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1. Inledning 

 

Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson menar i Nya perspektiv på religion (2003) att 

symboler spelar en viktig roll för människan och att symboler brukar användas till att skapa 

ordning och sammanhang i den värld människan uppfattar genom sina sinnen. (Gilhus och 

Mikaelsson, 2003, 125) Förhållandet mellan symboler och samhället kan, enligt Gilhus och 

Mikaelsson, förklaras på följande sätt. I mänskliga kulturer existerar en rad olika symboler, 

vissa av dess symboler kan sägas höra ihop och kan ordnas i symbolsystem. Det är dessa olika 

symbolsystem som utgör grunden i en kultur. Det existerar även ett samband mellan 

symbolsystemen och hur människor interagerar med varandra och med samhället. Religion är, 

anser Gilhus och Mikaelsson, det tydligaste exemplet på ett symbolsystem. (Gilhus och 

Mikaelsson, 2003, 125-126) I föreliggande studie kommer ett specifikt religiöst 

symbolsystemen att studeras, nämligen asatrons.  

Asatro är, tillsammans med keltisk religion, en del av en rörelse som brukar kallas 

Nypaganism eller Neopaganism med ett gemensamt namn. Asatron, i sin moderna form, 

började växa fram mot slutet av 1960-talet i stater som Island, Storbritannien och USA och 

finns sedan 1970-talet även i Sverige. (Olsson, 2008, 307-308)  

1.1 Definitioner, syfte och problemformulering   

I fokus för denna studie står den moderna formen av asatro och de symboler som är knutna till 

denna religion. Den religiösa riktning som i denna studie ska undersökas kan beskrivs med en 

rad olika namn, så som hednisk sed, hedendom, forn sed, seden, norrön sed, nordisk sed, 

folktro, gammaltro eller asatro (Forn sed i nutid, 2008, 4). Just termen asatro är den vanligaste 

benämningen, åtminstone bland utomstående, men många asatroende vänder sig mot denna 

benämning. Den benämning som istället förespråkas är ”forn sed” och tveksamheterna till att 

använda ”asatro” grundar sig i att denna term helt utelämnar vanerna, som tillsammans med 

asarna utgör de två gudaätterna i fornnordisk religion. (Gregorius, 2008, 22) Detta till trots är 

asatro den etablerade termen även inom den akademiska forskningen och i denna uppsats 

kommer termen asatro användas som beteckning på denna religion. Vad gäller definition av 

det svårdefinierade begreppet symbol så kommer det att preciseras i kapitel två, där teori och 

metod presenteras.  
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Uppsatsens syfte är att analysera den moderna asatrons symboler i Sverige och Danmark samt 

att undersöka om det finns någon skillnad mellan de symboler som används i de två staterna. I 

uppsatsens kommer följande frågeställningar att besvaras: 

Vilka symboler används inom asatron? 

Finns det någon skillnad mellan vilka symboler som används i Sverige och Danmark?  

 

1.2 Material 

I uppsatsen kommer asatron i Sverige och Danmark att analyseras och ett asatrosamfund från 

respektive land har valts ut. De samfund som kommer att ingå i studien har båda officiell 

karaktär och med detta menas att de har erkänts som legitima trossamfund av respektive stat, 

samfunden har även en demokratisk och antirasistisk grundinställning. Urvalet av vilka 

asatrosamfund som ingår i studien grundar sig på att de mest etablerade samfunden och de 

samfund med flest medlemmar ska ingå. Anledningen till detta är att det är den etablerade 

asatron som ska analyseras i studien, inte några marginaliserade grupper som representerar 

asatro som på ett eller annat sätt kan anses vara extrema. De samfund som kommer att ingå i 

studien är: Samfundet Forn Sed Sverige och Forn Siðr - Asa- og Vanetrosamfundet i 

Danmark. 

 

På Samfundet Forn Seds hemsida, under rubriken om samfundet, framkommer det att 

samfundet grundades 1994 under namnet Sveriges Asatrosamfund och att organisationen 

2007 blev ett registrerat trossamfund i Sverige samt att organisationen från 2010 går under 

namnet Samfundet Forn Sed Sverige. På hemsidan pekas även, under rubriken om samfundet, 

demokratiska och humanistiska värderingar ut som grundläggande för Samfundet Forn Sed 

och att organisationens mål är att etablera asatron i Sverige samt att verka för att den blir en 

religion bland många. (www.samfundetfornsed.se) På Forn Siðr - Asa- og Vanetrosamfundet i 

Danmarks hemsida, under rubriken om Forn Siðr, framkommer det att grunden till samfundet 

lades den 15 november 1997 och att syftet med grundandet var att göra asatron till en religion 

som, av allmänheten, sågs som ett seriöst alternativ till andra religioner. För att lyckas med 

detta ansökte samfundet 1999 om att få bli ett godkänt trossamfund vilket man också blev 

2003. (www.fornsidr.dk) Forn Siðr tar på samfundets hemsida, under rubriken startsida, 

avstånd från nazism och användandet av asatrons symboler i nazistiska sammanhang, det är 
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även värt att poängtera att samfundet beskriver sig själv som ickemissionerande. 

(www.fornsidr.dk) 

Det material som uppsatsen kommer att bygga på hämtas från respektive organisation. De två 

samfunden har väl utbyggda hemsidor där deras version av religionen presenteras, det finns 

tillexempel diskussionsforum, material för beställning eller nedladdning (böcker, 

medlemstidningar). Det finns även utförlig information, publicerad på hemsidan, i form av 

olika instruktioner om hur organisationen ser på asatron. Det finns alltså tillgång till ett 

väldigt omfattande material, men allt material är inte lika viktigt. Därför har material i vilket 

de respektive samfundens tro redovisas genomgående prioriterats i studien, framför mer 

allmänt material. Detta innebär att vissa artiklar på samfundens hemsidor och visst publicerat 

material har bedömts som särskilt viktigt. Anledningen till detta är helt enkelt att material som 

detaljerat beskriver samfundens religion är viktigare än material där tillexempel planerade 

aktiviteter för medlemmarna diskuteras, detta eftersom syftet är att finna asatrons symboler. 

Följande material kommer att användas: 

 

På Samfundet Forn Sed Sveriges hemsida (www.samfundetfornsed.se) finns det dels tillgång 

till ett stort antal artiklar i vilka samfundets religion presenteras och där finns även ett 

diskussionsforum där medlemmar såväl som ickemedlemmar kan diskutera olika aspekter av 

den moderna asatron. Samfundet Forn Sed ger även ut medlemstidningen Mimers källa, 

vilken finns att ladda ner på hemsidan. Den sista typen av primärkälla som kommer att 

användas är den tryckta instruktionsmanualen Forn sed i nutid, i denna manual presenterar 

samfundet på 26 sidor sin syn på asatrons grunder. I manualen berörs frågor som den moderna 

asatrons etik och livsåskådning, de populäraste gudarna och övriga makter. Det redogörs även 

för de viktigaste ritualerna som blotet, övergångsceremonier samt vilka högtider som de 

asatroende uppmärksammar.  

Forn Siðr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmarks hemsida (www.fornsidr.dk) innehåller 

artiklar som presenterar den religion som samfundet representerar. På hemsidan finns även 

möjlighet att köpa material av olika typer. De 12 nummer av samfundets medlemstidningen 

Vølse - organet for hedensk sæd som ingår i uppsatsens primärkällor är inhandlade här. Boken 

Asatro - De gamle guder i en moderne tid som finns listad som källa på samfundets hemsida 

ingår även den i de primärkällor som uppsatsen bygger på. Boken är författad av Gudrun 

Victoria Gotved som är medlem i samfundet och här presenteras på 104 sidor en version av 
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asatron. Asatrons historia, gudarna, synen på livet och döden samt asatrons ritualer är några 

exempel på vad som behandlas i boken. 

 

1.2.1 Är källorna tillförlitliga?  

I Källkritik (2005) redogör Torsten Thurén för fyra kriterier (äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet) och en distinktion (mellan berättelser och kvarlevor) som kan appliceras på 

källor för att på detta sätt avgöra om de är trovärdiga. (Thurén, 2005, 13) Det enda av Thuréns 

kriterier som här behöver diskuteras är det som gäller källors tendensfrihet, övriga vållar inte 

några problem. Uppsatsens primärkällor kan naturligtvis inte sägas vara tendensfria, på det 

sätt som Thurén eftersträvar, eftersom de uttrycker respektive samfunds syn på asatron.  Men 

eftersom syftet med denna studie är att kartlägga just de respektive asatrosamfundens version 

av asatron så är detta inte ett problem.  

En stor del av de primärkällor som det hänvisas till i uppsatsen är hämtade på Internet, kan 

inte detta innebära ett problem gällande trovärdighet? Material hämtat på Internet kräver ett 

stort mått av försiktighet på grund av svårigheterna med att identifiera avsändarna bakom 

informationen. Just dessa frågor diskuterar Fredrik Gregorius i Modern asatro. Att konstruera 

etnisk och kulturell identitet (2008). I och med att publiceringen av olika typer av information 

på Internet blivit allt vanligare har detta fört med sig att även material som ska användas i 

akademisk forskning hämtas från denna källa. Speciellt den typ av religiös rörelse som 

undersöks i denna uppsats, alltså förhållandevis liten och nyetablerad, publicerar en stor del 

av sitt material enbart på Internet.(Gregorius, 2008, 16) Detta gäller i högsta grad de två 

asatrosamfund som ingår i denna studie som publicerar nästan allt sitt informationsmaterial på 

Internet.  

1.3 Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare forskning som försöker identifiera och jämföra asatrons symboler på 

samma sätt som ambitionen är i denna studie. Men det finns däremot forskning vars syfte är 

att undersöka de moderna formerna av asatro i Sverige och världen, de för denna studie mest 

relevanta är: Asatro i tiden, Modern asatro: att konstruera etnisk och kulturell identitet och 

Modern paganism in world cultures: comparative perspectives. Asatro i tiden (2000) är en 

forskningsrapport författad av Fredrik Skott i vilken asatron i dagens Sverige kartläggs. 
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Samfundet Forn Sed ägnas förhållandevis stort utrymme och bland annat beskrivs 

organisationens ideologi och praktik. I rapporten beskrivs även sex ytterligare och lite mindre 

asatrosamfund. (Skott, 2000, 10-13) Syftet med Modern asatro. Att konstruera etnisk och 

kulturell identitet (2008) av Fredrik Gregorius är att studera den svenska formen av modern 

asatro. Några av de slutsatser som dras i avhandlingen är att asatron i dagens Sverige 

uppfattar det mångkulturella samhället som något positivt och att religionen interagerar med 

samhället på ett påtagligt sätt. Asatron manifisteras rent praktiskt framförallt i bloten vilka är 

viktiga, men även i sejd och runmagi. (Gregorius, 2008, 297-299) I Modern paganism in 

world cultures: comparative perspectives (2005) där Michael Strmiska är redaktör undersöks 

och jämförs nyhedniska rörelser över hela världen. Det kapitel som här är relevant behandlar 

asatron i USA och Island. Det genomförs en jämförelse mellan de asatroende i dessa två 

stater. En slutsats som dras i boken är att de asatroende på Island har ett inflytande som är 

större än vad antalet troende egentligen rättfärdigar (1000 av 300000), detta förklaras av den 

koppling till Islands historia och kulturella arv som asatron har. Detta inflytande har inte 

asatroende i USA vilket förklaras med att kopplingen till statens kulturhistoria inte finns där. 

(Strmiska, 2005,174) En annan intressant slutsats som lyfts fram i boken är att Islands och 

USA:s olika kulturella och religiösa sammansättning (Island är förhållandevis enhetligt 

medan USA är pluralistiskt) kan få effekt på asatron i respektive stat. Det troliga är att asatron 

på Island och i USA utvecklas i olika riktningar på grund av denna skillnad, men att de trots 

detta har gemensamma rötter. (Strmiska, 2005,175)  
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2. Teori och metod  

Det finns många olika sätt att vetenskapligt studera religiösa symboler, i denna studie kommer 

fokus riktas mot de symboler som, med hjälp av religionsvetenskaplig teori, bedöms vara 

särskilt viktiga. Just denna vetenskapliga metod, där de viktigaste symbolerna identifieras, 

diskuterar Gilhus och Mikaelson i Nya perspektiv på religion. Det namn som Gilhus och 

Mikaelson ger dessa, för människor, särskilt viktiga symboler är kulturella nyckelsymboler. 

Vad som kan räknas till en symbol av denna typ kan variera, tillexempel så är korset och 

nattvarden kulturella nyckelsymboler för kristna medan julgranen är en kulturell 

nyckelsymbol för den sekulariserade. (Gilhus och Mikaelsson, 2003, 136) En forskare som 

ingående har studerat kulturella nyckelsymboler är den brittiska socialantropologen Sherry B. 

Ortner, som i artikeln On Key Symbols (1973) utvecklar sin syn på denna typ av symboler. 

Denna artikel är, enligt Gilhus och Mikaelsson fortfarande väldigt inflytelserik trots att den 

publicerades 1973. (Gilhus och Mikaelsson, 2003, 138) I artikeln redogör Ortner dels för hur 

studiet av symboler utvecklats över tid, samt presenterar sin egen syn på hur symboler kan 

studeras. Ortner anser att det inom forskningsvärlden länge varit känt att alla kulturer 

kännetecknas av vissa nyckelelement som bedöms vara av särskild vikt när dessa kulturer 

studeras. Dessa nyckelelement har sedan Benedict (1934)  analyserade dem i Patterns of 

Culture blivit vanligt förekommande i både amerikansk och brittisk antropologi. Forskningen 

övergick därefter från att studera kulturella nyckelelement till att istället fokusera på de 

symboler som används för att formulera mening. Dessa enheter har fått olika namn av olika 

forskare: Turner (1967) kallar dem dominerande symboler (dominant symbols), Schneider 

(1968) kallar dem kärnsymboler (core symbols) och Ortner (1970) använder benämningen 

nyckelsymboler (key symbols). (Ortner, 2002, 142-143) 

För att på ett tillfredställande sätt uppnå studiens syfte krävs en metod som består av både 

kvalitativ samt komparativ metod och eftersom teori och metod i denna uppsats är så 

sammankopplade kommer redovisning av dessa att ske tillsammans. Anledningen till att den 

kvalitativa metoden lämpar sig väl är att den syftar till att på djupet analysera källmaterialet 

snarare än genom statistik, som är fallet inom kvantitativ metod. (Dahlgren och Florén, 1996, 

180) Denna studie bygger på en tvådelad frågeställning som kräver tillämpning av två typer 

av teori och metod. Därför kommer även redovisningen av teori/metod att ske i tvåsteg, vilka 

följer studiens två frågeställningar: Först ska den moderna asatrons nyckelsymboler 

identifieras, därefter ska en jämförelse mellan Sverige och Danmark genomföras. Dessa två 

steg kommer nu presenteras var för sig:   
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2.1 Teori och metod för att identifiera asatrons symboler 

Hur ska man då gå tillväga för att lyckas identifiera de symboler som är så viktiga att de kan 

kallas nyckelsymboler? Ortner använder sig av en metod där de objekt som förefaller spela en 

viktig roll inom en viss kultur identifieras, varpå dessa analyseras. Själva avgörandet av vilka 

symboler som är relevanta att ta med i analysen grundar sig på om symbolen uppfyller vissa 

förutbestämda kriterier. Ortner anser att om ett objekt svarar mot en eller fler av följande fem 

indikatorer så är det en nyckelsymbol: 

1. The natives tell us that X is culturally important.  

2. The natives seem positively or negatively aroused about X, rather than indifferent. 

3. X comes up in many different contexts. These contexts may be behavioral or systemic: X 

comes up in many different kinds of action situation or conversation, or X comes up in many 

different symbolic domains (myth, ritual, art, formal rhetoric, etc.).  

4. There is greater cultural elaboration surrounding X, e.g., elaboration of vocabulary, or 

elaboration of details of Xs nature, compared with similar phenomena in the culture. 

5. There are greater cultural restrictions surrounding X, either in sheer number of rules, or 

severity of sanctions regarding its misuse. (Ortner, 2002, 143-144) 

 

Ortners metod för att identifiera kulturella nyckelsymboler kommer att användas på följande 

sätt i denna uppsats: I uppsatsens primärkällor kommer de nyckelsymboler som framträder att 

identifieras. Detta sker genom att följande omarbetning av Ortners ursprungliga metod 

tillämpas på materialet:  

 

 1. I materialet beskrivs X som viktig.  

 2. I materialet framkommer det att X väcker antingen omfattande positiva eller omfattande 

 negativa känslor.  

 3. I materialet framträder X i många olika sammanhang: (X syns i beteende eller X genomsyrar 

 hela kulturen) som tillexempel i utförda handlingar, konversation eller som en del i myt, rit, 

 konst, retorik, etc.. 

 4. I materialet finns det ett omfattande resonemang kring olika aspekter av X.  

 5. I materialet är X omgärdat av restriktioner som tillexempel regelverk eller sträng syn på 

 regelbrytande.  

 

De symboler som överensstämmer med fler än en av dessa indikatorer räknas som tillhörande 

den moderna asatrons nyckelsymboler. Genom att använda denna metod kommer asatrons 

symboler att identifieras och uppsatsens första frågeställning därmed bli besvarad.  

 



 

8 
 

2.2 Teori och metod för att jämföra asatrons symboler  

Uppsatsen andra steg består av att en jämförelse mellan Sverige och Danmark kommer att 

genomföras. Den metod som här kommer att användas är den komparativa, vilket är en metod 

som är lämplig att använda när skillnader, som tillexempel mellan länder, ska upptäckas. 

(Dahlgren och Florén, 1996, 196) De resultat som framkommit genom att uppsatsen första 

frågeställning besvarats kommer att utgöra grunden för att även uppsatsens andra 

frågeställning besvaras. Genom att jämföra den moderna asatrons symboler i Sverige och 

Danmark med varandra kommer eventuella skillnader att framkomma. På detta sätt kommer 

slutligen uppsatsen andra och sista frågeställning att bli besvarad.    

2.3 Val av teori och metod 

Det finns två frågor som valet av teori och metod i föreliggande uppsats väcker, den första 

gäller teorins själva omfång och den andra gäller skillnaden mellan fält- och litteraturstudie. 

Ortners teori om kulturella nyckelsymboler är, för det första, inte tänkt att användas på enbart 

religiösa symboler utan på alla typer av kulturella symboler. (Gilhus och Mikaelsson, 2003, 

138) Detta skulle kunna innebära ett problem men, vilket kommer framgå nedan, så är de 

nyckelsymboler som identifieras i denna studie inte enbart religiösa, trots att primärkällorna är 

hämtade från religiösa samfund. Den andra frågan är kopplad till det (eventuellt) 

problematiska med att använda antropologisk metod och teori ämnade för fältstudier i en 

litteraturstudie som denna. Detta har emellertid inte varit ett problem, Ortners teori har 

tvärtom varit väldigt användbar då den har kunnat användas till att identifiera kulturella 

nyckelsymboler även då materialet är skriftliga källor. 
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3. Asatrons symboler 

    

I detta kapitel kommer de identifierade nyckelsymbolerna presenteras och en jämförelse 

mellan Samfundet Forn Sed och Forn Siðr att genomföras. 

 

3.1 Redovisning av empiri 

Identifieringen av asatrons nyckelsymboler har genomförts på följande sätt: På studiens 

primärkällor (hemsida och publicerat material) har de fem indikatorerna, som redovisats i 

kapitel två, applicerats. Detta innebär att primärkällorna undersökts efter fenomen som 

överensstämmer med Ortners indikatorer, en indikator åt gången.  

 

Redovisningen av de identifierade nyckelsymbolerna sker genom en uppdelning baserad på 

stat. Först kommer de nyckelsymboler som identifierats hos Samfundet Forn Sed att 

presenteras och därefter kommer Forn Siðr nyckelsymboler att redovisas. Eftersom Ortners 

fem indikatorer till viss del påminner om varandra kommer de fyra första indikatorerna att 

redovisas tillsammans. Denna sammanslagning av indikatorer ser ut på följande sätt: Indikator 

ett och två (X är viktig och X väcker omfattande känslor) kommer att redovisas tillsammans 

och Ortners tredje och fjärde indikator (X framträder i olika sammanhang och det finns ett 

omfattande resonemang kring X) kommer även de redovisas tillsammans. Den femte 

indikatorn (X är omgärdat av restriktioner) presenteras för sig själv eftersom den inte 

påminner om övriga indikatorer.  

  

3.1.1 Samfundet Forn Seds nyckelsymboler 

De gamla källorna som nyckelsymbol: 

I materialet förekommer det hänvisningar till ett antal äldre källor som tillsammans intar en 

speciell plats inom asatron. De källor det handlar om är framförallt de två Eddorna samt övrig 

sagalitteratur. Dessa källor intar en så central plats i materialet att de kan kallas för 

nyckelsymbol, denna nyckelsymbol kommer fortsättningsvis kallas De gamla källorna. De 

gamla källorna åberopas i materialet huvudsakligen på två sätt. Dels som platsen där de 

gamla nordiska myterna finns bevarade och dels som platsen där råd, gällande hur en 

asatroende kan leva, finns att hitta. Hos Samfundet Forn Sed betonas att de råd som ges inte 

ska ses som en absolut sanning som exakt visar hur en människa ska leva sitt liv, utan 

myterna ger asatroende såväl som icketroende råd eller vägledning. (Forn sed i nutid, 2008, 8)  
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Indikator 1 och 2:  

(De gamla källorna är viktiga och de väcker omfattande känslor) Dessa två indikatorer är 

uppfyllda eftersom det, för det första, förekommer ideliga hänvisningar till De gamla källorna 

i materialet. Ett exempel på detta framkommer i artikeln Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi?, i 

artikeln redogörs för de viktigaste delarna av den tro som Samfundet Forn Sed utövar och här 

finns det flera hänvisningar till De gamla källorna. Ett exempel på detta är formuleringar som 

att det ” [i] den forna seden ligger en stark känsla för myterna och historia.”(Mimers Källa, nr 

3 1997, s10) I Forn sed i nutid ges också De gamla källorna utrymme, avsnittet som 

behandlar etik och moral bygger nämligen på tolkningar av de gamla källorna. (Forn sed i 

nutid, 2008, 8-9) Men De gamla källorna ska inte, som det även redogjorts för ovan, ses som 

källor som ska lydas blint. Ett lämpligt förhållningsätt är istället att se dem som 

”utgångspunkter för reflektion och grunnande” . (Forn sed i nutid, 2008, 8) De gamla källorna 

väcker, för det andra, även känslor hos de asatroende. I Mimers Källa, i artikeln Vad är vi? 

Vad gör vi? Vad vill vi?, framkommer detta tydligt. Här uttrycks det nämligen att ” [d]et finns 

sanningar, som är så komplexa, att de inte kan fångas i siffror.” och att ” [d]essa 

mångbottnade sanningar finns som myter.” (Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi?, nr 3 1997, 

s10) 

Indikator 3 och 4: (De gamla källorna framträder i olika sammanhang och det finns ett 

omfattande resonemang kring de gamla källorna) Ovan har det redogjorts för hur De gamla 

källorna, i materialet, beskrivs som den plats som de asatroende kan hitta grunderna till ett 

moraliskt leverne. De asatroendes etiska grund finns, som en följd av detta resonemang, 

preciserat i källorna. I Forn sed i nutid framkommer detta tydligt i följande parti: 

”[i]nspirerade av Havamals verser har vissa hedningar vaskat fram nio etiska nycklar eller 

dygder som kan hjälpa oss till ett etiskt liv”. (Forn sed i nutid, 2008, 9) Dessa nio etiska 

dygder är: 

Mod  

Ärlighet  

Värdighet  

Trofasthet  

Redighet  

Frikostighet  

Flit  

Tålamod  

Självtillit (Forn sed i nutid, 2008, 9)  
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Förhållandet att De Gamla Källorna är grunden till etiken diskuteras även i flera artiklar i 

Mimers källa nr 20. (Mimers källa, nr 20. s10-19) Följaktligen går det att slå fast att De gamla 

källorna genomsyrar hela den religion som Samfundet Forn Sed propagerar för . 

Resonemangen kring De gamla källorna är, för det andra, väldigt omfattande. I Mimers Källa, 

i artikeln Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi? beskrivs tillexempel myterna, och därmed även 

De gamla källorna, som ” […] en nyckel till hur vi kan uppträda eller bör uppträda under 

vissa förhållanden (i den forna seden finns inget som säger att du alltid ska uppträda på ett 

visst sätt)”. (Mimers Källa nr 3 1997). Eftersom de etiska råden inte är dogmatiska till sin 

karaktär finns det i materialet flera exempel på resonemang kring temat om hur De gamla 

källorna bör tolkas. I Forn sed i nutid förs denna typ av resonemang samt även på hemsidan 

(detta görs på många ställen men ett exempel är i artikeln Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi? 

som redovisats ovan). Ett tydligt exempel på denna typ av omfattande resonemang där olika 

förhållningssätt vägs mot varandra, framkommer tydligt i Forn sed i nutid: 

Myterna kan därför fördjupa vår moraliska och etiska förståelse gällande hur vi kan leva med 

värdighet, men de kan inte användas på ett förenklat sätt som moraliska påbud. De väcker 

fruktbara frågor men ger inte entydiga svar. Att det inte finns några självklara regler och 

föreskrifter för den hedniska etiken innebär att du som människa är tvungen att reflektera över 

din egen etik och själv ta fullt ansvar för dina handlingar. Detta är i sig själv ett etiskt 

förhållningssätt. Det finns inga högre makter som du kan lämpa över ditt ansvar på i syfte att 

motivera dina egna moraliska brister. (Forn sed i nutid, 2008, 8)  

 

Naturen och jorden som nyckelsymbol: 

I den religion som Samfundet Forn Seds redogör för i skrift intar begrepp som naturen och 

jorden en viktig plats. Nära knutna till dessa två begrepp finns andra, såsom den bördiga 

jorden som är källan till liv och hänvisningar till andra fenomen även de knutna till naturen 

som tillexempel träd. Hänvisningar av detta slag är så framträdande i materialet att de fyller 

funktionen som nyckelsymbol, en nyckelsymbol som kommer att benämnas Naturen och 

jorden.  

 

Indikator 1 och 2: (Naturen och jorden är viktig och de väcker omfattande känslor) Vid en 

analys av materialet framkommer det att naturen och jorden, inom Samfundet Forn Sed, 

spelar en framträdande roll. Att Naturen och jorden, för det första, är viktig framkommer när 

mängden hänvisningar till naturen och jorden, både på hemsidan och i Forn sed i nutid, tas i 
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beaktande. När Samfundet Forn Sed ska presentera religionen på sin hemsida framkommer 

det tydligt hur viktig Naturen och jorden är. Under rubriken Om Forn Sed kan man nämligen 

läsa följande:  

Har du någon gång befunnit dig på en promenad i skogen och plötsligt kommit till en plats som 

omedelbart kändes speciell? Kanske fanns där någon unikt formad sten eller ett träd som väckte 

din uppmärksamhet? Kanske tyckte du för ett ögonblick att du kunde känna av något, som om 

det fanns en slags närvaro på just den platsen som du inte riktigt kunde förklara? Väldigt många 

människor vittnar om att de känner en stark samhörighet med naturen runt omkring oss, att den 

starkaste formen av andlig upplevelse kommer till dem just när de rör sig i skog och mark. 

(www.samfundetfornsed.se) 

  

På hemsidan finns det även artiklar publicerade i vilka samfundets syn på asatron presenteras. 

I artikeln Vad är vi? Vad gör vi? Vad vill vi?, författad av Mikael Perman, beskrivs naturen på 

följande sätt:  

 

Naturen är grunden för hela vår tillvaro. Det är en grundsanning, som vi inte kan förbigå. Inom 

den forna seden har naturen ett egenvärde. Den tillerkänns egen rätt. (Mimers Källa nr3 s10 

1997)  

 

I Forn sed i nutid återfinns det även, löpande i texten, hänvisningar till naturen och jorden. 

Till exempel i det avsnitt som behandlar asatrons livsåskådning (Forn sed i nutid, 2008, 10-

11) I denna skrift framkommer det även tydligt att Naturen och jorden ses som en integrerad 

del av religionen, vilket framkommer i följande citat:   

  

Den forna seden är en jordnära sed, den manifesterar en världsbild som sätter livet i centrum. 

Dess fokus ligger på samarbetet med gudarna och naturens rådare för att god årsväxt (äring) och 

fred skall främjas och stärkas. (Forn sed i nutid, 2008, 10)  

 

De gånger Naturen och jorden omnämns i texterna så görs detta med vördnad och på ett sätt 

som visar att de har en central roll i religionen. I Forn sed i nutid heter det tillexempel att: 

”Seden är riktad mot de makter och krafter som verkar i universum; i jordens fruktsamhet, i 

årstidernas hjul, i allt livs blomstring”. (Forn sed i nutid, 2008, 10)  
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Naturen och jorden är en nyckelsymbol inte på grund av att Samfundet Forn Sed explicit 

deklarerar detta, utan på grund av att hänvisningar som de som redogjorts ovan. Dessa visar 

att Naturen och jorden är helt centrala inom den moderna asatron därför att religionen kan 

sägas bygga på naturen och jorden. Naturen och jorden väcker, för det andra, även känslor 

bland de asatroende. Ett belägg för detta återfinns på Samfundet Forn Seds hemsida där det på 

startsidan återfinns hänvisningar till Naturen och jorden. Här presenteras religionen på 

följande sätt: ”Seden är en levande andlig väg med rötter i hedniska och folkliga seder. Vi 

utgår från naturens och tillvarons helighet.”. (www.samfundetfornsed.se) Allra tydligast 

framkommer emellertid känslorna som Naturen och jorden väcker i det avsnitt av Forn sed i 

nutid (s 20-22) som behandlar de högtider som firas, inom Samfundet Forn Sed, med 

anledning av årstidernas skiften. Här förekommer skrivningar som: ”[å]rstiderna kan ses som 

ett heligt hjul som rör sig mellan liv, död och pånyttfödelse.” (Forn sed i nutid, 2008, 20) 

Ytterligare ett exempel på känslorna som här väcks gäller varför de asatroende firar dessa 

högtider. Då framkommer formuleringar som man vill ”välkomna vårens krafter” och ”[m]an 

tackar för sommaren och det ljus som varit”. (Forn sed i nutid, 2008, 21-22) 

 Indikator 3 och 4: (Naturen och jorden framträder i olika sammanhang och det finns ett 

omfattande resonemang kring naturen och jorden) Som det framkommit ovan så för de 

asatroendes syn på Naturen och jorden så som helig med sig att de firar en rad högtider som 

förknippas med årstidernas växlingar. Dessa är julblot, disablot, vårdagjämningsblot, vårblot, 

midsommarblot, skördeblot, höstdagjämningsblot och alvablot. I Forn sed i nutid redogörs det 

för dessa blot förhållandevis ingående. (Forn sed i nutid, 2008, s:20-22) I Forn sed i nutid 

framkommer även tydligt varför dessa blot firas:  

Årstidsbloten har till syfte att foga in våra liv i årstidernas cykler. Vi uppmärksammar genom 

bloten naturens och ljusets skiften och växlingar. (Forn sed i nutid, 2008, 20)  

 

De ovan anförda exemplen visar att Naturen och jorden spelar en avgörande roll inom asatron 

och påverkar hela religionen, vilket innebär att denna nyckelsymbol även tar sig uttryck i 

form av ritualutövning (blotfirande). Det förekommer, för det andra, även utförliga 

resonemang om Naturen och jordens roll i materialet. Analysen bygger på följande 

resonemang: I det industrialiserade samhället har mycket traditionell kunskap gått förlorad, 

vilket fört med sig att många människor tror att maskiner och pengar är grunden till välstånd. 

(Forn sed i nutid, 2008, 10) Detta förhållningssätt präglar hela asatrons synsätt och i Forn sed 

i nutid presenteras ett botemedel på denna åkomma: ”Seden tar oss tillbaka till de 
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grundläggande sanningarna att allt liv och all rikedom ytterst har sitt ursprung i solens kraft, 

den heliga naturen och den fruktbara jorden.” (Forn sed i nutid, 2008, 10) Ett avslutande 

exempel på hur det finns ett omfattande resonemang om Naturen och jorden i materialet 

återfinns i Mimers källa. Här diskuteras det nämligen, i artikeln Miljökrisens andliga rot, om 

det går att betrakta asatron (forn sed) som ett exempel på en ekologisk andlighet.(Mimers 

källa, nr 10 2005) 

 

Yggdrasil som nyckelsymbol: 

I materialet intar myten om Yggdrasil en så framträdande plats att den kvalificerar sig som en 

av den asatrons nyckelsymboler. Myten om Yggdrasil bygger i och för sig på material hämtat 

i de gamla källorna, vilka beskrivits ovan, men just myten om Yggdrasil är så viktig att den 

kan räknas som en nyckelsymbol på egen hand. I Forn sed i nutid formuleras förhållandet 

mellan Yggdrasil och asatron på följande sätt:  

Myten om Yggdrasil kan ses som en sorts grundberättelse i den norröna traditionen, som berättar 

om världens ordning, enhet, balans, lycka och öde och om människornas och gudarnas 

gemensamma ansvar. (Forn sed i nutid, 2008, 11) 

 

Indikator 1 och 2: (Yggdrasil är viktig och de väcker omfattande känslor) Det förekommer 

hänvisningar till Yggdrasil på flera ställen i materialet, vilket tyder på att detta träd anses vara 

viktigt inom asatron. Ett exempel på den vikt som ges åt Yggdrasil är att avsnittet i Forn sed i 

nutid som behandlar den hedniska livsåskådningen, helt är uppbyggt på ett resonemang kring 

Yggdrasil. (Forn sed i nutid, 2008, 10-11) Yggdrasil beskrivs även här som ”en central myt 

som förklarar den hediska livsåskådningen och kosmologin är berättelsen om trädet 

Yggdrasil”. (Forn sed i nutid, 2008, 10) Yggdrasil kan även sägas väcka känslor hos de 

asatroende, i Forn sed i nutid används tillexempel ord som: ”kosmiskt träd” eller ”livets träd” 

när förhållandet till detta träd avhandlas. (Forn sed i nutid, 2008, 11)  

 

Indikator 3 och 4: (Yggdrasil framträder i olika sammanhang och det finns ett omfattande 

resonemang kring Yggdrasil) Ovan har det redogjorts för hur Yggdrasil är en central myt i 

vilken både kosmologi och livsåskådning för den moderna asatron presenteras. Att Yggdrasil 

även påverkar hela den moderna asatron kan således även sägas vara belagt. Resonemanget 

kring detta heliga träd är dessutom så omfattande att även detta kriterium är uppfyllt. I det 

ovan anförda avsnittet i Forn sed i nutid där livsåskådning diskuteras finns det tillexempel 

omfattande resonemang om olika aspekter av Yggdrasil. (Forn sed i nutid, 2008, 10-11)  



 

15 
 

Makterna som nyckelsymbol: 

I materialet ägnas stort utrymme åt den stora mängd makter som vördas inom asatron. I 

begreppet makter ingår ett stort antal olika väsen som gudar, rådare/rå, vättar/småfolket, 

jättar, alver och dvärgar. Samtliga dessa väsen är så viktiga att de tillsammans utgör en av 

asatrons nyckelsymboler, under den gemensamma beteckningen Makterna. 

Indikator 1 och 2 (Makterna är viktiga och de väcker omfattande känslor) Gudar och övriga 

makter kan anses vara viktiga inom asatron på grund av den framträdande roll de spelar i 

materialet. I Forn sed i nutid ägnas de olika makterna till exempel ett eget avsnitt, i vilket de 

viktigaste makterna lyfts fram. (Forn sed i nutid, 2008, 12-14) Här presenteras dels gudar 

tillhörande de två gudaätterna (vaner och asar) samt även övriga väsen. De gudar som i Forn 

sed i nutid ges mest utrymme är bland vanerna syskonen Frej och Freja och hos asarna Oden 

och hans maka Frigg samt även Tor. (Forn sed i nutid, 2008, 12-13) Även på samfundets 

hemsida intar skildringar av gudar och makter en framträdande position, vilket är ytterligare 

ett belägg för den vikt de tillskrivs. Under rubriken Om Forn Sed återfinns följande citat: ”Vår 

religion är polyteistisk, vilket betyder att vi erkänner och vänder oss till en mångfald av gudar 

och makter. Bland dessa gudar och gudinnor finns bland annat Oden, Freja, Tor, Sif och andra 

ur den fornnordiska mytologin”. (www.samfundetfornsedt.se) Inom asatro spelar även väsen 

traditionellt hemmahörande inom folktro en lika viktig roll som asa- och vanagudarna. (Forn 

sed i nutid, 2008, 12) Rådare eller Rå är ett exempel på denna typ av väsen och de kan 

beskrivas som lokalt förankrade makter, i Forn sed i nutid betonas det att deras plats och vikt 

inom asatron inte kan överdrivas. (Forn sed i nutid, 2008, 14) Ytterligare en typ av makt är 

Vättarna/småfolket vilket de rådare som verkar i människors närhet kallas, i materialet 

betonas det den mest kända vätten är tomten. (Forn sed i nutid, 2008, 14) Vid sidan av dessa 

två huvudtyper av gudar och makter spelar även väsen som jättarna en viktig roll och även 

alver, dvärgar. (Forn sed i nutid, 2008, 12) Ytterligare ett exempel  på den roll som de 

asatroende tillskriver de makter som ej kategoriseras som gudar eller gudinnor framkommer 

på hemsidan, under rubriken Om Forn Sed, där olika naturväsen pekas ut som viktiga och 

tillhörande kategorin makter. (www.samfundetfornsed.se) 

Vilka känslor väcker då makterna bland de asatroende?  I materialet framkommer att somliga 

asatroende väljer ut en gud vilken fyller en särskild funktion för den asatroende, denna brukar 

kallas för fulltrogne (Forn sed i nutid, 2008, 20) Benämningen fulltrogne kan anföras som ett 

bevis för att makterna väcker känslor hos de asatroende. Ytterligare belägg för detta 
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framkommer i Mimers källa, i artikeln Sed i vardagen - fem råd på vägen, här beskriver en 

asatroende sitt förhållande till makterna på följande sätt:  

Min erfarenhet av interaktion med småfolket är mycket positiv. ”De små” finns nästan överallt, 

jag har haft småfolk i alla mina lägenheter, och finns de inte går de oftast att ”locka in” i ditt 

hem. (Mimers källa nr10 2005) 

Indikator 3 och 4 (Makterna framträder i olika sammanhang och det finns ett omfattande 

resonemang kring makterna) Det finns, som det framkommit ovan, ett stort antal gudar och 

andra makter inom den moderna asatron. Att dessa makter genomsyrar hela religionen syns 

tydligt i den roll de fyller i bloten (blotens betydelse inom asatron behandlas mer ingående 

nedan). Blotet beskrivs i Forn sed i nutid bland annat som ”[…] en samverkan med makterna 

för att stärka livet”. (Forn sed i nutid, 2008, 15) I Forn sed i nutid, i avsnittet som behandlar 

årstidsbloten, redogörs det även för vilka makter som kan uppmärksammas vid firandet av de 

årstidsbundna bloten. (Forn sed i nutid, 2008, 20-22) Även detta belägger påståendet att 

makterna inom asatron genomsyrar hela religionsutövningen. Makterna spelar även en roll i 

uppehållandet av världsordningen och kring detta finns det i materialet ett omfattande 

resonemang. Följande avsnitt visar på det komplexa samspel som makterna är involverade i:    

 

De är del i ett pågående drama, som en kosmisk dans mellan universums olika krafter. Gudarna 

är de livsuppehållande makterna men ordningen hotas ständigt av jättarna (thursarna) som 

försöker förstöra livet och rubba balansen. Detta innebär inte att jättarna är rakt av onda. 

Jättarnas krafter behövs för att världen skall kunna fortsätta att existera. De är en del av helheten. 

(Forn sed i nutid, 2008, 12)  

 

 Avslutningsvis så visar även artiklarna i det nummer av Mimers källa som behandlar olika 

queerteoretiska perspektiv av asatron på det omfattande resonemang som finns kring 

makterna. Här diskureras nämligen Oden och Loke och olika sätt som det går att koppla dessa 

gudar till begreppet queer. (Mimers källa, nr 21 2009) 

 

Blotet som nyckelsymbol: 

Att blotet kvalificerar sig som en av den moderna asatrons nyckelsymboler är allt annat än 

överraskande. Det är nämligen svårt att överdriva denna rituals betydelse för de asatroende. I 

materialet framträder två typer av blot det mindre blotet och det större blotet. Det mindre 

blotet som oftast utförs i eller i närheten av de utövandes hem karakteriseras av att det är 

relativt få människor som deltar. I Forn sed i nutid framförs åsikten att denna mindre formen 
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av blot har överlevt kristendomens ankomst och utan uppehåll praktiseras in i våra dagar. Det 

som åsyftas är traditionen att på julafton ställa ut ett fat med gröt till tomten. (Forn sed i nutid, 

2008, 15). Det stora blotet som ofta firas med ett större antal deltagare är en ritual som 

asatrosamfunden skapat med de förkristna ceremonierna i åtanke. (Forn sed i nutid, 2008, 15) 

 

Indikator 1 och 2: (Blotet är viktigt och det väcker omfattande känslor) Som bevis på att 

blotet är en viktig del av asatron kan Forn sed i nutid och skriftens sidindelning åberopas.  

Det är nämligen så att åtta av 26 sidor upptas av information som berör olika aspekter av 

blotet. Även på samfundets hemsida, under rubrikerna Årets högtider och Blot, ges blotet ett 

stort utrymme. Det finns även belägg i materialet för att bloten väcker omfattande känslor hos 

samfundets medlemmar. Känslorna kretsar framförallt kring förhållandena mellan asatroende 

och makterna, följande citat är ett exempel på detta:  

 

Blotet är vårt sätt att närma oss och komma i kontakt med makter och gudar. Genom att ge 

tillbaka något av det vi får oss till skänks, visar vi ödmjukhet inför de krafter som ger oss god 

äring och frid i livet. Blotet är också ett aktivt deltagande och en samverkan med makterna för 

att stärka livet. (Forn sed i nutid, 2008, 15) 

 

Indikator 3 och 4: (Blotet framträder i olika sammanhang och det finns ett omfattande 

resonemang kring blotet) Blotet fyller även ytterligare funktioner inom Samfundet Forn Seds 

version av asatron, vilket följande citat tydligt visar:  

 

Årstidsbloten har till syfte att foga in våra liv i årstidernas cykler. Vi uppmärksammar genom 

bloten naturens och ljusets skiften och växlingar. Årstiderna kan ses som ett heligt hjul som rör 

sig mellan liv, död och pånyttfödelse. I bloten samarbetar vi med makterna för att vrida årets 

hjul, för att upprätthålla och förnya de livgivande krafterna och stärka årsväxten. Naturens och 

solens rörelser ses också av många som sammankopplade med inre, själsliga processer och 

personlig växt. (Forn sed i nutid, 2008, 20) 

 

Detta avsnitt visar hur viktiga bloten är för asatron och hur de måste anses vara centrala för 

hela religionsutövningen. Vilket är ett belägg för att bloten i förekommer i rad sammanhang 

inom asatron. Men det förekommer även resonemang om blotet på Samfundet Forn Seds 

hemsida, under rubriken Om Forn Sed och under rubriken Om Forn Sed, Blot, där det finns 

redogörelser för olika aspekter av blotfirandet. (www.samfundetfornsedt.se) 
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Det framkommer även i materialet belägg för att det förs ett omfattande resonemang kring 

olika aspekter av bloten. Här gäller det framförallt olika praktiska förhållningssätt, följande 

citat är typiskt: 

 

Det finns här en stor variation mellan olika utövare och blotlag. Ett enskilt och privat hållet blot 

har ofta en annan utformning än ett blot som utförs med många deltagare. En del blot är väldigt 

enkla i sin form, andra använder mer av symboler och gester. Samtidigt så finner vi trots dessa 

skillnader en hel del gemensamma nämnare som är vanligt förekommande vid blot, oavsett var i 

Norden vi hamnar. (Forn sed i nutid, 2008, 15-16) 

 

Indikator 5 (I materialet är blotet omgärdat av restriktioner) 

De blot som arrangeras i Samfundet Forn Seds regi kan sägas vara omgärdade av restrektioner 

på ett sätt, det är nämligen inte tillåtet att slakta djur i rituellt syfte. Förbudet mot ritualslakt 

framkommer dels i samfundets stadgar vilka finns återgivna både på hemsidan, under 

rubriken Om Samfundet, Stadgar, och i Forn sed i nutid, på sista sidan, där några 

grundläggande regler i samfundet redovisas. Förbudet finns även uttryckt i den löpande texten 

i Forn sed i nutid, i avsnittet som behandlar blotet, och förbudet motiveras på följande sätt:  

Detta eftersom slakten då riskerar att hamna i centrum för ceremonin istället för själva 

blotgåvan. I dagens samhälle känner sig många människor främmande inför slakt, så den 

symboliska innebörden blir lätt förfelad. (Forn sed i nutid, 2008, 18) 

 

3.1.2 Forn Siðrs nyckelsymboler 

De gamla källorna som nyckelsymbol: 

Även hos Forn Siðr förekommer det en rad hänvisningar till ett antal äldre källor som på olika 

sätt används som källa till asatrons grunder. Dessa källor spelar även hos Forn Siðr en så 

framträdande roll att de måste benämnas nyckelsymbol, vilken kommer att kallas De gamla 

källorna. 

Indikator 1 och 2: (De gamla källorna är viktig och de väcker omfattande känslor) De gamla 

källorna åberopas på flera ställen i materialet, vilket är ett bevis på att de av samfundet anses 

vara viktiga. Hänvisningarna till de gamla källorna finns tillexempel på hemsidan, dels under 

rubriken Om Forn Siðr och dels under rubriken Om Troen. På hemsidan, under rubriken Om 

Troen och Trosgrundlaget, omnämns tillexempel de gamla källorna på följande sätt: ”I vores 

hellige skrifter, Den Ældre Edda […]”, varpå utdrag ur Volsupa och Havamal citeras. 

(www.fornsidr.dk) Ytterligare ett exempel framkommer, under rubriken Vedtægter (stadgar 

på svenska) §12, Riter og sæder, här deklarerar samfundet att vid firanden av officiella blot 
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skall det ”[…] citeres fra "Ældre Edda" under én eller anden form”. (www.fornsidr.dk) De 

gamla källorna måste även sägas väcka omfattande känslor hos samfundet Forn Siðrs 

medlemmar. Detta eftersom den gamla Eddan, som det framkommit ovan, betraktas som 

helig.  

Indikator 3 och 4: (De gamla källorna framträder i olika sammanhang och det finns ett 

omfattande resonemang kring de gamla källorna) De gamla källornas inflytande på modern 

asatro är omfattande, omfattande på ett sätt som gör att de genomsyrar hela religionen. Som 

belägg på detta kan följande citat, från hemsidan under rubriken Om Troen och 

Trosgrundlaget, anföras: ”Det etiske element i vores tro, har vi fra de hedenske værdier vi 

finder i Edda-digtet Hávamál.” (www.fornsidr.dk) Här syns det tydligt att de gamla källorna 

används som källa till asatrons etik, vilket innebär att deras inflyttande är stort. Den funktion 

som källorna fyller är alltså att fungera som ett moraliskt rättesnöre för de asatroende. Hos 

Forn Siðr är det framförallt, som redovisats ovan, Havamal som fyller rollen som källa till 

etik. På hemsidan, under rubriken Om Troen och Trosgrundlaget, framkommer detta tydligt:  

Hávamál giver os nordboer nogle tidløse og praktiske leveråd, som det kan være fornuftigt at 

følge selv i dag - mere end 1000 år efter at rådene blev formuleret. En anden etik og tilgang til 

tingene, som passer til den nordiske mentalitet. (www.fornsidr.dk) 

 

Efter detta stycke följer det på hemsidan, under rubriken Om Tron, sex verser citerade ur just 

Havamal. (www.fornsidr.dk) Ytterligare ett exempel på hur De gamla källorna används 

framkommer i artikeln Ask och Embla = Nordens Adam och Eva i Vølse. Här förs det ett 

resonemang om likheter och skillnader mellan dessa två urmänniskopar och de slutsatser som 

dras i artikeln bygger på information hämtad ibland annat Snorres Edda och Havamal. (Vølse 

- organet for hedensk sæd, nr 42, 26-27) Detta är bevis på att de gamla källorna, hos Forn Siðr 

är föremål för ett resonemang som måste beskrivas som omfattande. 

 

Yggdrasil som nyckelsymbol: 

När Forn Siðrs religion definieras och presenteras, vilket framförallt görs på samfundets 

hemsida, intar myten om Yggdrasil en roll som liknar den roll som myten spelar hos 

Samfundet Forn Sed. Detta innebär att även hos Forn Siðr kan Yggdrasil räknas till en 

nyckelsymbol. 
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Indikator 1 och 2: (Yggdrasil är viktig och väcker omfattande känslor) Även om Yggdrasil 

kvalificerar sig som nyckelsymbol, är den inte lika omnämnd hos Forn Siðr som hos 

Samfundet Forn Sed (detta utreds mer ingående i avsnitt 3.2). Men trots att Yggdrasil inte 

omnämns lika ofta i det material som är kopplat till Forn Siðr så visar följande citat, från 

hemsidan under rubriken Om Troen och Trosgrundlaget, hur viktigt detta symboliska träd är 

för samfundet:  

 

Asken Yggdrasil, er verdens omdrejningspunkt, hvor de vise norner, der råder over fortid, nutid 

og fremtid, sidder og spinder vores skæbne. (www.fornsidr.dk)  

 

Ytterligare bevis på att Yggdrasil är viktig finns i medlemstidningen Völse, där resonemang 

om Yggdrasil förs i tillexempel nr 32 och 34 av denna tidning. I en av dessa artiklar där 

Yggdrasils betydelse framkommer sker en utveckling kring olika aspekter av Yggdrasil och 

artikelförfattaren anser att det korrekta namnet på detta träd inte är Yggdrasil utan Yggdrasils 

Ask. (Vølse - organet for hedensk sæd, nr 32, 6-7)  

Det finns i materialet inga belägg för att Yggdrasil omnämns på ett sätt så att indikator två kan 

sägas vara uppfyllt.  

Indikator 3 och 4: (Yggdrasil framträder i olika sammanhang och det finns ett omfattande 

resonemang kring Yggdrasil) Nyckelsymbolen Yggdrasil påverkar även, för Forn Siðr, 

religionen på ett avgörande sätt. Det har ovan visats hur Yggdrasil spelar en central roll i Forn 

Siðrs version av asatron, och på samfundets hemsida, under rubriken Om Troen och 

Trosgrundlaget, citeras två Voluspá partier i vilka Yggdrasils betydelse blir än tydligare: 

19 

Ask ved jeg stå 

hedder Yggdrasil, 

Hars træ, vædet 

med hvid væde 

fra det kommer duggen 

som i dale falder 

det er evig grønt 

over Urd-Brønden 
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Derfra kommer møer, 
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mangt vidende 

tre fra salen 

under træets hvælv 

den ene er Urd, 

den anden Verdante, 

Skuld står der skåret 

i stav for den tredie. 

De lov lagde, 

de liv kåred 

for slægternes børn, 

skæbnen for mænd. 

Här framträder en liknande bild som hos Samfundet Forn Sed, om än inte lika tydlig, där 

Yggdrasils roll som bärande i asatrons kosmologi. Eftersom Yggdrasil spelar just denna roll 

kan det anses vara belagt att symbolen genomsyrar hela religionen.  

Det finns i materialet inga belägg för att Yggdrasil omnämns på ett sätt så att indikator fyra 

kan sägas vara uppfyllt.   

Makterna som nyckelsymbol: 

Det förekommer även hos Forn Siðr hänvisningar till asatrons många gudar och övriga väsen 

på att sätt att de kvalificerar sig som en nyckelsymbol, under benämningen Makterna.  

Indikator 1 och 2: (Makterna är viktiga och de väcker omfattande känslor) Att makterna är 

viktiga hos Forn Siðr framkommer, först och främst, i samfundets trosbekännelse. Denna text 

där grunderna för samfundets asatro presenteras finns publicerad på hemsidan, under rubriken 

Om Forn Siðr och Trosgrundlag, och inleds med: ”Jeg tror på alle Aser og Vaner”. 

(www.fornr.dk) I materialet framkommer ytterligare exempel på makternas betydelse, som 

när samfundets syften, under rubriken Om Forn Siðr och Vedtægter § 2, presenteras. I första 

stycket uttrycks det nämligen där tydligt att syftet med samfundet är: ”Dyrkelse af de 

guddommelige kræfter, jf. trosgrundlaget.” (www.fornsidr.dk) Som avslutande bevis på den 

framträdande roll makterna spelar hos Forn Siðr kan redogörelsen i Asatro De gamle guder i 

moderne tid åberopas. Här redogörs det nämligen för, på sida 21-32, de olika makterna och 

deras funktion inom asatron i ett avsnitt som behandlar asarna, vanerna och elementen. 

(Gotved, 2001, 21-32) 
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Det förekommer inte, i materialet, några omfattande känsloyttringar gentemot makterna. Men 

på hemsidan, under rubriken Om Troen och Trosgrundlaget, uttrycks följande: ”Vi sætter 

vores lid til de samme guder som en gang gav vores forfædre mening og hjælp; aser og 

vaner”. (www.fornsidr.dk) Detta citat visar att även om det hos Forn Siðr inte finns en mängd 

exempel på känsloyttringar sammankopplade med makterna så finns exempel på detta, vilket 

innebär att även känslokriteriet måste anses vara uppfyllt. 

Indikator 3 och 4 (Makterna framträder i olika sammanhang och det finns ett omfattande 

resonemang kring Makterna) Ritualer är en viktig del i de flesta fall av religionsutövning och 

detta är även fallet hos Forn Siðr. På hemsidan, under rubriken Om Forn Siðr och Vedtægter § 

12, namnges blotet, runmagi, sejd och galder som de ritualer samfundet utför. 

(www.fornsidr.dk) Syftet med dessa ritualer anges även här, under rubriken Om Forn Siðr 

och Vedtægter § 12, vara att de” kan sætte os i forbindelse med magterne”. (www.fornsidr.dk) 

I Vølse publiceras det även, under rubriken När Guderne taler, artiklar där asatroende berättar 

om kontakter de har upplevt sig haft med makterna. Två artiklar på detta tema är Historien om 

Ask och och Da Odin tog blod i pant. (Vølse - organet for hedensk sæd, nr 40, 28-30 och nr 

31, 17) Detta visar på den helt avgörande roll makterna spelar i asatrons ritualer och kan 

anföras som belägg för hur makterna återfinns i en mängd olika sammanhang inom asatron. 

Makterna är alltså även hos Forn Siðr så viktiga att de kan sägas genomsyra hela religionen. 

Det finns i materialet inga belägg för att makterna omnämns på ett sätt så att indikator fyra 

kan sägas vara uppfyllt.   

Blotet som nyckelsymbol: Ritualernas betydelse inom religionsutövning och de av Forn Siðr 

praktiserade ritualerna har diskuterats kortfattat ovan. På samfundets hemsida, under rubriken 

Om Forn Siðr och Vedtægter § 12, preciseras Forn Siðrs förhållande till dessa ritualer, här 

framkommer följande: ”Påkaldelsen af disse magter kan hos os i Forn Siðr ske ved blót, sejd, 

galder eller runemagi”. (www.fornsidr.dk) Samfundet utför alltså fyra ritualer men i 

materialet intar blotet en särställning. Det är en ritual som hela religionen bygger på och den 

enda av de fyra som kvalificerar sig som nyckelsymbol. 

Indikator 1 och 2 (Blotet är viktigt och väcker omfattande känslor) Den vikt blotet spelar 

inom Forn Siðr framkommer både i De gamle gudar i moderne tid och på hemsidan. I De 

gamle guder i moderne tid ägnas ett förhållandevis stort utrymme åt blotet i det kapitel som 

behandlar detta ämne. (Gotved, 2001, 53-62) Men den plats där blotets betydelse tydligast 
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framkommer är ändå på hemsidan. I följande citat från hemsidan, under rubriken Om Forn 

Siðr och Vedtægter § 12, framkommer denna betydelse tydligt:  

Gudedyrkelsen kommer hos os til udfoldelse dels gennem de handlinger (de ritualer) som den 

troende selv finder bedst til at komme i personlig kontakt med guderne, dels ved de ritualer, der 

udføres ved officielle blót i Forn Siðr. (www.fornsidr.dk) 

Ovan anförda citat visar att blotet är ett sätt för den asatroende att dyrka gudarna, detta är ett 

tydligt belägg för den centrala roll som blotet spelar inom asatron. Det går följaktligen att 

fastslå att blotet är viktigt för de asatroende. Vad gäller känslorna som är sammankopplade 

med blotet så finns det även belägg i materialet för detta. Citatet ovan, där blotet är ett sätt att 

dyrka gudarna, är ett exempel på dessa känslor som de asatroende förknippar med blotet. 

Även det faktum att blotplatsen innan den kan användas måste heliggöras som det står på 

hemsidan, under rubriken Om Forn Siðr och Vedtægter §12, är exempel på de känslor blotet 

väcker. 

Indikator 3 och 4 (Blotet framträder i olika sammanhang och det finns ett omfattande 

resonemang kring Blotet) Ovan har det visats hur blotet är ett sätt som de asatroende kan delta 

i för att på detta sätt dyrka gudarna. Detta tillsammans med det faktum att blotet, som det 

framkommit ovan, omnämns både i De gamle gudar i moderne tid och på Forn Siðrs hemsida 

gör att blotet framträder i olika sammanhang. Det förekommer även i Vølse artiklar som 

behandlar blotet som tillexempel artikeln Hvad ved vi? Hvad vil vi?. I denna artikel förs det 

ett resonemang om bland annat blotet och olika aspekter av detta. (Vølse - organet for 

hedensk sæd, nr 36, 5-7) Eftersom blotet spelar denna viktiga roll kan det anses vara bevisat 

att blotet även på ett genomgripande sätt präglar hela religionen. På hemsidan återfinns även 

material som visar på att blotet är omgärdat av ett omfattande resonemang. Det som åsyftas är 

de förklaringar om blotets syften och direktiv som finns publicerade på hemsidan, under 

rubriken Om Forn Siðr och Vedtægter § 12, här följer de krav som samfundet ställer på 

deltagarna i blotet:  

      Til et officielt Forn Siðr-blót kræves flg.: 

  1. Én gode eller én gydje (herefter benævnt forretteren). 

  2. Et drikkehorn (ved drikkehorn forstås en beholder der kan drikkes af), samt en drikkelig 

 væske. 

  3. Der skal citeres fra "Ældre Edda" under én eller anden form. 
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  4. Der skal gives et offer af én eller anden art.  

  5. Der skal indgå et fælles måltid. Deltagerne kan selv medbringe mad og drikke, men måltidet 

 indtages i fællesskab. 

Ovan citerade paragrafer visar tydligt det förhållandevis omfattande resonemang som finns i 

materialet när blotet diskuteras. Detta bevisar att blotet hos Forn Siðr är sammankopplat med 

ett omfattande resonemang.  

 

Indikator 5 (I materialet är blotet omgärdat av restriktioner) Hos Forn Siðr fungerar 

samfundet som en slags kontrollinstans med inflytande att ta ifrån de blotledare, som ej följer 

reglerna, rätten att leda officiella blotceremonier. På hemsidan, under rubriken Om Forn Siðr 

och Vedtægter §12, deklareras det tillexempel att om inte: ”blótet kommer til at foregå under 

værdige former” så riskerar blotledaren att mista denna rättighet. (www.fornsidr.dk) Det finns 

även, på hemsidan under rubriken Om Forn Siðr och Vedtægter §12, detaljerade regler för hur 

ett blot arrangerat i Forn Siðr namn ska fortlöpa:  

                      Der må udelukkende blótes til magter, der er hjemmehørende i den nordiske gudeverden. 

Inden blótet starter, gøres deltagerne bekendt med hvordan blótet vil foregå. 

I midten af kredsen kan opstilles figurer/billeder eller lignende, der symboliserer de guder der 

blótes til. 

De genstande der ønskes indviet, lægges i midten af kredsen, inden kredsen stilles op. 

Deltagerne stiller sig i en kreds, med forretteren i ét af verdensretningerne. Forretteren afgør 

selv hvem der står hvor. Derudover er det ønskeligt at der står pålidelige, kendte folk i de to 

øvrige verdenshjørner. Disse kan også gives opgaver ved blótet, hvis forretteren ønsker det. 
(www.fornsidr.dk) 

Regleringar av den typ som redovisats ovan innebär att samfundet utövar en kontroll över hur 

blotet ska utövas. Detta innebär att även den femte indikatorn är att betrakta som uppfylld.  

Trosbekännelsen som symbol: 

Den av samfundet antagna trosbekännelsen spelar en framträdande roll i Forn Siðr version av 

asatron. Trosbekännelsen är så central att den måste ses som en nyckelsymbol. På hemsidan, 

under rubriken Om Troen och Troesgrundlaget, redovisas Forn Siðrs trosbekännelse:  

Jeg tror på alle 

Aser og Vaner 

og alt hvad opstod 

af Ymers krop. 

At sjæl mig blev skænket 
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af sønner af Bor 

og liv sig rejser 

af Ragnarok. 

 

Min skæbne skyldes 

de spindende Norner 

selv må jeg styre 

som skæbnen jeg tar 

tage modgang 

tåle medgang 

som skæbnen jeg møder 

mit minde blir sat. 

 

Gudernes ansigt 

ingen kender 

vi laver et billede 

som ligner os selv 

vi ser det samme 

men ser forskelligt 

ingen kan sige 

hvis syn der er sandest.  

Indikator 1 och 2 (Trosbekännelsen är viktig och väcker omfattande känslor) På Forn Siðr 

hemsida är trosbekännelsen publicerad dels under rubriken Om Troen och dels under rubriken 

Om Forn Siðr, den finns dessutom återgiven i Asatro de gamle makter i moderne tid (på s. 

11). Detta tyder på att trosbekännelsen anses vara viktig för Forn Siðr, indikator ett är därmed 

uppfylld. Vad gäller indikator två så förekommer det inte i materialet några explicita 

känsloyttringar sammankopplade med trosbekännelsen. Men däremot är förekomsten av en 

trosbekännelse nära sammankopplat med känslor som ”rätt” eller ”fel” i ett religiöst 

sammanhang och därmed kopplat till känsloyttringar. Samfundet är tillexempel, på hemsidan 

under rubriken Om Troen, tydliga med att alla asatroende i Danmark inte delar deras syn på 

asatron och att alla asatroende inte tycker att en samordning i organisationer som Forn Siðr är 

önskvärd. (www.fornsidr.dk) Men för de asatroende som väljer att bli medlemmar i Forn Siðr 

spelar trosbekännelsen en viktig roll och är alltså grundläggande i Forn Siðr s version av 

asatron. Indikator två måste därför anses vara uppfylld just på grund av att den funktion en 

trosbekännelse fyller och att de som inte skriver under på denna bekännelse inte ses som 

hemmahörande inom Forn Siðr .  

Indikator 3 och 4 (Trosbekännelsen framträder i olika sammanhang och det finns ett 

omfattande resonemang kring trosbekännelsen) Att trosbekännelsen i grunden påverkar Forn 

Siðr version av asatron och att det dessutom finns ett omfattande resonemang om densamma 

framkommer i materialet på två sätt. Det blir dels tydligt på hemsidan, under rubriken Om 
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Forn Siðr och Vedtægter § 2, där de mest grundläggande trossatserna i samfundet preciseras. 

Här förekommer följande formulering: ”Dyrkelse af de guddommelige kræfter, jf. 

trosgrundlaget”. (www.fornsidr.dk) Det är alltså i trosbekännelsen som det beskrivs det sätt 

som dyrkandet av gudarna bör gå till på, vilket tydligt visar på trosbekännelsens genomsyrar 

hela religionen. Trosbekännelsens vikt inom Forn Siðr blir dessutom tydlig i följande parti, 

publicerat på hemsidan under rubriken Om Troen:  

Vi er blevet enige om et trosgrundlag der beskriver hvordan vi tolker asatroen i Forn Siðr. Forn 

Siðrs trosbekendelse er en poetisk definition af vores tro og livsanskuelse. (www.fornsidr.dk) 

Samfundet har alltså efter interna diskussioner kommit överens om och sammanställt en 

grundtext i viken tron definieras och trosbekännelsen utgör alltså en poetisk definition av 

denna, detta är ett tydligt belägg för just hur viktig trosbekännelsen är för Forn Siðr. 

Indikator 5 (I materialet är Trosbekännelsen omgärdat av restriktioner) Trosbekännelsen är 

även, förutom de som redovisats ovan, omgärdad av ytterligare restrektioner. Dessa 

restrektioner innebär att även indikator fem blir uppfylld. Det är nämligen så att trots det 

faktum att samfundet erkänner att alla asatroende inte delar deras syn på religionen, vilket 

framkommit ovan, så finns det för organisationens medlemmar tydliga regler. Dessa regler 

gäller alla, och på hemsidan, under rubriken Om Troen, framkommer det att medlemmarna i 

Forn Siðr förväntas rätta sig efter följande: 

Som medlem af Forn Siðr vedkender du dig asatroen, sådan som den er udlagt her. 

(www.fornsidr.dk) 

 

3.2 Jämförelse mellan Sverige och Danmark  

Som det framkommit i avsnitt 3.1 så delar Samfundet Forn Sed och Forn Siðr fyra av de totalt 

sex identifierade nyckelsymbolerna. Resultatet efter att samtliga fem indikatorer applicerats 

på studiens primärkällor fördelar sig på följande sätt: 
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Sveriges  

Asatrosamfund 
Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 

De gamla källorna X X X X  

Naturen och jorden X             X X X  

Yggdrasil X X X X  

Makterna X X X X  

Blotet X X X X X 

 

  

Forn Siðr Indikator 1  Indikator 2 Indikator3 Indikator 4 Indikator 5 

De gamla källorna X X X X  

Yggdrasil X  X   

Makterna X X X   

Blotet X X X X X 

Trosbekännelsen X X X X X 

 

Denna tabell visar att det existerar ett antal skillnader mellan de identifierade 

nyckelsymbolerna hos Samfundet Forn Sed och Forn Siðr. Dessa skillnader kommer att 

redovisas nedan.  

 

En avgörande skillnad mellan Samfundet Forn Sed och Forn Siðr är att trosbekännelsen i det 

danska samfundet är en nyckelsymbol medan så inte är fallet i det svenska samfundet. Det är 

till och med så att trosbekännelsens inte bara är en nyckelsymbol i mängden hos Forn Siðr, 

utan den tillhör en av totalt två som ger träff på samtliga fem indikatorer. Detta är ett tydligt 

tecken på hur viktig trosbekännelsens är för samfundet Forn Siðr. Hos Samfundet Forn Sed 

finns det däremot inte någon motsvarighet till Forn Siðrs trosbekännelse. Det existerar i och 

för sig reglering i form av stadgar och riktlinjer men den kan inte betraktas som en 

nyckelsymbol och intar inte alls samma position som trosbekännelsen hos Forn Siðr.   

En annan tydlig skillnad mellan de två asatrosamfunden är att Naturen och jorden hos Forn 

Siðr inte är en nyckelsymbol vilket den är hos Samfundet Forn Sed. Hos Samfundet Forn Sed 

så kvalificerar sig Naturen och jorden tydligt som nyckelsymbol då hänvisningar till dem är 

vanligt förekommande i materialet. Något motsvarande finns inte att hitta hos Forn Siðr, det 

förekommer i och för sig hänvisningar till naturen och jorden vilket följande citat, publicerat 

på hemsidan under rubriken Om Troen och Trosgrundlaget, är ett exempel på: 

 

Vi betragter mennesker, dyr, natur og helligsteder som behæftede med både liv og ånd. Vi 

omgås vores omverden med respekt og agtpågivenhed. Vi betragter alle dele for lige vigtige for 

at kunne være et helt menneske i en hel verden. (www.fornsidr.dk)  
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Detta utdrag påminner lite om hur Samfundet Forn Sed uttrycker sig om naturen och jorden 

men detta citat är ett av få exempel på denna typ av hänvisningar. Den samlade bilden är ändå 

att naturen och jorden inte kan betraktas som en nyckelsymbol hos Forn Siðr. 

 

Att blotet är synnerligen viktigt för asatron har tydligt framkommit i avsnitt 3.1, det är 

dessutom så att just blotet är omgärdat av ett regelverk som fastslås på centralnivå i respektive 

samfund. Regleringen går i korthet ut på att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att bloten 

ska vara officiella blot. Hos Samfundet Forn Sed är egentligen bloten förhållandevis fria att 

utforma efter deltagarnas egna önskemål. I Forn sed i nutid poängteras det till exempel att 

deltagarna i blotet i stor utsträckning är fria att utforma blotet själva. (Forn sed i nutid, 2008, 

18) Men anledningen till att indikator fem trots allt kan sägas vara uppfylld är det tydliga 

förbudet mot ritualslakt i samband med blotfirandet som gäller för alla medlemmar i 

Samfundet Forn Sed. Hos Forn Siðr är däremot regleringen av bloten mer omfattande, då det 

finns en rad paragrafer som i detalj reglerar hur blotfirandena ska gå till. Dessa passager har 

redovisats ovan men tillexempel kan man, under rubriken Om Forn Siðr och Vedtægter §12, 

hitta exempel på denna typ reglering. Just i förhållandet till bloten finns det ytterligare en 

intressant detalj där det finns en skillnad mellan de två asatrosamfunden. Det är nämligen så 

att medan Samfundet Forn Sed, vilket redan nämnts, förbjuder rituellt slakande av djur i 

samband med blotfirande, så är detta tillåtet under Forn Siðrs blot. Detta får till följd att blotet 

får delvis annan betydelse hos Forn Siðr än hos Samfundet Forn Sed. 

 

Av de totalt sex identifierade nyckelsymbolerna är det alltså bara två som är omgärdade av 

någon form av restriktioner, vilket tyder på att asatron är en religion med förhållandevis få 

regler. Men det finns en skillnad mellan hur Samfundet Forn Sed och Forn Siðr förhåller sig 

till indikator fem, alltså hur hårt styrd olika företeelser är från samfundens håll på bekostnad 

av respektive medlem. Rent generellt så regleras inte religionen från centralnivå men det 

finns, som det framkommit ovan, ett antal undantag. Blotet är, för det första, en nyckelsymbol 

som är omgärdat av restrektioner är hos båda asatrosamfunden. Hos Forn Siðr är även den så 

viktiga trosbekännelsen omgärdad av restrektioner. För det första är ju själva trosbekännelsen 

i sig själv ett uttryck för en vilja att från centralt håll kontrollera religionen. Det är dessutom 

så att det, som det framkommit ovan, uttryckligen står skrivet på Forn Siðrs hemsida att 

medlemmar av samfundet förväntas följa trosbekännelsen. Med detta som bakgrund går det 

att slå fast att Forn Siðr på detta sätt vill kontrollera vissa aspekter av religionsutövningen. 
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Det går även att slå fast att samfundet Forn Siðr har tydligare regler för religionsutövningen 

än vad Samfundet Forn Sed har, även om regleringen jämfört med andra trossamfund och 

religioner inte är särskilt omfattande. Som avslutande reservation bör nämnas att även 

medlemmar av Samfundet Forn Sed kan bli uteslutna om de bryter mot samfundets stadgar. 

(www.asatrosamfundet.se) 

En annan skillnad mellan Samfundet Forn Sed och Forn Siðr är att nyckelsymbolerna 

Yggdrasil och Makterna inte får träff på lika många indikatorer. Nyckelsymbolen Yggdrasil 

får hos Samfundet Forn Sed träff på fyra indikatorer (alla utom den femte), hos Forn Siðr 

däremot får Yggdrasil bara träff på två av indikatorerna (inte på indikator två och fyra). Ett 

liknande mönster gäller nyckelsymbolen Makterna, som hos Samfundet Forn Sed ger träff på 

fyra indikatorer (även här alla utom den femte). Makterna som en nyckelsymbol hos Forn Siðr 

ger däremot bara träff på tre indikatorer (inte på indikator fyra), vilket innebär en skillnad mot 

de fyra träffarna hos Samfundet Forn Sed. Denna skillnad beror på att det i material hämtat 

hos Forn Siðr inte förekommer några hänvisningar till Yggdrasil med varken omfattande 

känslor eller att det om Yggdrasil inte förs något omfattande resonemang. Gällande makterna 

så förekommer det inte i materialet från Forn Siðr något omfattande resonemang om denna 

nyckelsymbol. 

 

En annan viktig skillnad mellan Samfundet Forn Sed och Forn Siðr är mängden material som 

finns tillgänglig från de två asatrosamfunden. Denna skillnad gäller både tryckt material och 

material publicerat på hemsidorna. Samfundet Forn Sed har publicerat en mycket användbar, 

skrift (Forn sed i nutid) i vilken samfundets syn på asatron presenteras. Någon liknande skrift, 

där samfundet som en enhet definierar sin syn på religionen, finns inte att tillgå från Forn 

Siðr, även om en skrift författad av en enskild medlem (De gamle gudar i moderne tid) har 

använts i studien. Även gällande materialet som finns publicerat på Internet så är skillnaden i 

omfång förhållandevis stor. På Samfundet Forn Seds hemsida finns det publicerat material 

som täcker in en lång rad av frågor, här finns det tillexempel information om samfundets syn 

på gudar, kosmologi och ritualer. Forn Siðrs hemsida innehåller även den information som 

liknar den hos Samfundet Forn Sed, men mängden material är här klart mindre.  

 

Avslutande reflektion  

Ett intressant förhållande som måste tas upp till diskussion är de symboler som inte har 

kvalificerar sig som nyckelsymboler i uppsatsen. Varför är tillexempel inte Tors hammare 
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Mjölner en av de totalt sex identifierade nyckelsymbolerna. Detta är anmärkningsvärt då 

denna symbol är en av asatrons mest välkända. Mjölner förekommer i och för sig på olika 

platser i materialet (både i det svenska och i det danska) men inte på ett sådant sätt att denna 

symbol kvalificeras sig som en nyckelsymbol. Även förhållandet att av alla de ritualer och 

ceremonier som spelar en framträdande roll inom asatron så är det enbart blotet som, i 

föreliggande studie, kvalificerats som nyckelsymbol. Varför räknas inte sejd, galder och 

runmagi till asatrons nyckelsymboler? Svaret på frågan är att även om dessa ritualer är viktiga 

inom asatron så är de inte tillräckligt viktiga för att räknas till kategorin nyckelsymbol. Blotets 

roll inom asatron kan inte överdrivas och det är därför det också intar den särställning som det 

gör.  

 

. 

 

 

 

  



 

31 
 

4. Uppsatsens viktigaste slutsatser  

 

Hos Samfundet Forn Sed och Forn Siðr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark har följande 

nyckelsymboler identifierats:  

 

Samfundet Forn Sed    Forn Siðr 

De gamla källorna   De gamla källorna 

Yggdrasil    Yggdrasil 

Makterna    Makterna 

Blotet    Blotet 

Naturen och jorden   Trosbekännelsen 

 

Samfundet Forn Sed och Forn Siðr delar alltså fyra nyckelsymboler. Det finns, för det första, i 

materialet en rad hänvisningar till Eddorna och annan gammal sagalitteratur. Dessa texter 

framstår i materialet som så viktiga att de intar platsen som en nyckelsymbol, under begreppet 

De gamla källorna. Yggdrasil är den andra gemensamma nyckelsymbolen som har 

identifierats i materialet. Denna nyckelsymbol intar en helt grundläggande plats, och det är 

här som asatrons kosmologi tydligast framträder. Makterna framträder, för det tredje, även i 

materialet som en av asatrons nyckelsymboler. Detta begrepp är ett samlingsnamn bakom 

vilket ett stort antal väsen med olika karaktär återfinns. Förutom gudar från de två ätterna asar 

och vaner finns det tillexempel även jättar, rå samt en rad andra väsen. Den fjärde och sista 

gemensamma nyckelsymbolen är Blotet, vilket intar en mycket framträdande position i 

materialet. Blotet är den centrala ritualen i asatron och även den företeelse som religionen 

kretsar kring, och Blotet intar följaktligen även rollen som nyckelsymbol.   

 

Det finns dessutom två ytterligare nyckelsymboler i materialet. Dessa är Naturen och jorden 

som enbart identifierats hos Samfundet Forn Sed och Trosbekännelsen som bara är en 

nyckelsymbol hos Forn Siðr . Hos Samfundet Forn Sed intar alltså även ett fenomen som i 

studien kallas Naturen och jorden rollen som nyckelsymbol. Detta är ett samlingsnamn för en 

rad näraliggande begrepp på hänvisningar av olika karaktär till dels naturen och dels jorden. 

Hos Forn Siðr intar även Trosbekännelsen rollen av nyckelsymbol vilket den inte gör hos 

Samfundet Forn Sed. I materialet knutet till Forn Siðr framkommer det nämligen tydligt den 

centrala position denna trosbekännelse intar. I trosbekännelsen definieras grunderna i 

religionen och alla medlemmar förväntas rätta sig efter det som fastslås där.  
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I föreliggande studie har det framkommit att enbart två av totalt sex identifierade 

nyckelsymboler är omgärdade av regleringar av något slag (blotet hos båda samfunden och 

trosbekännelsen hos Forn Siðr). En slutsats som går att dra av detta är, för det första, att 

asatrons nyckelsymboler och i förlängningen religionen som helhet präglas av få regler. Men 

det går även att, för det andra, se en skillnad mellan Samfundet Forn Sed och Forn Siðr när 

det gäller förhållandet till regler som gäller för hela samfundet. Om vi börjar med blotet, som 

ju är en nyckelsymbol för båda samfunden, så framkommer det en klar skillnad mellan grad 

av reglering. Hos Samfundet Forn Sed finns det egentligen bara en regel som alla medlemmar 

skall följa, nämligen förbudet mot ritualslakt. Blot anordnade av Samfundet Forn Seds 

medlemmar är i övrigt väldigt fria för medlemmarna att ordna efter eget tycke och smak.  Hos 

Forn Siðr finns det däremot en fastslagen ordning som gäller och där blotets olika delar 

regleras. Det är viktigt att poängtera att dessa regler gäller de officiella bloten och att mer 

privata blot som medlemmar av Forn Siðr utför på egen hand inte innefattas av denna 

reglering. Det existerar alltså en skillnad mellan de två asatrosamfunden gällande regleringen 

av blotfirandet. Som parantes bör även nämnas att det finns ytterligare en skillnad mellan 

samfunden i synen på blotfirandet, nämligen i synen på ritualslakt. Att Samfundet Forn Sed 

förbjuder ritualslakt har redan nämnts ovan men inte att det hos Forn Siðr är tillåtet, detta är 

alltså även det en skillnad som finns mellan de två samfunden. Det finns ytterligare en 

skillnad i graden av regleringar mellan de två samfunden som måste nämnas nämligen Forn 

Siðrs trosbekännelse. Denna är alltså en nyckelsymbol hos enbart Forn Siðr och ett tecken på 

en vilja från samfundets sida att reglera religionsutövningen. Dels är förekomsten av en 

trosbekännelse i sig själv ett bevis på detta men även det faktum att det tydligt redovisas på 

Forn Siðrs hemsida att medlemmar av samfundet förväntas följa de riktlinjer som uttrycks i 

trosbekännelsen. Av detta ovan förda resonemang går det att fastslå att Forn Siðrs version av 

asatron är mer reglerat än Samfundet Forn Seds.  
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