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Introduktion 

Den höges sång: 

”Vet du, hur du rista skall?  
Vet du, hur du reda skall?  
Vet du, hur du färga skall?  
Vet du, hur du fresta skall?  
Vet du, hur du bedja skall?  
Vet du, hur du blota skall?  
Vet du, hur du sända skall?  
Vet du, hur du slopa skall?” 

Asatron är odogmatisk och det finns inga korrekta doktriner, man kan bara läsa de gamla 
källorna och tolka dem så gott det går. Källorna är knapphändiga och komplexa och vi 
kommer aldrig att exakt kunna återskapa det korrekta forna blotet. Det korrekta blotet såg 
förmodligen även olika ut för olika plaster och olika tider. Alla blot följer dock samma tydliga 
format; åkallan och offer – ger man inget så får man inget. Det viktiga är att gudarna blir 
nöjda. 

Dagens blot är en blandning av historisk rekonstruktion, tradition och innovation. 
Förändring sker alltid, men det betyder inte att man kan vandra hur långt som helst från 
formatet. Blotet i sig är en hyllning till det förgångna och traditionen. 

Den här skriften är inte en handbok, utan mer av en personlig tolkning av hur man blotar 
som modern asatroende. Ta till dig av de delar som du vill och leta själv fram din egen väg. 

Jag har varit noga med att kalla skriften Blot, enligt mig, eftersom den är baserad på mina 
egna tolkningar, uppfattningar och instinkter. 

Som vanlig asatroende behöver man inte kunna precis allt om gudarna eller tron, det viktiga 
är att man hittar en gud (eller flera) som man känner samhörighet med – och kan åkalla 
denne (eller dessa) på ett sätt som känns genuint. Det räcker med att 
goden/gydjan/blotförrättaren behärskar ämnet väl. 

Under stycket Hur blotar man? går jag igenom ett enklare ramverk för ett blot. Det är inget 
ni bör följa till punkt och pricka, men ni kan dra inspiration från texten. Har man hittat ett 
format som man gillar så bör man hålla ritualen likadan, således förhindras korruption. 
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Årshjulet 

Ynglingasagan: 

 
”Man skulle offra vid vinterns inträde för 
årsväxten och vid midvintern för god 
gröda; ett tredje blot skulle anställas vid 
sommarens början, det var offer för seger 
i strid. Över hela Svithiod gav man Oden 
skatt, en pänning för var näsa, men han 
skulle värja deras land mot ofred och 
blota för dem till god årsväxt.” 

Midvinterblot/julblot – ett blot för att 
fira vinters mörkaste tid och att årshjulet 
börjar om på nytt. 
Firas vid 
vintersolståndet, 
omkring den 21-22 
december. 
 
Många asatroende 
firar julblot i 
december och 
midvinterblot i 
januari. Midvintern 
infaller då vid första 
fullmånen i januari, 
möjligtvis omkring 
den så kallade 
höknatten. Själv firar jag jul och 
midvinterblot samtidigt och tänker rent 
instinktivt att de borde sammanfalla vid 
vintersolståndet – främst med tanke på att 
midsommar är vid sommarsolståndet. 
 
Midvinter-/Julblotet lever kvar i form av 
den moderna julen. 
 
Disablot – ett blot i disernas, de kvinnliga 
gudamakternas och valkyriornas ära. Man 
hedrar även de havande kvinnorna, 
anmödrarna, de blivande fruarna och de 
nyfödda barnen. Firas i februari. 
 
Segerblot – ett blot för att fira ljusets, 
värmens och vårens återkomst. Namnet 

syftar på ljusets seger över mörkret, 
värmens seger över kylan och dagens seger 
över natten, men även för att det är ett blot 
för seger i strid. Man firar även att man 
nått halvvägs mellan midvinter och 
midsommar. 
 
Många asatroende firar vårblot och 
majblot/försommarblot, istället för 
segerblot. Själv firar jag bara ett blot på 
våren. 
 
Midsommarblot – ett blot för att fira 
sommaren och att solen nått sin högsta 

punkt. Firas vid 
sommarsolståndet 
omkring den 20-21 
juni. 
 
Midsommarblotet 
lever kvar i form av 
den moderna 
högtiden 
midsommar. 
 
Skördeblot – ett 
blot för att fira 
skörden, en 
skördefest helt 

enkelt. Firas i början av augusti. 
 
Höstblot – ett blot för att ta farväl av 
sommaren och hälsa hösten välkommen. 
Man firar även att man nått halvvägs 
mellan midsommar och midvinter. Firas 
vid höstdagjämningen, omkring den 22-23 
september. 
 
Alvablot – ett blot i alvernas och de 
dödas ära. Det firas vid månadsskiftet 
oktober/november. Den keltiska 
motsvarigheten till alvablotet, som 
troligtvis har samma indoeuropeiska 
ursprung, lever kvar i form av alla helgons 
dag.
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Hur blotar man? 

När man blotar bör man vara ren och fräsch* och ha hela och rena kläder (friluftskläder 

kan vara passade efter som man vanligtvis blotar utomhus). Kom inte till ett blot bakfull eller 
allmänt ofräsch. Man bör även ha ett extra öppet sinne för dagen och inte bara delta 
slentrianmässigt eller vara disträ. 
 
Under ett blot är blotförrättaren en auktoritet. 
 
Innan blotet bör man vara klar med vilka gudar och gudinnor som ska åkallas och vilket typ 
av blot det är. När man kommer till blotplatsen gör man upp en eld och ställer 
gudafigurerna** och blotgåvorna på blotbordet. Förutom elden kan man även tända ett antal 
facklor. 
 
Blotförrättaren utlyser blotsfrid – det innebär att inget bråk eller tjafs får störa friden under 
blotet. 
 
Många moderna asatroende innesluter blotplatsen genom att åkalla de fyra dvärgarna: 
Nordre, Austre, Sudre och Vestre Man åkallar Nordre vid blotplatsens norra gräns, Austre vid 
blotplatsen östra gräns och så vidare. Således innesluter man blotdeltagarna med gudarna 
och utestänger även oönskade makter. Att göra detta är rimligt, men det är inget jag själv gör. 
 
Blotförrättaren eller någon i blotlaget bör hålla ett tal som berör asatro eller gudarna som 
åkallas för dagen. 
 
Gudamakterna ”bjuds in” genom åkallan eller sång. 
 
Ett horn fullt med dryck, helst mjöd, går laget runt och alla skålar för gudarna och tar varsin 
klunk. Detta är en viktig punkt – då man skålar inför gudarna bör man verkligen åkalla dem i 
sitt inre och känna att de ser en. Visualisera varför du åkallar just dagens gud eller gudinna – 
behöver du hjälp av dem eller vill du bara hedra dem? Berätta om dina gåva och dina 
bekymmer. 
 
Om man vill kan man knäböja*** inför gudafigurerna, eftersom dessa inte är våra jämlikar 
och bör ses ungefär som våra kungar. 
 
När alla deltagarna har åkallat gudarna så bör man äta och dricka tillsammans – eller varför 
inte hålla ett rejält blotgille (fest). Under måltiden är ett ypperligt tillfälle att utbringa en 
brageskål****. Efter detta upphör blotet. 
 
Blotgåvorna bör lämnas/hällas ut på platsen. 
 
*= De forna nordbornas renlighet är väl dokumenterad genom en mängd fynd. I vikingatida 
gravar har man hittat allt från kammar, pincetter, saxar, örslevar och nagelrensare. Just 
naglarna skulle alltid vara noggrant klippta, jättarnas skepp Nagelfar består av döda 
människors naglar och man ville ju inte påskynda skeppsbygget om man skulle stupa tvärt. 
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De var även mycket förtjusta i att bada och tvätta sig, så pass att de uppkallade en hel 
veckodag efter det, lördag – som betyder lögardagen, som är fornnordiska för ”baddag”. När 
nordborna slöt fred med Bysantinska riket i början av 900-talet så krävde de tillgång till 
rikets offentliga bad ”så ofta som de ville”. 
 
Lögardagen började ofta med svettstugan, eller bastun. Arkeologer har grävt ut sotiga stenar 
ur en bastu i vikingabyn i L’Anse-aux-Meadows i dagens Kanada. På vikingatidens Island 
hade de större gårdarna en bastu i en separat byggnad. Bastubad omnämns även i Eyrbyggja 
saga, där två män blir dräpta efter att ha bastat. 
 
Efter bastun tog man ett dopp i en träbalja och tvålade in sig från topp till tå med den 
egengjorda tvålen, beståendes av djurfett och aska. Vattnet i träbaljan var troligtvis inte 
uppvärmt och skulle således svalka efter bastuns hetta. 
 
För nordborna var god hygien en hederssak. Om en nordbo inte tvättade håret med vatten 
och tvål var det ett tecken på sorg. Kort och gott – de var väldigt renliga för sin tid. 
 
**= Gudafigurerna kan vara allt ifrån köpta järnstatyetter, hemsnidade träfigurer till större 
gudastöttor eller tavlor. Nästintill vad som helst kan symbolisera gudarna. Gudafigurerna ska 
tas väl om hand och hållas rena. 

***= Färingasagan beskriver hur Håkon jarl kastar sig ned på golvet framför en kvinnlig 
gudafigur i ett hov, och ligger där en lång stund. Sedan offrar han silver till henne, genom att 
nedlägga det på ett säte framför figuren. 
 
****= En brageskål, eller bragdskål, är ett löfte om en kommande bragd. Det är ett löfte inför 
alla blotdeltagarna och det är ett löfte som ska hållas. Brageskålar utbringas till Brage – 
skaldeguden som välkomnar de främsta kämparna i Valhall. 

 

Blota hemma 

Man kan även blota hemma. De forna nordborna blotade sannolikt hemma ibland. 

 
För att blota hemma behöver man ett blotbord (altare) med gudafigurer, ljus och en skål*. 
Vid blot så ställer man sig, eller knäböjer, framför blotbordet, tänder ljuset och åkallar sina 
husgudar. Sedan placerar man eller häller ned blotgåvorna i skålen framför gudafigurerna. 
Man ska även här visualisera ett samtal med gudarna. 
 
Om man blotar mat eller dryck hemma bör den sedan förtäras. 

*= Det rituella användandet av skålar beskrivs i Håkon den godes saga. Vid blot ansamlade 
man det rituellt offrade djurblodet i rituella skålar, eller så kallade hlautbollar. 
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Blotgåvor 

Anders Nilsson skrev i sin bok Wotans väg att den moderna människans dyrbaraste sak är 

tid, och således en jättebra blotgåva. Tiden offras både då man planerar och deltar i blotet. 

Dina blotgåvor bör kunna eldas upp, sänkas ned i en sjö, en å eller ett hav eller lämnas i 
skogen. Man kan givetvis blota mat eller dryck – som helgas i blotet – och sedan kan förtäras. 
Gudarna uppskattar rusdryck – framförallt gudadrycken mjöd, men även äpplen, kött, 
hembakt bröd (kultbröd) och annat. 

 
Man bör ge sådan som man själv vill ha. Ju bättre gåva – ju mer lycka och framgång hos 
gudarna. Man bör tänka på att gåvorna är just offergåvor; alltså det ska vara en uppoffring att 
bli av med dem. Dyrbara gåvor är bättre än billiga, hade våra förfäder haft tillgång till dyr 
whiskey eller champagne så hade de sannolikt gett det till sina gudar. 

Adam av Bremen beskrev hovet i Gamla Uppsala som helt utsmyckat med guld och omgivet 
av en gyllene kedja. Även ett hov som omnämns i Färingasagan beskrivs som utsmyckat 
med guld och silver. Detta tyder på våra förfäders offrade dyrbarheter troligtvis användes till 
utsmyckning av hovet eller blotplatsen. 

 

Djur- och människooffer 

De forna asatroende nordborna offrade djur till sina gudar. Det sägs även att de offrande 

människor. Människooffer kan mycket väl ha ägt rum, men seden tycks inte ha varit så 
utbredd. 
 
Det arabiska sändebudet Ibn Fadlan, som var verksam på 900-talet, beskrev i sin krönika om 
ruserna (skandinaviska vikingar) hur man offrade en slavinna, i samband med en begravning 
av en storman. Asatron är även till viss del förknippad med människooffer, men offrades 
verkligen människor på de nord- och sydgermanska bloten? Ingen vet helt säkert, men vi kan 
gå igenom skrifterna. Vi börjar med att läsa Adam av Bremens krönika: 
 
”Tor var den mäktigaste av dem och härskade över åska och blixt, vind och regn, solsken 
och gröda. Han var placerad i mitten med en spira i sin hand, och på hans sidor satt Oden, 
krigsguden, i full beväpning och Frej, freds- och kärleksguden, försedd med en väldig 
stående manslem. Alla de hedniska gudarna är tilldelade präster som frambär folkets offer. 
Om farsoter eller hungersnöd hotar offrar man till Tor, vid krig till Oden och vid bröllop till 
Frej. Vart nionde år har man niodagarsblot, en gemensam fest där folk från hela sveariket 
deltar. Då offrar man nio stycken av varje varelse av manligt kön, även människor, och 
kropparna hängs upp i en lund nära templet. Ingen får utebli från dessa blot och alla 
sänder gåvor till helgedomen, såväl kungarna som folket. De som antagit kristendomen 
måste köpa sig fria från deltagande, något som är grymmare än varje straff.” 
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Denna krönika är en av ett fåtal källor som omnämner människooffer. Adam av Bremen var 
en fanatisk kristen krönikör och propagandist, som levde på 1000-talet. Det bör nämnas att 
själv aldrig besökte blotet, eller ens gudahovet, i Gamla Uppsala. Han hade enbart fått blotet 
muntligt återberättat till sig av den danske vikingen Svend Estridsson, även han var kristen. 
Således är krönikan inte särskilt trovärdig. Möjligtvis är skriften bara kristen propaganda för 
att smutskasta hedendomen och påvisa hur ”barbarisk” den är. 
 
En annan källa som omnämner människooffer är Ynglingatal. En upprättad kungalängd för 
Ynglingaätten, författad av den norske skalden Tjodolf av Hvin i början av 900-talet. Den 
första versen i Ynglingatal som omnämner människooffer lyder följande: 
 
”Domalde av Ynglingaätten var sveakung under sent 200-tal, och son till Visbur. Det var 
svält och nöd under hans tid varför det blotades mycket för att blidka gudarna. Första året 
offrades oxar, andra året offrades människor. 
 
Det tredje året samlades hövdingarna till råd varvid det beslöts att man var tvungen att 
offra kungen, vilket skedde. Tjodolf skrev att ’de svärdbärande blodade marken med sin 
drott’.” 
 
Drott är ett gammalt ord för kung. Flera generationer senare levde Ane den gamle, som även 
han sades offra människor. Ynglingatal igen: 
 
”Ane den gamle, eller Aun, av Skilfingaätten regerade av och till över svearna. Son till 
Jorund. Ane blev bortjagad flera gånger men kom ständigt igen. Han lär ha offrat nio av 
sina söner till gudarna för att få ett långt liv, en son per decennium. Till sist ska han ha 
blivit så gammal att han bara kunde ligga till sängs och dricka mjölk ur ett dryckeshorns 
smalände. Den siste sonen, den tionde, Egil Tunnadolg räddades och gjordes till kung efter 
faderns död.” 
 
Ibn Fadlans och Adam av Bremens krönikor, samt Ynglingatal är de enda skrifter som 
omnämner människooffer, iallafall så vitt jag vet. Både Ibn Fadlan och Adam av Bremen kan 
ha haft lömska motiv och riktade sig till en muslimsk- respektive kristen publik. Ynglingatal 
skildrar en tid för mycket längesedan, och dess trovärdighet kan diskuteras. Utöver dessa 
skrifter omnämns inte människooffer alls. Om människooffer varit sed bland folket borde det 
vara väldokumenterat, men så är alltså inte fallet. 
 
Den anglosaxiske munken Beda den vördnadsvärde omskrev hedningarnas religiösa bruk vid 
flera tillfällen under 700-talet. Han nämner dock aldrig människooffer överhuvudtaget. Karl 
den store erövrade Sachsen och införde kristendomen i landet under 700-talets andra hälft. 
Han skapade lagar mot hedniska seder, men någon lag mot bruket av människooffer finns 
inte nedtecknad. Det finns en uppsjö av skrifter som borde ha nämnt människooffer om det 
hade ägt rum. Min personliga uppfattning är att de germanska hedningarna inte sysslade 
med människooffer, det var i alla fall inte vanligt förekommande. Om man offrade människor 
så kan det troligtvis ha varit brottslingar eller fiender. 
 
För en modern asatroende är det inte lämpligt att offra människor. Om man ska rituellt offra 
djur så ska det utföras av en erfaren slaktare och köttet ska tas till vara. 
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Harg 

Hyndlas sång: 

 
”Ett altar han mig gjorde,  
uppfört av stenar,  
nu har stenen av glöden  
till glas blivit;  
han färgade den på nytt  
med nötblod röd,  
på asynjor alltid  
Ottar trodde.” 
 
 

 

Ett harg är ett stenröse på blotplatsen, där 
våra nordiska förfäder offrade djur till 
gudarna. Då djuret dödades rituellt skulle 
blodet rinna ned över stenarna. 
 
Om man inte offrar djur kan harget 
ersättas av ett blotbord eller blotbänk, där 
man ställer gudafiguerna och blotgåvorna. 
 
Flera svenska ortsnamn innehåller ordet 
harg; bland annat Harg i Uppland och 
Torshälla (Tors harg) i Södermanland. 

 

Vi 

Viet eller blotplatsen väljer ni själva. Det passar sig bäst att blota i anslutning till ett 

gammalt gravfält, skeppsättning, domarring eller liknande, men det går även bra att blota i 
någon fin skogsglänta som man tycker passar. Man kan, och bör, återkomma till samma 
plats. Platsen bör både vara i närheten av vatten och ha en eldstad. 
 
Om våra nordiska förfäder blotade i hov (tempel) eller utomhus är omdiskuterat. Jag tror 
personligen de gjorde båda. En rimlig tanke är att man kanske blotade utomhus på 
sommaren och inomhus på vintern eller att större och rikare samhällen hade hov medan 
mindre byar enbart hade heliga lundar. 
 
Enligt Adam av Bremen fanns det ett präktigt gudahov i Gamla Uppsala – som tros varit av 
stor betydelse för asatron i hela Skandinavien, det är dock oklart om hovet faktiskt funnits. 
Enligt Adam av Bremen hade hovet tre gudafigurer (Oden, Tor och Frej) och en tjock 
guldkedja ska ha löpt runt hela huset. Utanför ska det ha funnits en lund där man hängde 
upp sina blotsoffer. Vid utgrävningar i Uppåkra, strax söder om Lund i Skåne, har man funnit 
rester efter ett hov. Detta hov ska ha varit verksamt i århundraden, fram till slutet av 900-
talet.  I Fritjof den djärves saga berättas om ett ”tempel”, med tillhörande helig lund, där 
Balder var den högst ärade. 
 
Den romerske historikern Tacitus skrev i sitt verk Germania (år 98 e.Kr.) att germanerna 
inte ville innestänga sina gudar inom väggar (d.v.s. hov), istället dyrkades de i lundar och 
skogar. 
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Hästkött 

När jag blotar så äter jag vanligtvis hästkött, oftast grillat över blotets öppna eld. 

Hästköttet, som du givetvis ska dela med dig, har en rituell betydelse. 
 
Hästkött hade stor betydelse i det forna Norden, de asatroende nordborna åt hästkött vid 
sina blot. Senare, efter kristendomens intåg, blev hästkött tabu då det ansågs en hednisk sed 
att äta det. Även själva hästslakten betraktades som oren. Högst troligen så åt de asatroende 
folket hästkött i smyg efter kristendomens intåg och förtryck. 
 
Inom judendomen är hästkött otillåten mat. 
 
Hästkött i samband med blot omnämns i Håkon den godes saga. Kung Håkon, som hade 
anammat kristendomen, besökte ett blot i Trøndelagen i Norge och hans trosval föll inte väl 
ut hos folket, som ville få honom att blota och äta hästkött. 
Trøndelagsbönderna trängdes runt kungen och begärde att han skulle äta hästkött, men han 
vägrade. Då bad de honom dricka spadet eller äta flottet, men han ville inte det heller. 
Bönderna var då nära att bruka våld mot honom, men kungens jarl föreslog då att kungen 
skulle andas in ångorna. Kungen gick med på det, han gick fram till kitteln, lade en handduk 
över den och gapade över den, sedan gick han åter till sitt högsäte. Bönderna blev dock inte 
tillfreds. 
 
En annan gång befann sig kungen på gästning, återigen i Trøndelagen. Ett stort antal bönder 
trängde sig in hos kungen och bad honom blota och hotade honom, kungen åt då några bitar 
av en hästlever och skålade för hednagudarna utan att göra korstecknet över dem. 
 
Tvånget att äta häst gjorde kungen vredgad, han lämnade Trøndelagen efter gästningen och 
lovade att hämnas på bönderna. 
 
Försökte självaste Oden få Olav Tryggvason att äta hästkött? 
 
Olav Tryggvason var en norsk kung som skoningslöst kristnade sitt folk, bland annat med 
hjälp av brutala bestraffningar och avrättningar. Hans livsgärning, som finns omskriven i 
Olav Tryggvasons saga, måste ha förargat Oden och de andra asarna. 
 
Då den kristne kungen var på gästning på Ogvaldsnes kom en kväll en gammal man på besök. 
Han var enögd och iklädd sidhatt. Mannen var mycket vältalig och kungen fann mycket nöje i 
hans berättelser. Mannen var även mycket vis och kungen frågade honom om allt möjligt, då 
han kunde svara på allt. De båda satt och pratade långt in på natten. Till slut var kungen 
tvungen att gå och lägga sig, trots att han ville höra fler av mannens berättelser. 
 
En stund senare vaknade kungen och frågade efter mannen, men ingen visste var han fanns. 
Kungen frågade då gårdsfolket om de hade sett mannen. De svarade att när de lagade mat så 
kom mannen in till dem och påtalade att köttet var dåligt. Han gav dem två stora och feta 
sidostycken av nöt, som de la ner i kokkärlet med det andra köttet. Då sa kungen att allt kött 
var förstört och att det skulle slängas. Han förstod att mannen hade i själva verket varit Oden 
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som kommit för att använda sin trolldom mot dem, men att han inte hade lyckats överlista 
dem denna gång. 
 
Min personliga tolkning är att det inte alls rörde sig om nötkött, utan om hästkött. Oden 
försökte helt enkelt lura kungen och hans män genom att säga att det var nötkött. Genom att 
äta hästkött skulle kungen åter hednas. 

Då Island officiellt kristnades, i samband med Alltinget år 1000, krävde islänningarna att 
hästkött fortfarande skulle vara tillåtet att äta – som ett av tre undantagskrav för att de skulle 
anamma den nya tron. 
 
Det högtidliga ätandet av häst omnämns även i den isländska Hervararsagan – som skrevs 
på 1200-talet, men som ska vara baserad på en äldre saga. 
 
Då Island kristnades så krävde landets asatroende att det även framöver skulle vara tillåtet 
att äta hästkött, ett krav som kyrkan godkände. Detta krav är ett ytterligare bevis på 
hästköttets betydelse. 
 
Hästkött var alltså ett helgat kött för de asatroende nordborna, precis som fläskkött. Fläsk är 
det kött som serveras i efterlivet i Valhall – de stupade krigarnas hall. Varje dag slaktats 
grisen Särimner och äts på kvällen, för att sedan återuppstå dagen efter och slaktas igen. 
 
Hästkött är fortfarande en betydelsefull del av det isländska köket. Köttet i sig liknar nötkött 
väldigt mycket. 
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Historia 

Den svenska offerseden 

Att offra, eller blota, var sed i det förkristna norden. Det högtidliga offrandet var gåvor till 

gudarna, hade man tur kunde man få gengåvor – bland annat i form av tur och välgång. Man 
offrade inte bara till gudarna, utan man offrade även dyrbarheter vid begravningar. Vid den 
präktiga vikingabegravningen i Oseberg i Norge offrade man mängder av skatter, bland annat 
en snidad fyrhjulig vagn, två oxar, fjorton hästar, fyra hundar i järnkoppel, fyra slädar, tre 
sängar, köksredskap, vävutrustning, en stor mängd tyger, valnötter, vete och vildäpplen med 
mera. 

När kristendomen kom ville man förgöra och förbjuda allt det gamla. Man gick hårt fram. Allt 
som ansågs hedniskt blev synd och tabu. Värst var de kristna fantastiska kungarna, som 
uppbådade stora pöblar och nedslog de så kallade ”syndarna”. I framförallt vårt västra 
grannland Norge var kristnandet mycket brutalt. I Harald Gråfälls saga kan vi läsa följande: 

”Gunnhildssönerna kristnades, som tidigare nämnts, i England. När de kom till makten i 
Norge lyckades de inte genast kristna människorna i landet, men de rev ned hov och 
förstörde blotplatser överallt där de kom åt och därför mötte de mycket fiendskap.” 

Kristnandet av Norge var i stort sätt ett inbördeskrig mellan nyligen döpta kristna och 
asatroende. Den kristna sidan vann som bekant efter att den siste store jarlen, Håkon jarl, 
dräptes i slutet av 900-talet. Olav Tryggvason var synnerligen hänsynslös då han härskade i 
landet. I sagan om honom står följande: 

”Kungen for sedan norrut i Viken och erbjöd alla människor att ta emot kristendomen och 
mot dem som sade emot använde han hårda bestraffningar. Han dödade några och några 
lät han lemlästa och några drev han ur landet.” 

Hur var det då i Sverige? 

Sverige kristnades, precis som alla andra delar av det germanska väldet. Men det fanns 
givetvis ett motstånd. Steningen av missionären Eskil eller Sjöslaget vid Svolder för att 
nämna några. Trots kristnandet så fortsatte svearna i stor utsträckning med sina okristliga 
ritualer och högtider. Ett exempel på detta är riksblotet, som 1000-talets kristna nordbor inte 
ville sluta med. Riksblotet nådde dock sin vägs ände i samband med mordet på Blot-Sven, 
den siste sveakungen som upprätthöll detta stora blot. Kristendomen kunde dock inte råda 
bot på jul- och midsommarfesterna, så de tog man helt enkelt över som sina egna. 

Svenskarna slutade dock inte offra, även fast riterna inte längre var tydligt hedniska. Istället 
för att offra till Oden, Tor, Freja eller någon annan gudamakt, offrade man på andra sätt, för 
välgång, hälsa, fiskelycka, god äring och annat. Andra typer av offerriter, förutom blot, var 
bland annat: byggnadsoffer, att slänga en slant i en önskebrunn, julgröt till tomten, att lämna 
frön eller föremål på kraftplatser i naturen mer mera. Att offra vid övernaturliga träd, 
runstenar eller gravfält var vanligt. Kyrkan såg så klart med fasa på dessa offer. Ett avsnitt ur 
den medeltida Gutalagen lyder följande: 
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”…blot äro för alla strängt förbjudna och alla forna seder, som följa med hedendomen. 
Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar.” 

Kyrkans makt var stark, men inte stark nog. Långt in på medeltiden offrade svenskarna vid så 
kallade ”helga källor”. Ett exempel på detta är Ingemo källa i Västergötland, där man offrade 
bröd och föremål på midsommarnatten under sent 1600-tal. Så sent som på 1800-talet 
vallfärdade lokalborna fortfarande dit på pingstafton. Det finns många liknade berättelser om 
offerfester vid källor från stora delar av Sverige. Under digerdödens härjningar på 1300-talet 
berättas det att flera områden återgick till att blota till hednagudarna, i desperata försök att 
stävja pestens framfart. 

Vid Nastastenen i Örebro brukade folket offra knappnålar och spikar mot missväxt och 
hungersnöd, långt in på medeltiden. 

Älvkvarnar, eller skålgropar, är uthuggna gropar i sten från bronsåldern. Förr trodde man att 
älvorna använde skålgroparna för att mala i, därav namnet. Förr i tiden så offrade man vid 
groparna, för välgång, bättre skörd eller att återfå sin hälsa från sjukdom – som älvorna 
möjligtvis orsakat? I samband med detta så smorde man skålgroparna med smör, ister eller 
talg och lade offergåvor i dem. Den hedniska ritualen av att smörja groparna ska i viss mån 
ha fortsatt så sent som in på 1900-talet. Under missväxtåren i Dalsland på 1860-talet lät man 
ungdomar idka rituella samlag på en skålgropshäll, man blandade sedan mannens säd med 
sädeskorn i en skålgrop, sedan spreds denna blandning över åkrarna. Detta ska ha skett utan 
kyrkans vetskap. 

De forna nordborna hade en speciell koppling till naturen och i synnerhet till just träd. 
Yggdrasil är ett träd – mer specifikt en ask, som innefattar hela världen. I modern tid är 
bruket av julgran mycket utbrett. I gamla tider var det vanligt förekommande med ett så 
kallat ”vårdträd”, som man offrade till. Trädet stod på gården framför huset. Enligt sägen så 
råder det en övernaturlig koppling mellan trädet, gården och släkten som bor där. Vårdträd 
har en mycket lång tradition i Sverige. Om vårdträd har någon koppling till Yggdrasil är svårt 
att styrka. Att förstöra vårdträdet eller att ens bryta ett löv från det sägs alstra sjukdom och 
olycka. Man får dock beskära de döda och torra grenarna. Enligt sägen bor gårdens 
skyddsväsen, till exempel Gårdstomten eller vättar, under trädet. Dessa offrade man till för 
att undvika olyckor och sjukdomar, för både boskap och människor. Man kunde exempelvis 
hälla öl eller mjölk över trädet, främst på torsdagar eller dagar innan helgdagar. Kanske 
kunde man även ställa ut en tallrik gröt vid trädet? 

Det finns flera mer eller mindre kända ”offerträd” i Sverige. Vid Offergranen i Hjortsberga i 
Blekinge brukade folket offra pengar för att bli kvitt sjukdomar. 

I gamla tider var så kallade ”byggnadsoffer” sed. Byggnadsoffren kunde se lite olika ut, men 
det vanliga var att man grävde ned en hästskalle i marken där huset skulle stå. Offret skulle 
vara en gåva till de övernaturliga väsen som fanns där. Förutom djurskallar kunde offren 
bestå av hantverk, putsade stenar, mynt eller annat. Dessa föremål skulle även ge lycka och 
välgång åt huset och människorna som bodde där. 

Under ett senvikingatida hus i utkanten av Uppsala hittade man benen av en hel häst, 
begravd mellan stolphålen. Byggnadsoffer var även sed i andra nordiska länder, såsom 
Danmark. I Sverige ska seden ha pågått ända in på 1800-talet. 
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Vissa arkeologer har tonat ned begreppet ”offer” och kallar istället förfarandet för ”rituell 
nedläggning”. 

Platsen där huset skulle stå skulle väljas med omsorg: det fick inte byggas på en väg, stig eller 
vattenåder. Byggplatsen valdes genom tecken och tydor, till exempel att det fanns myror på 
platsen. Man tog även hänsyn till gastar, troll, vittror, vättar, ”de små”, rådarna, de osynliga, 
de underjordiska och tomtarna. Marken ”köptes” av dessa med byggnadsoffer, som lades 
under husknuten eller husgrunden. Om man inte ”offrade” fanns det andra sätt att driva bort 
de övernaturliga ägarna. Ett sätt var att strö halm över marken och tända på. Hade man en 
tomte som rådde över marken kunde man blidka denne med en skål gröt. Även om man 
flyttade till ett gammalt hus skulle en rad offer och försiktighetsåtgärder vidtagas. 

Enligt värmländsk sägen blir det inte ”tur” i en nybyggd fabrik, förrän någon slagit ihjäl sig 
där. Det kan möjligtvis klassas som en typ av byggnadsoffer. 

En annan typ av byggnadsoffer är en så kallad ”kyrkogrim”. Benämningen är från tidig 
medeltid, men seden har sannolikt sina rötter i förkristen tid. Man begravde ett dött djur 
under en av hörnstenarna till kyrkan. Vanligtvis använde man sig av en tupp, häst, hund, får 
eller annat. Det döda djurets ande skulle då vaka över kyrkan och kyrkogården nattetid och 
jaga iväg gravplundrare och tjuvar. Även de som blott gick över kyrkogården kunde bli 
bortjagade. Det är oklart ifall djuret offrades för det specifika ändamålet eller om det 
begravdes levande. 

Trots kristendomens intåg har svenskarna egentligen aldrig slutat blota. Jag skulle vilja påstå 
att offerseden ligger lika djupt i vårt folkminne som tron på ödet. 

 

Hedningarnas motstånd mot kristnandet 

Kristnandet av Europas folk skedde på lite olika sätt. I vissa fall lät enskilda personer döpa 

sig, men det vanliga var att kungar, ledare och stamöverhuvuden antog kristendomen – och 
deras folk tog då efter. På vissa platser gick det fort, men på andra platser kuvade sig folket 
först efter otaliga avrättningar, tortyr och krig. Kristnandet på Island ska ha skett efter en 
överenskommelse och varit relativt fritt från våld, men på de allra flesta platser, såsom 
Grekland, Baltikum och Norge, var kristnandet väldigt brutalt. 

Kristendomen fick genomslag och segrade precis överallt. På vissa platser gjorde dock folket, 
eller någon enskild ledare, ett sådant motstånd att det skulle kommas ihåg i århundraden, till 
och med årtusenden! 

Redbad, även känd som Radbod eller Raedbed, var kung över friserna från 680 e.Kr. till sin 
död. Han är allmänt känd som den siste självständige ledare över Friesland, innan frankiskt 
övertagande. Då Redbad regerade över de germanska friserna var de ett hedniskt folkslag 
som bodde i dagens Nederländerna. 

De mäktiga frankerna hade vid den här tiden redan övergått till kristendomen och Redbads 
föregångare, Aldgisl, hade välkomnat kristendomen till Friesland. Redbad ville dock kasta ut 
den nya läran och befria friserna från frankiskt styre. Friserna rustade upp men förlorade 
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mot frankerna, som anfördes av Pippin av Herstal, i slaget om Dorestad 689 e.Kr. Efter 
nederlaget var Redbad tvungen att överlåta en del av Friesland till frankerna. Mellan 690 och 
692 föll även Utrecht i frankernas händer. 

Mot slutet av 690-talet lät Redbad gifta bort sin dotter, Thiadsvind, med Pippins äldste son, 
Grimoald den yngre, i en fredshandling. Några år senare mördades Grimoald och det sägs att 
Redbad lejt mördaren. 

Efter Pippins död 714 försökte Redbad återigen befria Friesland. Han fördrev biskopen 
Willibrord och hans munkar. De kristna kyrkor som hade byggts förstördes och på deras 
platser byggdes istället hedniska helgedomar. Redbad besegrade även en frankisk här, anförd 
av Pippins son Karl Martell, utanför Köln. Martell är mest känd för att ha stoppat en stor 
muslimsk invasion i slaget vid Tours 732 e.Kr. Redbad dog 719. Även hans efterträdare 
kämpade mot den frankiska makten under en tid. 

Enligt sägen var Redbad nära att låta sig döpas, men ska ha vägrat då han fick höra att han 
inte skulle möta några av sina förfäder i himlen efter döden. Han ska ha sagt att han föredrog 
att tillbringa evigheten i helvetet med sina hedniska förfäder än i himlen med sina fiender, 
särskilt frankerna. 

Biskopen Willibrord, som fördrevs av Redbad, ska även ha försökt kristna danerna och deras 
kung Ongendus, men misslyckats. Den samtida brittiske poeten Alkuin beskriver Ongendus 
som ”grymmare än alla vilda djur och hårdare än sten”. 

Friserna var inte det enda folket vägrade låta sig döpas, utan även den germanska 
folkstammen saxarna stod emot. År 772 invaderade frankerna Sachsen i vad som senare kom 
att kallas de saxiska krigen. Frankerna ville erövra landet och kristna folket. Saxarna var vid 
den här tiden inte enade. Trots att den frankiska hären var övermäktig så vägrade saxarna ge 
upp. De härjade på frankisk mark så fort de fick chansen. 

Saxarnas ledare under krigen hette Widukind, som troligtvis betyder ”skogsbarn”. Han 
omnämns för första gången 777, då han var den ende saxiske adelsmannen som inte dök upp 
i frankernas domstol i Paderborn. 

År 782 dömde frankernas kung, Karl den store, 4 500 saxare till döden i vad som är känt som 
massakern i Verden. Efter frankernas övertagande av Sachsen införde Karl den store 
dödsstraff för de som ville förbli hedningar. 

Håkon Sigurdsson Ladejarl, även känd som Håkon jarl, var en norsk jarl som levde på 900-
talet. Från 960-talet och framåt låg Håkon i fejd med den norske kungen Harald Gråfäll. 
Håkon var asatroende. Han regerade på den här tiden över Tröndelagen och Hålogaland. 
Håkon fördrevs ett flertal gånger av den mäktige kungen, men lyckades till slut alliera sig 
med den danske kungen Harald Blåtand. Med Harald Blåtands hjälp lät Håkon lönnmörda 
Harald Gråfäll och blev därefter norsk lydkonung under Danmark. 

Håkon jarl höll fast vid asatron trots att Harald Blåtand var kristen. Under Håkons styre fick 
asatron en renässans och det ska ha varit god fiskelycka och goda skördar. 

År 974 stred Håkon, på Harald Blåtands sida, mot tyskarna i slaget vid Danevirke i Danmark. 
Tyskarna segrade och Harald fick bland annat lova att kristna Norge. Håkon tvångsdöptes, 
men förkastade snart den kristna läran och bröt alla band med Danmark. Det hela ledde till 
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att Harald Blåtand invaderade Norge och började döpa folket. Harald Blåtand, tillsammans 
med de fruktade jomsvikingarna, besegrades dock av Håkon jarl i det mytomspunna slaget 
vid Hjörungavåg omkring 985. 

Efter segern över danskarna fick Håkon en ny fiende i den kristne Olav Tryggvason, som 
landsteg i Norge 995 och ledde ett uppror mot Håkon. Jarlen fördrevs och enligt sägnen 
dräptes han slutligen av trälen Tormod Kark, efter att ha gömt sig under en grisho på gården 
Rimol i Melhus. Efter Håkon jarls död bedrev Olav Tryggvason ett mycket brutalt kristnande. 
Norrmännen kristnades med hjälp av mord, tortyr och hot. 

Kung Olav mötte dock sitt öde i sjöslaget vid Svolder 999 eller 1000 e.Kr. Slaget ägde rum vid 
ön Svolder i västra Östersjön – Svolders plats är idag okänd. Både Snorre Sturlasson och 
Adam av Bremen har skrivit om slaget. På ena sidan stod den norske kungen Olav 
Tryggvason och stormannen Einar Tambarskjelve och på den andra sidan stod Håkon jarls 
son Erik Håkonsson, svearnas kung – Olof Skötkonung och kungen av Danmark – Sven 
Tveskägg. Bakgrunden till slaget är inte helt klarlagd, men att Olav stupade var hednisk seger 
då hans brutala kristnande stoppades. 

Under 1000-talet hade den engelske missionären Eskillinus, i Sverige känd som Sankt Eskil, 
kommit till svearike för att kristna folket. Svearna styrdes på den här tiden av den kristne 
kungen Inge den äldre, men folket var i viss utsträckning fortfarande asatroende. Inge drev 
på kristnandet och 1084 ville han avskaffa det stora riksblotet som hölls hos svearna. 
Troligtvis deltog alla de tidigare sveakungarna på detta blot. 

Avskaffandet av blotet uppskattades varken av folket eller av tinget i Gamla Uppsala, som gav 
honom ett ultimatum: blota eller avsäg dig tronen. Inge vägrade ändå att blota, då steg enligt 
sägen Blot-Sven fram och sa att han skulle upprätthålla blotet om han fick bli kung. Tinget 
godtog detta och gjorde Sven till kung istället. Blot-Sven är möjligtvis ett smeknamn som 
betyder ”svennen som blotar”. Inge återvände till Västergötland, där han troligtvis 
härstammade ifrån. 

Omkring denna tid hölls ett stort blot i Strängnäs och missionären Eskil hade tagit sig dit för 
att hålla en straffpredikan. Han ställde sig mitt bland folket och började åkalla Gud, enligt 
sägen ska ett stort snö- och regnoväder uppstått och förstört blotet. Svearna blev självklart 
vredgade och Eskil blev halvt ihjälslagen. En spåman med namnet Spåbodde slog en sten i 
hans huvud och en annan slog honom med en yxa. Eskil togs halvt ihjälslagen till Blot-Sven 
som dömde honom till döden genom stening. Han stenades i en backe som än idag kallas 
Munkbacken. 

Omkring 1087 e.Kr. återkom Inge till Uppsala för att återta makten. Han ska ha tänt eld på 
Blot-Svens hus och dräpt honom då han försökt fly. Möjligtvis ska han även ha bränt ned 
asahovet i Gamla Uppsala, det revs i alla fall under hans styre. I Hervararsagan står 
följande: 

”Inge var länge konung och vänsäll och en god kristen; han avskaffade bloten i Svitjod och 
påbjöd, att allt folk skulle kristna.” 

Blot-Sven blev den siste sveakungen som upprätthöll riksblotet. Enligt sägen ligger han 
begravd i en gravhög nära Östanbro, på gränsen mellan Uppland och Västmanland. 
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Givetvis finns det många fler berättelser om hedningarnas motstånd mot kristnandet än vad 
jag skrivit om här. Vissa berättelser finns förevigade, men otaligt många fler har sannolikt 
gått förlorade med tiden. Ingenstans stoppades kristendomens framfart, bara tillfälligt. Våra 
förfäders uppoffringar är dock ändå värda att skåla för! 

 

Julens ursprung 

Vi har alla hört historien om Jesu födelse. Det var då Josef och Maria var på väg från 

Nasaret till Betlehem för att skatteskriva sig, dock så blev de utan bostad för natten och 
hamnade i ett stall – där Jesus föddes. Detta påstås vara anledningen till varför vi firar jul i 
december. I Bibeln står det inte vilket datum det var, inte ens vilken årstid, och att den 
höggravida Maria skulle göra denna resa under den kyliga perioden, mellan oktober och 
april, är högst osannolikt. Under kristendomens första 300 år firade man inte Jesu födelse 
över huvud taget. Dåtidens Mellanöstern, där kristendomen har sitt ursprung, tillhörde till 
vissa delar Romarriket. De hedniska romarna firade sina gudars födelsedagar och enligt 
kristendomen var det ”avgudadyrkan” att göra det. Varje vinter höll romarna en stor fest i 
guden Saturnus ära, festen kallades ”saturnalia” och pågick i flera dagar. Under 
festligheterna så samlade man sina vänner, åt och drack gott och gav varandra gåvor. 

Med tiden övergick vinterns fest, saturnalia, till en fest då man hedrade solen. En solreligion, 
med ursprung i Persien och Syrien, hade spridit sig och vunnit mark i Romarriket. Solfesten 
firades vid vintersolståndet, då solen återföds, i slutet av december. I början av 300-talet fick 
Romarriket en kristen kejsare. Han hade tidigare varit soldyrkare och den nya religionen gav 
honom problem då han inte visste hur han skulle förhålla sig till den årliga folkkära solfesten. 
Till en början försökte kyrkan få honom att förbjuda högtiden – men det vägrade han då 
förbud skulle medföra inre stridigheter och splittring i riket. Man kristnade då istället 
solfesten och påstod att Jesus var född på denna dag och att det skulle firas, på så sätt kunde 
man krossa ”avgudadyrkandet” utan konflikter. Kyrkan fick som de ville och folket fick 
behålla sin högtid – i alla fall till en viss del. Dessutom fick kristendomen automatiskt många 
nya anhängare. Högtiden spreds snabbt genom den kristna världen. I Konstantinopel började 
man fira Jesu födelse år 380, i Anatolien år 382, i Egypten omkring år 430 och i Jerusalem 
omkring år 440. 

Även i det forna Norden firade man en högtid i slutet av december – nämligen julblot. 
Kristendomens anhängare använde sig av samma strategi även här och ”kidnappade” och 
kristnade högtiden för sin egen vinning. Ordet jul kommer sannolikt från forngermanskans 
”hjul” och i detta fall antyder det troligen att solens hjul/cykel börjar om. Julner och Julfader 
är två av Odens många namn som man använde runt julen. Uttrycket ”dricka jul” 
förekommer för första gången i Hrafnsmál, som skrevs av skalden Torbjörn Hornklöve 
omkring år 900. Dikten handlar om den norske kungen Harald Hårfager som ville dricka jul 
ute till sjöss. 

I norden firas jul på julafton, det vill säga ”aftonen före jul”. Samma sak gäller för 
midsommar, som firas på midsommarafton. Ett traditionellt tyskt ord för lördag är 
”sonnabend”, som betyder ”söndagsafton”. Det säger oss något om den germanska 
dygnsräkningen. Möjligtvis så började det forntida germanska dygnet redan på kvällen. 
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Julgranens ursprung: Att ha en gran ute på gården runt jul är en mycket gammal sed i 
Norden. Man trodde då att vissa träd hade magiska egenskaper (vårdträd) och kunde hålla 
onda väsen borta, speciellt under den mörka midvinternatten. Ofta barkade och kvistade man 
granen nedtill så att endast de översta grenarna återstod. De bortklippta grenarna la man 
utanför dörren som en dörrmatta. Ibland hade man en helt kvistad gran på gården, en så 
kallad julstång, och på toppen hade man ett julkors eller en julruska. Den moderna julgranen 
har sitt ursprung i södra Tyskland och Schweiz, till en början hängde man godis i granen och 
senare blev det ljus. 

Julbockens ursprung: Även julbocken är en mycket gammal tradition i Norden. Troligtvis så 
kan julbocken härledas till asen Tors två bockar, Tanngnjost och Tanngrisner, som drar hans 
vagn. En annan teori är att julbocken härstammar från att man slaktade en get vid juletid. 
Julbocken är ofta av halm eller trä – då den är en prydnad. Förr i Sverige lekte ungdomarna 
jullekar där någon klädde ut sig till bock, de sjöng även bocksånger med mera. Tidvis har 
även personen utklädd till julbock delat ut julklappar. 

Jultomtens ursprung: Den moderna jultomten är en blandning av påhittade figurer, helgon, 
väsen och verkliga personer, men hans utseende har dock ”slipats” av modern film och 
reklam. Dagens jultomte bär många nordiska drag till exempel att han skulle bo i snötäckta 
landskap och ha en släde som dras av renar. Jultomten har även vissa likheter med den 
nordiska gårdstomten – som ”fanns” på många gårdar. Heliga Birgitta, som levde på 1300-
talet, varnar på två ställen i sina uppenbarelser för att hedra tomtar och inte gå i kyrkan. Hon 
benämner tomtegudarna som ”tompta gudhi”. I hennes skrifter framgår det även att vissa 
gårdar ställde ut mjölk åt tomten redan på 1300-talet. Inom kristendomen så kallas 
jultomten för Sankt Nikolaus. Han var en biskop från Lykien (dagens Turkiet) som levde på 
300-talet och helgonförklarades på grund av sin givmildhet. 

Även misteln har hedniskt ursprung. Det var en helig växt hos kelterna och mest helig ska 
den ha varit om den växte på ek. Den fick bara skördas av en druid med en skära av guld i 
fullmånens sken. Balder, Odens son, dödades av en pil gjord av mistel. 

Jul är alltså ursprungligen en romersk/persisk/germansk högtid som kidnappats av 
kristendomen. Den moderna julen är dock inte främst en religiös högtid, utan en 
familjehögtid och varje folkslag, som firar jul, firar med sin egen prägel. 

I det svenska bondesamhället var julaftonskvällen årets högtidligaste stund för de flesta. 
Under den mytomspunna julnatten var även oknytt och andra övernaturliga väsen som allra 
mest levande. 

Arbetet på gården skulle vara färdigt inför julaftonen. Så kallad ”kringgärning” var förbjudet 
under julen, det vill säga att man inte fick arbeta med snurrande hjul. Alla spinnrockshjul, 
kvarnhjul och andra typer av hjul skulle stå stilla. Enligt Wilhelm Mobergs krönika 
Bondeåret var kringgärning inte förbjudet med lag, utan av våra förfäders tro och dess magi. 

Julen var även en tid då man kunde sia om det kommande året. Ju högre man ställde 
julstången, ju högre skulle skörden bli nästkommande år. Den som hade den tjockaste röken 
ur skorstenen skulle få den bästa säden och det bästa linet. Den som kom först hem efter 
julottan skulle skörda först eller rent av få bäst skörd. Ju mer julhalm, som låg på golvet i 
huset, desto bättre årsväxt. Om skatorna förde oväsen eller om fåglarna genast kom till 
julkärven efter man ställt ut den, så blev skörden god. Om djuren låg då de utfodrades kunde 
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man räkna med god skörd och tvärtom om de stod. Om man lade ett fiskenät under julbordet 
på julnatten skulle man få tur med det. 

Runt julen kunde man även sia om födelse och död, med en mängd olika metoder. Bland 
annat kunde man avläsa askan av julelden för att se om någon skulle födas eller dö under 
året. 

 

Historiska belägg 
för midsommarblot 

Midsommarblot är mycket sparsamt omnämnt i de fornnordiska skrifterna, men det 

betyder inte att det ej var en utbredd högtid bland folket. 

Själva benämningen ”midsommarblot” förekommer i Olav Tryggvasons saga. Kung Olav 
försökte kristna regionen runt Trondheim och blev bjuden till ett midsommarblot av sina 
fiender: 

”När konungen talade mildt till bönderna, blevo de blidare stämda, och samtalet fördes 
sedan vänligt och fredligt; slutligen blev det avtalat, att midsommarblot skulle hållas inne 
på Mären, och dit skulle alla hövdingar och mäktiga bönder komma, såsom sed var; där 
skulle också konung Olav infinna sig.” 

Den kristne kungen förstörde sedermera hovet, dräpte de asatroendes ledare och kristnade 
folket: 

”Konung Olav gick nu in i templet tillsamman med några av sina män och några av 
bönderna. När konungen kom till den plats, där gudabilderna voro uppställda, så satt där 
Thor, den mest hedrade av alla gudarna, prydd med guld och silver. Konung Olav lyfte en 
stavyxa, som han hade i handen, och slog till Thor, så att han föll ned från altaret. Därpå 
sprungo konungens män fram och vräkte alla gudabilderna ned från deras fotställningar. 

Medan konungen var inne i templet, blev Järnskegge dräpt utanför tempeldörren av 
konungens män. När konungen kom ut igen till sina män, förelade han bönderna två 
villkor: antingen skulle de alla antaga kristendomen eller också skulle de kämpa emot 
honom. Men efter Skegges död fanns icke längre någon ledare bland bönderna, som kunde 
höja baneret mot konung Olav, och därför valde man att foga sig efter konungen och åtlyda 
det som han befallde. Konung Olav lät då döpa alla, som voro närvarande, och tog gisslan 
av bönderna, att de skulle hålla sin kristna tro.” 

I Ágrip, en kungalängd över Norges kungar, finns andra bevis som tyder på att nordborna 
höll midsommarblot. Där står följande:  

”Han reste först kyrkor på sina egna gods och avskaffade hedniska högtider och offerfester, 
och i stället för dessa, som en tjänst till folket ordinerade han helgdagarna: jul, påsk, 
Johannes Döparens dag och mickelsmäss”. 
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Johannes Döparens dag är allmänt känt som det kristna försöket att överta 
midsommarfirandet. Många kristna påstår att Johannes Döparen är anledningen till att vi 
firar midsommar – vilket är en lögn, då seden uppenbarligen är förkristen. Mickelsmäss är 
det kristna övertagandet av skördeblotet. 

Många stora forntida ting ägde rum på sommaren, bland annat det isländska Alltinget och de 
norska Gula- och Frostatingen. Likt Disatinget i Gamla Uppsala var dessa troligtvis förenade 
med stora blot. 

 

Offerseden i det 
svenska bondesamhället 

Innan ni läser den här texten bör ni läsa min text Den svenska offerseden, som i stort 

handlar om att svenskarnas sed att offra, eller att blota, inte försvann vid kristnandet. Utan 
att sedan är djupt rotad i vårt folkminne, och var således nästintill omöjlig för kyrkan är 
utradera. 

Jag skummande nyligen igenom verket Året i västsvensk folktro av Hans Carling. Vilket gav 
mig många nya belägg för min tes. 

Jag har samlat ihop de uppteckningar som innehåller ordet ”offer” eller dess böjningar. De 
flesta uppteckningarna kommer från Västsverige, men verket innehåller även uppteckningar 
från övriga Sverige. 

Midsommar: 1) Midsommarafton besöks offerkällor. 2) Man skulle dricka i Regnakällan och 
offra i källan. 3) Offerkällan Vallhall i Trästena besöktes. 4) Man skulle tvätta sig och dricka i 
nordrinnande bäck. Det var besök vid källa eller sjö, offer i källor – Marie källor. Besök vid 
källor och offer i dem var för att avvända krig och olyckor. Källan lövades. 5) Det var offer åt 
hälsogubben. 6) Det var besök vid källor t ex St. Lars källa och offerkällan i R. 7) 
Midsommarnatten var det mete – ett offer. 8) Midsommartiden förnäm för offrande. Man 
dricker hälsa vid någon källa. Detta bör göras en torsdag eller söndag i hemlighet och under 
tystnad. Offret bör bestå av slantar. 9) Midsommar vaka vid en källa, där man offrar, dricker 
vatten för tur o hälsa. 10) Ungdom besöker Lövekällan på midsommar; offer, dans o lekar. 11) 
Mids. till källor, dricka, offra. II. 12) Mids. källa vattendrickning, offer, lövsal och portar av 
grönt. Sya pilkälla skall klädas varje midsommar, annars kommer ett visst antal djur att dö 
vid gården. 13) Dricka vid en hälsokälla mids. Ett hus byggt över källan, kläs och göres fint; 
förr offrades. 14) Källdrickning mids. förr vanl ‘Gatekälla’.Wn ‘hedenkälla’ dit man går för att 
dricka på mids natten. Offer Öl. 15) Källa till vilken sjuka och krymplingar kommit vid mids. 
för att dricka och offra. Efter lek och dans mids. afton har man gått dit för att läska sig. En 
skatt tros finnas på botten. 16) Man doppar sjuka barn i Doppebrunnen. Man söker bota 
klåda och engelska sjukan. Det sker på mids. afton. Barnen doppas tre ggr. Man offrar i 
vattnet. 17) Mids har man vallfärdat till St Olofs kyrka; den hjälpsökande har strukit över det 
sjuka stället med en liten yxa som St Olof har burit i handen; därpå har man offrat några 
slantar i den närbelägna st Olofs källa. 18) Man doppar barn i Doppebrunnen. Den är 
bottenlös . Valb. och midsommar reser man dit med barn. Man söker bota utslag, skerva, 
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skabb och bölder hos barnen. Man offrar pengar i källan. Tittar man i källan utan att offra 
blir man sjuk. Man påstår att det spökar vid brunnen. 19) Slanten man skall offra, skall man 
ha i vänster sko under klacken. Man får inte tala sedan man offrat i källan. 

29 september (Mickelsmäss): 1) I Kronobergs län offras till nordanvinden vid Mikaeli tid. 
(Hö strös på nordsidan av gården). 

21:a November (Marie offring): 1) 21 november var Marie offerdag. 

Lucia: 1) Man hade en offer-kista eller offer-bössa med bild av Lucia. I denna offrades. 2) Vid 
vattenkvarnar kastades en skyffel mjöl i vattnet som offer då kvarnen stämts. 3) Mjölnaren i 
Tvååker offrade en skyffel mjöl till näcken, då kvarnen stannade lusse-natt. 4) Man skulle ge 
offer av en nek till Lusse-Pers häst. 5) Offra till näcken en styver eller halvanninge, när de vid 
lucia fara till kvarnen för att mala. Verken kommer att hålla. 6) Sista neken offras som foder 
åt Lussefärs hästar. 

21:a december (Tomasmäss): 1) Mjölnaren offrade en sup i fallet till strömgubben, då 
kvarnen stannade Tomasnatt. 2) Vid Tomas mässan offras pengar så att det går bra för 
mjölnaren och kvarnen håller till jul. Man har gjort myntfynd i kvarnsumpen. 3) Näcken går 
på Tomasnatten och följande nätter fram i alla strömmar. Försöker man mala, så håller 
Vattenherren fast hjulet. Man offrade på Tomas så, att öl eller brännvin kastades ner i 
kvarnrännan. 

Jul: 1) Man gjorde besök vid offerkällor. 2) Julbocken stod i en låda; man offrade slantar till 
den. 3) Man hällde ett dryckesoffer i jul-brasan. 4) Efter högmässan juldagen bragtes offer åt 
prästen. 5) Man bragte offer av ljus för god gröda. 6) Julagrisar, vilka än mångenstädes 
brukas till minne av julagaltens offer. 7) Tomten får ett fat gröt. Den första mjölktåren som 
kom från kons spenar julafton spilldes ut som ett offer åt underbyggarna. 8) Julaftons festeld 
är en ”hednisk offereld”. Dess plats är härden, det husliga altaret och man ville att den skulle 
lysa på de blankskurade kopparkärl och tenntallrikar som stod framme. 9) Man hällde 
brännvin, första supen i högsätesvrån åt tomten eller rådet eller rådan. Man bringade offer åt 
underbyggarna, man hällde öl, brännvin eller mjölk i golvspringorna. Man bragte offer under 
julbordet. Man gjorde i ordning en bädd av halm under julbordet åt julbocken eller 
julgumsen, som osynlig tänktes uppehålla sig där. Eller åt gloson, som troddes ligga under 
bordet hos den bonde som försummat att ge henne tillräckligt offer vid skörden. 10) Man 
offrade åt de goda vättarna, genom att hälla öl under matbordet. Platsen under julbordet var 
en åt osynliga makter helgad plats. 11) Julbordet var som ett altare och alla skåderätter var 
offer, bragta åt mäktiga väsen. 12) Offer som bragtes utanför stugan. Man satte ut mat i 
svalgångar och uthus för de avlidna. 13) Tomten får mestadels sitt offer utanför stugan. 
Tomten är gäst. Tomten fick ost och bröd, sked, nya kläder, vantar, skor, skinnpäls och röd 
mössa. 14) Man hällde ut vört på tussebjörken. Man offrade öl eller mjölk till askar och 
hylleträd. 15) Juloffer bragtes till vissa stenar. Man satte ut mat åt trollet. 

Påsk: 1) Påskeldar – man offrade fläsk, kött i elden. 2) Det var påskeld på Kråkela-kulle nära 
offerkällan. 3) PK (påskkärringar)- de var sams med Skam och offrade smör till honom. 

Valborg: 1) Man eldade för god skörd, det offrades halmkärvar. 2) Valborg besöka en 
nordrinnande källa. Den som är behäftad med skabb, utslag el annat lyte skall springa 
barfota, offra en slant; tyda av ljudet vid slantens nedslag rörande det ondas varaktighet. 

16:de maj (Peregrinus): 1) Peregrinus offrade man silver i ån för att få fiskelycka. 
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Kristi himmelsfärdsdag: 1) En offerkälla besöktes KH afton. 2) Det var gökotta vid 
hälsokällorna: en ”greve” utses som leder lekarna; pengar offras åt greven eller ”göken”; de 
gömmas till nästa fest. 3) Man firar gökotta två veckor före midsommar. Då samlas man på 
natten för att höra göken. Den som sitter närmast göken då ropet kommer, får under året 
offra till göken. 

Trefaldighetssöndag: 1) Man offrade i källan; hår etc. 2) Dricka trefaldighet för att inte gå vint 
och snett på skorna. Talesätt därom (Dal) Offer, nordrinnande vatten. 3) I en Tref. källa har 
man hittat många offerslantar. 4) Dricka brunn, för vi gick snett på skone’ Offer lekar 
‘springa änka’. 5) Tref. natten går ungdomen till en källa och dricker. Efteråt offrar man en 
slant i vattnet. Sedan man druckit får man inget säga, ty då kan man kanske få drömma sant. 
Sluter man ögonen när man dricker och sedan öppnar dem får man se sin tillkommande i 
vattnet. 6.) Tref. går man till källor och dricker hälsa. Man får inte tala och inte se sig om när 
man går. Möter man en käring går det illa. Man offrar i källan. 7) Tref. källa , -vatten – offer 
av mynt. 8) Tref. källa; kryckor och käppar kvarlämnade av de botade. Prydd med grönt. 
Offer av mynt (Nrke). 9) Föräldrar far med sina barn till en källa och badar dem där. De offra 
i vattnet. Enligt sägnen skall en man en gång ha sett en kvinna bada barn där. Därefter har 
seden blivit allmän. 10) Folk tar livet av sig vid offerkällor. 11) Man dricker för sneda skor. 
Man offrar inte för någon särskild sjukdom utan kastar bara slantar i vattnet. 12) Vid 
offerkällan samlas ungdomen och dricker för sneda skor – märg i benen. 13) Man besöker 
källor vid Tref. och offrar slantar för att bli kvitt sjukdomar. Det bor ett väsen i källan. 14) En 
offerkälla varom en gammal man berättar att (Vgl) : ‘en blir änna sum ena anner mänska, när 
en tvättar föttera i källa.’ 15) Man ‘drack trefaldighet’ vid någon källa, offrar pengar till 
råhanda för hälsa; dans. 16) Man går och dricker ur källor på Tref. I en källa tar man vatten 
för att använda mot inflammerade ögon. Vid Tref. källan vid Stegeborg offrar man mynt. 
Man dricker hälsovattnet där på skärtorsdagsmorgonen. Ögl. 
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