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For members of the Swedish Heathen organisation Forn Sed Sverige, the term blot is defined 

as an act of ritual sacrifice through which one can communicate with the gods and other 

powers. The purpose of this thesis is to provide an overview of the various forms of blot and 

to explore the meanings ascribed to it by the practitioners. By looking at the structure of the 

ritual itself, what is sacrificed, the contexts in which the ritual is conducted and how the 

aforementioned aspects of it are understood, this thesis presents an image of blot as a central 

ritual practise within the Swedish Heathen community, as well as a way for the members of 

Forn Sed Sverige to construct a sense of continuity between their own blot and pre-Christian 

religion in Scandinavia by prioritising ritual practise over religious beliefs. 

Key words: blot, asatro, nyhedendom, heathenism, Neopaganism, ritual sacrifice, rites of 

passage, forn sed. 
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1. Inledning 
 

I övre trapphallen på nationalmuseum i Stockholm hänger en monumental oljemålning som 

lätt drar besökarens uppmärksamhet både på grund av sin storlek och sitt motiv. Den befolkas 

av ett antal sällsamma figurer, från danserskor till krigare med guldbelagda hjälmar, som 

omgärdar en naken man klädd i pälsar och guldsmycken stående vid en tron som dras fram på 

en släde. På mannens ena sida står en man i röd kappa och med kniv i handen, med ryggen 

mot betraktaren, och på hans andra en till man i vit särk som håller en rest hammare. 

Hammaren utgör tavlans mittpunkt, bakom vilken en gudabild i rött skymtar.  

Målningen från 1915 heter Midvinterblot och konstnärens namn var Carl Larsson, ett av de 

största namnen i svensk konsthistoria. Inspirationen kom från en fornnordisk kungalängd vid 

namn Ynglingatal, som berättar hur en mytisk kung vid namn Domalde regerade i Uppsala 

under ett antal år av svår missväxt. Man offrade både oxar och människor till gudarna, och när 

detta inte verkade hjälpa beslöt man sig för att offra kungen själv. Den nakne mannen på Carl 

Larssons tavla är en kung som förs fram under pompa och ståt för att dö vid en kultledares 

hand, med det mytomspunna templet i Gamla Uppsala i bakgrunden. 

Midvinterblot är en representativ bild för de flesta svenskars vaga uppfattning om vad ett 

förkristet blot innebar: ett blodigt och brutalt offer, av djur likväl som människor. Hos de 

moderna svenska samfunden för hedendom som växte fram i slutet av 1900-talet är blot dock 

en viktig rituell handling, och betraktas som det främsta sättet att komma i kontakt med 

gudarna. Dessa moderna hedningar tillhör en varierad grupp av nyandliga rörelser som alla 

drar inspiration från fornnordisk religion; liksom andra nyandliga rörelser lägger de stor vikt 

vid personlig utövning och meningsskapande, varav blotet kanske är det mest självklara 

exemplet. 

 Än så länge finns dock inte mycket litteratur att tillgå om dessa rörelser. Ett av målen med 

den här uppsatsen är att bidra med ytterligare etnografiskt material om ett av dessa samfund, 

och därmed hjälpa till att ge en lite mer nyanserad bild av svensk hedendom och 

religionsutövning i dagens Sverige över huvud taget. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Med denna uppsats vill jag försöka redogöra för vilken roll blotet, den viktigaste religiösa 

ceremonin inom svensk nyhedendom, spelar i livet hos medlemmarna av Samfundet Forn Sed 
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Sverige – en andlig rörelse inspirerad av fornnordisk religion och animism. Hur och vad 

blotar man? Vid vilka tillfällen bör man blota, och hur resonerar man kring blotets betydelse?  

Genom att besvara dessa frågor hoppas jag kunna måla en bild av blot som går utöver de 

rituella komponenterna och fångar en del av den mångfald som finns inom samfundet samt 

hur utövarna själva reflekterar över blotet som en central del av deras religion. Min avsikt är 

att detta kommer ge en bredare insikt i Samfundet Forn Sed Sverige som andlig rörelse och 

medlemmarnas egna förhållningssätt till blotet som en rituell handling. 

1.2 Metod 
Den här uppsatsen består av en kvalitativ innehållsanalys där referenser till och beskrivningar 

av blot i litteratur och tidskrifter har jämförts och tolkats för att skapa en övergripande bild av 

moderna blot. Jag har skumläst varje nummer av tidskriften jag har arbetat med för att hitta de 

delar där blot nämns och gjort ett urval av dessa; vad jag har letat efter har varierat, men 

vanligtvis har jag prioriterat mer ingående beskrivningar och reflektioner. I vissa fall har det 

inte funnits många exempel att tillgå, medan jag ibland inte har kunnat inkludera alla. 

Eftersom Samfundet Forn Sed Sverige är ett mycket heterogent trossamfund som uppmuntrar 

till innovation när det kommer till religiös praxis, har jag försökt ta vara på detta snarare än att 

generalisera alltför mycket.   

1.3 Material 
Uppsatsen utgår från primärmaterial som huvudsakligen tagits från samfundets 

medlemstidning Mimers Källa, vars första nummer publicerades 1996. Sedan dess har minst 

ett nummer tryckts per år, med ett avbrott 2003 på grund av bristande organisation.1 Alla 

nummer fram till 35-36 (2016) finns tillgängliga på samfundets hemsida2, och många av dem 

är arrangerade runt ett specifikt tema. Tidningens innehåll och utformning varierar beroende 

på redaktör och resurser, men blot nämns åtminstone i förbipasserandet i nästan varje 

nummer; vårblot och julblot är speciellt återkommande som säsongsmarkörer. Av stort 

intresse har Nr. 27 (2010) i synnerhet varit, då det är ett specialnummer om blot och offer, 

men många andra har använts. Forn Sed Sveriges egna publikationer Forn sed i nutid, en 

allmän introduktion till samfundet, och Ord om sed, en samling essäer skrivna av före detta 

                                                           
1 Gregorius, Fredrik. Modern Asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet. Lund: Lunds universitet, 2008, 
103. 
2 Samfundet Forn Sed Sverige. Gamla Nummer Av Mimers Källa. 
http://www.samfundetfornsed.se/resurser/medlemstidningen-mimers-k%C3%A4lla/gamla-nummer-1384152 
(Hämtad 2017-12-23). 
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ordföranden för samfundet har använts som kompletterande primärmaterial tillsammans med 

inlägg på samfundets officiella blogg. 

Mimers Källa är en medlemstidning, och har fungerat som ett sätt att organisera samfundet 

under de drygt två årtionden som den getts ut. Detta inkluderar, utöver kontaktinformation till 

redaktionen, samfundets beslutsfattande organ och representanter för administrativa områden, 

även nyheter om vad som hänt inom samfundet, till exempel grundandet av nya blotlag eller 

stadgar. Majoriteten av tidningens innehåll består dock av olika sorters artiklar; detta kan vara 

allt från reportage om diverse händelser och evenemang till intervjuer med personer inom och 

utanför samfundet. Även informativa artiklar om historia, lingvistik med mera som relaterar 

till fornnordisk religion förekommer. Vanliga är också krönikor och artiklar med mer 

personliga och filosofiska drag; det kan handla om hur man förhåller sig till naturen, till 

döden och livet efter detta, till diverse vardagsbestyr och sina medmänniskor – och vilken roll 

den egna tron spelar i dessa sammanhang. 

Utöver detta förekommer mindre inslag såsom annonser, recensioner, pysselhörna med mera. 

Påfallande är också de dikter som publicerats i nästan varje nummer sedan det allra första, 

skrivna och inskickade av samfundets medlemmar.  

För en bakgrund till nyhedendom i dagens Sverige används Fredrik Gregorius Modern Asatro 

från 2008 som sekundärmaterial. För den teoretiska bakgrunden har akademiska texter som 

berör neopaganska rörelser (till exempel wicca) i allmänhet tillgåtts, då de har mycket 

gemensamt med den fornnordiskt orienterade nyhedendomen. 

För att få en bild av den historiska bakgrunden till många av de uppfattningar om blot som 

förekommer inom samfundet har jag använt mig av grundböcker om fornnordisk religion. 

Den främsta av dessa, Gro Steinlands Fornnordisk Religion gavs ut på svenska 2005 och 

fungerar som en allmän introduktion till fornnordisk religion. Den andra, Blot av Britt-Mari 

Näsström från 2002, är en mer ingående studie av det historiska blotet utifrån bevarade texter 

och arkeologiskt material. Även Näsströms introduktionsbok Fornskandinavisk Religion har 

använts. 

1.4 Teori 
Inom folkloristik, religionsvetenskap och andra besläktade ämnen har det länge funnits en 

tendens att skilja på officiell religion och folkreligion; den första är institutionaliserad religion 

administrerad till gemene man via helig text återgiven av religiösa auktoritetsfigurer, medan 

den andra omfattar en mängd olika trosuttryck som inte har sitt ursprung i en officiell religiös 
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ideologi.3 I sin artikel Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife 

menar Leonard Norman Primiano att det inte finns något som kan kallas ”officiell” religion 

över huvud taget; även individer som representerar institutioner eller är en del av dess 

hierarkier tror och praktiserar på ett personligt sätt.4 Fokusen bör därför ligga på studiet av 

individer och hur de förstår och resonerar kring sin religion: hur de med ord, beteende och 

materia uttrycker religiositet, samt hur man förhåller sig till vad som tillbes.5 På det sättet 

undviker man implikationen att religiösa uttryck som inte omfattas av en institution tillhör en 

minoritet av utövare, och förhindrar att dessa uttryck nedvärderas eller mäts utifrån dess 

förhållande till institutioner och heliga texter.6  

Vernacular betyder just något som är personligt eller privat, med en sekundär mening av 

”inhemsk” eller ”folklig”7; i den här uppsatsen kommer termen vernakulär religion att 

användas på svenska. Primiano menar att termen har två huvudsakliga funktioner: för det 

första lyfter det fram det personliga i religiösa upplevelser, och för det andra tar det vara på 

det personliga i hur dessa upplevelser tolkas och uttrycks: 

The omnipresent action of personal interpretation involves various negotiations of 

belief and practice including, but not limited to, original invention, unintentional 

innovation, and intentional adaptation.8 

Det är dessa personliga förhandlingar mellan tro och praktik som ”officiell religion” inte 

omfattar, och som ofta betraktas som minde autentiska former av religionsutövning; ett 

exempel skulle kunna vara sånger som inte finns i psalmboken eller kanske inte ens har en 

explicit kristen bakgrund, men som ändå är populära i samband med begravningar, 

konfirmationsläger, med mera. Religiös tolkning involverar alltid förhandlingar mellan ens 

omgivning, ens personliga övertygelser (religiösa liksom etiska, politiska med mera) och hur 

trosuppfattning uttrycks i handling. Primiano föreslår några sätt att kategorisera dessa 

förhandlingar, till exempel ursprungligt uppfinnande (original invention), oavsiktligt 

nytänkande (unintentional innovation) och avsiktlig anpassning (intentional adaptation). Jag 

kommer att återkomma till detta tolkningsarbete och dess kategorier i uppsatsens slutsats. 

                                                           
3 Primiano, Leonard Norman. Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife. Western 
Folklore. Vol. 54 no. 1 (1995): 39. 
4 Ibid, 46. 
5 Ibid, 44. 
6 Ibid, 46. 
7 Ibid, 42. 
8 Ibid, 43. 
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Jag har valt denna teori av två anledningar: för det första saknar Forn Sed Sverige och 

liknande andliga rörelser en stark central institution som etablerar religiösa dogmer; 

personliga och innovativa uttryckssätt och tolkningar är snarare normen. Primiano lyfter själv 

fram wicca, en neopagansk rörelse som har mycket gemensamt med svensk nyhedendom, 

som ett exempel på hur individuell tro inte behöver grunda sig på idéer och praktik som 

utfärdas av grupporienterade, strukturerade institutioner.9 Graham Harvey, en annan 

akademiker som arbetat med begreppet vernakulär religion, menar att neopaganer är 

intressanta att studera om man vill försöka omdefiniera religion just eftersom de är 

experimentella och vanligtvis inte bryr sig om att definiera gemensamma ritualer och 

trosföreställningar.10 

Den andra anledningen är att mitt primärmaterial i sig uttrycker personliga tankar, åsikter och 

praktiker. Det består huvudsakligen av artiklar skrivna av individer som reflekterar personliga 

ståndpunkter och upplevelser, och därför känns det passande att använda ett teoretiskt 

ramverk som lyfter fram individuell religiositet. Detta betyder inte att det inte finns hierarkier 

eller normer inom Forn Sed Sverige och liknande rörelser, eller att det inte är möjligt eller 

användbart att generalisera utifrån dem, utan att denna teori passar den här uppsatsens syfte 

bäst. 

1.5 Avgränsning 
År 2015 passerade Samfundet Forn Sed Sverige enligt egen utsago över 400 registrerade 

medlemmar.11 Som det första lyckade försöket att skapa en rikstäckande organisation för 

nyhedendom i Sverige och ett av de äldsta aktiva samfunden för fornnordisk religion erbjuder 

Forn Sed Sverige resurser som andra liknande trossamfund inte gör och som är tillgängliga 

för allmänheten genom deras hemsida – till exempel tidskriften Mimers Källa. Detta, 

kombinerat med att de länge har betraktats som den viktigaste och mest inflytelserika av 

liknande svenska föreningar är anledningen till att denna uppsats begränsar sig till dem.12  

Detta innebär att uppsatsens resultat representerar åsikterna hos medlemmar av Samfundet 

Forn Sed, och därmed inte nödvändigtvis stämmer överens med trosuppfattningar, 

värdegrunder eller liknande som återfinns i liknande organisationer. Dessutom är det endast 

                                                           
9 Primiano, Western Folklore Vol. 54 no. 1, 1995, 50. 
10 Harvey, Graham. Food, Sex and Strangers: understanding religion as everyday life. Durham: Acumen (2013): 
171. 
11 Samfundet Forn Sed Sverige. Hur Många Är Vi? 2015-05-24. 
http://www.samfundetfornsed.se/2015/05/24/hur-m%C3%A5nga-%C3%A4r-vi--27058793 (Hämtad 2017-12-
24). 
12 Gregorius, Modern Asatro, 2008, 100. 
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en liten andel av samfundets medlemmar som bidragit till tidskriften, vilket betyder att 

resultatet färgas av just deras uppfattningar. Undersökningen kommer alltså att representera 

om inte alla nyhedningar i Sverige så åtminstone de som tillhör Forn Sed Sverige. Rent 

praktiskt kommer jag att begränsa mig till beskrivningar av blot, även om det finns andra 

betydelsefulla rituella handlingar inom nyhedendom, till exempel sejd- och runmagi, som 

också kan inkorporeras i blot om utövaren så önskar. 

1.6 Disposition 
Resten av inledningen kommer bestå av en kort översikt över tidigare forskning om 

nyhedendom i Sverige, följt av en introduktion till blot och Samfundet Forn Sed. 

Undersökningsdelen är strukturerad utefter fem avsnitt och börjar med en förklaring om hur 

man blotar; var, när, varför och hur, steg för steg. Resten av undersökningen består av fyra 

delar som fördjupar sig i några av dessa grundläggande aspekter, varav den första är 

offergåvor, det vill säga vad man blotar. Detta inkluderar vad man offrar, varför man offrar 

vad man gör, samt varför djuroffer inte tillåts inom samfundet trots att de förekommer ofta i 

det historiska källorna. Efter detta följer ett kortare avsnitt om kalendariska riter med en 

fallstudie om alvablot, och ett litet längre om övergångsriter. Båda dessa delar omfattar när 

man blotar. Den fjärde och sista delen av undersökningen försöker återge tankar om blotets 

karaktär och betydelse; detta inkluderar varför man blotar, men också hur blotet upplevs, eller 

hur det kan informera och uttrycka etik hos de som deltar. 

Den tredje och avslutande delen är en analys av de aspekter av blotet som presenterats i 

undersökningen med utgångspunkt i begreppet vernakulär religion och dess innebörd. Detta 

kommer att inkludera en genomgång av olika tolkningsstrategier som Forn Sed Sveriges 

medlemmar använder sig av i blotritualer, samt blotets roll inom samfundet. 

1.7 Tidigare forskning 
Relativt få akademiska källor om nyhedendom i Sverige finns att tillgå. Den största av dessa, 

Modern Asatro av Fredrik Gregorius från 2008, behandlar genomgående en mängd olika 

svenska asatrosamfunds framväxt och organisation, gudsbild, natursyn, med mera för att ge en 

översiktlig bild av historiebruk och etniska föreställningar inom dessa samfund. Innan dess 

var Fredrik Skotts Asatro i tiden från år 2000, utgiven av Språk- och folkminnesinstitutet i 

Göteborg den mest utförliga beskrivningen av nutida asatro (70 sidor), och behandlade just 

Samfundet Forn Sed (då kallat Sveriges Asatrosamfund). Utöver dessa har en del större 

internationella studier av asatro utförts, till exempel Mattias Gardells Gods of the Blood: The 

Pagan Revival And White Separatism från 2003. Dessa har huvudsakligen fokuserat på USA 
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och är därmed av föga relevans här; dels på grund av primärmaterialets utpräglat emiska 

karaktär, dels eftersom ett internationellt jämförande perspektiv skulle ta allt för mycket plats. 

Nyhedendom berörs även i forskningsprojektet Vägar till Midgård vid Lunds universitet, i 

antologierna Minne och myt: konsten att skapa det förflutna (2004) och Hedendomen i 

historiens spegel: bilder av det förkristna Norden (2005). I den första förekommer två delar 

om nyhedendomen och extremhögern, dels i Europa i ett avsnitt av Göran Dahl och dels i 

USA i ett avsnitt av Mattias Gardell. Den andra innehåller en sammanfattning av 

nyhedendomens historia i Sverige skriven av Fredrik Gregorius, som också inkluderas i 

Modern Asatro. Eftersom jag inte tar upp nyhedendomens framväxt eller politiska aspekter av 

vissa rörelser används de inte i den här uppsatsen. 

1.8 Bakgrund 

1.8.1 Om blot i fornnordisk religion 

Att blota var i fornnordisk religion ett av flera sätt att offra till gudarna. Ordets ursprung är 

omtvistat, men två teorier är att det stammar från en urindoeuropeisk rot som betyder antingen 

”offerpräst” eller ”svälla, vara svullen”, med den överförda betydelsen ”att öka något”. Blóta 

kunde också betyda att dyrka, och i senare kristen litteratur var den underförstådda 

innebörden att dyrka hedniska gudar.13 

Näsström delar in det fornnordiska offret i tre kategorier: gåvooffer, soningsoffer och 

kommunionsoffer. Ett gåvooffer är helt enkelt en gåva som offras i förhoppning om att guden 

kommer att ge något tillbaka senare eller i förebyggande syfte – till exempel för att trygga en 

god skörd.14 Detta var ett sätt att upprätthålla en god relation mellan människor och gudar. 

Om denna relation av någon anledning bröts krävdes ett soningsoffer för att försona sig med 

den förargade gudomen – kung Domalde från Carl Larssons målning skulle falla inom denna 

kategori.15 Den vanligaste formen av offer torde dock ha varit kommunionsoffer; en 

gemensam måltid som intogs tillsammans med gudomen, främst i samband med kalendariska 

riter då man offrade och konsumerade djur och öl.16 

1.8.2 Om Samfundet Forn Sed Sverige 

Samfundet Forn Sed Sverige grundades år 1994, då under namnet Sveriges Asatrosamfund, 

och antog sitt nuvarande namn år 2010. I denna uppsats kommer benämningen Samfundet 

                                                           
13 Näsström, Britt-Mari. Blot: tro och offer i det förkristna Norden. Stockholm: Norstedts förlag, 2002, 28f. 
14 Ibid, 37. 
15 Ibid, 39. 
16 Ibid, 43. 
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Forn Sed Sverige, förkortat FSS, att användas oavsett vilken tidpunkt källmaterialet kommer 

ifrån för att undvika förvirring. FSS registrerades som ett officiellt trossamfund år 2007 och 

leds av en styrelse som röstas fram varje år, det så kallade rådet. Utöver rådet finns också den 

så kallade goderingen, vilket är en grupp som består av alla samfundets godar och gydjor; 

individer vars uppgift är att fungera som andliga rådgivare och ledare vid till exempel blot, 

övergångsriter, med mera. De är förtroendevalda och träffas för att fördjupa samfundets 

andliga verksamhet. På riksnivå är samfundet indelat i fyra regioner, så kallade godeordnar, 

som i sin tur består av flera blotlag, en grupp människor som samlas för att blota ihop.17 

Utöver detta kan medlemmarna även blota privat. 

FSS beskriver sig självt som icke-dogmatiskt, men har en värdegrund som utgår från alla 

människors lika värde och omfamnar religiös tolerans, religionsfrihet och mångkultur. Syftet 

med samfundet är att ”göra den forna seden till ett levande andligt alternativ för människor i 

vår egen tid”; man är inte intresserad av att rekonstruera en forntida religion utan att utveckla 

en modern form av andlighet med historiska rötter.18 Av den anledningen har jag inte heller 

lagt mycket fokus på att försöka urskilja vad som är historiskt korrekt eller inte; det är för de 

flesta utövare inte relevant. De betraktar sig som en pluralistisk rörelse och omfamnar många 

individuella trosuppfattningar. 

Den forna seden är ett emiskt begrepp som syftar på en bred nordisk tradition med ursprung i 

förkristen tid, och inkluderar bland annat tron på nordiska gudar och väsen, förfädersdyrkan, 

och firandet av blot och upprätthållandet av folkseder.19 Begreppet baseras på fornnordiskans 

forn siðr, det vill säga de gamla tradition som förekom kristendomen (eller nýr siðr, den nya 

seden) i Norden.20 Vissa föredrar denna term då det är det närmaste man kommer ett eget 

namn på den förkristna religionen; hedendom och asatro är båda termer som sprungit ur en 

kristen kontext. Fokusen på sed är också talande för hur mycket FSS framhäver utövande, 

alltså vad man gör, framför vad man tror, och ordet asatro betraktas därmed av vissa som ett 

tydligt exempel på kristet färgat språkbruk som i mångas mening inte stämmer överens med 

hur den förkristna religionen utövades eller hur de själva praktiserar.21 I den här uppsatsen 

                                                           
17 Samfundet Forn Sed Sverige. Samfundets Organisation. 
http://www.samfundetfornsed.se/samfundet/samfundets-organisation-1283182 (Hämtad 2017-12-24). 
18 Samfundet Forn Sed Sverige. Om Samfundet Forn Sed. http://www.samfundetfornsed.se/samfundet/om-
samfundet-forn-sed-23775074 (Hämtad 2017-12-24). 
19 Sveriges Asatrosamfund. Forn sed i nutid. Stockholm: Sveriges Asatrosamfund, 2008, 4. 
20 Steinsland, Gro. Fornnordisk Religion. Stockholm: Natur och Kultur, 2007,11. 
21 Creutz, Gunnar. Begreppen asatro och forn sed. Mimers Källa Nr. 22 (2009): 11. 
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beskriver jag ibland FSS:s medlemmar som sedutövare, men ordet nyhedendom förekommer 

som ett paraplybegrepp för andliga rörelser i Sverige som utgår från fornnordisk religion. 

 

2. Undersökning 
 

2.1 Blotet 
På FSS:s hemsida beskrivs blotet som ett religiöst firande genom vilket man etablerar kontakt 

med gudar och andra makter, som till exempel naturväsen eller sina förfäder. I samband med 

detta offrar man något för att stärka sin relation till makterna ifråga – även om man inte har 

något att ge, då blotandet i sig kan betraktas som att man ger av sin tid.22  

Blot kan ske i grupp eller enskilt och förknippas speciellt med högtider och viktiga skeden i 

livet, men man kan också blota när man helt enkelt har behov eller lust till det; kanske vill 

man blota för att tacka för något, eller be om hjälp och vägledning inför svårigheter i livet. 

När, hur och varför man blotar, vilka högtider man vill fira, och huruvida man gör det 

kollektivt eller inte är upp till var och en att bestämma själv.23 Blot kan därför variera mycket 

till sin utformning, och den beskrivning som följer är bara ett exempel som huvudsakligen 

grundar sig på FSS:s egen introduktionsskrift med inslag av Gregorius material. 

Blot i grupp leds ofta, men inte alltid, av en eller flera kultledare som kallas gode (man) eller 

gydja (kvinna). Offerplatsen är vanligtvis ute i naturen (dock har många altare hemma som 

man blotar vid i enrum eller med familjen24) och kan vara väl etablerad sen tidigare eller en 

plats som man hittar i stunden. Ofta samlas man i en cirkel kring en gudabild, en sten eller 

annan del av landskapet som alla kan rikta sin uppmärksamhet mot, varefter ceremonin 

öppnas och man utlyser blotfrid – med andra ord är det inte tillåtet att ta till fysiskt eller 

verbalt våld under den tid som blotet pågår.25 Gudabilderna kan se ut på olika sätt; det kan 

vara statyer som ställs upp på ett altare, men också så kallade gudastöttor: träpålar med 

inhuggna avbildningar av gudarnas ansikten som slås ner direkt i marken. Även mer kreativa 

lösningar, såsom avbilder i bakat bröd, kan förekomma.26 

                                                           
22 Samfundet Forn Sed Sverige. Blot Och Högtider. http://www.samfundetfornsed.se/seden/blot-och-
h%C3%B6gtider-1283051 (Hämtad (2017-12-25). 
23 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 18. 
24 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 18. 
25 Ibid, 16. 
26 Gregorius, Fredrik, Modern Asatro, 2008, 229. 
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Blotet kan öppnas på en mängd olika sätt; Forn sed i nutid beskriver hur ceremoniledaren kan 

bjuda in makterna till blotet och om så önskas sluta cirkeln genom att vända sig till de fyra 

väderstrecken och be om skydd så länge blotet och blotgillet varar.27 Gregorius berättar att 

blotplatsen brukar renas eller helgas på olika sätt innan öppnandet, och redogör bland annat 

för hur FSS (då fortfarande kallat Sveriges Asatrosamfund) brukade resa en nid (en slags 

förbannelse) vid offentliga blot mot rasister och andra som de menade missbrukade den forna 

seden.28 För att bekräfta öppnandet och åkallandet av gudarna skickar man en bägare med 

dryck (vanligtvis mjöd, vin eller annan alkoholhaltig dryck – dock bör alkoholfria alternativ 

finnas29) medsols laget runt. Alla får höja en skål och dricka för någon eller något; man får 

själv bestämma om man vill dela detta med de andra i ringen eller vara tyst. Att rituellt dricka 

laget runt kallas att dricka lagom (lag-om). När bägaren gått ett helt varv blotas det som finns 

kvar antingen direkt på marken eller över en gudabild.30 

Mitten av blotet kan variera mycket, men vanligtvis är det då som de kollektiva blotgåvorna 

läggs ut i mitten av cirkeln av ceremoniledaren på alla deltagares vägnar. Ett tal om offrets 

betydelse med anknytning till den gud eller händelse som blotet tillägnas kan hållas. Efter 

detta får de deltagare som vill ge sina privata offergåvor gå fram och lämna dem i cirkelns 

mitt. Vad man blotar kan vara nästan vad som helst, och får gärna vara något personligt31 – 

dock tillåts inte rituell slakt under officiella blot inom samfundet32. Efter att gåvorna förts 

fram stängs inte blotet utan gillet, en högstämd festmåltid med mat, dryck och underhållning, 

tar vid, varefter den mat som blir över offras till gudarna och andra makter.33 Den här sortens 

blot korresponderar med andra ord till kommunionsoffer i förkristen tradition. 

Stor vikt läggs vid att blotet ska vara personligt och rörande för den som blotar. Känslan 

betyder mer än formen, och det är viktigare att alla känner sig delaktiga än att hålla fast vid 

starkt ritualistiska eller spektakulära inslag som kan avskärma deltagare från blotet.34 

Det finns som tidigare nämnt inte några detaljerade beskrivningar av hur blot skulle ha sett ut 

under förkristen tid; myter och legender kunde bearbetas i litteratur och dikt, men heliga 

handlingar krävde att de skulle genomföras för att minnas. Därför är bilden vi har av hur blot 

                                                           
27 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 16. 
28 Gregorius, Fredrik, Modern Asatro, 2008, 230. 
29 Ibid, 233. 
30 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 16. 
31 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 17. 
32 Ibid, 18. 
33 Ibid, 17. 
34 Ibid, 15. 
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faktiskt genomfördes vag.35 Gregorius menar att svenska nyhedningar är starkt influerade av 

amerikanska nyhedningar och neopaganer36; till exempel ska hammarvälsignelsen, där man 

tecknar en hammare i de fyra väderstrecken när man öppnar blotet, vara direkt baserad på en 

ritual återgiven av en amerikansk nyhedning, som i sin tur baserade den på en ritual från en 

engelsk esoterisk order verksam vid förra sekelskiftet37. 

2.2 Offergåvor 

2.2.1 Vad offrar man? 

Den vanligaste formen av blotgåva är något som går att förtära; det kan vara allt från svamp, 

frön och bär till kött, godis eller del av maten man tar med till gillet, för att bara nämna några 

exempel. Även libationsoffer (vanligtvis alkohol) och objekt som pengar eller blommor 

förekommer.38 Många gudomar har också vissa matvaror som associeras specifikt med dem 

eller den högtid man firar, vilket kan influera valet av offer. Ofta verkar denna association ske 

fritt med anknytning till gudarnas attribut; till exempel uppmuntras den som gärna blotar till 

Tor att offra getkött i en artikel, då Tors vagn drogs av två bockar39 (Näsström påpekar att 

bockar och får båda är traditionella offerdjur i många kulturer, men mycket lite är känt om 

deras roll i fornnordisk religion40; dessa associationer är alltså logiska, men speglar inte 

nödvändigtvis förkristen sed). Samma associationsresonemang kan appliceras vid 

årstidsskiften: vid vårblot får man gärna offra fruktbarhetssymboler som ägg och säd, medan 

man vid höstblot kan blota av skörden.41 

Blotgåvor kan dock vara mycket individuella, speciellt i privata blotceremonier, och de 

behöver inte vara konkreta; att blota något man har gjort själv, såsom en dikt eller en sång, går 

också. Framför allt ska gåvan vara personlig; den är trots allt symbolisk, och det du egentligen 

ger är din tid, energi och uppmärksamhet. Blotgåvan är ett tecken på allt detta som ska hjälpa 

sedutövaren att fokusera på att komma i kontakt med det gudomliga.42 Här kommer den 

vernakulära dimensionen av blotet mycket starkt till uttryck, då idealet är att individens egen 

smak, behov och medel manifesteras i gåvan. Samtidigt uppmuntras också de traditionella 

matvaror som är kända från historiska källor: 

                                                           
35 Steinsland, Gro, Fornnordisk religion, 2007, 296. 
36 Gregorius, Fredrik, Modern Asatro, 2008, 246f. 
37 Ibid, 231. 
38 Otterberg, Erik. Veten, hur I blota skall? Mimers Källa Nr. 26 (2010): 6f 
39 Skogsberg, Markus. Heliga varor. Mimers Källa Nr. 22 (2009): 17. 
40 Näsström, Blot, 2002, 190. 
41 Sveriges Asatrosamfund. Forn sed i nutid, 2008, 19. 
42 Otterberg, Mimers Källa Nr. 26, 2010, 7. 
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Även om all mat i grunden är av gudarna given och även om alla sorters mat kan 

helgas i blotet inför Makterna, så framstår vissa matvaror som mer heliga eller 

magiska än andra. Att ta del av dem är att ta del av gudarna på ett alldeles särskilt 

sätt, och att vara del av en tradition som sträcker sig bakåt in i historiens dimmor.43 

I fornnordisk religion blotade man huvudsakligen slaktoffer och libationsoffer, men även 

vegetabilier. Det var viktigt att det man offrade var av god kvalité eftersom det var tillägnat 

gudarna; människorna deltar i offermåltiden på deras nåde. Ofta slaktades och tillagades ett 

boskapsdjur till blotet och en gemensam festmåltid.44 Offret och måltiden var inte 

nödvändigtvis strikt avgränsade företeelser utan båda en del av blotet, något som känns igen i 

FSS:s gillen. 

2.2.2 Varför inte slaktoffer? 

Trots att slaktoffer är en av de mest belagda och betydelsefulla blotgåvorna tar FSS avstånd 

från offer av levande djur i officiella ceremonier. I samfundets officiella stadgar står det:  

5a. Vi utövar seden genom blotande till våra norröna gudar och naturväsen. Vi 

offrar inte levande djur i ceremonier som arrangeras av samfundet.45 

Gregorius anger förklaringen till detta som att slakt ”blivit inaktuellt när samhället 

förändrats”.46 Förklaringarna som ges till detta i samfundets publikationer understryker alla 

samma sak: att offrandet av djur hör hemma i en annan samhällskontext, när de flesta 

människor livnärde sig på jordbruk. Dödandet av djur har dock väldigt annorlunda 

konnotationer idag, och har därmed inte samma symboliska innebörd som det gjorde i 

forntiden. Erik Otterberg skriver: 

I en tid då människor levde primärt på jordbruk och djurhållning var slakt ett 

naturligt inslag i tillvaron. Det var en förutsättning för att människor skulle kunna 

överleva. […] I en verklighet där slakt av djur var en naturlig del av människors 

vardag är det heller inte konstigt att slakten införlivades i kulten.  

Idag lever de allra flesta av oss inte under sådana förutsättningar, och därför vore 

det heller inte naturligt för oss att offra levande djur.47 

Detta är inte nödvändigtvis ett perspektiv som anammas av andra nyhedningar runtom i 

världen. Vissa samfund inkorporerar djuroffer i sina ritualer, något som Otterberg beskriver 

som ”ett ganska fyrkantigt rekonstruerande perspektiv”. Slakt, menar Otterberg, skulle ”ställa 

sig i vägen för den andliga upplevelsen och mötet med makterna, snarare än att stärka den” 

                                                           
43 Skogsberg, Mimers Källa Nr. 22, 2009, 16ff. 
44 Näsström, Blot, 2002, 182f. 
45 Samfundet Forn Sed Sverige. Stadgar för Samfundet Forn Sed Sverige. 
http://www.samfundetfornsed.se/samfundet/stadgar-1283036 (Hämtad 2017-12-26). 
46 Gregorius, Modern Asatro, 2008, 235. 
47 Otterberg, Mimers Källa Nr. 26, 2010, 7. 
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för de flesta svenskar idag.48 Forn sed i nutid beskriver det som att slakten drar 

uppmärksamhet till själva dödandet snarare än blotgåvan och att dess symboliska innebörd 

därmed blir förfelad.49 

Det är sannolikt att förbudet har funnits sedan samfundets grundande 1994 av samma 

anledning, då ett liknande resonemang förekommer i Mikael Permans reflektioner kring blot 

som ursprungligen sändes i livsåskådningsprogrammet Vid dagens början i Sveriges Radio P1 

redan 1997 (senare utgivet i tryck). Han påpekar att slaktoffer är förbjudet av två anledningar: 

att medlemmarna inte har dem eftersom de ”lever i ett modernt samhälle”, och eftersom vi 

idag saknar den positiva associationen mellan slakt och liv. Att blota blir då onaturligt, och 

mer om att överskrida tabun, vilket ger en ”oönskad stämning”.50 

Alla förklaringar liknar varandra; man hänvisar till den kulturella kontexten som offret utförs i 

och hur den har förändrats. Den forna seden betraktas som en levande religion, och sättet som 

folk reagerar på dödandet av djur spelar större roll än ett historiskt arv. 

Samtidigt är FSS starkt individorienterat, och det finns inget strikt förbud mot att blota 

levande djur i privata sammanhang – dock underförstått att detta gäller folk för vilka dödandet 

av djur är en naturlig del av vardagen, till exempel slaktbönder eller jägare.51 Det är också 

värt att klargöra att det inte finns ett förbud mot att blota köttprodukter i sig. 

2.3 Kalendariska riter 
Blot i grupp utförs främst i samband med högtider: kalendariska riter som knyts till olika 

tidpunkter, och övergångsritualer (inom FSS kallade livsstegsriter) som knyts till viktiga 

händelser i livet. Blot kan även utföras enskilt i hemmet eller i naturen, men eftersom det är 

ont om beskrivningar av detta tas privata blot inte upp här. 

De kalendariska riterna är huvudsakligen årstidsbundna (med undantag av torshelgd, som 

uppmärksammas varje torsdag) och vilka som firas kan variera från blotlag till blotlag. Den 

fullständiga lista som ges på FSS:s hemsida inkluderar sammanlagt tio högtider: julblot, 

disablot, vårdagsjämningsblot, majblot eller försommarblot, midsommarblot, sensommarblot 

eller skördeblot, höstdagsjämningsblot, alvablot samt årsväntan och torshelgd – men alla 

                                                           
48 Ibid. 
49 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 18. 
50 Hallgren, Henrik, Mikael Perman & Carl Johan Rehbinder. Ord om sed: hedniska betraktelser vid dagens 
början. Visby: Mimers Källas Förlag, 2010, 74. 
51 Sveriges Asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 18. 
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utövare firar inte varenda en av dem.52 Till skillnad från högtider inom wicca firas inte dessa 

blot vid specifika datum, utan snarare vid årstidsskiften eller andra löst definierade 

tidpunkter.53 Det skulle ta upp alltför mycket plats att beskriva alla dessa blot mer detaljerat, 

och dessutom finns ytterligare beskrivningar av fem av dessa högtider hos Gregorius54, som 

dock inte tar upp övergångsriter över huvud taget. Därför har jag valt att koncentrera mig på 

endast en av de kalendariska riterna och gå igenom övergångsriterna mer detaljerat. 

2.3.1 Alvablot 

I den fornnordiska mytologin är alverna väsen som associeras med död och fruktbarhet, och 

har därför tolkats vara förknippade med förfädersdyrkan.55 När sedutövare firar alvablot i 

månadsskiftet oktober-november (ofta i samband med allhelgona), är det främst i åminnelse 

av släktingar och vänner som avlidit, medan en mindre fokus på alverna själva kan 

förekomma. Även gudar som Oden (bland annat dödsgud) och Frej (fruktbarhetsgud som 

betraktades som alvernas härskare) kan åkallas.56  

En beskrivning av ett alvablot publicerat i Mimers Källa hölls i samband med ett höstmöte för 

samfundsmedlemmar sista helgen i oktober år 2010. Eftersom det var möte arrangerades 

föreläsningar och samtal orienterade kring döden; detta inkluderade en genomgång av olika 

dödsgudar och de föreställningar som fanns kring var man hamnade efter döden i fornnordisk 

religion.57 Detta fick tjäna som en inkörsport till själva blotet, som sedan följdes av ett gille: 

I skymningen hölls så alvablot där alla som ville fick hålla i en egen del. De döda 

kallades in från nio olika dödsriken: Valhall, Trudvang, Helhem, Alvhem, 

Folkvang, Gefjons rike, Ymisland, Gimle och Rans hall. När hornet gick runt 

skålades det för både kända och okända släktingar och anfäder. Blotet blev starkt 

och känsloladdat.58 

En artikel om ett tidigare alvablot som firades i samband med ett höstmöte var ganska 

sparsmakat med beskrivning om själva blotet, men förberedelserna inkluderade att man 

dukade ett bord men servettbrytningar som representerade manligt (ljus) respektive kvinnligt 

(näckros), kuvertblommor vid varje glas, ljus och blomsterarrangemang på bordet. Själva 

blotet hölls utomhus i månskenet innan man gick tillbaka in för att hålla gille.59 Kvällen innan 

                                                           
52 Samfundet Forn Sed Sverige. Årets Högtider. http://www.samfundetfornsed.se/seden/%C3%A5rets-
h%C3%B6gtider-1283052 (Hämtad 2017-12-16). 
53 Gregorius, Modern Asatro, 2008, 224f. 
54 Ibid, 236-246. 
55 Steinsland, Fornnordisk religion, 2007, 274. 
56 Samfundet Forn Sed Sverige. Årets högtider (Hämtad 2017-12-29). 
57 Creutz, Gunnar. Höstmöte i dödens tecken. Mimers Källa Nr. 25 (2010): 6. 
58 Ibid, 7. 
59 Ahlström, Jessica. Höstmötet. Mimers Källa Nr. 20 (2008): 7f. 
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hade man arrangerat en ceremoni som inte beskrivs som ett blot, men som rimligen bör kunna 

betraktas som ett då den bestod av ett rituellt bastubad för att få kontakt med nornorna (det 

vill säga ödesgudinnorna) och sina förfäder. Man steg in under tystnad och tvättade sig, 

varefter gydjan hällde vatten över bastustenarna tre gånger medan man åkallade nornorna 

genom personliga böner. Därefter tog de som ville ett dopp i sjön, gick tillbaka till bastun igen 

för att kommunicera med förfäderna (en mer detaljerad beskrivning ges inte), och avslutade 

med ett till bad i sjön.60 

Gregorius beskriver ett alvablot som var starkt orienterat kring Frej. Det hölls i en skogsdunge 

kring ett altare med en staty av guden ifråga och öppnades med en rening där man åkallade de 

lägre andemakterna. Efter det kallade deltagarna på Frej medan goden lyfte ett horn mjöd och 

kallade på förfäderna och alverna. Goden dedikerade en skål till Frej och de andra makterna 

som kallats in och lät hornet gå laget runt, varefter blotet övergick i gille.61 

Enligt Gregorius upplevde deltagarna alvablotet som ”stämningsfullt” eftersom de får en 

känsla av tillhörighet med det förflutna genom att åkalla sina förfäder.62 En liknande 

tankegång förekommer i ett inlägg av goden Erik Otterberg på FSS:s officiella blogg: 

Alvablotet är det av årstidsbloten som jag oftast upplever som mest stämningsfullt, 

mest medryckande, det som lyfter och ger mig den starkaste andliga upplevelsen. 

Ofta hålls det i mörkret med bara några få ljus som lyser upp platsen. Det är en 

högtid då vi uppmärksammar alverna, dessa mystiska naturväsen som förbinds 

med död och nedbrytande men därigenom också med nytt liv. Och det är högtiden 

då vi vänder oss till de som gått före oss, bort från den här världen och vidare in i 

nästa - vad nu det kan vara. Våra anmödrar och våra förfäder. Med det förstår jag 

inte bara de av mina släktingar som gått bort, inte bara nu döda vänner och bekanta 

utan även alla de som jag inte känner namnet på, de som fallit ur vårt minne men 

på vilkas axlar vi alla står varje dag, som burit oss fram hit till här och nu.63 

Alvablotet nämns huvudsakligen i två historiska källor: den första är Österfararvisor, där en 

kristen skald från Island blir bortvänd tre gånger när han ber om härbärge eftersom folket som 

bor där firar alvablot och ”fruktar Odens vrede”.64 Den andra är Kormaks saga, där en kvinna 

säger att man ska offra en oxe och gjuta blodet på högen där alverna håller till i ett blotgille.65 

Mycket lite är känt om riten i övrigt, då den verkar ha omgetts av en del hemlighetsmakeri 

(eller så var man ovillig att släppa in en kristen man). Steinsland menar att alvablotet var en 

                                                           
60 Ibid, 6f. 
61 Gregorius, Modern Asatro, 2008, 237. 
62 Ibid, 237f. 
63 Otterberg, Erik. Medan Alvatid Nalkas… Urds väv – tankar om forn sed. 2013-10-20. 
http://www.samfundetfornsed.se/2013/10/20/medan-alvatid-nalkas...-18836167 (Hämtad 2017-12-29). 
64 Näsström, Britt-Mari. Fornskandinavisk religion. Lund: Studentlitteratur, 2002, 225f. 
65 Ibid, 226. 
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ritual som var tillägnad gårdens avlidna och därför tillhörde privatsfären66; Näsström, å andra 

sidan, menar att det inte finns en koppling mellan dyrkan av alver och förfäder utöver att 

alverna tänktes bo i högar, precis som de döda som begravts i högar nära gården. Snarare 

skulle det handla om en slags fruktbarhetskult.67 Båda dessa aspekter verkar ha inkorporerats i 

alvablotet – Otterberg talar trots allt om död och förnyelse, och Frej är först och främst en 

fruktbarhetsgud – även om förfäderskulten absolut prioriteras. 

2.4 Övergångsriter 
Övergångsriter, inom FSS kallade livsriter eller livsstegsriter, är ritualer som markerar 

övergången från en fas i livet till en annan. Inom fornnordisk religion finns belägg för sådana 

ritualer i samband med födsel, giftermål och döden; även pubertetsriter kan ha förekommit, 

men mycket lite är känt om dem.68 Motsvarigheter till dessa finns inom FSS, och tas upp här 

eftersom de kan involvera åkallandet av makter, och därmed uppfyller FSS:s egen definition 

av blot. 

2.4.1 Knäsättning, vattenösning och namngivning 

Den första ritual en människa genomgår sker vanligtvis strax efter födseln, och i förkristen tid 

innebar det att barnet skulle knäsättas, vattenösas och namnges. Knäsättningen innebar helt 

enkelt att barnet lades på faderns knä, fick ett namn och östes med vatten. Efter detta var 

barnet att betrakta som en fullvärdig familjemedlem och kunde inte längre sättas ut i 

vildmarken utan att det räknades som dråp.69 Dessa ritualer hade alltså en juridisk innebörd 

under förkristen tid. 

I en modern kontext lyfter man snarare fram dess symboliska betydelse: att ett barn som 

knäsatts inte ska ha anledning att känna sig oönskad av föräldrarna. Det menar Helena 

Valorinta, medlem i det danska trossamfundet Forn Sidr, i en artikel om olika knäsättningar 

hon medverkat i. Enligt henne är knäsättningen till skillnad från ett kristet dop en närmast 

sekulär ritual, då det fokuserar på namngivning och släktband: gudar behöver inte åkallas om 

inte föräldrarna vill det.70 Knäsättningar kan se mycket olika ut beroende på vem som utför 

dem. Ett av de första hon var med om gick till på följande sätt: 

Till en av de första knäsättningar jag var med om, stod det tre stolar inne i cirkeln 

av gäster. Först förklarade mamma att detta var hennes son, satte honom på sitt 

högra knä, lovade att ta hand om honom och gav honom hans namn. Sen tog pappa 

                                                           
66 Steinsland, Fornnordisk religion, 2007, 385. 
67 Näsström, Fornskandinavisk religion, 2002, 226. 
68 Steinsland, Fornnordisk Religion, 2007, 362f. 
69 Steinsland, Fornnordisk Religion, 2007, 364ff. 
70 Valorinta, Helena. ”Ett knäsatt barn är ett välkommet barn”. Mimers Källa Nr. 15 (2007): 10. 
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tag i pojken och lyfte över honom på sitt knä och sa och lovade samma sak. Till 

sist tog pappans bror tag i pojken och lyfte över honom på sitt knä. Farbror lovade 

att ta över ansvaret och uppfostran om pappa av någon anledning inte skulle kunna 

hålla sitt löfte. Inte ett öga var torrt i cirkeln efter dessa ord.71 

I förkristen tid var det fadern i huset eller en annan manlig auktoritetsperson vars knä barnet 

skulle läggas på.72 Inom nyhedendom är dock inte detta alltid fallet; Valorinta berättar hur hon 

hållit en knäsättning för en ensamstående mamma och presenterat dottern för makterna, ett 

ganska tydligt exempel på vad Primiano skulle kalla intentional adaptation. Detta inslag fanns 

också med i knäsättningen för Valorintas eget barn; när gästerna hade samlats i en cirkel höll 

Valorinta upp barnet inför de fyra väderstrecken och betygade att hon fött en dotter, varefter 

hon vände sig till sin fästman och de båda bekräftade att barnet var av deras släkt. Det östes 

vatten på barnets huvud, hon fick sitt namn, en kort sång sjöngs och ceremonin avslutade med 

att det var pappans tur att ta barnet i famn och presentera henne för väderstrecken, nu med 

hennes fullständiga namn.73 Valorinta anmärker att de valde att ha med vattenösning, vilket 

antyder att inte alla inkluderar det i sina namngivningsceremonier trots att det nämns i flera 

fornnordiska källor, inklusive Hávamál och Landnámabók.74 

En knäsättningsceremoni med schamanistiska inslag som återges av Sylvia Hild och Per 

Lundberg liknar på många sätt ett typiskt blot, med hälsningar till de fyra väderstrecken och 

rituellt drickande, men också namnfästning och att svära ed på att ta hand om barnet från 

föräldrarna.75 Åkallandet av ett kraftdjur76 (en slags andlig vägledare) är ett exempel på dessa 

schamanistiska inslag, vilket återigen bekräftar hur varierade riter kan se ut sedutövare 

emellan baserade på personliga övertygelser och preferenser. 

Dessa synkretistiska inslag är typiskt för nyhedningar runtom i världen och vernakulär 

religion över huvud taget.77 För vissa blir att ta del av traditioner eller ritualer från olika delar 

av världen ett sätt att försöka förstå den gamla religionen (som ju betraktas som en animistisk 

naturreligion) och få bättre kontakt med makterna; för andra innebär det att utforska en 

djupare psykologisk verklighet.78 Här får det återigen vittna om den rituella mångfalden inom 

FSS. 

                                                           
71 Ibid. 
72 Steinsland, Fornnordisk Religion, 2007, 365. 
73 Valorinta, Mimers Källa Nr. 15, 2007, 12. 
74 Steinsland, Fornnordisk Religion, 2007, 365. 
75 Hild, Sylvia & Per Lundberg. Vattenösa, Namnfästa och Knäsätta. Mimers Källa Nr. 15 (2007): 8f. 
76 Ibid, 9. 
77 Harvey, Food, sex and strangers, 2013, 178. 
78 Ibid, 179f. 
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2.4.2 Bröllop 

FSS har inte juridisk vigselrätt, och har också kommit överens om att inte arbeta för det då 

samfundet menar att detta är en rätt som endast bör tillfalla staten. Däremot förrättar man 

gärna vigselceremonier för både sam- och olikkönade par och hjälper dem att avlägga löften 

inför gudarna.79 Gudomarna ifråga är framför allt Vár, äktenskapets gudinna, men också Frej 

och Freja som associeras med fruktbarhet och kärlek. 

Vár betraktas också som edsgudinna, och löftesaspekten är lika närvarande här som i kristna 

bröllopsceremonier. Detta framgår bland annat av Markus Skogsberg, som skriver att han och 

hans blivande maka ville att vigseln ”skulle ske genom våra löften till varandra”; deras 

ceremoni avslutades med att de utbytte vigselringar samtidigt som de höll i en så kallad 

edsring. Innan dess hade vigseln inkluderat en dramatisering av ett utdrag från den poetiska 

Eddan. Efter att de utbytt ringar avslutades ceremonin med att man offrade till gudarna.80 

Beskrivningen av samfundets första vigsel är inte speciellt detaljerad, men även den 

involverade en blodsed och hölls på en gravhög.81 Ett annat bröllop hölls under vikingaveckan 

2004 på fornlämningsområdet Adelsö i Mälaren. Det officierades av en gydja som vigde paret 

i de fyra elementen, bland annat genom att stänka vatten på dem, samtidigt som hon åkallade 

Vár, Frej och Freja.82 De fyra elementen åkallades även i en av de ovannämnda 

namngivningsceremonierna83, och inkorporeras också i en annan bröllopsritual.84 

Brudparet deklarerade sin kärlek till varandra, utbytte bröllopsgåvor och förklarades gifta, 

varefter brudparet och gästerna drack ur horn och man blotade blommor, äpplen och frön 

innan ceremonin avslutades. Under hela vigseln stod parets son och höll en hammare över 

dem, något som antagligen baserar sig på en uppfattning om att Tors hammare, enligt en 

annan artikel i samma nummer, ska ha använts för att heliggöra och viga.85 

På det hela ser bröllopsceremonierna mycket olika ut eftersom de utformas av paren själva, 

precis som andra nyhedniska ritualer. Väldigt skilda attityder kan också finnas gentemot 

vigseln; en kan bedyra att Vár är mycket viktig för seden, speciellt i en tid med så många 

                                                           
79 Samfundet Forn Sed Sverige. Livets högtider. http://www.samfundetfornsed.se/seden/livets-
h%C3%B6gtider-1283054 (Hämtad 2017-12-17). 
80 Skogsberg, Markus. Midsommarbröllop. Mimers Källa Nr. 22 (2009): 23. 
81 ”Bröllopsparet”. Vårt Giftermål. Mimers Källa Nr. 2 (1996): 10. 
82 Falk, Peter & Cajsa Falk. Peter & Cajsas bröllop. Mimers Källa Nr. 13 (2006): 12f. 
83 Hild, Sylvia & Per Lundberg. Vattenösa, Namnfästa och Knäsätta. Mimers Källa Nr. 15 (2007): 9. 
84 Rehbinder, Carl-Johan. Hedniskt bröllop. En naturnära upplevelse. Mimers Källa Nr. 13 (2006): 10. 
85 Löfgren, Lars-Erik. Vår Vár. Gudinnan som beseglar bröllopets förbund. Mimers Källa Nr. 13 (2006): 15. 
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skilsmässor86, medan en annan säger att han tycker att löften låter för affärsmässigt, och inte 

brukar åkalla Vár över huvud taget när han förrättar vigslar.87 

Det mesta vi känner till om förkristna bröllop involverar inte religiösa utan juridiska aspekter, 

såsom hemgift och sängledning, som av förståeliga skäl inte förekommer i ovanstående 

beskrivningar. Vár, Frej och Freja nämns dock alla i samband med äktenskap i olika källor.88 

2.4.3 Dödsriter 

Begravningen betraktas inom samfundet som ett tillfälle för anhöriga att säga farväl, men 

också som ett sätt att hjälpa den döde till sin nya existens. FSS har ingen egen gravplats, men 

upplyser om att alla har rätt att bli begraven på allmän (det vill säga icke-konfessionell) 

begravningsplats och att det går att söka tillstånd för att få sin aska spridd i naturen. 89 

Beskrivningar av dödsriter i Mimers Källa är få, antagligen eftersom samfundet fortfarande är 

relativt nytt och har ett begränsat antal medlemmar. 

En av de beskrivningar som finns rör en man som dog ung i en bilolycka år 2002. I livet hade 

han uttryckt en önskan om att begravas så nära det gick att komma ”en riktig 

vikingabegravning” i dagens samhälle. Carl Johan Rehbinder hade hand om 

begravningsceremonin, och återger hur han på de anhörigas begäran klädde upp sig i ”tyngsta 

vikingastassen” med ceremonidräkt och hade med sig musikanter som spelade medeltida 

musik när gästerna steg in. Begravningen skedde i ett ekumeniskt kapell, och på kistan låg en 

ringbrynja som den avlidne själv hade tillverkat; den skulle sedan följa med honom i graven.90 

Det hölls tal och begravningen avslutades med en ceremoni där alla gäster fick en sten ur en 

korg som de lade på kistan i ett röse, varefter man fick ta ett ljus med sig hem för att tända 

och minnas den döde. 

Ceremonin med stenarna beskrivs av Rehbinder som en ”nygammal sed” som introducerades 

på en annan begravning han officierade91, då för en annan samfundsmedlems far. Denne 

medlem, Mikael Perman, beskriver förberedelserna inför och själva begravningen mer 

detaljerat – dock är det värt att notera att den benämns som allmänt andlig snarare än 

hednisk.92 Perman beskriver också ceremonin med stenarna och kallar det lilla röset på kistan 

                                                           
86 Ibid, 16. 
87 Rehbinder, Mimers Källa Nr. 13, 2006, 10. 
88 Steinsland, Fornnordisk religion, 2007, 374. 
89 Samfundet Forn Sed Sverige. Livets högtider. http://www.samfundetfornsed.se/seden/livets-
h%C3%B6gtider-1283054 (Hämtad 2017-12-20). 
90 Rehbinder, Carl Johan. Två hedniska begravningar. Mimers Källa Nr. 12 (2005): 11. 
91 Ibid, 10f. 
92 Perman, Mikael. Ett vet jag som aldrig dör…. Mimers Källa Nr. 12 (2005): 13. 
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en harg, det vill säga ett offeraltare, placerat framför en modell av ett skepp som skulle 

representera både dödsskeppet och faderns kärlek till båtar. Några av dessa stenar placerades 

sedan i Permans harg hemma på gården, för att han där skulle kunna tänka på och blota till sin 

far och förfäderna.93 

Skeppsmodellen, med den dödes porträtt och några ägodelar, användes sedan i ett alvablot. En 

festmåltid hölls innan Perman och hans bröder tog skeppet till strandkanten och tände på; när 

den brunnit ned lite sjösattes skeppet. Syftet var att blota till den döde för att klippa av sorgen 

och förlåta felaktigheter.94 

Steinsland beskriver begravningsformerna som mycket varierande under fornnordisk tid; både 

jordfästning och brandbegravning liksom kollektiva gravfält och separata viloplatser 

existerade sida vid sida. De kunde vara båtformade eller innehålla en båt, men kunde lika 

gärna ha andra former.95 Gravgåvor var vanliga och reflekterade antagligen social status, men 

dess betydelse kan ha varierat beroende på kontext.96 Förfädersdyrkan förekom: graven 

betraktades som en kultplats där man offrade för att de döda skulle värna om gården.97 Det är 

uppenbart att dessa aspekter av förkristet gravskick är en inspirationskälla för nyhedningar, 

som inkorporerar en eller flera av dem inom ramen för vad som är möjligt i dagens Sverige. 

2.5 Blotet i tanken 
Ovanstående avsnitt har redogjort relativt kortfattat för några av blotets tekniska aspekter: hur 

man kan blota, vad det är man offrar och vid vilka tillfällen det görs samt hur de kan se ut i 

dessa specifika sammanhang. I undersökningens sista del vill jag lyfta fram blotets mer 

abstrakta sidor utöver dess rituella komponenter; detta inkluderar blotets funktion, men också 

blotet som en metafor genom vilken en vidare förståelse för eller uppfattning om världen 

uttrycks. 

2.5.1 Blotets betydelse 

Fredrik Gregorius beskriver blotet som ”en religiös högtid där den troende upplever 

gemenskap med sina gudar samt förstärker och bekräftar tron på dem”, liksom en ritual som 

fyller sociala funktioner och därigenom förstärker och legitimerar de troendes band till 
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varandra.98 Att få kontakt med makterna är något som är väldigt framstående även i emiska 

beskrivningar av blotets funktion, och vad detta egentligen innebär.  

En aspekt av blotet som förekommer i dessa beskrivningar är idéen om reciprocitet. Att ge 

gåvor är inte frågan om en transaktion, där den som blotar offrar något och sedan förväntar sig 

att få något tillbaka; istället handlar det om att etablera en relation. Blotet är en inbjudan, ett 

sätt att skapa och upprätthålla kontakt med en högre makt som i bästa fall leder till en 

långvarig relation där man ger och får saker tillbaka allt eftersom. I sin artikel om blot drar 

Erik Otterberg en direkt liknelse till vänskapsrelationer, vars upprätthållande kräver tid och 

uppoffring; vi bjuder på middag, fester, ger bort födelsedagspresenter med mera, och våra 

vänner ger något tillbaka för att visa sin uppskattning vid andra tillfällen. Och precis som med 

vänner ska man inte ge gåvor för att få något tillbaka, utan för att man njuter och mår bra av 

gemenskapen.99 En liknande uppfattning förekommer i kapitlet om blot i Ord Om Sed, som 

ursprungligen sändes i radio 1997: 

Att blota är inte enbart att ge en gåva, utan man ger för att upprätthålla en relation. 

Det betyder inte att man ska förvänta sig en gengåva. I givandet ska man istället ge 

uttryck för en ömsesidig respekt. Den som inte lever upp till den ömsesidiga 

respekten, ger jag inte några gåvor. Det betyder att jag inte ger gåvor till den jag 

inte respekterar.100 

Detta följs av ett citat ur Hávamál, strof 52.101 En något mildare men ändå snarlik beskrivning 

av blotet i fornnordisk religion ges av Näsström, som understryker att utbytandet av gåvor i 

form av offer och mottagning ska ses som en ”ömsesidig handling” som ”skapar ett 

föreningsband mellan denna världen och den andra”, snarare än en affärsuppgörelse.102 

Att blotet handlar om kontakt återkommer även i ett inlägg på FSS:s officiella blogg, där 

goden Henrik Hallgren diskuterar blotets mening utöver de yttre formerna. Han beskriver 

denna mening som ”erfarenheten av kontakt”; något som inte går att definiera eller beskriva 

eftersom det övergår ord, men som likväl är det som ger blotet dess betydelse. Hallgren 

refererar till psykologen och filosofen Eugene Gendlin och dennes tankar om ”det implicita”: 

en helhetsförståelse eller förnimmelse av tillvaron som vi aldrig fullständigt kan få grepp om 
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men som likväl finns där, och som aldrig riktigt kan nås av vetenskapliga, rationella 

undersökningsmedel. Det implicita är det sätt som vi ständigt befinner oss i kontakt med 

världen runt omkring oss, en medvetenhet om själva livsprocessen.103 

Poängen Hallgren vill göra med inlägget är att Gendlins beskrivning kan hjälpa till att 

konkretisera det som man vill komma i kontakt med genom blotet, både för ens egen skull och 

för att man ska kunna hjälpa andra att göra detsamma. Detta anser han i sin tur vara 

avgörande för hur individer engagerar sig med blotet emotionellt: 

Det implicita har en egen riktning, en egen vilja, en egen rörelse. Att lyssna till den 

och låta den få utrymme att uttryckas, symboliseras och hitta en explicit 

gestaltning i blotet är en förutsättning för att våra blot i längden skall kunna behålla 

sin vitalitet och meningsfullhet.104 

Om de tidigare exemplen försöker svara på frågan varför man blotar med hänvisning till 

relationsskapande utbyten med makterna, diskuterar Hallgren den andliga upplevelsen av 

denna kontakt i mer abstrakta termer. Just kontakten är dock central i båda fallen, och 

förmågan att etablera den mycket viktig; som vi har sett tidigare i uppsatsen är det den 

huvudsakliga förklaringen till varför samfundet inte tillåter slaktoffer. 

2.5.2 Blotet och skapande 

Primiano delar in vernakulär religion i tre olika uttryckssätt: verbala, beteendemässiga, och 

materiella, varav det sista också inkluderar en bred mängd av kulturella uttryck i form av 

musik, skådespel och andra former av scenkonst.105 Blot kan innehålla flera av dessa 

performativa uttryckssätt; musik, sång och dans inkorporeras gärna, det kan hållas tal, 

diktläsning eller skådespel. Deltagarna kan offra saker de gjort själva; enligt samma logik som 

gör gällande att det du egentligen blotar inte är materia utan din tid, energi och 

uppmärksamhet, är saker som du gjort själv och därmed spenderat tid och energi på mycket 

passande offer.106 Blotet är därmed starkt förknippat med olika former av skapande eller 

kreativa processer. I ledaren till ett temanummer om just skapande funderar samfundets 

ordförande över hur den forna seden i hans mening verkar dra till sig kreativt lagda människor 

i allmänhet, och kopplar detta till religionen i sig:  

Även om vi hämtar inspiration från traditioner som kan sträcka sig tusentals år 

tillbaka i tiden är det fortfarande en process där vi måste välja och omforma för att 

resultatet ska passa oss idag. Vi har inga psalmböcker vi kan gå till, vill vi ha sång 
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och musik i våra blot måste vi skapa dem själva. Vi bygger våra altare och skapar 

våra bilder av gudar och makter. Vi diktar och vi skaldar.107 

Blotet är sålunda ett kreativt rum, där folk uttrycker sina religiösa övertygelser – men 

skapande som en process i sig kan också liknas vid blot. Detta framgår i en artikel av en 

samfundsmedlem som beskriver sin tid på en språkskola i nordvästra Frankrike, där han 

prövade på att skulptera. Känslan av att vara totalt uppslukad av skapandet och frånkopplad 

från vardagen liknas vid stämningen som förekommer vid blot: 

I skulpterandet kom jag liksom man ofta gör under ett blot att gå upp i ett annat 

tillstånd, i vilken varje enskilt moment bidrog till att bygga upp en speciell 

stämning, en förväntan och samtidigt en känsla av frid med tillvaron.108 

Han gör vidare jämförelser mellan formandet av skulpturen och utförandet av ett blot. Den 

kreativa processen likställs i texten med att etablera kontakt med gudarna eftersom både 

skapandet och blotet uppmanar till samma sinnesstämning – antagligen det som Henrik 

Hallgren skulle kalla för det implicita. Detta ger oss en insikt inte bara i hur artikelförfattaren 

upplevde skulpterandet, men också hur han upplever blotet. 

2.5.3 Blotet som livsfilosofi 

Som vi har sett tidigare associeras själva offrandet med en reciprocitetsprincip, där man ger 

gåvor för att etablera en relation snarare än att få något i utbyte. Men blotet kan också kopplas 

till uppfattningar som går bortom det strikt rituella och snarare snuddar vid etik och livsstil. 

I inledningen till sin artikel Mitt liv som blot: om blotet som livsfilosofi redogör Love Kjöll 

kortfattat om den känsla av gemenskap och samhörighet som blotet skapar, både mellan 

människor och makterna, mellan nutid och dåtid. Kjöll påpekar sedan att blotet kan ha en 

betydligt bredare innebörd för en del individer, och att han räknar sig själv som en av dessa; 

för Kjöll blir blotet ”ett sätt att förlika sig” med en större sanning – att vi alla måste offra 

något för att uppnå något.109  

För att komma någon vart måste vi helt enkelt offra tid, energi och tankekraft, och 

i vissa avseenden göra avkall på den bekvämlighet som präglar det moderna 

samhället. Detta är såklart många gånger lättare sagt än gjort, och i vissa 

sammanhang kan det vara direkt farligt att offra för mycket, vilket de som gått in i 

väggen med största sannolikhet kan skriva under på. Men icke desto desto [sic] 

mindre än denna till synes enkla insikt, att ett visst mått av uppoffring förr eller 

senare är oundviklig [sic], en ofrånkomlig del av vad det är att vara människa.110 
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Vare sig det handlar om utbildning, en hobby eller något annat företag krävs det någon form 

av uppoffring för att vi ska kunna tillskansa oss något på lång sikt. Kjöll finner denna filosofi 

uttryckt mer praktiskt i de fornnordiska myterna; Oden offrar sitt ena öga för att få dricka ur 

Mimers brunn medan Tyr offrar sin ena hand för att asarna ska kunna binda Fenrisulven, och 

så vidare. Blotet blir ett mikrokosmos av människans tillvaro, en modell för hur livet är. 

Vidare menar Kjöll att gåvoaspekten av blotet är något som kan ses som en påminnelse om att 

allt är förgängligt, och att allt vi har egentligen är till låns.111 

En liknande åsikt förekommer hos Mikael Perman, som i Ord om sed skriver så här: 

Om jag ber gudarna om hjälp, måste jag bara beredd att göra en egen insats. 

Gudarna vill inte att jag enbart blotar, utan jag måste också lägga till mitt eget 

arbete till det jag vill åstadkomma.112 

Perman ger också ett exempel på hur blotet kan ses som en praktisk tillämpning av filosofi 

och etik: 

Det är alltså helt fel att tro att man måste blidka någon vredgad gudom med blot. 

Att blota är isället en positiv handling i den forna seden. I blotandet ska ligga att du 

uppfyller en av vikingatidens viktiga dygder, nämligen givmildhet. Det är 

självklart inte något som bara ska finnas i blotandet, utan också i dina förhållanden 

med andra människor.113  

Givmildhet eller frikostighet är också en av de nio så kallade etiska nycklarna som tagits fram 

av FSS med utgångspunkt i bland annat vishetslitteratur som Hávamál, som ska fungera som 

en slags moralisk kodex.114 Blotet blir hos Perman sålunda inte bara en religiös plikt utan ett 

uttryck för en del av samfundets värdegrund.  

Syftet med detta avsnitt har varit att se på blotets vidare innebörd hos de som praktiserar det, 

inte bara som en ritual med vissa riktlinjer som bör utföras, utan som en del av en levd 

verklighet: hur man skapar mening i andra aspekter av livet med blotet som utgångspunkt. 

Detta är inte tänkt att vara ett uttömmande avsnitt, utan endast ett försök att ge en bredare 

förståelse för hur man tänker och känner kring blot. Blotet kan tillämpas i vardagen även 

utanför en rituell sfär; som ett rum för kreativitet (som man spenderat tid på att förbereda sig 

inför); en mall för en god livsfilosofi; eller som ett tillfälle att uttrycka samfundets värdegrund 

i en spirituell kontext. 

                                                           
111 Ibid, 17f. 
112 Hallgren, Perman & Rehbinder. Ord om sed, 2010, 72. 
113 Hallgren, Perman & Rehbinder, Ord om sed, 2010, 73. 
114 Sveriges asatrosamfund, Forn sed i nutid, 2008, 9. 
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2.6 Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka blotets former och betydelse inom 

Samfundet Forn Sed Sverige samt vilken övergripande roll blotet har för medlemmarna. 

Teorin om vernakulär religion, som istället för att fokusera på religiösa institutioner tittar på 

hur individer uttrycker religion verbalt, beteendemässigt samt materiellt, har använts dels 

eftersom nyhedendomen är kraftigt fokuserad på praktik snarare än trosorienterad, dels 

eftersom primärmaterialet ofta utgår från ett personligt perspektiv. Detta teoretiska ramverk 

har också tillåtit mig att titta närmare på en bredare mängd religionsuttryck; inte bara hur eller 

vad man blotar vid olika tillfällen, utan också varför och hur det figurerar i olika personers 

begreppsvärld. 

Huvuddelen av uppsatsen har gått igenom hur man blotar; var och med vilka blotet utförs, 

vem som leder blotet och hur det är strukturerat. Detta följdes av ett avsnitt som redogjorde 

för vad man blotar och hur man väljer de offergåvor som man gör, samt varför samfundet inte 

tillåter offer av levande djur i officiella sammanhang. När man blotar återgavs i två avsnitt, 

varav det första fokuserade på kalendariska riter med alvablot som fallstudie, medan det andra 

handlade om tre olika sorters övergångsriter – knäsättning, bröllop och dödsriter. Den sista 

delen av undersökningen försökte ge en bild av blotets mer abstrakta sidor; dels vad det 

egentligen innebär att blota, men också hur blotet kan fungera som ett kreativt rum eller en 

metafor för skapande, liksom en mall eller konkret uttryck för etik och livsfilosofi. 

FSS använder order blot i en bredare mening än vad historiker och arkeologer brukar göra; det 

är först och främst en rituell handling som utförs för att kontakta gudar och andra högre 

makter, som ofta men inte alltid involverar ett materiellt offer. Blotet är långt ifrån det enda 

sättet som andlighet kommer till uttryck hos sedutövare, men eftersom det betraktas som 

fundamentet för den religiösa praktiken är det en naturlig utgångspunkt för att prata om 

rituellt beteende hos dem. 

 

3. Slutsats 
 

3.1 Det vernakulära blotet: tolkning och praktik 
I sin artikel menar Primiano att begreppet vernakulär religion bör fylla två funktioner för att 

göra religiösa människors upplevelser rättvisa: dels ska det tillfredsställa behovet av ett 

teoretiskt verktyg som specifikt tar vara på det personliga i religionsutövning, dels ska det 
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lyfta fram det vernakulära i personliga tolkningar av och kreativa uttryck för religiösa 

upplevelser. Religiös tolkning involverar alltid förhandlingar mellan tro och praktik, inklusive 

men inte begränsat till ursprungligt uppfinnande (original invention), oavsiktligt nytänkande 

(unintentional innovation) och avsiktlig anpassning (intentional adaptation). Det är dessa 

former av tolkningar och utövande som ”officiell religion” inte omfattar, och som ofta 

betraktas som minde autentiska former av religionsutövning.115 

Eftersom det ligger en stark fokus på rituell praxis inom nyhedendomen, och nytolkningar 

eller anpassningar av äldre traditioner inte bara uppmuntras men betraktas som nödvändiga, är 

det passande att försöka applicera dessa kategorier på de ritualer som har tagits upp i den här 

uppsatsen. Detta bygger på mina tolkningar av Primianos kategorier, och gränsen mellan dem 

är inte alltid självklar eftersom gränsen mellan religiösa handlingar inte alltid är självklar – 

exakt var sätter man gränsen mellan nytänkande och något helt nytt? - men de kan vara 

användbara för att kartlägga de olika tolkningsstrategier som förekommer inom ramen för 

blot. 

Ursprungligt uppfinnande innebär att en ritual, ett konststycke eller annan form av 

religionsuttryck som en individ engagerar sig i inte går tillbaka på en äldre eller övergripande 

tradition; det är något som är begränsat till individen eller en mindre grupp som individen är 

en del av. Ett exempel på detta torde vara Carl Johan Rehbinders stenceremoni som utförts 

minst två gånger i samband med begravningar. Rehbinder själv beskriver ceremonin som en 

”nygammal sed” där gästerna får varsin sten som de placerar på kistan vid defileringen för att 

bilda ett litet röse, varefter de får ett ljus i utbyte som de senare kan tända i enrum för att ägna 

en tyst stund åt den döde. I artikeln förekommer inga referenser till en specifik tradition som 

förebild, utan allt tyder på att Rehbinder själv eller någon i hans närhet själva kommit på 

ceremonin ifråga. Möjligtvis är det tänkt att vara sedvänjan att ha med sig en handblomma till 

kistan i nyhednisk tappning. 

Oavsiktligt nyskapande eller unintentional innovation har jag valt att tolka dels som nya 

ritualer eller dylikt som har uppstått spontant, dels som en sed med tidigare förebild som ändå 

är tillräckligt annorlunda för att betraktas som ny. Dessa är svårare att urskönja, men skulle 

utifrån föregående tolkning kunna inkludera tillfällen där man utgått från historiska källor 

men på grund av otillräckliga beskrivningar tvingats uppfinna en hel del själv (dock kan det 

just på grund av det knappa källmaterialet vara svårt att bedöma vad som är eller inte är 

                                                           
115 Primiano, Western Folklore Vol. 54 No. 1, 1995, 43f. 
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nyskapande i dessa fall). I så fall är det antagligen den vanligaste av Primianos kategorier 

inom nyhedendom. Bröllopsceremonier är endast ett exempel på detta, då vi har en mycket 

vag idé om de religiösa aspekterna av dessa ritualer. Att gudomarna Vár, Frej och Freja kunde 

åkallas i samband med vigsel är känt, men då inga beskrivningar av hur kult figurerade 

bröllopsriter finns kvar är det upp till utövarna att fritt konstruera sina egna versioner.  

Det mest framstående exemplet på avsiktlig anpassning (intentional adaptation) är antagligen 

hur FSS betraktar slaktoffer. I avsnittet om offergåvor gavs exempel på uttalande från flera 

medlemmar om varför FSS inte tillåter dödandet av levande djur under officiella blot, där alla 

påpekade i stort sett samma sak: att vi lever i ett samhälle där de flesta inte längre betraktar 

slakt som något normalt eller positivt laddat. Detta innebär att slakt vid ett blot skulle vara 

distraherande för de flesta deltagare och avleda uppmärksamheten från poängen med offret, 

och därmed göra det svårare för deltagarna att uppnå det önskvärda sinnestillstånd som blotet 

ska inspirera. 

Resonemanget bakom detta är intressant nog inte grundat i en praktisk eller etisk synpunkt 

(även om båda kan anas i hur det är svårt för de flesta att rent praktiskt blota levande djur, och 

att de som faktiskt väljer att göra det förväntas vara personer för vilka slakt är en naturlig del 

av tillvaron), utan andlig. Att offra levande djur skulle idag aktivt försvåra för de flesta 

sedutövare att få kontakt med makterna och därmed underminera själva syftet med blotet - 

därför tillåts inte slaktoffer vid officiella blot inom FSS. När Gregorius påstår att det inte sker 

eftersom slakt ”blivit inaktuellt när samhället förändrats”116 är det alltså något av en 

förenkling av de anledningar som anges av sedutövare själva. 

Eftersom slaktoffer är den mest belagda offergåvan i de skriftliga källorna och antagligen den 

del av de historiska bloten vi har klarast uppfattning om kan man tänka sig att det var speciellt 

viktigt att diskutera och anpassa det till en modern kontext. I detta fall innebär anpassningen 

att slaktoffer inte avskaffas helt, men placeras under strikta restriktioner. Det är också det 

närmaste exemplet i den här uppsatsen på en regel som är institutionell, då det finns 

inkluderat i samfundets stadgar. 

Primiano föreslår att det finns flera kategorier utöver de tre som nämns. Den kanske mest 

uppenbara skulle i så fall vara ett direkt återskapande: att man helt enkelt upprepar en rituell 

handling från fornnordisk religion i sitt moderna utövande. Av samma anledning som 

oavsiktligt nyskapande är så vanligt inom nyhedendomen, det vill säga det bristande 

                                                           
116 Gregorius, Modern Asatro, 2008, 235. 
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källmaterialet, är detta tämligen ovanligt (även om det av samma anledning som tidigare kan 

vara svårt att dra gränsen mellan de två). Möjligtvis skulle inkorporerandet av gravgåvor i 

begravningsceremonier – såsom den unge mannen som begravdes med en ringbrynja han 

själv tillverkat – kunna räknas hit, då det är en tämligen enkel sed med mycket rum för 

tolkning och variation även i det arkeologiska materialet. 

Syftet med den här delen av analysen har varit att ta vara på hur de kategorier av tolkning och 

praktik som Primiano nämner kan appliceras på blot såsom det förekommer hos FSS. Med 

detta kan man strukturera materialet i undersökningen och få en översikt över olika sätt som 

medlemmarna i FSS konstruerar ritualer på. 

3.2 Kontinuitetens kärna: blotets roll i Samfundet Forn Sed Sverige 
Många av medlemmarna i FSS föredrar att inte tala om sig själva som asatroende, eller ens en 

del av en organiserad religion: begreppet ”den forna seden” syftar istället på vad man anser 

vara en obruten tradition. Man tar helst avstånd från att definiera sin religion utifrån vad man 

tror, och menar att handlingar väger tyngre (samtidigt som man understryker att dessa 

handlingar inte ska vara tomma eller utföras av gammal vana, utan alltid uppmana till andliga 

upplevelser117). Själva ordet sed implicerar att det är något man gör, och det är detta något 

som gör den forna seden, mer än någon explicit religiös livsåskådning eller dyrkan av 

specifika gudar. Blotandet som den centrala religiösa handlingen är sålunda grundläggande 

för FSS:s självbild.  

Även om gudarna är mycket viktiga och centrala inom FSS får man dock inte glömma att de 

makter som omtalas inte bara inkluderar gudomligheter, utan varelser som naturandar och 

andra väsen som existerar sida vid sida med oss. Såsom FSS ser det har den forna seden 

överlevt genom folkseder och folktro, som att lämna gröt till gårdstomten eller att offra i 

älvkvarnar. Detta stärker den inbördes uppfattningen om att samfundets medlemmar är en del 

av en levande tradition som fortsatt oavbruten från medeltid till modern tid, snarare än ett 

försök att återuppliva fornnordisk religion. Folkliga traditioner som anknyts till offer betraktas 

som kvarlevor av blotet; praktiker som dessa, är minst lika viktiga för den forna seden som 

myter eller andra litterära texter, om inte mer. Fokusen på seden som något man lever snarare 

än tror skapar en möjlighet till autenticitet. 

Även blotets mångsidighet är inte ett problem från detta perspektiv. Vi har sett många 

exempel på innovation eller omtolkning av tradition i de blot som beskrivits här, från att offra 
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dikter snarare än djur till skeppsmodeller vid begravningar. För de som utgår från att 

nyhedendom är ett försök att rekonstruera en gammal religion kan detta verka som ett klart 

tecken på misslyckande; ett klart tecken på att traditionerna inte är äkta. Men från detta 

perspektiv kan behovet av innovation och inspiration från utomstående traditioner snarare 

betraktas som ett tecken på det motsatta; till exempel kan det för de som betraktar fornnordisk 

religion som en nordeuropeisk animistisk religion vara naturligt att inkorporera 

schamanistiska inslag i sin praktik, såsom i fallet med Sylvia Hild och Per Lundbergs 

knäsättning. 

Tendensen att understryka rituella handlingar framför tro eller institutionaliserad religion står 

också i stark kontrast till hur många historiker och arkeologer förhåller sig till de historiska 

källorna. Steinsland påpekar att medan myter och sagor kunde bevaras som litterärt stoff även 

efter att Skandinavien hade kristnats var kulthandlingarna i princip dömda att falla i glömska, 

eftersom ingen längre utförde dem efter religionsskiftet.118 Sättet som den fornnordiska 

religionen har bevarats för eftervärlden är alltså i stort sett i form av litteratur. Även inom 

arkeologin har det länge funnits en tendens att utföra en teknisk, kvantitativ analys av bland 

annat gravfynd, snarare än att tolka gravfynden vernakulärt; det vill säga som uttryck för 

individer. FSS tar en motsatt ståndpunkt och ser kulthandlingarna som kärnan i den forna 

seden och att dessa levt kvar i folktron, det vill säga tro och handling knutna till släkten och 

gården, snarare än en officiell kult eller tron på gudar. 

Med andra ord är det inte långsökt att påstå att samfundsmedlemmarnas syn på sin egen 

rörelse tycks vara vernakulär i sig. Religion knyts inte till kvarlevandet av en institution eller 

officiella ställföreträdare för en religion, utan privata och personliga handlingar och 

föreställningar. Huruvida detta innebär att det faktiskt finns en obruten religiös tradition som 

sträcker sig från förkristen tid till idag går att motstrida, men det är uppenbart att fokusen på 

praktik och blotet i sig hjälper till att underbygga en sådan historiesyn – detta trots att många 

nyhedningar använder sig av akademiskt material för inspiration till sin utövning. 

Detta är viktigt för att förstå hur samfundet förstår sin egen rörelse och dess historia, men 

också för att få en god uppfattning om exakt hur betydelsefullt blotet är, inte bara som en 

grundläggande rituell handling för att etablera kontakt med högre makter utan som kärnan i en 

andlig rörelse som betraktar sina rötter som över tusen år gamla. 
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3.3 Reflektion 
Det finns betydelsefulla rituella handlingar inom FSS och andra nyhedniska rörelser som inte 

behöver knytas till blot. Men blotet, som det mest grundläggande sätt att komma i kontakt 

med makterna, har en central roll inte bara rituellt utan för den egna förståelsen av den 

religiösa traditionen i sig. Att studera det är sålunda en naturlig utgångspunkt om man vill 

studera nyhedendom i Sverige idag. 

Medan en alltför stark fokus på individuella religionsuttryck kan innebära att det blir svårare 

att generalisera utifrån materialet man använder tror jag att vernakulär religion som ett 

teoretiskt ramverk har varit ytterst användbart i den här uppsatsen av samma anledning som 

Primiano och Harvey själva ger; den är unikt anpassad för att prata om andliga rörelser som 

medvetet presenterar sig som synkretistiska och individanpassade. När han pratar om den 

artificiella separationen mellan officiell religion respektive folkreligion inom akademiska 

discipliner talar Primiano som etnolog; det är nog inget sammanträffande att FSS och andra 

nyhedniska samfund vars syn på sin religion är väldigt praktiskt orienterade får mycket stoff 

från folktro och gamla sedvänjor. Samtidigt är det värt att påpeka att den syn som presenteras 

här och hos Primiano et al också reflekterar FSS:s och liknande samfunds självbild, och att 

den inte nödvändigtvis speglar verkliga förhållanden (eller åtminstone kan vara idealiserad). 

Det finns också anledning att förhålla sig kritisk till hur representativt materialet jag har haft 

tillgång till är, då många av de som bidragit till Mimers Källa och andra publikationer har 

betydelsefulla roller inom samfundet; många är godar och gydjor, varav vissa är före detta 

ordförande i FSS:s råd, riksgode, eller har innehavt andra högre positioner inom samfundet. 

Officiell religion må vara en konstruktion enligt Primianos teori, men det skulle ändå vara 

ironiskt om de åsikter som presenteras här är mer representativa för en viss grupp sedutövare 

inom samfundet än andra; samtidigt är antalet medlemmar så pass litet att det inte är någon 

större risk att några extrema skillnader existerar. 

Eftersom blot genomsyrar nyhedendomen är det ett oerhört mångsidigt fält att studera, men 

det innebär också att det finns mycket kvar att utforska. För det första är de aspekter av blotet 

som tas upp i den här undersökningen långt ifrån uttömliga; jag skulle mycket väl kunna 

skriva en mer detaljerad redogörelse för de kalendariska riterna, till exempel, eller var man 

blotar. Heliga platser och dess betydelse för utövarna finns det gott om material om, och är 

något som i sin tur skulle röra vid natursyn, fornminnesvård och sedutövarnas syn på sin 

rörelse som en animistisk religion – vilket är anledningen att det inte tas upp i den här 

uppsatsen. Min utgångspunkt när det gäller de historiska källorna har av förståeliga skäl varit 
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förkristen religion, men att närma sig primärmaterialet utifrån ett folkloristiskt perspektiv 

skulle antagligen också vara gynnsamt. 

Analysen har också lyft fram ämnen som det skulle vara nödvändigt att fördjupa sig i för att 

stärka slutsatsen ytterligare. Sedutövarnas förhållande till akademiska källor är en hel studie i 

sig; ännu mer så om man också skulle titta på relationen till litteratur och annan fiktion som 

inspirationskälla. I samma ådra skulle man kunna anamma ett mycket bredare jämförande 

perspektiv på FSS och andra nyhedniska rörelser både i Sverige och utomlands; allt för att 

försöka ta reda på hur uppfattningarna om den egna religionen och de rituella handlingar man 

utför har spritt sig, och var de ursprungligen kommer ifrån. Detta skulle i sin tur kunna knytas 

till större samhälleliga strömningar.  

Kontextualisering är sålunda något som den här uppsatsen saknar. Trots det bidrar den 

förhoppningsvis med ny insikt i ett fält som ännu är relativt outforskat, och öppnar nya frågor 

för varje den besvarar. 
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