägde rum i maj 2010.

Henrik Hallgren, gode, och     

medverkande i Forn Sed Sveriges 

godering, är tidigare ordförande 

och har varit medlem i samfundet 

i över 20 år.
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Behöver FSS en godering?

Jag tror goderingen spelar en mycket viktig roll. Utan den skulle godarna och gydjorna inte ha något 
gemensamt forum för utbyte och utveckling. Kompetensen inom samfundet skulle definitivt varit 
lägre om inte goderingen funnits. 

Kan vem som helst vara med i goderingen? 

I princip är det de personer som av samfundets råd är utsedda till godar och gydjor som är med i   
goderingen. Men goderingen är inte bara en rättighet för godar/gydjor, utan också en skyldighet. 
Som gode/gydja i samfundet förväntas du delta så gott du kan i goderingens årliga träffar och möten.

Vad är det svåraste för dig i goderingen?

Det svåraste är nog att skapa möjligheter för godarna och gydjorna att träffas. Att träffas fysiskt     
under t.ex. en helg har visat sig vara det avgjort bästa sättet för att konstruktiva saker ska hända. 
Men det kan vara svårt att hitta möjlighet till det, av såväl tidsmässiga och ekonomiska skäl.

Vad ska goderingen göra i år? 

Goderingen har sedan förra året haft ett särskilt fokus på att utveckla kompetens kring livssteg. Förra 
året fokuserade vi på död och begravningar, vi utvecklade en blotordning för begravningar och 
tränade oss i bemötande av personer som befinner sig vid livets slut. I juni i år hade vi en helg då vi 
började utveckla ceremonier i spannet mellan barndom och vuxenblivande. Vi har utformat ett      
”ansvarssteg” för barn som är nio år, då de lämnar den minsta barndomen bakom sig och kan börja ta 
lite större ansvar. Vi har börjat utveckla ett vuxensteg vid 15-årsåldern i form av ett läger, samt        
ytterligare ett vuxensteg vid 18 år. 
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Vi kommer under året fortsätta denna fördjupning i livsstegsriter för att kunna erbjuda samfundets 
medlemmar kompetent andlig service under hela livsloppet. Under året kommer vi även fortsätta   
utbildning av två personer som går vår gode/gydjautbildning. Förhoppningsvis kommer det leda till 
att samfundet får ytterligare godar och gydjor så småningom. Bland annat en gydja i Norrland, vilket 
vi saknar idag!

Hur kommer goderingen se ut om fem år? Vad vill ni ha åstadkommit?

Vi skall ha skapat en kunskapsbank och erfarenhet gällande livsstegsriter – från födelse till           
begravning. Vi skall ha godar och gydjor aktiva i alla våra godeord – i norr, söder, öster och väster 
– vilket också innebär att goderingen ökat i antal medlemmar. Vi kommer ha hittat ännu bättre     
former att kunna stödja varandra i våra roller som godar och gydjor och vi kommer ha tränat oss än 
mer i hugsvala – ”själavård”. Vi kommer även ha nått djupare i vår andliga utveckling och hittat 
vägar att låta bloten bli ännu starkare och mer meningsfulla. Det finns en bra relation mellan       
goderingen och samfundets medlemmar vad gäller kontakt och kunskapsförmedling. 

Vad kan FSS medlemmar göra för att bidra till och förbättra goderingen?

Ta kontakt med en gode eller gydja i det godeord där du bor. Ring eller mejla. Berätta för dem om 
dina erfarenheter av seden och om dina önskemål. All sådan respons från medlemmarna är mycket 
välkommen och viktig - godarna och gydjorna kommer ta med sig den kunskapen till goderingen 
för att sedan komma samfundet till gagn på olika sätt.

Kommer vi se goderingen på tv 
och höras på radion?

Nej: Goderingen har ingen     
utåtriktad ambition, utan är en 
grupp för kunskapsutveckling 
inom samfundet. Däremot kommer 
ni förhoppningsvis se goderingens 
medlemmar – dvs samfundets     
godar och gydjor – uttala sig både 
i TV och radio kontinuerligt. 

Kan goderingen hjälpa det icke-
hedniska samhället?

Ja, det tror jag definitivt. När vi 
diskuterade vuxensteg lyftes det 

fram att inte bra erbjuda en sådan passagerit för ungdomar som är uttalade hedningar, utan till     
ungdomar i allmänhet. Sådana vuxensteg tror jag är oerhört saknade i dagens samhälle och där kan 
samfundet – och goderingens kunskap – spela en viktig roll i framtiden. 
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Recension och intervju Vei

Vei är en fantasyserie som tar avstamp från nordisk 
mytologi. Berättelsen börjar med vikingar på 
upptäcksfärd till havs – de söker Jotunheim! Men 
huvudpersonen är inte en av dessa äventyrssugna    
vikingar, utan en ung kvinna från Jotunheim. Här 
vänds det på våra förväntningar kring gudar och      
jättar, sanning och lögn. 

Karl Johnsson började teckna Vei för fantasytidnin-
gen Utopia. Han har tidigare bland annat gjort Asgård 
– sagor ur den nordiska mytologin, som återberättar 

kända nordiska 
myter -för barn. 
Till sin hjälp tog 
han Sara        
Bergmark         
Elfgren som är 
känd som        
författaren 
bakom de 
oerhört populära 
fantasyböckerna     
Engelfors-
triologin, vars 
första bok 
Cirkeln även 
blev till film. 

Forn Sed Sveriges egen ihärdiga journalist 

Emma Hernejärvi intervjuar författarna till 

serien Vei som tolkar våra myter...

Recension och intervju: Vei



Serien är inget för den som inte klarar av att se gudarna    

framställas i mindre smickrande dager. Eftersom huvudpersonen 

är från Jotunheim och dyrkar jättarna som gudar, så framstår 

asar och vaner som skurkar. Men spännande och oförutsägbart är 

det!
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Efter hand växte berättelsen 
och de beslutade sig för att 
börja om – släppa berättelsen 
från början, med nya fräscha 
teckningar.

Serien riktar sig helt klart till 
tonåringar och vuxna, här 
censurerar man inte våld och    
nakenhet. Men inte heller är 
det något onödigt vältrande i 
hemskheter som i vissa    
amerikanska filmer. 

Serien lyckas också med 
konststycket att både vara 
oerhört vackert tecknad,     
samtidigt som den är tydlig: 
här är det inga problem med 
att läsa av karaktärernas     
känslor i deras                      
ansiktsuttryck, eller förstå 
händelserna  i                       
actionscenerna. 

Jag rekommenderar Vei starkt – både till hedningar och icke-hedningar! 
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Jag fick möjligheten att närvara på 
boksläppet av Vei. Först signering av 
böcker på SF-Bokhandeln i Gamla 
Stan, där kön ringlade sig lång.     
Personalen i bokaffären bjöd dock på 
godis, så att väntan blev lite roligare. 
Karl Johnsson tecknade snabbt små 
figurer bredvid namnteckningen på 
varenda bok, en vacker gest. Efteråt 
hade jag turen att bli insläppt på     
releasefesten på en pub på              
Södermalm. Det var riktigt trångt, 

men god stämning. På plats hann jag utbyta några ord med skaparna. Där fanns även ett fan ut-
klätt till seriefiguren Dal. Han väckte viss          
uppståndelse med sin utklädnad och bara bringa. 

Efteråt fick jag möjligheten att ställa lite frågor till 
upphovspersonerna online, men däremellan hade 
jag givetvis passat på att läsa serieboken. 

Karl gjorde tidigare Asgård - sagor ur den nordiska 
mytogin. Vei verkar dock rikta sig till en äldre    
publik. Vilka skillnader och likheter i arbetet 
med dem ser du, Karl? När jag fick jobbet att il-
lustrera Asgård - sagor ur den nordiska  mytologin, 
hade jag redan arbetat med Vei under ett par år. 
Mycket av förarbetet som jag gjort till Vei kunde 
jag använda i Asgård, men det var också saker som 
jag var tvungen att göra annorlunda. Rent      
stilmässigt är skillnaderna små. Asgård är något  
mindre realistisk i stilen än Vei, och jag tillät stilen 
i Asgård att variera mer. Vei måste ha en mer     
sammanhängande stil, det är ju en enda lång berättelse, medan Asgård, som består av flera 
berättelser, kunde ha en större variation beroende på berättelsernas ton och innehåll. Annars 
fungerade researcharbete på ungefär samma sätt, även om jag var noggrannare med att ha ett 
visst mått "korrekthet" med detaljer i Asgård. Vei är fantasy och där finns en större frihet att ta 
ut svängarna. 
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Vei baserar sig på nordisk mytologi, men med en tvist, kan man ju säga. Tycker ni att      
allmänheten har bra koll på nordisk mytologi? 

Vårt intryck är att folk har ganska bra koll på fornnordisk mytologi. Framförallt är de intresserade. 
Många har en relation till mytologin från barndomen, som tycks lätt att skaka liv i. Marvels Thor-
filmer har säkert hjälpt till en del också med att väcka nytt intresse. 

Invånarna i Jotunheim har 
annorlunda ögon än från  
människorna i Midgård. Är 
tanken att de ska likna getter, 
eller finns det någon annan 
tanke? 

Kalle ville hitta ett sätt att en-
kelt göra Veis folk mänskliga 
men ändå annorlunda från oss. 
Katt-och ormpupiller är ju    
ganska vanliga hos olika       
fantasyfolk, men vi hade aldrig 

sett någon använda getpupiller på det här sättet. Det var också ett enkelt sätt att visa släktskapet med    
jättarna, som ju är ännu mer djuriska och främmande i sin framtoning. Jättarnas arkitektur är          
inspirerad av sumerisk och babylonisk estetik och där var geten en viktig symbol. I kristendomen tog 
man dessa gamla symboler och lät dem symbolisera ondska. Kalles tanke var att ta använda          
symboler, som geten och behornade varelser, som kodats som demoniska i den kristna kulturen och 
använda dem på ett annat sätt. 

Och så sista frågan: Finns det 
något ni säga till en eventuell läsare 
med hednisk bakgrund som        
funderar på att läsa er serie? 

Den nordiska mytologin är en rik   
kulturskatt och det har varit en ynnest 
att dyka ner i den. Vi har tagit oss 
vissa friheter och broderat ut en del 
detaljer, men så är ju Vei först och 
främst en fantasyberättelse, som hämtar inspiration från nordisk mytologi. Vi gör inga anspråk på att 
ge en sann bild av gudarna eller myterna. I många fiktiva verk framstår nordisk mytologi som mörk 
och brutal. Den sidan finns också med i Vei, men vi har även försökt lyfta fram andra sidor som   
mysticismen, skönheten, poesin och närheten till naturen. 



I förordet skriver Neil Gaiman 
att han att han var fascinerad av 
nordiska myter redan som         
åttaåring. I en intervju för      
Sveriges Radio säger Gaiman att 
han skrivit på den här boken för 
sitt eget nöjes skull, mellan       
andra skrivprojekt.

Boken består av 16 kapitel som 
var och en är en avslutad berättelse. Början med skapelsen och avslut med            
Ragnarök. Vidare om gudarnas redskap och hur de fick dem. Trymskvida om hur 
Tor kläs ut till Freja är så klart med Balders död och tävlingen mellan gudar och   
thursar hos Utgårda-Loke.

Mycket fokus på Loke och dennes roll i myterna. Språket är lättförståelig engelska 
och Gaiman gör myterna levande där gudar och thursar pratar och interagerar. Den 
är klart läsvärd för dig som vill ha en bildrik beskrivning av många av våra nordiska 
myter! 

Finns att köpa i de vanligaste bokaffärer på nätet eller fysiskt. Jag tror att den      
kommer ut i svensk översättning snart. -Per Lundberg

16

norse myTologyNORSE MYTHOLOGY
I samband med att tv-serien 
American Gods hajpas, har 
någon vettig affärsman bestämt 
att Neil Gaiman äntligen får 
släppa sin bok om nordisk     
mytologi som han har skrivit på 
i över 20 år!



skriftreflektion
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Skriftreflektion  
en interreligiös samtalsmetod

Varför behövs interreligiösa samtal? Mitt svar på det är att hedningar är sällan majoritet i något     
sammanhang förutom just strikt hedniska sådana. Vi har antagligen alla familjemedlemmar, vänner 
eller kollegor som har någon annan religion eller ingen religion alls. Vi kan inte dundra på hejdlöst 
med vårt eget synsätt på religion i sådana sammanhang, men samtidigt kan det bli stelt om man 
måste helt och hållet undvika att prata om religion och andlighet med sina vänner som man kan prata 
om det mesta andra med. Interreligiösa metoder kan ge oss verktyg för att mötas med ödmjukhet 
från båda sidor. Målet är alltså inte att övertyga den andre eller blanda religioner, utan att kunna 
prata om religion trots att det kan vara känsligt. 

Vad är då skriftreflektion (SR)? Ursprungligen kallades det scriptural reasoning på engelska, och 
började i abrahamitiska sammanhang. Judiska lärda hade redan som vana att diskutera sina religiösa 
texter och tolka dem tillsammans, men under 90-talet började även kristna delta i sådana möten     
tillsammans med judar. Senare har representanter från fler religioner deltagit i samtalen.

SR går ut på att en grupp människor från olika religiösa bakgrunder, exempelvis vänner eller       
studiekamrater, träffas för att läsa texter från varandras religiösa traditioner. Innan träffen har man 
valt något tema, exempelvis ”möte med det gudomliga”, ”ledarskap” eller ”mat”. Från varje          
representerad religion väljs ett citat eller en vers ut som passar till temat. Därefter presenteras varje 
textsnutt; den läses högt, och man berättar vilken religion och skriftsamling den kommer ifrån, och 

om det behövs så 
förklarar man      
sammanhanget för 
citatet. Efter detta 
ges möjlighet för 
gruppen att läsa och 
fundera kring texten. 
Därefter kan man, 
antingen i en runda 
eller fritt, diskutera 
texten och ens     
tolkningar av den. 
Efter det går man 
vidare till nästa text, 
och så nästa.



18

Viktigt är att komma ihåg att diskussionen ska vara respektfull men samtidigt ha utrymme för lek 
och gissningar. Man ska inte vara rädd för att berätta om sina tolkningar och associationer kring en 
text bara för att man inte tillhör religionen texten kommer ifrån, eller för att man inte känner sig så 
insatt. Det finns här inget rätt eller fel. Om till exempel, en person säger ”Jag tror Tor kände sig stolt 
när det här hände”, men du inte håller med om den tolkningen så kan du berätta om din tolkning men 
utan att skälla ut personen som tolkar texten annorlunda. Stämningen ska vara vänlig, därför ska du 
heller inte under SR förlöjliga de andra deltagarnas religioner eller gudar. 

Jag själv prövade SR under en interreligiös utbildning för religiösa ledare. Under första tillfället läste 
vi korta bitar från gamla testamentet, nya testamentet och koranen. Trots att jag var hedning kände 
jag att jag kunde komma med egna infallsvinklar och blev lyssnad på, samtidigt som jag lärde mig 
en del om hur mina kurskamrater såg på saker. Under andra tillfället fick jag möjlighet att ta med ett 
citat från den poetiska eddan. Det var väldigt intressant att höra icke-hedningars tolkningar kring 
vers 24-26 av Völvans spådom! Mitt tips är dock att välja någon lättläst och modern översättning när 
det gäller fornnordiska dikter. Jag hade valt Alexander Bågenholms översättning, som inte går på 
vers och är riktad till ungdomar, men ändå tyckte många som inte hade svenska som modersmål att 
det var knepigt att förstå. 

Om du vill veta mer om skriftreflektion, eller få mer råd kring hur du startar en egen samtalsträff, gå 
in på: http://www.scripturalreasoning.org/

Våga dela med dig av dina värdefulla myter och dikter, och våga läsa andras älskade textrader!

“Skriftreflektion är en genuin möjlighet för hängivna religiösa 

personer att delta i interreligiös praktik utan att underminera 

egenarten; här finns ett sätt att fördjupa sin egen religiösa 

hängivelse och samtidigt fördjupa sin samverkan med medlemmar 

av andra religioner." 

Scriptural Reasoning, University of Cambridge

http://www.scripturalreasoning.org
http://www.scripturalreasoning.org


Godeord Nord 

Godar och gydjor (Finns ännu inga bosatta i godeordet): 

Henrik Hallgren, Stockholm, henrik.hallgren@samfundetfornsed.se

Sylvia Hild, Stockholm, sylvia.hild@samfundetfornsed.se

Blotlag 

Frejas blotlag 

Kontakt: linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Godeord Öst 

Godar och gydjor:

Henrik Hallgren, Stockholm, henrik.hallgren@samfundetfornsed.se

Sylvia Hild, Stockholm, sylvia.hild@samfundetfornsed.se

Emma Hernejärvi, Stockholm, emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se

Per Lundberg, Mölnbo, per.lundberg@samfundetfornsed.se

Blotlag 

Forn Sed Stockholm

Kontakt: henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
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Godeord och blotlag  
2017

Godeord och blotlag 
2017



Forn Sed Uppland 

Kontakt: jorunn.houvenaghel@samfundetfornsed.se

Godeord Väst 

Godar och gydjor:

Martin Domeij, Göteborg, martin.domeij@samfundetfornsed.se

Birka Skogsberg, Dalsland, birka.skogsberg@samfundetfornsed.se

Markus Skogsberg, Dalsland, markus.skogsberg@samfundetfornsed.se

Blotlag

Forn Sed Göteborg

Kontakt: joel.grip@samfundetfornsed.se

Forn Sed Värm-Dal: Blotlaget Fröskog

Kontakt: markus.skogsberg@samfundetfornsed.se

Godeord Syd 

Godar och gydjor (Finns ännu inga bosatta i godeordet):

Martin Domeij, Göteborg, martin.domeij@samfundetfornsed.se

Betala din årsavgift till FSS

Du som är medlem kan själv ta initiativ till att betala din årsavgift på 200 kr till vårt trossamfund. 
Gör det via plusgiro 51 91 25-9 eller Swisch: 123 219 51 54 

Har du bytt adressuppgifter? 

Fyll i formuläret på hemsidan eller meddela medlemsansvarig Per Lundberg 
per.lundberg@samfundetfornsed.se
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nytt ordfoerandeMöt Ditt Ordförande
Hej Bruse! Så du är ordförande för FSS 2017! När 
hände det? På årstinget i Uppsala den 16:e april i år 
blev jag vald till ordförande.

Hur gick det till? Förra årets ting blev jag föreslagen 
och vald som ledamot till rådet. Sen i vintras var det 
många som gjorde hintar om att jag borde bli           
ordförande, och   ödmjuk som jag är tackade jag ja.

Har du varit ordförande förut? Jag sitter i och har    
suttit i några föreningsstyrelser och bolagsstyrelser, 
samt att jag är operativ ledare på Trafikverket IT, så 
jag är van vid både formalia liksom att leda och      
delegera.
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Hur länge har du varit hedning, och medlem i 
samfundet? Jag har nog alltid varit hedning utan 
att själv    riktigt veta om det. Har ett minne från 
mellanstadiet när jag ifrågasatte                        
kristendomsundervisningen, utan att jag riktigt 
förstod varför. Har följt Samfundet ända sedan 
första hemsidan på 1990-talet, men först när 
flera kaosmakter i mitt liv försvann, tog jag       
steget ut och blev medlem 2015.

Vad har du för uppgifter? Finns att läsa i         
stadgarna punkt 22a: Ordförande väljs vid      
årstinget och har som uppgift att sköta det 

löpande arbetet mellan rådsmötena. Ordförande har ansvaret för att tidning, löpande    
medlemsinformation och kallelser sänds ut. Vidare ska ordföranden hålla sig informerad 
om eventuella arbetsgruppers arbete. Ordförande ska utlysa och administrera rådsmöten 
och årsting. Ordförande har utslagsröst vid rådets möten. Ordförande tecknar          
självständigt samfundets firma.

Vad är det bästa med att vara ordförande? Det bästa med att vara medlem och              
ordförande i Samfundet är att jag får träffa massa nya trevliga och intressanta människor. 
Men även att se att vi far framåt, att vi utvecklas samtidigt som vi har stöd av våra seder 
och traditioner.

Vad är den värsta? Tack och lov har inte "värsta" hänt ännu!

Vad hoppas du åstadkomma under din tid som ordförande? Möjliggöra ökad dialog inom 
samfundet mellan medlemmar för ökat engagemang och delaktighet. Få igång             
insamlingen till ett nystartat hovkonto för att vi ska kunna köpa oss en egen gillesal med 
blotplats. Att samarbetet med institutioner och andra organisationer ska bär frukt, att bli               
samhällstillvända och få ökade möjligheter till samarbete. Vill även underlätta               
kontinuiteten så inget tappas bort när delar av eller hela rådet byts ut.

Vart ser du dig själv inom samfundet/hedendom om fem år? Min mandatperiod är nu på 
två år, och det är 21 månader kvar av den. Det är ungefär så långt jag ser framåt, just nu 
är jag tyvärr lite för fokuserad på nuet, att få struktur på saker. Så återkom om ett år eller 
två med frågan.
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