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Ledare

väntan
Väntan. Intet är som väntan, heter det. Så här i disatid, 
som är mittemellan, mellan dåtid och nutid, passagen 
mellan jul och vår, innan allt sätter fart på nytt, då det 
nya årshjulsvarvet börjat på allvar - hyllar vi de kvinnliga 
makterna. De födande kvinnorna, de uppfostrande 
makterna och dödens gudinnor. Det kan vara Syn som 
inte släpper vem som helst över tröskeln, Gna som håller 
nätheim igång, Sjöfn som får oss att åtrå, läkekraftens 
Eir, Hels tuffa straff, de okyssta möarnas Gefjon, 
trogna Sigyn - eller någon annan asynja som stöttar 
basen i vår vardag. Både igår, idag och imorgon. 
Vilket är temat för ännu ett nummer av Mimers 
Källa. Men vi som inte kan stava till tolamåd, 
tycker säkert att det kan bli vår - här och nu. 
Tillsvidare njuter vi vidare av Skades gåva.

Til árs ok friðar
Bruse LF Persson
Ordförande, Samfundet Forn Sed Sverige

Vill du komma i kontakt med andra samfundsmedlemmar via sociala medier? 
Välkommen till vår interna facebookgrupp! För att gå med, fyll i enkäten här: 
http://www.samfundetfornsed.se/medlem/fss-facebookgrupp-26623000
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- Får jag låna din tändare?

- Fnys! En krigare har alltid eldstål!

Samtal mellan mig och en nära vän. Nog 
för att jag faktiskt hade eldstål, men att låna 
hans tändare var mer praktiskt.

Krigaridealet. En fälla vi sedare lätt faller i, 
eller ett fack andra sätter oss i. Min vän har 
dock andra skäl att kalla mig krigare. Jag 
har kämpat mig hela vägen hit. Vägledd av 
makter som krigargudinnan. Hon är ingen 
kallhjärtad kustjägare, hon har kontakt med 
sitt känsloliv. När hon saknar Od, sin make, 
gråter hon av sorg och längtan, och tårarna 
blir till guld.

Den stupades fru kallas hon. Vissa menar 
att hon har en koppling till Gullveig, som 
spetsas, bränns, och återuppstår tre gånger 
i början av kriget mellan asar och vaner. 
Som sejderska är hon skicklig och det är en 
konst hon delar med Valfader. De, till vilka 
stupade kommer, är väl bevandrade i magi.

Eldstålet är en vanlig symbol, för med det 
slår hon kornblixtar när hon vill se om 
sådden är färdig. ”Som en blixt från klar 
himmel”, till skillnad från Hlorrides tordön. 
De båda har alltså väldigt praktiska verktyg 
som vanligaste symboler.

Oinsatta vill gärna se Vanadis som 
kärleksgudinna, ett slags romantiskt våp. 
Men hon är verkligen långt ifrån. Hon 
har en aktiv sexualitet, och man kan ju 
spekulera i vad som pågår i hennes bostad 
Folkvang, ett namn som betyder ”krigarnas 
fält”. I stora salen Sessrumner (”rymmer 
många säten”) ställs det till med fester.
Krigargudinnan med kornblå klänning, 
heligt förbannad över en oförrätt, det är 
så jag tänker mig henne. Hon skrattar 
och gråter, älskar och hatar, med samma 
passion. Långa lockar ringlar ner mot 
hennes guldhalsband, lika vild i håret som 
stark i magin. Vårfrun. Krigaren.

Edward Rosén

vårfrun

”Krigaren och skalden har drag av gemensam natur. De lyfter sig bägge över 
det vanliga, låter sig gripas av hänförelse, upphetsning, extas och stämning, 
krigaren under det självförglömmande, dödsföraktande framstormandet, 
vars extremaste yttring är den vilda bärsärkagången, skalden i den poetiska 
besattheten, när konsten uppfyller hans väsen helt och gudomen talar 
profetiskt ur hans mun.” (Bäksted, 1965)

Allan Edwall, svensk skådespelare och musiker, skrev en visa som verkar 
handla om Heimdall. Visan finns med på albumet Vetahuteri (1984), och 
texten hittar du på nästa sida.
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Sov mitt lilla hjärta
roligt i din bädd

inte vara ängslig
inte vara rädd.

Ty i svarta natten
över skog och mark
över vida vatten
vaktar farbror Stark.

Han har skarpa ögon
och en stor kanon
och han släpper ingen
jävel över bron.

Kommer man för nära
sätter farbror stopp
försvarande sin ära
varhelst han dyker opp.
 
Sov mitt lilla hjärta…

Inget skall dig hända
allt skall väl dig gå
ty vid sängens ända
syns en farbror stå.

Skulle någon fresta
farbrors tålamod
ligger han i nästa
ögonblick i blod.

Sov mitt lilla hjärta…
Allan edwall

vaggvisa

Vaggvisa
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Den här artikeln handlar om 
gudinnan Idun och hennes 
föryngrande äpplen. Men jag 
kommer att angripa frågan väldigt 
brett: vilka andra myter från olika 
delar av världen handlar om 
äpplen, eller om gudomliga frukter 
överhuvudtaget? Och vad är ett 
äpple ens? Vi börjar med frukten 
självt:

Om äpplen

De flesta har nog insett att det finns de 
äpplen vi brukar äta, som är relativt stora 
och söta, och så finns det vilda äpplen i 
skogen som är små och sura och beska. Det 
är lätt att tro att de äpplen vi odlar i Sverige 
skulle härstamma från den europeiska 
vildapeln (Malus sylvestris) - vilken frukt 
är mer europeisk än äpplet? Och träden är 
väldigt lika, och kan korsas med varandra.

Men trots detta så har det odlade äpplet 
(Malus pumila) sin härstamning från 
längre bort än vi kanske kan gissa. Den 
har kommit till Europa från Asien. I 
Centralasien, i ett område från östra 
Turkiet, över till Kazakstan och västra Kina, 
så finns ett äpple som kallas för Malus 
sieversii. De växer vilt i dalgångar, och 
precis som odlade äpplen, är relativt stora, 
söta och färgen varierar mellan grönt, gult 
och rött. I dalgångarna runt Tien Shi-
bergen växer äppelträden så lätt, och det 

finns så många av dem, att det vanliga är 
att odla från äppelkärnor. Om frukten på 
just det trädet visar sig vara mindre gott, 
hugger man ned trädet till ved - ingen större 
förlust.

Redan i antiken var odlade man äppelträd 
i Europa. Man lärde sig snabbt att ympa 
grenar från bra äppelträd över till andra 
stammar, för att kunna producera frukt 
med förutsägbara egenskaper. Korsningar 
med det europeiska vilda äpplet, med lite 
mer beska, har framför allt använts till 
cider. Och idag finns det tusentals olika 
namngivna sorter av äpplen, och populära 
svenska sorter är t ex Astrakan och Ingrid 
Marie.  Likt många andra fruktträd, så 
är äppelträden insektspollinerade, och 
därför beroende av att bin (Beyla?) och 
andra pollinerande insekter har tillgång till 
blommorna.

Gyllene grekiska äpplen

I grekisk mytologi finns två historier om 
äpplen och gudinnor som kan ge oss 
ledtrådar till äpplets symboliska betydelser i 
ett förkristet Europa. 
Det berättas att längst bort i väster, där 
solen går ned, finns en fantastisk trädgård 
där Heras äppelträd bär gyllene äpplen. 
Den som äter av dessa äpplen blir odödlig, 
men de vaktas av en hundrahövdad drake. 
Träden vårdas av personifieringar av 
solnedgången, Nyxs döttrar hesperiderna. 

De gyllene äpplena
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En av hjälten Herakles stordåd var att lyckas 
få tag på dessa gyllene äpplen.

Dessa gyllene äpplen dyker också upp i en 
annan grekisk myt. Osämjans gudinna Eris 
dök upp på Akilles föräldrars bröllopsfest, 
missnöjd med att inte ha blivit bjuden, trots 
att Zeus bjudit in andra gudar. Eris kastade 
in bland festdeltagarna ett gyllene äpple, och 
inristat i den var orden ”till den skönaste”. 
Tre gudinnor på festen ansåg sig ha rätt till 
äpplet: Hera, Atena och Afrodite. Eftersom 
de inte kom överens sinsemellan, bad de 
Zeus att döma vem som var skönast av de 
tre. Zeus ville inte dra på sig förlorarnas 
ilska, så han pekade ut människan Paris 
från Troja som domare i hans ställe. Paris 
funderade länge, alla tre gudinnorna 

var vackra och mäktiga. Då lovade varje 
gudinna en gåva, om han valde just henne 
som vinnare. Hera erbjöd honom att 
bli kung över både Europa och Asien, 
Atena utlovade visdom och kunnighet i 
stridskonst och Afrodite lovade honom den 
vackraste kvinnan i världen som fru: Helena 
från Sparta. Paris valde skönheten över 
både makt och krigslist, och bortrövandet 
av Helena var startskottet till det Trojanska 
kriget. 

Det gyllene äpplet får i grekisk mytologi 
vara symbolen för någonting som alla vill 
ha: antingen i form av odödlighet, eller som 
pris i skönhetstävling. Fast frågan är – var 
det verkligen en skönhetstävling, eller ska 
vi förstå valet snarare som vad som vore 
typiskt för en man att välja mellan dessa tre 
gudomliga gåvor?  

Fruktgudinnan Pumila

Värt att nämna i detta utforskande av äpplet 
i mytens värld, är den romerska gudinnan 
Pumila. Det var vanligt i det antika Rom 
att det fanns gudar för alla möjliga koncept. 
Antingen för att man lånade in diverse 
gudar från andra folk man inkorporerade 
i det växande riket, eller för att man helt 
enkelt antropomorfiserade koncept som 
fanns i vardagen. Pumila är en sådan 
nischad gudinna: fruktträdens gudinna. 
Hennes namn har gett upphov till äpplets 
vetenskapliga namn Malus pumila.

Idun och Tjatse

För den nordiska hedningen är nog 
historien från Snorres Edda bekant. Myten 
berättar om hur en dag i skogen ska Oden, t
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Höner och Loke festa på en oxe, som de 
försöker helsteka över en brasa. Men i trädet 
bredvid sitter jätten Tjatse i örnform och ser 
på. Oavsett hur länge de grillar köttet över 
brasan, blir gudatrions oxkött aldrig klart. 
Det är inte förrän de lovar Tjatse att få en bit 
av köttet som det blir tillagat – och då dyker 
örnen ned och slukar alla godbitarna! Loke 
blir så arg att han slår till jätteörnen, men då 
tar Tjatse tag i bråkmakaren och flyger iväg 
med honom. Loke bönar örnen att släppa 
ned honom, men Tjatse går endast med på 
det om Loke lovar honom Idun och hennes 
äpplen i utbyte.

Så blev det. Tillbaka i Asgård lurar Loke 
iväg Idun, så att Tjatse kan röva bort henne. 
Men utan Idun och hennes äpplen åldras 
gudarna – det är nämligen hennes magiska 
äpplen som håller dem unga! De blir gamla 
och skröpliga, och situationens allvar 
uppdagar sig. När det avslöjas att Loke är 
skyldig till Iduns försvinnande blir gudarna 
arga på honom och hotar att slå ihjäl honom 
om han inte hämtar tillbaka henne. I Frejas 
falkhamn flyger så Loke till Trymheim, 
där lyckligtvis Idun för tillfället är ensam. 
Han förvandlar henne till en nöt, som får 
passande plats i falkklorna, och flyger iväg 
med henne. På väg till Asgård med sin 
värdefulla last, blir Loke förföljd av Tjatse i 
örnhamn. Men när asarna ser falken på väg 
över Asgårds mur, samlar de ihop en hög av 
träspån. Eldspånen tänds till en brasa just 
i tid – Loke med Idun klarar sig över, men 
Tjatses fjädrar fattar eld. Jätten faller ned 
och dödas av asarna. Idun och gudarnas 
eviga ungdom är räddade; ännu en historia 
där Loke både orsakar problemet och löser 
det!

Generisk frukt eller 
återupplivandets symbol?

Så vad symboliserar äpplet? I både nordisk 
och grekisk mytologi nämns gyllene äpplen, 
som associeras med en gudinna (Idun) eller 
en grupp av gudinnor (hesperiderna). De är 
eftertraktade och förlänger livet – antingen i 
form av ungdom eller odödlighet. 

Men varför äpplen? Nog måste det ha 
funnits fler frukter som hade varit lämpliga 
kandidater: varför finns det inga myter 
om värdefulla päron, körsbär, plommon? 
Inga gyllene smultron eller lingon är 
odödlighetssymboler. 

Antingen sågs äpplet, ungefär i likhet med 
idag, som urtypen av frukt. Testa att be 
någon uppvuxen i Europa om att nämna 
första bästa frukt de kommer på, och många 
kommer nog svara ”äpple”, trots att många 
andra också är både goda och vanligt 
förekommande. Därför skulle mytens äpple 
kunna vara symbol för frukt i allmänhet. 
Eller så är det kanske något speciellt med 
just äpplen: men vad då? En annan fråga 
som kvarstår är då också huruvida myterna 
syftar på det odlade ”tama” äpplet, eller dess 
beskare kusin vildapeln? Kanske spelar det 
ingen roll – äpplet som återupplivandets 
symbol är nog varken en sur äppelkart 
från lövskogen, eller någon Red Delicious 
med påklistrad etikett. Det gyllene äpplet 
som lockar med ungdom och odödlighet 
är ett arketypiskt Äpple, det första äpplet vi 
kommer att tänka på när någon yttrar ordet. 
Alltid perfekt moget, sött och friskt.
Emma Hernejärvi
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Sedan bildandet av Samfundet för snart 25 
år sen, har antalet medlemmar ökat sakta 
och stadigt. Ännu har samfundet dock inte 
en egen varaktig blotplats eller gillestuga. 
När vi har helgträffar och liknande behöver 
vi hyra in oss i olika scoutstugor och skapa 
provisoriska blotplatser. 
 
Nu är dags att ta steget till en egen 
gillesal med blotplats. Vi startar därför en 
insamling, där alla medlemmar och andra 
bidragsgivare är välkomna. För ändamålet 
har vi skaffat ett separat plusgirokonto 
87 45 39-0 med Swish 123 540 01 22.
För de insamlade bidragen köper vi en egen 

fastighet med gillesal med blotplats. 
 
Insamling
Alla är välkomna att ge stora eller små 
bidrag, medlemmar som icke-medlemmar. 
De som skänker större summor får ett 
skriftligt intyg på att pengarna används till 
det som är avsett.
 
Mål
Vårt mål är att vi har en sådan plats inom 
fem år. Självklart ska vi nå dit!
Läs mer om hela prospektet på vår 
hemsida: http://www.samfundetfornsed.se/
samfundet/hovkontot

Egen blotplats

På Kulturstugan i Märsta invigdes i slutet av januari en Lasse Åberg-utställning. Det här 
verket ovan heter Hugin och Mumin, en konstnärlig fusion av myt och saga.

http://www.samfundetfornsed.se/samfundet/hovkontot
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Vid mitt lilla hemmaaltare där jag 
har gudabilder och en offerskål 
ligger också ett dryckeshorn. 
Det har jag köpt i museishopen 
på danska Nationalmuseum i 
Köpenhamn och när vi håller blot 
här hemma använder vi det att 
skåla ur. 

Ibland har det också fått följa med på större 
blotsammankomster om det är den sortens 
ceremonier där deltagarna uppmanas ta 
med eget dryckeskärl, vilket är vanligt inte 
minst så här i förkylningstider. Jag tycker 
väldigt mycket om mitt horn och det är 
ofta en särskilt laddad upplevelse att dricka 
ur det (och då inte bara därför att det som 
bekant alltid finns risken att spilla ned dig 
om du inte är försiktig). Det känns rätt helt 
enkelt. Frågan är bara varför det är så?

Det finns ett avsnitt av den gamla 
komediserien Seinfeld (närmare bestämt 
avsnitt 11 av säsong 5) där seriens ständige 
förlorare George får för sig att han ska 
imponera på en tjej genom att konvertera 
till hennes religion. Han besöker hennes 
ortodoxt kristna kyrka där två allvarsamma 
präster frågar honom varför han vill bli en 
medlem av just deras trossamfund. George, 
som naturligtvis inte har någon aning om 
vad prästernas andliga inriktning innebär, 
blir tvungen att försöka gripa efter något 
ur luften. ”Jag gillar hattarna” svarar han. 

”Jag tycker att hattarna ger den rätta seriösa 
känslan jag vill åt.”

Skämtet här är naturligtvis på Georges 
bekostnad. I sin materialistiska ytlighet är 
det enda han överhuvudtaget kan komma 
på. Fast egentligen, har han verkligen helt 
fel? Den ortodoxa kristendomen är ju 
väldigt knuten till ett visst utseende, till 
ett visst system av uttryck i form av konst, 
musik, kläder, arkitektur, ceremoni och ja, 
även hattar – och det vore väl märkligt att 
påstå att det inte skulle spela någon roll för 
de som är medlemmar i dessa kyrkor?

Det får mig också att tänka på en annan 
historia, från när jag gick i gymnasiet på 
nittiotalet och en munk från Hare Krishna-
rörelsen kom på besök till vår klass. Jag 
minns att han i sitt föredrag om sin tro hade 
ett långt parti där han talade om hur allt 
som hade med det yttre att göra inte spelade 
någon roll, att det bara var den inre andliga 
utvecklingen som hade någon betydelse. 
Där någonstans räckte jag upp handen och 
frågade honom varför han i så fall satt där i 
en indisk kaftan med rakat huvud och hade 
tagit sig ett indiskt klingande namn, om 
nu allt det där ändå bara var ytligt trams. 
Jag är rädd så här i efterhand att jag kan ha 
varit lite oförskämd, så där som vi tenderar 
att vara i den åldern när vi tror att vi har 
förstått hur världen hänger ihop.
Jag kommer inte ihåg vad munken svarade 
mig. Han var säkert tålmodig och jag 

Attributens gemenskap
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har själv varit runt i tillräckligt många 
gymnasieklasser för att tala om sed för 
att jag ska känna att min karmaskuld är 
betald vid det här laget. Och ändå – någon 
poäng kanske jag ändå hade? För visst tror 
jag fortfarande att den indiska ”rekvisitan”, 
språket och paketeringen spelar in för 
många som lockas till den rörelsen.

Med andra ord, varje religion har sin 
egen estetik och den är en del av hur vi 
uppfattar den. Så även seden naturligtvis. 
Vi har våra skägg och runor och näverlurar 
och grovt skurna gudastöttor för att bara 
nämna några exempel. Och även i fallet 
med seden fyller de yttre attributen samma 
slags funktioner. De hjälper oss att definiera 
oss som grupp, de finns där för att försätta 
oss i rätt stämning när vi håller blot, de 
sätter oss också i någon mening i samband 
med en tradition – även om det i vårt fall 
är en bruten tradition som vi på olika sätt 
antingen återskapar eller rent av skapar, 
beroende på hur vi ser på saken. Mitt 
dryckeshorn hemma på mitt altare är en del 
av allt detta.

Då vill jag ändå säga att jag ofta har hört till 
dem som önskat distansera den moderna 
seden av idag från allt för mycket av 
vikingaromantik. Jag kom en gång i tiden 
att närma mig seden genom ett väldigt 
personligt andligt sökande och jag har själv 
aldrig varit en del av någon reenactment-
kultur eller så. Detta säger jag utan att på 
minsta sätt vilja undergräva de personer i 
och omkring vårt samfund som vandrat den 
vägen. Det finns så många olika ingångar 
till seden och ingen av dem är på något vis 
bättre eller sämre än någon annan. För mig 
har det dock alltid varit viktigt att poängtera 

att den religion vi utövar och representerar 
är av och i den tid vi själva lever i. För mig 
har den fornnordiska förkristna religionen 
alltid i första hand varit en inspirationskälla 
och ett bollplank, snarare än ett facit. Inte 
minst eftersom det ju faktiskt fortfarande 
finns så mycket kring den gamla seden 
som vi fortfarande inte med säkerhet vet 
något om – ja, som vi rent av kanske aldrig 
kommer att få veta. Men det kan inte hindra 
oss att finna den väg som är rätt för oss här 
och nu. Vi står förstås alltid i en dialog med 
det som varit, men det är just en dialog. 

Det här är också något som vi alltid som 
samfund brottas med. Vi vill inte uppfattas 
som några historiska lajvare och ändå skulle 
vi samtidigt känna oss vilse tror jag utan 
våra runor och skägg och blåsande i lurar 
eller vad det nu kan vara för något. Inte 
heller skulle jag som sagt vilja bli av med 
mitt horn.

Jag antar att det är så det måste vara. Här 
finns inga enkla svar att komma med. Det 
är en dubbelhet som rymmer motsättningar 
som ändå måste samsas med varandra. Det 
är ett samtal mellan och inom oss själva 
som ständigt pågår. Det yttre, hur vår sed 
ser ut, och det inre, vår andliga utveckling, 
står i en förbindelse med varandra som inte 
alltid går att sätta fingret på men som ändå 
alltid är där. Det är en av de saker som gör 
vår sed levande. Och det är verkligen värt 
att höja hornet för.
Erik Otterberg
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Tänd ett ljus och låt det brinna,
låt aldrig hoppet försvinna,
det är mörkt nu,
men det blir ljusare igen.

Så låter refrängen i Triads gamla dänga från 
80-talet som spelas om och om igen varje 
år som en del av det svenska julfirandet. Nu 
förtiden lyser ofta snön och kylan med sin 
frånvaro i de södra delarna av landet men 
mörkt blir det faktiskt i alla fall fortfarande. 

Då är det trevligt att samlas tillsammans 
inne i värmen och lysa upp lite med tända 
ljus i väntan på att solen skall komma 
tillbaka. Denna sedvänja finns sedan 
ganska lång tillbaka i kristen tappning som 
adventsfirande med ett ljus varje söndag 
fyra helger innan den 25:e december. Själva 
uttrycket att tända ljus i vänta på något 
känns dock ändå hedniskt i grunden och 
jag tror att många av oss tänder ljus och 
stjärnor i den mörka vintertiden.

Sakta men säkert har det också vuxit fram 
en ny hednisk adventstradition i vår väntan 
på Sunna och det nya året. Räv och Birka 
Skogsberg kände att något fattades mellan 
Alva och Midvinter och började tända ett 
ljus varje torsdag mellan dessa högtider.
För dem blev detta sex stycken ljus och 
allt eftersom fler började använda sig utav 
denna väntljusstake fick även varje ljus 
varsin runa och därefter också varsin vers.
För att uppmärksamma detta nya sätt att 
fira väntan på och även få en ursäkt att göra 

något mer än att bara blota tillsammans 
slog Edward F. Rosén slag i saken och 
bjöd in till sex stycken samtalstorsdagar 
inför midvinter. Upplägget var enkelt; vi 
skulle träffas på en pub och diskutera den 
torsdagens runa. I och med att vi befann oss 
i Göteborg och att arrangemanget främst 
annonserades på Facebook fick det kallas 
för EVÄNT.

Från tanke till utförande växte dock det 
hela och plötsligt fanns där också en liten 
värmeljushållare med Futharkens alla 
runor, en pärlplatta av dagens runa, en trave 
böcker och några utskrivna gamla texter. 
Tyvärr blev deltagarantalet inte så stort som 
vi hade önskat och hoppats men det hela 
kändes ändå väldigt viktigt. Vi tände vårt 
ljus, läste vår vers och diskuterade lite om 
vad runan betydde. Det var faktiskt väldigt 
svårt att hålla sig till ämnet och det uppstod 
många andra intressanta diskussioner. 
Detta kunde delvis bero på att vi inte var så 
bevandrade i runornas värld men framför 
allt på ett uppdämt behov av att bara träffas 
och tala om seden. Om varför vi gör som vi 
gör och hur vi ser på vår omvärld. Vem är 
till exempel egentligen Lucia/Lusse, är hon 
kristen eller hednisk? Och varför firar vi 
våra olika högtider?

De sex träffarna blev därför i slutändan sju 
med en avslutande träff i mellandagarna för 
att försöka sammanfatta lite vad det talats 
om på de tidigare träffarna. Plötsligt efter 
detta dök det också spontant upp en till träff 
i januari då en av deltagarna tog initiativ 

Evänt
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till att bjuda in till samtal om blotande och 
offer. 

Det hela har faktiskt inte ens slutat där 
heller; för vi som anordnade det hela tyckte 
att detta var så kul och trevligt att vi vill 
fortsätta att träffas och prata med varandra. 

Därför kommer det nu att arrangeras 
Samtal om Sed minst en gång i månaden i 
Göteborg. Vanligtvis håller vi till på Bishop 
arms vid Järntorget, vi siktar på att träffas 
tredje onsdagen i månaden och alla som 
är intresserade att vara med är välkomna. 
Samtalsämnena kommer fortsättningsvis 
inte att vara begränsade till runorna men 
vi kommer att försöka ha ett tema för 
varje kväll. Mer information om tema och 

eventuella tid och platsändringar kommer 
att gå att finna på hemsidans kalender och 
Facebook. 

Sensmoralen i det hela är att oftast är man 
inte ensam om att vilja träffas och prata och 
det behöver inte vara svårare att starta upp 
något nytt än att säga ”jag kommer vara på 
den platsen vid den tiden och om någon vill 
göra mig sällskap är det bara att dyka upp”.

Om man vill läsa mer om väntljusstaken 
kan man gå in på: 
https://fornkunskap.wordpress.com/tag/
forn-sed/
eller leta upp: Asatru-EU Herald 2 Edition 
Yule 2017
Linnea Lönnberg

https://fornkunskap.wordpress.com/tag/forn-sed/
https://fornkunskap.wordpress.com/tag/forn-sed/
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Godeord Nord 
Godar och gydjor 
Linda Stiernberg: 
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se
Frejas blotlag, 
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

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

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

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

Instagram
@samfundetfornsed

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

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

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

samfundsinformation
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Vårblot 2018
För 19:e gången så arrangerar vi 

Det Stora Vårblotet 
För 19:e året i rad hålls det stora vårblotet vid Uppsala 
högar.  Mer information om vårblotet hittar du 
på: http://www.samfundetfornsed.se/samfundet/
v%C3%A5rblot-2018-38540135

Årsting 2018
Årstinget sker på en annan plats än tidigare år. Samåkning 
är möjlig. Håll utkik i mailkorgen efter officiell kallelse.
Information om, och länk till deltagaranmälan för, 
årstinget finns på: http://www.samfundetfornsed.se/
samfundet/%C3%A5rsting-2018-38540295

Hemsidan
Under fliken Butik på hemsidan hittar du något nytt, 
Konfektion. Där kan du se de nya t-shirtar som designades i 
höstas, och hittar en länk för att beställa genom Spreadshirt.
http://www.samfundetfornsed.se/butik-23981679

Under fliken Resurser hittar du Mimers Källas förlag, och 
alla publikationer som hittills getts ut genom förlaget. Där 
kan du bland annat läsa om Henrik Hallgrens nya bok 
Jordens ande. Det finns också en helt ny utgåva av Havamal, 
i Brates översättning. De båda kan beställas genom 
bokhandlar. http://www.samfundetfornsed.se/resurser/
mimers-k%C3%A4llas-f%C3%B6rlag-1360688

Kallelser
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Manusstopp för sommarnumret är 20 maj. 
Vill du bidra? Maila ditt alster (bifoga fil) till:

mimers.kalla@samfundetfornsed.se 

Recept: Enkel äppelsmulpaj
150 g smör
3-4 dl havregryn
1 1/2 dl farinsocker
4 dl skivat äpple eller äpple i skivor, ca 0,5 cm tjocka (helst gröna, syrliga)
Vaniljsocker efter smak
En tesked honung

Sätt ugnen på 225 grader. Blanda havregrynen och sockret i bunke, tillsätt sedan smöret lite 
i taget och blanda noggrant tills det blir en grynig massa. 

Smöra en ugnssäker form. Lägg i äppelskivorna, pudra över lite vaniljsocker och ringla/
bre över honungen. Smula sedan havregrynsmassan över. Sätt in pajen i ugnen i ungefär 20 
min, tills ytan ser krispig ut och äpplena är varma.

Servera gärna med vaniljsås eller glass. Om du vill göra pajen vegansk, använder du 
mjölkfritt margarin istället för smör, och socker eller sirap istället för honung.


